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Město Chyše 
________________________________________________________________________________________________________________ 

  Č. j. : SÚ/2634/07                          V Chyši dne 1.12.2011 
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN CHYŠE 
 

 

  Zastupitelstvo města Chyše, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podk ladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 

vydává 

 

Územní plán Chyše 
 

 

A Textová část Územního plánu Chyše: 

 

1. Vymezení zastavěného území ...................................................................................................str.č.6 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot..................................................str.č.6 

3. Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch  přestavby a systému sídelní  

zeleně..............................................................................................................................................str.č.6 

4. Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich 

umísťování ....................................................................................................................................str.č.11  

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 

povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod...............................................................................str.č.13 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího 

využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 

popřípadě podmíněného přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu............................................................str.č.31 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit .........................................................................................................................str.č.58 

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 

předkupní právo ............................................................................................................................str.č.60 

9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,  

včetně podmínek pro jeho prověření ............................................................................................str.č.76 

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 

pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat 

o této studii do evidence územně plánovací činnosti....................................................................str.č.76 

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu ..............................................str.č.76 
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12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ..........................................................................str.č.77 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ..................................str.č.77 

14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního 

zákona ..........................................................................................................................................str.č.77 

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ...........str.č.77 
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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

  Hranice zastavěného území Chyše (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 31.10.2010. Tato hranice ZÚ je 

zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního ÚP a na všech výkresech grafické části 

odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.  

   

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY ROZVOJE JEHO HODNOT  

 

  Stávající sídelní struktura na území města Chyše zůstává zachována: na území se bude rozvíjet 

město Chyše 10 izolovaných od sebe oddělených sídel v kulturní krajině a dvě místní části, které 

nepředstavují plnohodnotnou kompaktní zástavbu. 

  Rozvoj území bude i nadále značně diferencovaný s maximálním důrazem na vlastní město Chyše, 

která se bude rozvíjet jako polyfunkční správní, obslužné a výrobní centrum celého území. Ostatní 

sídla budou rozvíjena pouze minimálně a to zejména pro aktivity rekreace a turistického ruchu spojené 

se sezónní letní pobytovou rekreací na venkově u vody.  

  Pro větší komplexy agroturistiky a výroby budou přestavěny dnešní nefunkční areály zemědělské 

výroby v sídlech a areál bývalé cihelny v Podštělích. Výrazně diferencovaně bude rozvíjena i veřejná 

infrastruktura. Tyto aktivity jsou rovněž soustředěny do vlastního města. 

 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 

  Do urbanistické struktury města výrazně zasáhne severozápadní přeložka silnice II/194, která je 

řešena těsně podél západního okraje regionální trasy železnice č. 161. Na tuto přeložku silnice jsou 

dopravně navěšeny výrobní plochy. Ucelená obytná zóna je navržena na druhé straně města na 

východním okraji zástavby s vazbou na stávající areály občanského vybavení. 

  V novodobých sídlech Jablonná a Poříčí jsou pouze dostavěny rekreační objekty. 

 

  V historických sídlech Žďárek, Nová Teplice, Podštěly, Bohuslav a Radotín jsou zachovány a 

částečně i rozvíjeny funkce trvalého bydlení, výroby zemědělské i výroby drobné a agroturistiky. 

Nevyužité areály jsou navrženy k přestavbě. 

  V místní části Číhání je pouze územně stabilizována letní tábořiště včetně přilehlých rekreačně 

nepobytových ploch. 

  Sídla Dvorec a Čichořice jsou stabilizována bez rozvoje. Nevyužité areály v Nové Teplici a Bohuslavi 

a cihelna v Podštělích jsou přestavěny. Ve volné krajině jsou stabilizovány zemědělské areály u 

Podštěl, mezi Radotínem a Bohuslaví. 

   

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

  Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze struktury jednotlivých sídel na území 

města Chyše. 

  Největší rozvoj je navržen v samotném městě Chyše, který se stal výrobně obslužným centrem 

východního okraje Karlovarského kraje.  
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  ÚP řeší v samotném městě Chyše: 

- plochy pro bydlení na východě města  

- plochy pro výrobu západně od železnice č. 161 a západně od přeložky silnice II/194 (plochy 

zemědělské, průmyslové i drobné výroby), plocha drobné výroby severně od nádraží 

- plochy smíšené obytné jižně pod nádražím jako proluka k hranici zámeckého parku 

- plochy občanského vybavení – agroturistika jako přestavba nefunkční odchovny prasat na 

východním okraji města s vazbou na plochy občanského vybavení – sport se sportovní střelnicí - 

vše na východním okraji města Chyše severně nad silnicí  

- rozšíření zahrádkářské kolonie na jihu města na levém břehu řeky Střely 

- přestavba kluziště na  nové víceúčelové hřiště na levém břehu řeky Střely 

- veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochranou a izolační funkcí a veřejné prostranství 

s veřejnou zelení charakteru parku 

 

  Všechna ostatní stávající sídla na území města Chyše budou rozvíjena pouze minimálně a to 

přednostně pro aktivity individuální rekreace, turistického ruchu, bydlení a částečně i drobné výroby: 

- sídlo Žďárek - dostavba bydlení částečně v hranicích ZÚ 

- sídlo Podštěly - dostavba proluk v ZÚ pro bydlení, regenerace veřejného prostranství návsi, 

s veřejnou zelení 

- sídlo Nová Teplice - přestavba chátrající zemědělské usedlosti na areál drobné výroby a služeb 

v hranicích ZÚ 

- sídlo Radotín - dostavba ZÚ plochami bydlení a individuální rekreace 

- sídlo Bohuslav - přestavba bývalého fotbalového hřiště na areál občanského vybavení - 

agroturistika 

- sídla Jablonná a Poříčí - dostavba proluk pro individuální rekreaci 

- sídlo Luby - přestavba zemědělského areálu na výrobní plochu a přestavba zemědělské usedlosti 

na areál občanského vybavení - agroturistika 

 

  Centrem města Chyše i nadále zůstává náměstí a rekonstruovaný zámek se zahradou a obnoveným 

pivovarem. Náměstí bude dostavěno a rekonstruováno v souvislosti s přeložkou silnice II/194 mimo 

průjezd městem a s převedením silnice III. třídy přes náměstí. Plochy hromadného bydlení jsou 

navrženy jako dostavba stávající dvojice bytových domů u areálu MŠ ve městě a jako dostavba 

náměstí ve městě. V ucelené východní obytné zóně v Chyši bude výstavba realizována převážně jako 

rodinné domy (RD) v zahradách s I. NP a podkrovím nebo II. NP venkovského charakteru. Ve výrobní 

zóně na západním okraji města mohou být naopak umisťovány i velkoprostorové výrobní haly 

pravoúhlé strohé architektury do max. výšky 10m. Navržená zástavba ve výrobní zóně ani v obytné 

zóně nebude vytvářet hmotovou ani výškovou architektonickou dominantu. Dostavba proluk v centru 

města bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby. 

  V historických sídlech Nová Teplice, Podštěly, Žďárek, Čichořice, Dvorec, Luby, Radotín a Bohuslav 

zůstává zachován stávající venkovský charakter zástavby s důrazem na dostavbu proluk při 

zachování jednotného architektonického měřítka a revitalizaci návesního veřejného prostranství. 

Architektonickému měřítku zástavby těchto sídel se nebudou vymykat ani navržené přestavěné areály, 

kde se nepředpokládá výrazné navýšení hmot stávajících dnes nefunkčních objektů.  

  Sídla Jablonná a Poříčí jsou lokality se zcela specifickou zástavbou novodobých objektů k rodinné 

rekreaci (dříve rekreační chata do 50m
2
) V těchto lokalitách je nežádoucí jakékoliv navyšování objemu 

stávajících objektů k rodinné rekreaci, navržená dostavba na okrajích obou sídel si rovněž zachová 
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dosavadní drobné ucelené měřítko zástavby volně rozesetých objektů k rodinné rekreaci v kulturní 

krajině podél cest. 

 

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění 

území, M 1:10 000, na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:10 000. 

 

  ÚP Chyše navrhuje na území města tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ nebo 

jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny: 

 

MĚSTO CHYŠE 

Plochy bydlení: 

CH/Z-B1 – plochy na východním okraji města Chyše - BV 

CH/Z-B3 - dostavba proluky v ZÚ na severu města západně od silnice II/194 - BV 

CH/Z-B4 - dostavba proluky v ZÚ pod základní školou - BV 

CH/Z-B5 - dostavba proluky na východním okraji města pod bývalou zemědělskou farmou - BV 

CH/Z-B6 - dostavba proluky na jižním okraji města nad silnicí III/2266 - BV 

CH/Z-B7 - dostavba proluky na jižním okraji města pod silnicí III/2266 - BV 

CH/Z-B8 - dostavba proluky u bytových domů východně od silnice II/194 - BH 

CH/Z-B9 - dostavba západní fronty náměstí - BH 

CH/Z-B10 - dostavba východní fronty náměstí - BH 

 

Plochy rekreace: 

CH/Z-R1 - zahrádkářská osada na jihu města Chyše - RZ 

 

Plochy občanského vybavení: 

CH/Z-O1 - areál střelnice na východním cípu města Chyše - OS 

 

Plochy veřejných prostranství: 

CH/Z-P1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení a cestou podél potoka na severním okraji města 

Chyše - PVz 

CH/Z-P3 - veřejné prostranství s místní komunikací ve skupině rodinných domů CH/Z-B1 - PVk 

CH/Z-P4 - veřejné prostranství s místní komunikací u rozv.pl. CH/Z-V4 – PVk 

CH/Z-P5 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí na severu a západě 

rozv. pl. CH/Z-V6 – PVz3 

 

Plochy smíšené obytné: 

CH/Z-S1 - dostavba severního okraje města Chyše jižně pod železnicí - SV 

 

Plochy dopravní infrastruktury: 

CH/Z-D1 - přeložka silnice II/194 - DS 

 

Plochy technické infrastruktury: 

CH/Z-T1 - ČOV na jihu města Chyše - TI 
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Plochy výroby a skladování: 

CH/Z-V1 - výrobní zóna Chyše západ - jižní část - VD 

CH/Z-V2 - výrobní zóna Chyše západ - západní část - VL 

CH/Z-V4 - výrobní zóna Chyše západ - rozšíření zemědělské farmy východně od železnice - VZ 

CH/Z-V5 - výrobní zóna Chyše sever - plocha mezi zámeckým parkem a potokem - VD 

CH/Z-V6 - výrobní zóna Chyše sever - plocha mezi nádražím a přeložkou silnice II./194 - VD 

 

 

SÍDLO PODŠTELY 

Plochy bydlení: 

P/Z-B1 - dostavba proluky v ZÚ na západním okraji sídla Podštěly - BV 

P/Z-B2 - dostavba proluky v ZÚ na východním okraji sídla Podštěly - BV 

 

 

SÍDLO ŽDÁREK 

Plochy bydlení: 

Ž/Z-B1 - dostavba severního okraje sídla Žďárek - BV 

Ž/Z-B2 - dostavba jihovýchodního okraje nad silnicí III/2264 - BV 

Ž/Z-B3 - dostavba jihovýchodního okraje pod silnicí III/2264 - BV 

 

 

SÍDLO JABLONNÁ 

Plochy rekreace: 

J/Z-R1 - plocha na jižním okraji sídla Jablonná - RI 

J/Z-R2 - dostavba jižního okraje sídla Jablonná - RI 

J/Z-R3 - dostavba proluky v ZÚ na severním okraji sídla Jablonná - RI 

 

 

SÍDLO RADOTÍN 

Plochy bydlení: 

R/Z-B1 - dostavba východního okraje sídla Radotín - BV 

 

Plochy rekreace: 

R/Z-R1 - plocha severně nad silnicí III/20516 - RI 

R/Z-R2 - plocha na západním okraji sídla Radotín - RI 

 

 

SÍDLO POŘÍČÍ 

Plochy rekreace: 

PO/Z-R1 - dostavba jihovýchodního okraje sídla Poříčí - RI 

 

3.4 PLOCHY PŘESTAVBY 

 

  V grafické části vlastního návrhu ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního 

členění území, M 1:10 000, na v. č. 2. Hlavní výkres, M 1:10 000. 
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  ÚP Chyše navrhuje na území města tyto přestavbové plochy a to jako přestavba dnes nefunkčních 

areálů nebo staveb spojená často s asanací: 

 

MĚSTO CHYŠE 

Plochy občanského vybavení: 

CH/P-O1 - přestavba nefunkční zemědělské farmy východně za městem na areál agroturistiky - OA 

CH/P-O2 - přestavba kluziště na víceúčelové hřiště - OS 

CH/P-O3 - přestavba kláštera na víceúčelové sociální zařízení - OI 

 

Plochy veřejných prostranství: 

CH/P-P1 - rekonstrukce místní komunikace jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem u 

rozv.pl. CH/Z-V5 - PVk 

CH/P-P2 - revitalizace náměstí jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací 

plochou dle zpracované studie - PVk 

  

Plochy smíšené výroby: 

CH/P-V1 - výrobní zóna Chyše sever - přestavba zemědělské farmy severně nad obcí - VS 

 

 

SÍDLO PODŠTELY 

Plochy veřejných prostranství: 

P/P-P1 - rekonstrukce veřejného prostranství s místní komunikací pod rozv.pl.P/Z-B1 - PVk 

P/P-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení - revitalizace západní části návsi - PVz 

 

Plochy smíšené výroby: 

P/P-V1 - přestavba areálu cihelny v Podštělích - VS 

 

 

SÍDLO ŽDÁREK 

Plochy bydlení: 

Ž/P-B1 - přestavba na jihovýchodním okraji sídla - BV 

Ž/P-B2 - přestavba na východním okraji sídla - BV 

 

 

SÍDLO LUBY 

Plochy občanského vybavení: 

L/P-O1 - přestavba nefunkční zemědělské usedlosti na areál agroturistiky - OA 

 

Plochy výroby a skladování: 

L/P-V1 - přestavba zemědělské farmy severně nad sídlem Luby - VS 

 

 

SÍDLO BOHUSLAV 

Plochy občanského vybavení: 

B/P-O1 - areál agroturistiky západně od sídla Bohuslav - OA 
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SÍDLO NOVÁ TEPLICE 

Plochy výroby a skladování: 

NP/P-V1 - přestavba zemědělské usedlosti - VD 

 

3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

  ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných a 

přestavbových plochách vymezených k zastavění jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou 

rozlišována veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí (Pvz) a veřejná 

prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Pvz1). 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, 

na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:10 000. 

  ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení: veřejné prostranství s 

veřejnou zelení s ochrannou funkcí v Chyši v zátopovém území Střely, v Nové Teplici veřejné 

prostranství s veřejnou zelení na návsi s rybníkem, v Podštělích a Ždárku veřejné prostranství 

s veřejnou zelení na centrální návsi s rybníkem, v Poříčí veřejné prostranství s veřejnou zelení na 

návsi, v Radotíně veřejné prostranství s veřejnou zelení na centrální návsi s rybníkem, v Lubech 

veřejné prostranství s veřejnou zelení na návsi s kapličkou, v Jablonné veřejné prostranství s veřejnou 

zelní v údolní nivě s rybníkem.  

 

  ÚP navrhuje jako nové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení: 

- rozsáhlý park na východním cípu Chyše severně nad hřbitovem 

- veřejné prostranství s ochrannou zelení v Chyši podél potoka na severním okraji města 

- revitalizace západní části návsi v Podštělích 

 

  Vyhrazená zeleň v areálech občanského vybavení je vždy součástí areálu občanského vybavení. 

Pobytová zeleň u bytových domů je součástí ploch hromadného bydlení. Vyhrazená zeleň zahrad u 

RD je vždy součástí plochy bydlení. ÚP stabilizuje vybrané oplocené zahrady v sídlech jako plochy 

vyhrazené zeleně - zahrady, které nejsou určeny k zastavění. Rozsáhlá zámecká zahrada v Chyši je 

stabilizována jako plocha vyhrazené zeleně - historické zahrady a parky, která rovněž není určena 

k zastavění. 

 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ   

 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

  V ÚP je řešena doprava drážní a silniční. 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 4 

Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M  1:10 000. 

- ÚP stabilizuje na území města regionální trasu železnice č. 161 včetně zastávky v Chyši 

- ÚP navrhuje podstatnou změnu v koncepci silniční dopravy: Územím města bude procházet pouze 

jediná silnice II. třídy č. 194 ve směru Toužim - Chyše - Valeč, která se vlastnímu městu Chyše bude 

vyhýbat severozápadním obloukem podél železnice. Severně od města je na této silnici navržena 

směrová úprava oblouku a západní obchvat Nové Teplice. Dnešní silnice II/226 je převedena do III. 
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třídy.  Její přechod přes náměstí bude řešit studie revitalizace celého prostoru náměstí. Západní 

napojení města na obchvat silnice II/194 je v místě stávajícího úrovňového železničního přejezdu 

silnice II/226. Severní napojení města na obchvat silnice II/194 je pouze místní komunikací s vazbou 

na vjezd do přestavbové výrobní plochy CH/P-V1. Údolní nivu toku s rybníkem severně nad městem 

přechází přeložka silnice II/194 mostem. Po samostatném mostě je řešena severní obslužná 

komunikace k ploše výrobní CH/P-V1. K této ploše je řešen další vjezd z jihozápadu po terénu mimo 

údolní nivu. Silnice III/2268 východně za Poříčím je převedena do místních komunikací. 

  Ostatní systém silnic III. tříd zůstává beze změny. 

 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

    V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i 

plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000. 

  

4.2.1 Vodní hospodářství 

  Koncepce zásobování pitnou vodou na území města Chyše zůstává zachována beze změny. ÚP 

nenavrhuje nové napojení žádného sídla na skupinový vodovod Žlutice. 

 

  ÚP mění koncepci likvidace splaškových vod ve městě Chyše, kde je navržena oddílná kanalizace 

s centrální ČOV Chyše na jižním okraji města v údolní nivě Střely včetně místní komunikace. Do této 

ČOV Chyše nebudou svedeny splaškové vody z žádného jiného sídla. Ve všech sídlech kromě 

vlastního města Chyše bude probíhat  i nadále likvidace splaškových vod individuálně. 

 

4.2.2 Zásobování elektrickou energií 

  ÚP stabilizuje na území města stávající venkovní trasy ZVN 400kV. ÚP navazuje na stávající 

koncepci zásobování a území města elektrickou energií systém trafostanic a venkovního vedení VN 

22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice v sídlech na plný výkon. V sídle Nová Teplice a ve 

městě Chyše jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy. 

 

4.2.3 Zásobování plynem 

  ÚP navrhuje plynofikaci území vysokotlakou přípojkou ze západu z realizovaného VTL plynovodu 

Útvina - Bochov směrem z Bochova přes Žlutice do Podštěl. Z vysokotlaké regulační stanice umístěné 

v Chyši u nádraží bude středotlakým rozvodem plynu zásobeno město Chyše, výrobní areál 

v Podštělích na místě sanované cihelny, sídla Podštěly a Nová Teplice. 

 

4.2.4 Zásobování teplem 

  ÚP nenavrhuje na území města žádný centrální systém zásobování teplem. Objekty na území města 

budou i nadále vytápěny individuálně s důrazem na ekologicky únosné palivo. 

 

4.2.5. Nakládání s odpadem 

  ÚP zachovává ve městě stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného 

odpadu i nadměrného odpadu centrálním svozem mimo území města. 
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4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

  V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje občanského vybavení charakteru 

veřejné infrastruktury na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000.  

  ÚP respektuje stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (ozn. 

OI), na území města Chyše. ÚP navrhuje v samotném městě 1 plochu občanského vybavení 

veřejného charakteru jako přestavbu kláštera (dříve učiliště) na víceúčelové sociální zařízení. 

 

4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

  ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území města: 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKAČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU 

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk  

  ÚP navrhuje v zastavěném území a na plochách určených k zastavění místní komunikace III. a IV 

třídy jako součásti veřejných prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou. Tato 

navržená veřejná prostranství navážou na stávající systém komunikací v sídlech. 

  ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi jako zastavitelné koridory, které jsou 

zobrazeny v grafické části vlastního ÚP na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, 

M 1:10 000:  

 revitalizace celého prostoru náměstí v Chyši jako plochy veřejného prostranství 

s komunikačním koridorem a veřejnou shromažďovací plochou, PVk 

 severní vjezd do města z přeložky silnice II/194 

 místní komunikace k ČOV jako součást zastavitelné plochy CH/Z-T1 

 místní komunikace v obytné zóně CH/Z-B1 

 místní komunikace pro obsluhu výrobní zóny 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz,  která mohou být blíže 

specifikována jako: 

 veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku ozn.PVz1 

 veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí ozn. PVz3 

  Viz blíže kap. 3.5. návrh systému sídelní zeleně. 

  ÚP navrhuje v Chyši rozsáhlé veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku severně u 

hřbitova. 

 

 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROPUSTNOST 

KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ APOD.  

 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

  V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce 

uspořádání krajiny, M 1:10 000. 

  Územní plán Chyše zachovává základní krajinný ráz ploché pahorkatiny s významným 

geomorfologickým prvkem údolí Střely, která se postupně prohlubuje a vyznačuje se vyvinutou 
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rozlehlou nivou. ÚP dále zachovává základní strukturu využívání pozemků s ochrannou mimolesní 

rozptýlenou zelení. 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy ke snížení ohrožení způsobené přírodními 

vlivy a k ochraně přírodního dědictví. Dále ÚP v kulturní krajině navrhuje asanaci a rekultivaci 

rušených částí komunikací, obnovuje polní a lesní účelové cesty, kolem vybraných cest navrhuje 

doprovodnou zeleň, navrhuje nové cyklotrasy. V místní části Číhání je navržena plocha pro sezónní 

rekreační využívání ve vztahu k letnímu tábořišti. 

 

5.2.NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

    Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 4  

Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000. Samostatně je ÚSES vymezen v grafické části 

odůvodnění ÚP ve  schématu A1, Krajina - ÚSES, M 1:5 000. Na území města není vymezen 

nadregionální ÚSES. 

  ÚP přebírá stávající prvky  regionálního systému ekologické stability RBC 1127, RBK 1030, RBK 

1031, RBK 1032, které jsou vymezeny ve schválené ZÚR KK.  

  ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability. ÚP vymezuje (zpřesňuje ) na území města 

Chyše všechny prvky ÚSES do podrobnosti katastrální mapy a navrhuje úpravu částí krajiny pro 

založení  vybraných dnes nefunkčních vymezených prvků ÚSES. Funkční využití všech ploch 

biocenter a biokoridorů ÚSES na území města Chyše musí být v souladu s navrženými 

charakteristikami v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES: 

 

 

BIOCENTRA REGIONÁLNÍ 

 

Pořadové číslo  1127 

Katastrální území   Jablonná u Chyší, Radotín u Chyší 

Název  Meandry Střely 

Biogeografický význam regionální BC 

Funkčnost   navržené BC 

Návrh opatření   v nivě vymezit  plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné 

obhospodařování, v lesních porostech omezovat smrk ve prospěch 

borovice a listnáčů  

Katastrální území, ppč: Jablonná u Chýší, 503/3, 508/1, 525, 28/3, 503/1, 78/1, 104/2, 104/5, 

    262/2, 114/1, 197, 82/3, 82/1, 535, 541/3, 28/6, 28/7, 511/1, 114/2, 

    259, 516, 225/6, 82/4, 107, 262/1, 269/1, 510, 439/1, 28/1, 225/1, 500, 

    539, 545, 527/1, 125/5, 104/3, 28/2, 536, 509/1, 261, 269/2, 191/1, 

    121, 28/4, 104/4, 104/1, 85/2, 202/3, 82/6, 114/3, 78/2, 528, 196, 28/9, 

    509/2, 28/5, 201/2, 28/8 

    Radotín u Chyší, 737/1, 668/3, 916, 915, 735/3, 668/5, 914, 917, 723, 

    726/2, 726/1, 922, 668/4, 668/1, 664, 735/8, 735/1, 721, 666, 668/2 
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BIOCENTRA MÍSTNÍ 

 

Pořadové číslo  1 

Katastrální území   Chyše 

Název  Chyšské stráně 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   převážně ponechat spontánnímu vývoji, lze vymezit plochy pro šetrné 

obhospodařování; vybrat volnější plochy pro redukci křovin s event. 

sekáním nebo pastvou kvůli podpoře jalovců a bylinné vegetace; 

nezalesňovat! 

Katastrální území, ppč: Chyše, 792/1, 875, 1427/1, 871/10, 872/9, 873/1, 878, 948/8, 948/4, 

941/1, 908, 948/3, 1425, 905, 948/5, 894, 892/3, 879, 1422/1, 948/1, 

892/2, 1191/3, 1191/5, 892/1, 855/1, 1126/9, 872/1, 868, 948/6, 855/2, 

780/2, 1191/7, 1191/10, 1086, 948/2, 780/1, 1104/1, 881, 897/2, 

897/1, 1187, 1186, 1191/13, 909, 890, 1182, 1087/2, 871/9, 1191/15, 

840/1, 948/9, 946, 900/1, 873/2, 960/1, 960/2, 954, 900/2, 959/2, 

959/1, 913/1, 1088, 841, 1191/8, 897/3, 1188, 842/1, 948/7, 1422/2, 

1191/12, 892/4, 1424/1, 1087/1, 948/10, 1189/3, 962, 842/2, 901/1, 

941/1, 872/1, 896, 897/1, 895, 898, 1104/1, 1086, 892/1,  872/1, 880, 

981, 872/1, 893, 872/1, 876 

 

 

Pořadové číslo  2 

Katastrální území   Chyše 

Název  Rybníky u tratě 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření    ponechat spontánnímu vývoji, šetřit pobřežní plochy rybníka  

Katastrální území, ppč: Chyše, 1110/1, 1104/2, 1104/1, 1102, 1431/1, 1430/2, 1072/4,1110/5, 

    1105, 1107, 1110/3, 1072/3, 1104/2, 1102, 1106 

 

 

Pořadové číslo  3 

Katastrální území   Chyše 

Název  U trati 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   postupně omezovat smrk ve prospěch listnáčů, vyloučit introdukované 

dřeviny, zachovat prameniště i močálové plochy, preferovat 

přirozenou obnovu, mimo les vymezit  plochy pro spontánní vývoj a 

pro šetrné obhospodařování  

Katastrální území, ppč: Chyše, 1485/3, 1195, 1196/1, 1487/2, 1485/1, 1485/2, 1490, 1489, 

    1196/2 
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Pořadové číslo  4 

Katastrální území   Podštěly, Chyše 

Název  U Podštěl 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   postupně omezovat smrk ve prospěch listnáčů, jedle a borovice, 

vyloučit introdukované dřeviny, preferovat přirozenou obnovu  

Katastrální území, ppč: Chyše, 1126/9 

    Podštěly, 140/1 

 

 

Pořadové číslo  5 

Katastrální území   Podštěly 

Název  Podštělské stráně 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   bez opatření, systém jako v obdobných případech – po dobu těžby 

biocentrum nebude fungovat, v rámci rekultivace budou řešena 

opatření na obnovu funkce biocentra  

Katastrální území, ppč: Podštěly, 166/7, 140/1, 142/1,  140/2, 142/3, 142/4, 554/1, 142/7, 167 

 

 

Pořadové číslo  6 

Katastrální území   Podštěly 

Název  U roklí 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření   postupně omezovat smrk ve prospěch listnáčů a borovice, vyloučit 

introdukované dřeviny, preferovat přirozenou obnovu  

Katastrální území, ppč: Podštěly, 350 

 

 

Pořadové číslo  7 

Katastrální území   Podštěly 

Název  Nad cihelnou 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření    ponechat spontánnímu vývoji, šetřit pobřežní plochy rybníka, doplnit 

 skupinky dřevin  

Katastrální území, ppč: Podštěly, 74/9, 70 

 

 

Pořadové číslo  8 

Katastrální území   Chyše 

Název  Strž 

Biogeografický význam místní BC 
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Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření    ponechat spontánnímu vývoji  

Katastrální území, ppč:  Chyše, 752/1, 746/1, 757, 756 

 

 

Pořadové číslo  9 

Katastrální území   Chyše 

Název  Skály 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   postupně omezovat smrk ve prospěch borovice a listnáčů, vyloučit 

introdukované dřeviny, maximálně využít přirozenou obnovu borovice 

a listnáčů 

Katastrální území, ppč: Chyše, 245/1, 1399/1 

  

 

Pořadové číslo  10 

Katastrální území   Podštěly, Žďárek u Chyší, Chyše 

Název  Na skále 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   v úžlabí zachovat listnatý porost podobného charakteru, ve svahu 

postupně redukovat smrk ve prospěch listnáčů a borovice  

Katastrální území, ppč: Chyše, 241, 238, 237 

    Podštěly, 404 

    Ždárek u Chyší, 562, 276 

 

 

Pořadové číslo  11 

Katastrální území   Žďárek u Chyší 

Název  Na Žďárku 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření   využívat jako trvalé travní porosty nebo drobná políčka, dosadit 

skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní vývoj  

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 140/3, 38/3, 38/7, 38/2, 38/4, 38/5, 39/2, 262/1,143/1, 

    146/1, 558, 554, 38/1, 22/3, 262/2, 109/1, 137/1, 262/3, 109/2, 140/1, 

    560/2, 26/4, 22/2, 39/1 

 

 

Pořadové číslo  12 

Katastrální území   Žďárek u Chyší 

Název  U Žďárku 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 
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Návrh opatření   postupně omezovat smrk ve prospěch borovice a listnáčů, případně i 

jedle, vyloučit introdukované dřeviny, preferovat přirozenou obnovu 

Katastrální území, ppč: Ždárek u Chyší, 349/1, 567 

 

 

Pořadové číslo  13 

Katastrální území   Žďárek u Chyší 

Název  Za humny 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost navrhované BC 

Návrh opatření   postupně omezovat smrk ve prospěch borovice a listnáčů, vyloučit 

introdukované dřeviny, preferovat přirozenou obnovu, zachování keřů 

v okrajích porostů  

Katastrální území, ppč: Ždárek u Chyší, 92/2, 83/1, 51/1, 51/2, 538, 51/3, 83/1 

 

 

Pořadové číslo  14 

Katastrální území   Žďárek u Chyší 

Název  U vítkovické křižovatky 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   postupně omezovat smrk ve prospěch borovice a listnáčů, vyloučit 

introdukované dřeviny, preferovat přirozenou obnovu  

Katastrální území, ppč: Ždárek u Chyší, 466/1, 466/3, 543/2 

 

 

Pořadové číslo  15 

Katastrální území   Chyše 

Název  Na suché stráni 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření   při obnově preferovat borovici a jedli, zvýšit podíl listnáčů, omezovat 

smrk  

Katastrální území, ppč: Chyše, 557/2, 557/1, 649, 647, 1406,  

 

 

Pořadové číslo  16 

Katastrální území   Radotín u Chyší 

Název  Pod Lípovou 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření    zvýšit podíl listnáčů  

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 349 
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Pořadové číslo  17 

Katastrální území   Radotín u Chyší 

Název  K Radotínu 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření    zvýšit podíl listnáčů na úkor smrku  

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 907, 419/1, 419/9 

 

 

Pořadové číslo  18 

Katastrální území   Radotín u Chyší 

Název U Bohuslava 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro případné šetrné 

obhospodařování 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 178/5, 177/7, 178/10, 178/9, 178/6, 178/7, 215, 

    178/4, 177/6, 178/2, 177/1, 111, 108/1, 216/2 

 

 

Pořadové číslo  19 

Katastrální území   Radotín u Chyší 

Název  Úhor 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření   vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro případné šetrné 

obhospodařování  

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 96/6, 96/5, 96/4, 106/11, 106/12, 96/1, 96/4, 106/1, 

    96/1, 96/2, 96/3, 92 

 

 

Pořadové číslo  20 

Katastrální území   Radotín u Chyší 

Název  Pod Radotínem 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření    vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné obhospodařování 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 16, 562/3, 556/4, 18/2, 641/2, 18/4, 910, 641/7, 18/1, 

    555/1,575, 573/1, 561, 541, 641/6, 562/2, 560, 559, 555/2, 562/1, 

    18/4, 910 

  

 

Pořadové číslo  21 

Katastrální území   Radotín u Chyší 

Název  Pod Chrutiskem 

Biogeografický význam místní BC 



ÚP CHYŠE  

 20 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření    vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné obhospodařování 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 779/2, 779/7, 779/8, 779/5, 779/3, 822, 779/4, 780, 

    778, 106/10, 106/1, 812/1, 812/2, 106/10, 814 

  

 

Pořadové číslo  22 

Katastrální území   Čichořice 

Název  Vyhlídka 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření   výchovou podpořit kvalitní listnáče, omezovat borovici cizí 

provenience  

Katastrální území, ppč: Čichořice, 1426/3, 1426/2 

 

 

Pořadové číslo  23 

Katastrální území   Čichořice, Žďárek u Chyší 

Název  Rameno 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření   ponechat spontánnímu vývoji  

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 83/1 

    Čichořice, 1569, 1348/2, 1509/1, 1388, 1366, 11, 189/1, 1344, 1567, 

    1565, 216, 1126/1, 194, 1351, 1348/2, 1126/1, 1388, 1366, 1350/1, 

    173, 1565 

 

 

Pořadové číslo  24 

Katastrální území   Čichořice, Žďárek u Chyší 

Název  Pod Číháním 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření   skupinovým výběrem zajistit dostatečný podíl listnáčů a na skalách i 

borovice s břízou na úkor smrku  

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 347, 309, 303, 315, 359 

    Čichořice, 304, 315 

 

 

Pořadové číslo  25 

Katastrální území   Čichořice 

Název  Stržky 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   navrhované BC 

Návrh opatření    omezit smrk ve prospěch listnáčů  

Katastrální území, ppč: Čichořice, 1550/2, 1042, 1054/1, 984/1 
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Pořadové číslo  26 

Katastrální území   Jablonná u Chyší 

Název  Nad Jablonnou 

Biogeografický význam místní BC 

Funkčnost   funkční BC 

Návrh opatření   úžlabí ponechat spontánnímu vývoji, chránit vodní režim, v okolním 

lesním porostu omezovat smrk ve prospěch listnáčů 

Katastrální území, ppč: Jablonná u Chyší, 341, 338, 527/1, 343, 348, 347, 345/3, 345/1 

 

 

 

BIOKORIDORY REGIONÁLNÍ 

 

Pořadové číslo  1030 

Spojnice - název   R BK 1029 - Meandry Střely 

Biogeografický význam regionální BK 

Funkčnost   funkční BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

chránit vodní tok s břehovými porosty 

Katastrální území, ppč: Chyše, 610, 453, 1475, 738/6, 438/1, 610, 456, 754, 487, 438/2, 378, 

    561/2, 561/1, 591/2, 465/2, 367, 299/9, 557/13, 1404, 401/1, 728, 

    400/2, 738/12, 703/8, 399/1, 424/5, 581/3, 702/5, 337/2, 370/3, 703/7, 

    591/1, 705/2, 703/5, 400/1, 337/1, 401/3, 1409, 424/6, 383, 708/5, 

    424/15, 730/5, 738/15, 424/9, 708/1, 424/13, 162/3, 424/14, 1408/1, 

    708/6, 490, 424/8, 1405, 1443/1, 1413, 703/6, 477, 1403/1, 430/4, 

    424/4, 424/7, 703/4, 737, 710, 1411, 730/2, 707/1, 708/2, 424/19, 345, 

    1447, 430/3, 317, 162/9, 1443/4, 705/1, 1446/3, 738/16, 494/1, 738/1, 

    370/1, 703/1, 1446/1, 618/1, 424/11, 424/2, 162/1, 370/2, 702/1, 

    557/2, 581/4, 730/5, 424/18, 738/14, 370/5, 1399/1, 379, 703/3, 424/3, 

    424/12, 162/2, 1412, 724/1, 738/11, 470, 1446/2, 727, 738/10, 424/10, 

    703/2, 430/1, 370/4, 581/2, 424/16, 424/1 

    Jablonná, 540, 225/1, 539, 202/2, 209/1, 202/3, 542, 209/4, 209/6, 

    541/3, 541/1, 219, 209/5, 199/1, 199/3, 220 

    Čichořice, 616, 1567, 443/1, 512/2, 315, 617, 1009, 291/1, 692/1, 647, 

    173, 280/6, 1565, 692/2, 694/1, 179/2, 679/4, 524, 1138/2, 480/1, 

    512/7, 512/5, 679/1, 361/1, 694/2, 361/2, 280/1, 679/2, 644, 512/1, 

    1350/2, 1365, 1388, 1351, 512/3, 480/4, 1351, 1348/2, 1372, 1366, 

    1350/1, 1565, 1126/1, 173, 512/8, 679/6, 1037, 1539, 202/1, 679/5, 

    679/8, 1138/1, 480/6, 482/2, 480/5, 194, 512/4, 280/4, 512/6, 453, 

    304, 1350/1, 1388, 304, 361/1, 87, 1138/1, 1363, 283, 1569, 315, 

    1364, 1565, 1143/2, 1143/1, 1140/1, 1572/2, 291/2, 1366, 216, 280/6, 

    1565, 280/1, 280/3, 280/4, 280/5, 1572/4, 1572/2, 1572/1, 1572/3, 

    280/2 
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Pořadové číslo  1031 

Spojnice - název   Střela – Rabštejn – Meandry Střely 

Biogeografický význam regionální BK 

Funkčnost   nefunkční BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice na úkor 

smrku a introdukovaných dřevin 

Katastrální území, ppč: Jablonná u Chyší, 439/1, 439/3, 439/4, 458, 482, 485, 490/1, 491, 

500/1, 508/1, 531/1, 531/2, 535, 545, 546 

    Radotín u Chyší, 735/1, 735/8, 735/9, 737/1, 917, 922 

 

 

Pořadové číslo  1032 

Spojnice - název   R BK 1030 - Jelení skok (za hranicemi obce) 

Biogeografický význam regionální BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice na úkor 

smrku a introdukovaných dřevin 

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 349/1 

    Čichořice, 1462, 1450/2, 1426/5, 66, 138/1, 1514, 1426/1, 1444, 

    1474/2, 1519, 1512, 1515 

 

 

Pořadové číslo  1 

Spojnice - název   BC 1 - hranice obce 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit několik plošek pro spontánní vývoj, doplnit skupinky a řady 

dřevin 

Katastrální území, ppč: Chyše, 917/1, 768, 769, 778, 782/1, 782/6, 1420/1, 782/10, 1009/1, 

    941/2, 933/1, 941/1, 1420/3, 941/3, 783, 785/1, 924/1, 924/2, 1418/1, 

    764, 767, 785/2, 1422/6, 780/2, 766, 933/2, 1009/2, 765, 1424/2, 

    1417, 1424/1, 1428/1, 1424/4, 944/1, 934, 1419/1, 1418/3, 944/3, 949, 

    1422/3, 1418/2, 1424/3, 1419/2, 941/1, 778, 782/6 

 

 

Pořadové číslo  2 

Spojnice - název   BK 1 - BC 1 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin 

Katastrální území, ppč: Chyše, 792/1, 778, 782/1, 780/1, 838, 780/2, 782/3, 782/9, 840/2, 

    782/8, 778 
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Pořadové číslo  3 

Spojnice - název   BC 2 - BC 7 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin 

Katastrální území, ppč: Chyše, 1072/5, 1110/1, 1110/3, 1431/1, 1110/5, 1230/1, 1432/1, 

    1230/11, 1230/13, 1210/3 

    Podštěly, 76/4, 74/7, 74/6, 74/11, 74/1, 74/2, 74/8 

 

 

Pořadové číslo  4 

Spojnice - název   BC 2 - BC 3 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin  

Katastrální území, ppč: Chyše, 1425, 1072/1, 1104/1, 1072/6, 1082, 1102, 1191/6, 1087/1, 

    1087/2, 1193, 1104/2, 1191/4, 1102, 1079, 1104/1, 1104/2, 1086 

 

 

Pořadové číslo  5 

Spojnice - název   BC 3 - hranice obce 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   posoudit možnost revitalizace toku spolu s výsadbou dřevin a 

vymezením plošek pro spontánní vývoj 

Katastrální území, ppč: Chyše, 1503/1, 1504/1, 1504/2, 1504/3 

 

 

Pořadové číslo  6 

Spojnice - název   BC 3 - hranice obce 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   posoudit možnost revitalizace toku spolu s výsadbou dřevin a 

vymezením plošek pro spontánní vývoj 

Katastrální území, ppč: Chyše, 1515/3, 1511, 1515/4, 1515/2, 1515/1, 1526, 1527, 1494, 

    1525, 1500, 1501, 1497, 1498, 1491, 1529, 1495 

 

 

Pořadové číslo  7 

Spojnice - název   BC 1 - BK 2 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin 
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Katastrální území, ppč: Chyše, 1126/13, 1126/12, 1427/1 

 

 

Pořadové číslo  8 

Spojnice - název   BK 4 - BC 5 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   okraj cesty doplnit listnáči a keři, vymezit plochy pro šetrné 

obhospodařování a pro spontánní vývoj, dosadit skupinky dřevin 

Katastrální území, ppč: Chyše, 1072/3, 1205/1, 1433/1, 270, 1433/1, 1434, 1203/2, 1205/2, 

    1203/3, 1230/7, 135, 1230/3, 90, 1199/1, 1230/10, 1390/2, 1230/16 

    Podštěly, 135, 134 

 

 

Pořadové číslo  9 

Spojnice - název   BC 4 - BC 6 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj 

Katastrální území, ppč: Podštěly, 265, 333, 243/2, 321, 352/2, 550, 243/3, 243/1, 300, 302/1, 

    319, 551, 257/1, 140/1, 283, 227/1 

 

 

Pořadové číslo  10 

Spojnice - název   BC 6 - hranice obce 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření    ponechat spontánnímu vývoji 

Katastrální území, ppč: Podštěly, 283, 341, 333, 334 

 

 

Pořadové číslo  11 

Spojnice - název   BC 11 - BC 13 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice, okraj 

lesa stabilizovat keřovým patrem 

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 83/1, 74/1, 80, 92/3, 83/3 

 

 

Pořadové číslo  12 

Spojnice - název   BC 6 - BK 13 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin 
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Katastrální území, ppč: Podštěly, 321, 350, 302/1, 352/2, 352/3, 550 

 

 

Pořadové číslo  13 

Spojnice - název   BC 5 - BC 11 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky a řady dřevin, okraj lesa stabilizovat listnáči a keři 

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 192/1, 83/3, 557/2, 83/2 

    Podštěly, 352/1, 516/1, 516/5, 352/4, 352/5, 177/1, 352/3, 352/6, 

    516/10, 544, 550, 553/1, 19, 177/2, 324, 352/3 

 

 

Pořadové číslo  14 

Spojnice - název   BK 13 - BK 18 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin, v lesním porostu redukovat smrk ve prospěch 

listnáčů, borovice a případně jedle 

Katastrální území, ppč: Podštěly, 516/5, 516/11, 442/3, 485/1, 535/1, 442/1, 485/5, 485/2, 

    500/2, 485/4, 442/1, 481/1 

 

 

Pořadové číslo  15 

Spojnice - název   BK 1 - hranice obce 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin 

Katastrální území, ppč: Chyše, 760/1, 768, 1420/1, 760/3, 1420/3, 762, 1419/2 

 

 

Pořadové číslo  16 

Spojnice - název   BK 1 - BC 8 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj, 

dosadit skupinky dřevin, posoudit vhodnost obnovení meze 

Katastrální území, ppč: Chyše, 760/1, 782/6, 1386/1, 1420/1, 783, 750/1, 757, 752/1, 752/2, 

    782/6 

    Podštěly, 450/3, 481/1, 450/1, 450/4, 450/5, 450/2 
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Pořadové číslo  17 

Spojnice - název   BC 8 - BK 1030 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní vývoj 

Katastrální území, ppč: Chyše, 730/1, 1413, 730/5, 731/1, 730/5 

 

 

Pořadové číslo  18 

Spojnice - název   BC 10 - BC 7 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro případné šetrné obhospodařování a pro spontánní 

vývoj 

Katastrální území, ppč: Chyše, 218/2,  

    Podštěly, 481/1, 450/1, 450/4, 450/5, 450/2, 450/3, 472/2, 472/3, 

    472/6, 413/17, 472/5, 472/4, 481/1, 543, 51, 450/3, 404, 472/1 

 

 

Pořadové číslo  19 

Spojnice - název   BC 10 - BK 1030 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   funkční BK 

Návrh opatření   ponechat spontánnímu vývoji, lze vyčlenit plochy pro šetrné 

obhospodařování 

Katastrální území, ppč: Chyše, 279/2, 245/1, 261/2, 234, 232, 261/1 

 

 

Pořadové číslo  20 

Spojnice - název   BC 10 - BK 13 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro případné šetrné obhospodařování a pro spontánní 

vývoj, doplnit skupinky dřevin 

Katastrální území, ppč: Podštěly, 404, 393/1, 516/7 

    Žďárek u Chyší, 562, 209/3, 209/4, 209/2, 192/1, 209/1, 209/3, 192/2, 

    209/5 

 

 

Pořadové číslo  21 

Spojnice - název   BC 11 - BC 12 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice 

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 566, 349/1, 349/2, 567 
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Pořadové číslo  22 

Spojnice - název   BC 12 - BK 1032 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice na úkor 

smrku 

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 349/1 

    Čichořice, 1515,66 

 

 

Pořadové číslo  23 

Spojnice - název   BK 24 - BC 13 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro případné šetrné obhospodařování a pro spontánní 

vývoj 

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 540, 500, 503/1, 523, 51/1, 530/1, 538, 529/2, 527, 

    529/1 

 

 

Pořadové číslo  24 

Spojnice - název   BC 13 - BC 14 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice, mimo 

les doplnit skupinky dřevin a vymezit plošky pro spontánní vývoj 

Katastrální území, ppč: Žďárek u Chyší, 500,538 

 

 

Pořadové číslo  25 

Spojnice - název   BK 1030 - BC 15 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice na úkor 

smrku, mimo les zachovat a doplnit 

stávající zeleň  

Katastrální území, ppč: Chyše, 610, 557/1, 581/1, 618/1, 581/4, 618/2, 609, 1411, 557/1, 610 

 

 

Pořadové číslo  26 

Spojnice - název   BC 18 - hranice obce 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   preferovat přirozenou obnovu s podporou listnáčů a borovice na úkor 

smrku, mimo les doplnit skupinky dřevin a vymezit plochy pro 

spontánní vývoj  
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Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 158/6, 158/2, 158/3, 150, 146, 158/1, 169/3, 158/4, 

    270, 176/1, 178/8 

 

 

Pořadové číslo  27 

Spojnice - název   BC 18 - BC 17 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   obnovit mez, dosadit skupinky a pásy dřevin, okraj lesa stabilizovat 

listnáči a keři 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 187/5, 187/11, 187/6, 187/9, 216/1, 419/1, 900, 

461/3, 419/13, 441/1, 419/4 

 

 

Pořadové číslo  28 

Spojnice - název   BC 17 - BC 20 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   doplnit skupinky a pásy dřevin, v lesním porostu omezovat smrk ve 

prospěch borovice a listnáčů 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší , 477/3, 907, 909, 499, 909, 419/1, 907, 419/10, 

    477/3, 528/1, 528/5 

 

 

Pořadové číslo  29 

Spojnice - název   BC 20 - BK  1030 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   redukovat smrk ve prospěch listnáčů, borovice a případně jedle, 

vymezit plochy pro spontánní vývoj 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 910, 528/2, 16, 528/3, 18/4, 

    Jablonná u Chyší, 157/1, 157/2, 157/3, 520 

    Čichořice, 823/1 

 

 

Pořadové číslo  30 

Spojnice - název   BC 20 - BC 21 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   doplnit skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní vývoj 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 591/1, 591/3, 883/1, 573/1, 911, 583, 106/1, 806/1, 

    883/1, 800, 806/3 

 

 

Pořadové číslo  31 

Spojnice - název   BC 19 - BC 21 
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Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání, dosadit 

skupinky a pásy dřevin 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 106/1, 106/13, 106/11, 106/10, 106/14, 77/1, 106/7 

 

 

Pořadové číslo  32 

Spojnice - název   BC 18 - BC 19 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání, dosadit 

skupinky a pásy dřevin 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 106/4 

 

 

Pořadové číslo  33 

Spojnice - název   BK 31 - hranice obce 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání, dosadit 

skupinky a pásy dřevin 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 106/1, 106/15 

 

 

Pořadové číslo  34 

Spojnice - název   BC 1127 - BC 26 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření   zachovat stávající zeleň, zabránit další expanzi chatařů - zábor ploch, 

ukládání odpadů 

Katastrální území, ppč: Jablonná u Chyší, 527/1, 525, 328, 334/2, 341, 341/1 

 

Pořadové číslo  35 

Spojnice - název   BC 17 - BK  1030 

Biogeografický význam místní BK 

Funkčnost   navržený BK 

Návrh opatření    omezovat smrk, jinak ponechat spontánnímu vývoji 

Katastrální území, ppč: Radotín u Chyší, 419/1 

    Čichořice, 961, 755/1, 755/2, 755/4, 1545, 779, 1547/1, 748/1, 32, 

    954, 755/3, 1062, 1546, 942 
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5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

 

  ÚP stabilizuje stávající účelové cesty v krajině, které jsou využívány pro zemědělské účely údržby 

krajiny. ÚP navrhuje obnovu vybraných historických polních cest. 

  ÚP navrhuje na území města část regionální cyklotrasy č. 35, která je vedena po stávajících 

komunikacích a účelových cestách krajinou. 

 

  V souvislosti s novým dopravním řešením ÚP navrhuje i asanace a rekultivace rušených částí silnic 

v okolí města Chyše a osady Nová Teplice. 

 

5.4 OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 

 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření ke snižování ohrožení v území:  

 

 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

 X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně 

 X1.A.2. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace vodních toků 

 

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

 

  ÚP navrhuje na území města opatření ke zvýšení zasakovací schopnosti území - zatravnění orné 

půdy, revitalizace vodních toků - otevření zatrubněného toku severně nad městem. 

   

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

 

    ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území města Chyše do podrobnosti 

katastrální mapy a zároveň navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných dnes nefunkčních prvků 

ÚSES: 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

 X2.1. vymezení prvků ÚSES 

 X2.2. založení vymezených prvků ÚSES 

  ÚP navrhuje založení dnes nefunkčních prvků ÚSES na území města Chyše v rozsahu: LBC č. 7,19, 

21, RBK č. 1030, LBK č. 1,2,3,5,6,7,8,12,13,14,15,16,18,20,26,27,28,30,31,32,33. 

 

5.7 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

  ÚP zvyšuje rekreační potenciál území města Chyše těmito návrhy: 

- areál střelnice na východním okraji Chyše 

- areál agroturistiky jako přestavba zemědělské farmy v Chyši 

- dostavba sídel Jablonná, Poříčí a Radotín pro účely rodinné rekreace 

- areál agroturistiky jako přestavba nefunkční zemědělské usedlosti v Lubech  

- areál agroturistiky západně od sídla Bohuslav v místě devastovaného fotbalového hřiště 

- přestavba kluziště ve městě Chyše na sportovní hřiště 

- rozšíření zahrádkářské kolonie na jihu města 

- návrh cyklotrasy Žlutice - Chyše - Valeč č. 35 
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5.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

  ÚP nenavrhuje na území města žádnou aktivitu těžby nerostných surovin. Areál bývalé cihelny v 

Podštělích je navržen k asanaci a přestavbě na plochy výrobního charakteru. 

 

 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO RÁZU 

 

  Území města Chyše je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy 

s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území města Chyše. 

 

  Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2 Hlavní 

výkres, M 1:10 000. 

 

 ÚP Chyše vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:  

* Plochy bydlení 

- bydlení hromadné - BH 

- bydlení individuální venkovského typu - BV 

* Plochy rekreace 

- rekreace individuální pobytová - RI 

- rekreace na plochách přírodního charakteru - RP 

- rekreace - zahrádkářské osady - RZ 

* Plochy občanského vybavení 

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI 

- občanské vybavení - ostatní služby - OV 

- občanské vybavení - hřbitov - OH 

- občanské vybavení - sport - OS 

- občanské vybavení - agroturistika - OA 

* Plochy veřejných prostranství 

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1 

- veřejná prostranství – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň – PVz3 

* Zeleň vyhrazená 

- zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS 

- zeleň vyhrazená - historické zahrady, parky - ZV 

* Plochy smíšené obytné 

- smíšené obytné venkovského typu - SV 

* Plochy dopravní infrastruktury 

- doprava silniční - DS  

- doprava drážní - DD 

* Plochy technické infrastruktury 

- technická infrastruktura - TI 
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* Plochy výroby a skladování 

- výroba - lehký průmysl - VL 

- výroba drobná - VD 

- výroba zemědělská - VZ 

* Plochy smíšené výrobní 

- smíšené výrobní plochy - VS 

* Plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy vodní a vodohospodářské - W 

* Plochy zemědělské 

- plochy zemědělské - NZ 

* Plochy lesní 

- plochy lesní - NL 

* Plochy přírodní 

- plochy přírodní - NP 

* Plochy smíšené nezastavěného území 

- plochy smíšené nezastavěného území - NSx 

 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p - přírodní 

z - zemědělská 

l - lesnická 

v - vodohospodářská 

k - kulturně historická 

o - ochranná 

y - rekreace sezóně pobytová 

t - těžební 

i - infrastruktura (koridor technické a dopravní infrastruktury) 

 

  Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, 

podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní 

podmínky prostorového uspořádání území.  

 

6.1 PLOCHY BYDLENÍ 

 

* Bydlení hromadné - BH 

A. Hlavní využití 

1. - bydlení v bytových domech 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

5. - dětská vybavená hřiště 

 

B. Přípustné využití 

1. - bydlení ve vícepodlažních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se 

zázemím obytné zeleně 

2. - bydlení v nízkopodlažních bytových domech se  zázemím obytné zeleně 
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3. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
  

4. - veřejné stravování do 20 míst 

5. - vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská 

6. -  vestavěná sportovní zařízení  

7. - garáže sloužící pro obsluhu území 

8. - provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném 

danou funkcí 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - ubytovací zařízení pouze do 20 lůžek  

2. - víceúčelová hřiště pouze travnatá 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí  

2. - čerpací stanice pohonných hmot 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 4 NP  

3. - minimální % ozelenění plochy 35 

 

 

* Bydlení individuální venkovského typu - BV 

A. Hlavní využití 

1. - bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, 

s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

5. - dětská vybavená hřiště 

 

B. Přípustné využití 

1. - rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného 

hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad 

2. - rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad 

3. - veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území 

4. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
 

5. - stavby pro rodinnou rekreaci 

6. - vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní 

7. - zařízení výrobních a nevýrobních služeb 

 

C. Podmínečně přípustné využití  

1. - ubytování pouze do kapacity 20 lůžek v 1 objektu 

2. - víceúčelová hřiště pouze travnatá 
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D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí  

2. - čerpací stanice pohonných hmot 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 20 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví 

3. - minimální % ozelenění plochy 60 

 

6.2 PLOCHY REKREACE 

 

* Rekreace individuální pobytová - RI 

A. Hlavní využití 

1. - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

5. - dětská vybavená hřiště 

 

B. Přípustné využití 

1. - stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách 

2. - rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad 

3. - zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek 

4. - produkční zahrady 

5. - plochy sportu sloužící dané lokalitě 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - objekty ubytování do kapacity 20 lůžek 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - objekty řemeslných služeb a garáží 

2. -  výroba všeho druhu a sklady 

3. -  bytové domy 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 15 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví 

3. - minimální % ozelenění 70 

 

 

* Rekreace hromadná na plochách přírodního charakteru - RP 

A. Hlavní využití 

1. - plochy sezónní využívání krajiny k pobytové hromadné rekreaci 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 
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B. Přípustné využití 

1. - veřejná koupaliště 

2. - kempy, tábořiště, autokempy, areály sezónního ubytovacího zařízení 

3. - rekreační areály a střediska - lokality soustředěných ubytovacích chatek včetně doprovodné 

vybavenosti pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků 

4. - rekreačně pobytové louky, travnatá hřiště 

5. - infocentra, sociální zázemí  

6. - cyklostezky, hipostezky, naučné stezky 

7. - areály zdraví, robinzonádní hřiště pro děti a mládež 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty pouze do 20% podlahové plochy nebytového objektu 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - obytné a rodinné domy 

2. - stavby pro rodinnou rekreaci 

3. - výroba všeho druhu 

4. - aktivity snižující kvalitu prostředí a neslučitelné s rekreačním využíváním území 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 25 

2. - maximální podlažnost 1 NP  

3. - minimální % ozelenění 65 

 

 

* Rekreace - zahrádkářské osady - RZ 

* s možností chatek 

A. Hlavní využití 

1. – plochy regulovaných staveb pro rodinnou rekreaci sdružené do zahrádkových osad 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1.- zahrádkářská osada s možností výstavby zahrádkářských chat do 25m
2
 zastavěné plochy 

2. - sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin 

3. - objekty společného sociálního, kulturního a technického zázemí zahrádkářské osady 

4. - nezbytně nutné objekty technické obsluhy 

5. - plochy parkovišť sloužící pro potřebu zahrádkářské osady 

6. - nevybavená víceúčelová hřiště 

7. - bazény do 40 m
2
 zastavěné plochy 

 

C. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby mimo výše uvedených 
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D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 10 

2. - maximální podlažnost 1 NP  

3. - minimální % ozelenění 70 

 

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI 

A. Hlavní využití  

1. - plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné 

infrastruktury 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - stavby, plochy a zařízení sloužící pro: 

 a) vzdělávání a výchovu 

 b) sociální služby a péče o rodinu 

 c) zdravotní služby 

 d) kulturu 

 e) veřejnou správu  

 f) ochranu obyvatelstva 

 g) lázeňství 

2. - součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy 

2. - bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech 

3. - čerpací stanice pohonných hmot pouze pokud nesnižují kvalitu prostředí 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - bytové domy 

2. - rodinné domy 

3. - provozy výroby všeho druhu 

4. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 3 NP  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

 

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV 

A. Hlavní využití 

1. - plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu 



ÚP CHYŠE  

 37 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - areály maloprodeje do 300m
2
 prodejní  plochy 

2. - zařízení pro ubytování, stravování 

3. - zařízení pro nevýrobní služby 

4. - zařízení pro vědu a výzkum 

5. - zařízení cestovního ruchu 

6. - nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb 

7. - kynologické areály 

8. - zařízení zábavy 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy 

 

D. Nepřístupné využití 

1. - provozy výroby všeho druhu 

2. - rodinné domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 3 NP  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

 

* Občanské vybavení - hřbitov - OH 

A. Hlavní využití 

1. - plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením 

 

B. Přípustné využití 

1.- hřbitovy 

2.- rozptylová loučka 

3.- urnový háj 

4.- administrativní budova s technickým a sociálním zázemím 

5.- doprovodné služby - prodej květin 

6.- vodní plochy 

7. - krematoria se smuteční síní 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1.- byty v nebytovém domě pouze do 30% podlahové plochy 

2.- parkoviště pouze pro potřeby dané funkce a lokality 
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D. Nepřípustné využití 

1.- jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 15 

2. - maximální podlažnost 1 NP + podkroví 

 

 

* Občanské vybavení - sport - OS 

A. Hlavní využití 

1. - plochy pro tělovýchovu a sport 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - sportovní areály  

2. - sportovní haly 

3 - nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí 

4. - zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven 

5. - zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť 

6. - ostatní sportoviště v samostatných objektech 

7. - doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytovém domě do 30% podlažní plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - rodinné domy, bytové domy  

2. - stavby pro rodinnou rekreaci  

3. - provozy výroby všeho druhu 

4. - čerpací stanice pohonných hmot 

5. - areály střelnic s technickým a sociálním vybavením, s možností ubytovacího a stravovacího 

zařízení  

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 50 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 30 

 

 

* Plochy občanské vybavenosti - agroturistika - OA 

A. Hlavní využití 

1. - plochy občanského vybavení  - agroturistika 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 
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4. - veřejná prostranství  

5. - související výrobní aktivity - chov hospodářských zvířat a drůbeže, chov ryb, zpracování místních 

produktů zemědělské činnosti 

 

B. Přípustné využití 

1. - rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov dobytka 

drůbeže a ryb 

2. - zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby 

4. parkoviště, garáže 

4. - sportovní areály, hřiště včetně sociálního a technického zázemí 

5. - jízdárny a jezdecké areály 

6. - zařízení drobné výroby zaměřené na zpracování, skladování a prodej produktů zemědělské 

prvovýroby 

7. - zařízení řemeslných provozů místních tradic 

8. - hospodářské objekty pro ustájení dobytka a drůbeže 

9 - sádky, vinné sklepy 

10. - provozní zázemí areálů agroturistiky - dílny, mechanizační provozy, opravárenská zařízení, 

silážní žlaby, seníky 

 

C. Nepřípustné 

1. - provozy výroby všeho druhu 

2. - rodinné domy, bytové domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 50 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 30 

 

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

A. Hlavní využití 

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném a zastavitelném území s místní sběrnou komunikací a se 

sjezdy k nemovitostem 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

B. Přípustné využití 

1. - náměstí, náves 

2. - tržiště 

3. - nábřeží 

4. - pěší a obchodní ulice 

5. - místní komunikace III. a IV. třídy 

6. - součástí veřejných prostranství je: 
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 a) vybavení drobným mobiliářem 

 b) doprovodná zeleň, trávníky 

 c) mimolesní zeleň 

 d) květinové záhony 

 e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy 

 f) chodníky 

7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu 

2. - parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby 

 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz 

A. Hlavní využití 

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a v zastavitelných plochách s veřejnou zelení 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem 

 

B. Přípustné využití 

1. - souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí 

2. - udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací 

3. - udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků 

4. - součástí veřejných prostranství je: 

- a) mimolesní zeleň 

- b) vodní toky a plochy 

- c) odvodňovací otevřené strouhy 

- d) pěší chodníky, cyklostezky 

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu 

2. - parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu 

3. - vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pro předškolní a školní mládež 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby 
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* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1 

A. Hlavní využití 

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném a zastavitelném území obce s veřejnou zelení charakteru 

parku 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

B. Přípustné využití 

1. - součástí parku jsou: 

 a) vybavení drobným mobiliářem 

 b) nevybavená a nezpevněná víceúčelová hřiště, pobytové loučky 

 c) altány 

 d) vodní toky a plochy 

 e) udržovaný trávník 

 f) květinové záhony 

 g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová 

 h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hypostezky 

 i) odvodňovací otevřené strouhy 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu 

2. - místní komunikace pouze IV. třídy 

3. - vybavená a zpevněná dětská hřiště víceúčelová pouze pro předškolní a školní mládež 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby 

2. - parkoviště 

 

6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ 

 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS 

A. Hlavní využití 

1. - vyhrazená zeleň v zastavěném území a v zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných 

zastavěných územích a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

1. - zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady 

2. - samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků 

3. - záhumenky pro samozásobitelskou činnost 

4. - účelové cesty 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy 
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2. - bazény do 40m
2
 zastavěné plochy 

3. - altány do 25 m2 zastavěné plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby 

 

 

* Zeleň vyhrazená - historické zahrady, parky - ZV 

A. Hlavní využití 

1. - vyhrazená zeleň v zastavěném území nezahrnutá do jiných zastavěných území a zastavitelných 

ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

1.- plochy historických zahrad - zámecké parky a zahrady s parkovou vybaveností (mobiliář, drobná 

architektura) 

2.- omezeně přístupné (ohrazené, obvykle s návštěvními hodinami), patřící k zastavěnému území 

sídel ( buď zcela uvnitř sídel nebo přecházející do okolní volné krajiny) 

3.- hradní příkopy 

4.- umělé vodní bazény, vodní toky, kašny, vodní kanály 

5.- obnova historického mobiliáře zahrady 

6.- lesní pozemky – les zvláštního určení 

7.- mimoletní zeleň charakteru lesoparku 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1.- skleníky a aranžérie  bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých historických 

objektů 

2.- sezónní letní amfiteátr pouze jako dočasná stavba 

3.- hospodářské a technické objekty bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých 

historických objektů 

4.- nové objekty technické obsluhy a zahradní hospodářské objekty v rozsahu nezbytně nutném 

sloužící pouze zájmům historických zahrad 

 

D. Nepřípustné využití 

1.- jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru 

přípustnou právními předpisy 

2.- parkoviště osobních aut návštěvníků 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 20 

2. - maximální podlažnost 2 NP  

3. - minimální % ozelenění 80 

 

 

 



ÚP CHYŠE  

 43 

6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

 

* Smíšené obytné venkovského typu - SV 

A. Hlavní využití 

1. - bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským 

zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením  

2. - bydlení ve spojení s  podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb 

3. - zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel  

4. - zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů 

5. - rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně 

záhumenkového hospodářství 

6. - bytové domy  

7. - rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad 

8. - nerušící zařízení drobné výroby do 5.000m
2
     

9. - zařízení místní správy a církve 

10. - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení 

11. - areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb do 5.000m
2
  

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m
2
   

2. - objekty ubytování do 100 lůžek  

3. - nerušící zařízení dopravy,  

4. - čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - provozy těžké výroby a skladů 

2. - zábavní střediska  

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 3 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 

* Doprava silniční - DS 

A. Hlavní využití 

1. - plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení 
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B. Přípustné využití 

1. - pozemky rychlostních komunikací, pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací 

I.a II. třídy 

2. - pozemky místních komunikací III. a IV. třídy v krajině 

3. - pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací 

4. - pozemky mostů a opěrných zdí komunikací 

5. - plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály) 

6. - parkoviště do 100 parkovacích stání 

7. - mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot 

8. - areály údržby pozemních komunikací 

9. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování 

10. - cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině 

11. - hromadné a řadové garáže 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytových domech do 20% podlažní plochy 

2. - polní a lesní cesty širší než 3 m 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - bytové domy 

2. - rodinné domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách 

 

 

* Doprava drážní - DD 

A. Hlavní využití 

1. - plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě 

 

B. Přípustné využití 

1. - plochy drah a staveb na dráze včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů kolejišť a doprovodné 

zeleně 

2. - nádraží, stanice, železniční zastávky, nástupiště a přístupové cesty 

3. - drážní telekomunikační zařízení 

4. - sklady a výrobní objekty pro potřeby provozu dráhy 

5. - správní budovy 

6. - vestavěná zařízení stravování, obchodu v provozních budovách nádraží 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - ostatní liniová technická infrastruktura  

2. - byty pouze v nebytovém domě do 20 % podlažní plochy 

3. - ostatní stavby pouze se souhlasem obecně správního úřadu 

4. - překladiště a jiná doprovodná zařízení související s provozem dráhy  

5. - zařízení drážních dep, opraven, vozoven  

 

D. Nepřípustné využití 

1. - rodinné domy, bytové domy  
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2. - objekty k individuální rekreaci 

 

6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

* Technická infrastruktura - TI 

A. Hlavní využití 

1. - pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

1. - zařízení pro zásobování elektrickou energií 

2. - zařízení pro zásobování plynem 

3. - zařízení pro zásobování teplem 

4. - zařízení ostatních produktovodů 

5. - zařízení spojová 

6. - zařízení pro zásobování vodou 

7. - zařízení pro čištění odpadních vod 

8. - zařízení pro zpracování a likvidaci odpadu 

9. - manipulační plochy 

10. - přístupové komunikace 

 

C. Nepřípustné využití 

1. - objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci 

2. - byty v nebytových domech 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 1 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

* Výroba - lehký průmysl - VL 

A. Hlavní využití 

1. - zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají podstatně rušivé účinky na okolí 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí 

2. - opravárenská a údržbářská zařízení 

3. - strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující a 

papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba 

4. - vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu 

5. - správní budovy jako součást areálu 
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6. - zařízení stravování v areálu 

7. - čerpací stanice pohonných hmot, sběrný dvůr pro třídění odpadu 

8. ubytování jako součást areálu 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - rodinné domy 

2. - bytové domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 70 

2. - maximální podlažnost 1 NP  

3. - minimální % ozelenění 15 

 

 

* Výroba drobná - VD 

A. Hlavní využití 

1. - zařízení drobné výroby všeho druhu 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - sklady v areálech, veřejné provozy 

2. - obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení 

3. - čerpací stanice pohonných hmot, sběrný dvůr pro třídění odpadu 

4. - řemeslné provozy všeho druhu 

5. - stavební dvory 

6. - vědecká a výzkumná pracoviště 

7. - zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectva 

8. - výrobní a nevýrobní služby všeho druhu 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy 

2. - nákupní centra do 2.000m
2
 prodejní plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - rodinné domy 

2. - obytné domy 

3. - objekty k individuální rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 
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2. - maximální podlažnost 2 NP  

3. - minimální % ozelenění 20 

 

 

* Výroba zemědělská - VZ 

A. Hlavní využití 

1. - zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - sběrný dvůr pro třídění odpadu 

2. - sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka a drůbeže 

3. - skleníky 

4. - provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí, 

silážní žlaby, seníky 

5. - sádky, areály rybářství 

6. - vinné sklepy 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy 

2. - správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - rodinné domy 

2. - bytové domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 70 

2. - maximální podlažnost 2 NP  

3. - minimální % ozelenění 15 

 

6.10 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

 

* Smíšené výrobní plochy - VS 

A. Hlavní využití 

1. - zařízení pro drobnou výrobu, sklady, výrobu lehkou a výrobu zemědělskou, která nemají vliv na 

své okolí 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství  

 

B. Přípustné využití 

1. - zařízení drobné výroby všeho druhu 
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2. - areály skladů a dopravní areály 

3. - obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení jako součást výrobního areálu 

4. - čerpací stanice pohonných hmot, sběrný dvůr pro třídění odpadu 

5. - řemeslné provozy všeho druhu 

6. - stavební dvory 

7. - vědecká a výzkumná pracoviště 

8. - zařízení zemědělské výroby  

9. - sádky 

10. - zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích 

11. - sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka 

12. - skleníky 

13. - provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí 

14. - provozy lehké výroby 

15. - výrobní a nevýrobní služby všeho druhu 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy 

2. - nákupní centra do 2.000m
2
 prodejní plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - rodinné domy 

2. - obytné domy 

3. - objekty k individuální rekreaci 

4. - provozy těžké zpracovatelské výroby 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 70 

2. - maximální podlažnost 2 NP  

 

6.11 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

 

* Plochy vodní a vodohospodářské - W 

A. Hlavní využití 

1. - území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou  

2. - pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území 

3. - útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.: 

a) řeky a potoky 

b) mokřady a mokřiny 

c) dočasné vodní plochy 

d) plavební kanály a stoky 

e) jezera 

f) rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní drůbeže) 

g) přehrady 

h) jiné prohlubeniny naplněné vodou 

ch) otevřené meliorační kanály 

4. - ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů vod I.stupně 
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B. Přípustné využití 

1. - obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny 

2. - výstavby vodních děl 

3. - zakládání a údržba břehových porostů 

4. - odstraňování překážek plynulého odtoku 

5. - ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod 

6. - výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů 

7. - umisťovat hydrogeologické vrty 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu 

s ostatními funkcemi v území 

2. - těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy 

podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato činnost povolena 

vodoprávním úřadem 

3. - odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké budoucnosti 

vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku 

4. - zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se 

souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody 

5. - zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - umisťování dálkových produktovodů 

2. - vytváření bariér 

3. - zakládání skládek 

4. - snižování kvality a kvantity vod 

5. - změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně 

6. - umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem 

7. - odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či vodní plochy 

 

6.12 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

 

* Plochy zemědělské - NZ 

A. Hlavní využití 

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce 

2. - zemědělská půda obhospodařovaná 

3. - vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže 

4. - pozemky staveb a zařízení pro zemědělství 

5. - pozemky související dopravní infrastruktury 

6. - pozemky související technické infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

2. - zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná 

3. - nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce 

1. - zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného 

druhu pozemku a způsobu využití pozemku 
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2. - hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže 

3. - plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, 

zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, 

přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.) 

4. - výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů 

5. - pěstování bylin a dřevin k energetickému využití 

6. - jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti 

7. - vedení turistický, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po 

stávajících komunikací 

8. - zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování 

ekologické stability krajiny 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální 

zemědělské obhospodařování území 

2. - nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální 

obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem 

3. - změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo 

rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem 

2. - trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu 

3. - zcelování ploch orné půdy 

4. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území  

 

6.13.PLOCHY LESNÍ 

 

* Plochy lesní - NL 

A. Hlavní využití 

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce 

2. - plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní 

porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, 

drobné vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství 

 

A. Přípustné využití 

1. - hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních 

hospodářských osnov 

2. - výstavba a údržba lesní dopravní sítě 

3. - půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření 

4. - vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních 

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících 

5. - jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti 

6. – vymezení ploch místního ÚSES 
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B. Podmínečně přípustné využití 

1. - umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které 

jsou přirozeně bez dřevinné vegetace 

2. - umisťování staveb nebo rozšiřování stávajících výstavby pouze přímo související s lesní výrobou 

3. - vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo 

k nelogickému dělení lesních pozemků 

4. - umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje 

jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků 

 

B. Podmínečně přípustné využití 

1. - využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování 

stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem 

2. - odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto 

územním plánem 

 

6.14 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

 

* Plochy přírodní - NP 

A. Hlavní využití 

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a 

krajiny 

 

B. Přípustné využití 

1. - plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatnímy, produkční funkce je 

potlačena 

2. - zvláště chráněná maloplošná území 

3. - zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II.zóna 

4. - památné stromy s ochranným pásmem 

5. - biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu 

6. - biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního  významu pokud se vyskytují na ostatních 

plochách 

7. - registrované významné krajinné prvky 

8. - rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100m2 na ostatních plochách 

9. - plochy se smluvní ochranou 

10. - plochy evropsky významných lokalit 

11. - hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření 

v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území 

12. - vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací 

13. - změna kultury v prvcích ÚSES 

14. - výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin 

15. - likvidace invazních a nemocných druhů 

16. - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících přírodních 

hodnot v území 
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2. - výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro 

zajištění dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných orgány ochrany přírody 

3. - výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu 

s ochranou přírody 

4. - výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se 

upřednostňují ekologické formy 

5. - oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy 

2. - zakládání skládek 

3. - rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

4. - umisťování nových staveb 

5. - těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku 

6. - provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a 

funkci ekosystémů 

7. - odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu 

 

6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx 

A. Hlavní využití 

Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního 

využívání krajiny 

 

Plochy smíšené jsou: 

a) smíšená krajinná zóna - přírodní - NSp 

b) smíšená krajinná zóna - zemědělská produkce NSz 

b) smíšená krajinná zóna - lesnická produkce NSl 

d) smíšená krajinná zóna - ochranná NSo 

e) smíšená krajinná zóna s vodohospodářskou funkcí  NSv 

f) smíšená krajinná zóna - kulturně historická NSk 

g) smíšená krajinná zóna - rekreace sezónně pobytová – NSy 

h) smíšená krajinná zóna – těžební – NSt 

ch) smíšená krajinná zóna – infrastruktura (koridory technické a dopravní infrastruktury) - NSi 

 

B. Přípustné využití 

1.- extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná 

území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území, 

podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu 

2.- Jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, 

kompromisním postavení. 

3.- Přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany 

přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně. 
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C. Nepřípustné využití 

1.- Umisťovat stavby, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobou vázanou na daný 

půdní fond. 

2.- Hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie. 

3.- Měnit vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací. 

4.- Provádět terénní úpravy značného rozsahu. 

 

 

* Plochy smíšené přírodní - NSp: 

A. Hlavní využití 

1. - funkční nevyhraněné plochy kulturní krajiny 

1. - ptačí oblasti 

2. - velkoplošná zvláště chráněná území – pouze III. a IV.zóna 

3. - plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě 

4. - nivy vodních toků na ostatní půdě 

 

B. Přípustné využití 

1. - hospodaření dle podmínek uvedených v plánu péče o velkoplošné zvláště chráněné území, ve 

vládním nařízení či projektu ÚSES 

2. - změna orné půdy na trvalý travní porost 

3. - opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území 

4. - odstraňování invazních druhů 

5. - vedení cyklistických, turistických a lyžařských tras a naučných stezek po stávajících komunikací 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, rozcestníků a 

odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody 

2. - zařízení dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který i nadále umožní plnění přírodních 

funkcí a nejsou v rozporu s vládním nařízením, plánem péče či projektem ÚSES 

3. - rozšiřování stávajících sídelních útvarů pokud nedojde k odstranění chráněných přírodních prvků a 

budou splněny podmínky orgánů ochrany přírody 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - intenzivní hospodaření a změna ve využití pozemků, pokud tak není stanoveno v  plánu péče o 

velkoplošné zvláště chráněné území, ve vládním nařízení či projektu ÚSES nebo pokud není udělena 

vyjímka 

2. - výstavba dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který znemožní plnění přírodních 

funkcí 

3. - velkoplošné odvodňování pozemků 

4. - odstraňování stávající geograficky a stanovištně vhodné vegetace 

5. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území 

6. - činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů 
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* Plochy smíšené zemědělské - NSz 

A. Hlavní využití 

1. - zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která 

je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní technologie 

hospodaření 

2. - funkční nevyhrazené plochy kulturní krajiny 

 

B. Přípustné využití 

1. - výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací a vodních toků 

2. - změna kultury orné půdy na trvalý travní porost 

3. - hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběžné ochraně území, dle plánů péče 

o zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, v ostatních 

případech extenzivní formy hospodaření 

4. - odstraňování invazních druhů 

5. - jedná se o zemědělskou půdu v: 

a) prvcích biokoridorů 

b)   v přírodních parcích 

c)   v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků 

d)   v nivách vodních toků 

e)   v evropsky chráněných ptačích oblastech 

f)    v ochranných pásmech zvláště chráněných území 

g)   v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území 

h)   jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - pokud je vymezeno více funkcí v území, je třeba pro umisťování zařízení technické a dopravní 

infrastruktury ve veřejném zájmu nebo nadmístního významu respektovat podmínky dotčených orgánu 

vodoprávních a orgánu ochrany přírody a krajiny 

2. - zvyšování ekologické stability v území formou výsadba geograficky původních a stanovištně 

vhodných dřevin, rušení melioračních zařízení atd.., pokud to není v rozporu s ostatními vymezenými 

funkcemi v území, popřípadě s plánovanými aktivitami v území 

3. - výstavba nových polních, lesních, pěších, cyklistických a lyžařských cest pouze v případě, že to 

není v rozporu s ochranou území 

4. - zakládání opatření v krajině ke snižování ohroženosti území, které jsou ve veřejném zájmu, 

přičemž je nutné upřednostnit biologické formy 

5. - nezbytná technická opatření a stavby pro účely cestovního ruchu - ekologická a informační centra, 

hygienická zařízení 

 

D. - Nepřípustné využití 

1. - celoplošné zalesňování 

2. - využívání území k zastavění mimo historické parcely, pokud se nejedná o stavby podporující 

stávající funkce v území, nebo pokud to není navrženo tímto územním plánem 

3. - zcelování ploch zemědělské půdy 

4. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území  
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* Plochy smíšené lesní - NSl 

A. Hlavní využití 

1. – funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny 

2. -  lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí 

(půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.) 

 

B. Přípustné využití 

1. – hospodaření dle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov 

2. -  technická či biologická opatření zabezpečující mimoprodukčních funkci lesních porostů 

3. - jedná se o lesní půdu v: 

a)   v prvcích biokoridorů 

b)   v přírodních parcích 

c)   v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků 

d)   v nivách vodních toků 

e)   v evropsky chráněných ptačích oblastech 

f)   v ochranných pásmech zvláště chráněných území 

g)  v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území 

h)  jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. – výstavba a údržba lesní dopravní sítě pouze na základě dodržení podmínek orgánu ochrany 

přírody a krajiny, vodoprávních úřadů a ostatních dotčených orgánů 

2. – vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních 

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, umisťování jednoduchých staveb k vykonávání 

práva myslivosti pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních úřadů 

3. – umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury, vedení tras nadzemního 

a podzemního vedení nadmístního významu pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a 

vodoprávních orgánů 

 

D. Nepřípustné využití 

1. – umisťování nových nebo rozšiřování stávajících staveb 

2. – odlesňování pozemků 

 

 

* Plochy smíšené vodní a vodohospodářské - NSv 

A. Hlavní využití 

1. - funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny 

2. - plochy u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod: 

3. - v ochranném pásmu II.stupně povrchových a podzemních zdrojů vod 

4. - v záplavových územích a aktivních zónách řek a potoků 

5. - v nivách vodních toků 

6. - v územích určených k rozlivům povodní 

7. – v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření 
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B. Přípustné využití 

1. - hospodaření dle podmínek uvedených vodoprávním úřadem, vládním nařízením nebo akčním 

programem  

 

C. Nepřípustné využití 

1. - těžba nerostů a zemin pokud není udělena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením 

2. - umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, mimo vodní díla v záplavovém území 

aktivní zóně potoků a řek 

3. - skladování nebezpečných látek 

4. - meliorace, pokud není stanovena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením 

5. - velkoplošné odlesňování stávajících lesních porostů nebo zalesňování ostatních pozemků bez 

souhlasu vodoprávních úřadů 

 

 

* Plochy smíšené s kulturně historickou funkcí  - NSk: 

A.Hlavní využití 

1. – funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny 

2. – lesní půda, pozemky k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, vodní toky a plochy a ostatní 

pozemky včetně staveb, které spoluvytvářejí harmonickou krajinu, jejíž kulturní, historická nebo 

přírodní hodnota je chráněna ve formě přírodního parku 

 

B.Přípustné využití 

1. – hospodaření dle zřizující vyhlášky s převahou extenzivních a krajinný ráz podporujících způsobů 

2. – doplňování skupinovité i liniové nelesní zeleně na zemědělských a ostatních pozemcích 

3. – rekonstrukce stávajících objektů v duchu harmonické krajiny při dodržení krajinného rázu 

4. – revitalizace vodních toků, rybníků, alejí, remízků a jiné nelesní zeleně 

 

C.Podmínečně přípustné 

1. – výstavba účelových komunikací, které jsou nezbytné pro lesní a zemědělské hospodaření nebo 

pro přístup k obytným objektům a zároveň zvýší prostupnost krajiny a budou dotvářet krajinný ráz a 

budou odsouhlaseny orgány ochrany přírody 

2. – technická infrastruktura v nezbytně nutné míře a se souhlasem orgánu ochrany přírody 

 

D.Nepřípustné 

1. – zakládání skládek 

2. – ostatní činnosti narušující krajinný ráz 

3. – činnosti vyjmenované ve zřizující vyhlášce 

 

 

* Plochy smíšené ochranné - NSo 

A. Hlavní využití 

1. - plochy na rozhraní dvou nebo více ploch rozdílného funkčního využití území 

 

B. Přípustné využití 

1. - výsadba geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin a keřů 

2. - odstranění pionýrských a invazních dřevin a keřů 
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3. - začlenění ploch do interakčních prvků 

4. - převedení ploch zemědělské půdy na půdu nezemědělskou 

5. - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - umisťování tras nadzemního a podzemního vedení, pokud nebude omezena ochranná funkce 

2. - výstavba účelové komunikace, pokud není možné vést trasu přes jiné plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - umisťování nebo rozšiřování staveb 

2. - odlesnění 

3. - úplné odstranění stávajících keřů a dřevin 

 

 

* Smíšená krajinná zóna se specifickým využitím rekreace sezónně pobytové – NSy  

A. Přípustné 

1. - plocha s charakterem pobytové loučky – udržovaný travní porost se soliterním nebo 

skupinovým umístěním nealergeních dřevin 

 

B. Podmínečně přípustné 

1. - umístění sociálního zařízení a občerstvovacích stanic pouze jako sezónních mobilních zařízení 

2. - dřeviny je nutné vybírat na základě hygienických, ekologických a estetických podmínek 

3. - na zóně mohou být umístěny prvky mobiliáře – osvětlení, odpadkové koše, lavičky 

 

C. Nepřípustné 

1. - jakékoliv trvalé stavby a to i jako rekreační zařízení  

2. - výstavba jakékoliv technické infrastruktury 

3. - zakládání skládek a to i v nejbližší vzdálenosti této krajinné zóny 

4. - parkování automobilů návštěvníků 

 

 

* Plochy smíšené dočasně využité pro těžbu - NSt: 

A.Hlavní využití 

1. - funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny 

B. Přípustné využiti 

1. - využití ploch pro těžbu nebo k rekultivačním zásahům po ukončení těžby 

2. - po ukončení těžby zaručit bezzásadovost tohoto území v případě, že existují předpoklady (na 

základě půdně-ekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva 

3. - ochrana okolního prostoru proti nadměrné prašnosti a hlučnosti unikající z těžebního prostoru 

takovými prostředky, které neporuší krajinný ráz okolního území 

4. - plochy současné, minulé nebo budoucí těžby v krajině, které svou existencí ovlivňují hospodařeni 

na těchto plochách 
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C. Podmínečně přípustné 

1. - zřizování jednoduchých dočasných staveb v případě, že přímo souvisí s těžbou 

2. - výstavba technické infrastruktury, která bude především sloužit k provádění činností přímo 

souvisejících k těžbě surovin a zabezpečující přístupnost k těžební ploše pro obsluhu 

D. Nepřípustné využití 

1. - na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit není přípustné umisťování 

jakýchkoliv trvalých staveb 

2. - přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, vést jakékoliv inženýrské sítě a 

budovat nové komunikace 

3. - provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které ovlivní kvalitu a množství 

podzemních vod 

 

 

* Smíšená krajinná zóna určená pro vedení technické a dopravní infrastruktury - NSi: 

A Přípustné: 

- vymezený pás v krajině, ve kterém budou v budoucnu vedeny inženýrské sítě  

 

B. Podmínečně přípustné: 

1. - dosázení okrajů krajinné zóny nízkovzrůstovými stabilizačními dřevinami 

2. - takto vymezený krajinný pás bude odlesnění 

3. - pokud bude v tomto pásu vedené nadzemní vedení, musí být taktéž odstraněny všechny stromy 

vyšší než 15m do takové vzdálenosti, ve které by jejich vyvrácení mohlo poškodit nadzemní vedení 

4. - pravidelná údržba této krajinné zóny jakožto zamezení možnému rozšiřování invazních druhů na 

tuto volnou plochu 

 

C. Nepřípustné: 

1. - umisťování jakýchkoli dočasných či trvalých staveb 

2. - provádět zemní práce, které přímo nesouvisí s údržbou inženýrských sítí 

osazovat krajinnou zónu jiným než travním porostem 

 

 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

  ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření a plochy pro 

asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v.č.3 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1 : 10.000.  

 

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) 

 Dopravní infrastruktura 

D1 – přeložka silnice II/194 – rozv.pl.CH/Z-D1 
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D2 – rekonstrukce průjezdné silnice na náměstí dle zpracované studie 

 

 Technická infrastruktura 

T1 – místní ČOV na jihu města Chyše – rozv.pl.CH/Z-T1 

 

Navržené plochy pro stavby v území: 

- ČOV – čistírna odpadních vod 

 - ČSoV – čerpací stanice odpadních vod 

- RS plynu 

 - TS - trafostanice 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m)STZ) 

 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

* X1.A.1. – protierozní opatření – výsadba mimolesní zeleně: 

X1.A.1.1. – mezi osadou Poříčí a Luby 

X1.A.1.2. – západně u ZÚ města Chyše 

X1.A.1.3. – severně nad cihelnou v Podštělích 

X1.A.1.4. – jižně pod městem Chyše 

X1.A.1.5. – severně nad městem Chyše 

X1.A.1.6. – západně od osady Dvorec 

X1.A.1.7. – východně od osady Podštěly 

X1.A.1.8. – severozápadně od osady Podštěly 

* X1.A.2. – revitalizace vodních toků: 

X1.A.2.1. – jižně pod osadou Nová Teplice 

X1.A.2.2. – jihozápadně pod městem Chyše 

X1.A.2.3. – severozápadně od města Chyše 

X1.A.2.4. – západně od města Chyše 

X1.A.2.5. – severně nad městem Chyše 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

* X2.2. – založení vymezených prvků ÚSES: 

X2.2.1. – místní biocentrum nefunkční - 7 

X2.2.2. – část místního biocentra nefunkčního - 19 

X2.2.3. – část místního biocentra nefunkčního - 21 

X2.2.4. – místní biokoridor nefunkční – 1 

X2.2.5. – místní biokoridor nefunkční – 2 

X2.2.6. – místní biokoridor nefunkční - 3 

X2.2.7. – místní biokoridor nefunkční - 5 

X2.2.8. – část místního biokoridoru nefunkčního – 6 

X2.2.9. – místní biokoridor nefunkční – 7 

X2.2.10. – část místního biokoridoru nefunkčního - 8 

X2.2.11. – část místního biokoridoru nefunkčního – 12 

X2.2.12. – místní biokoridor nefunkční – 13 

X2.2.13. – část místního biokoridoru nefunkčního – 14 

X2.2.14. – místní biokoridor nefunkční – 15 

X2.2.15. – místní biokoridor nefunkční – 16 

X2.2.16. – část místního biokoridoru nefunkčního – 18 
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X2.2.17. – část místního biokoridoru nefunkčního – 20 

X2.2.18. – část místního biokoridoru nefunkčního – 26 

X2.2.19. – část místního biokoridoru nefunkčního – 27 

X2.2.20. – část místního biokoridoru nefunkčního – 28 

X2.2.21. – místní biokoridor nefunkční – 30 

X2.2.22. – místní biokoridor nefunkční – 31 

X2.2.23. – místní biokoridor nefunkční – 32 

X2.2.24. – místní biokoridor nefunkční – 33 

X2.2.25. – část regionálního biokoridoru funkčního - 1030 

 

7. 2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170) 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) 

 Technická infrastruktura 

Navržené koridory pro inženýrské sítě v území: 

 - VTL plynovod Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše – VPS P02 dle ZÚR KK 

 - Vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice – VPS V07 dle ZÚR KK 

 - Vodovod pitný 

 - Kanalizace splašková 

 - Kanalizace dešťová 

 - Kanalizace výtlačná 

- STL plynovod 

 - VTL plynovod 

 

* Asanace 

Odstranění závad v území: 

VA1 – asanace rušené části silnice II/194 

VA2 - asanace náměstí s průjezdnou silnicí 

 

 

8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

  ÚP vymezuje na území města Chyše další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 

pro která lze uplatnit předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně 

pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:10 000. 

 

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2 odst. 1, písm. I)STZ) 

Veřejná prostranství 

 Veřejná prostranství – komunikační koridory a shromažďovací plochy: 

PPK1 – veřejné prostranství s místní komunikací ve skupině  rodinných domů CH/Z-B1 – 

rozv.pl.CH/Z-P3 

PPK2 – veřejné prostranství s místní komunikací u rozv.pl.CH/Z-V4 – rozv.pl.CH/Z-P4 

PPK3 – rekonstrukce místní komunikace jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem u 

rozv.pl.CH/Z-V5 – rozv.pl.CH/P-P1 

PPK4 – rekonstrukce veřejného prostranství s místní komunikací pod rozv.pl.P/Z-B1 – rozv.pl.P/P-P1 
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PPK5 - revitalizace náměstí jako veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou 

dle zpracované studie - rozv. pl. CH/P-P2 

 

 Veřejná prostranství s veřejnou zelení: 

PPZ1 – veřejné prostranství s veřejnou zelení a cestou podél potoka na severním okraji města Chyše  

rozv.pl. CH/Z-P1 

PPZ3 – veřejné prostranství s veřejnou zelení – revitalizace západní části návsi - rozv.pl. P/P-P2 

PPZ4 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí na severu a západě 

plochy CH/Z-V6 – rozv.pl. CH/Z-P5 

 

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ) 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

* X2.1. – vymezení prvků ÚSES: 

 - 1127 – regionální biocentrum nefunkční 

 - 1030 – regionální biokoridor funkční 

 - 1031 – regionální biokoridor nefunkční 

 - 1032 – regionální biokoridor nefunkční 

 - 1 – místní biocentrum funkční 

 - 2 – místní biocentrum funkční 

 - 3 – místní biocentrum funkční 

 - 4 – místní biocentrum funkční   

 - 5 – místní biocentrum funkční 

 - 8 – místní biocentrum funkční 

 - 9 – místní biocentrum funkční 

 - 10 – místní biocentrum funkční 

 - 14 – místní biocentrum funkční 

 - 18 – místní biocentrum funkční 

 - 26 – místní biocentrum funkční 

 - 11 – místní biocentrum nefunkční 

 - 12 – místní biocentrum nefunkční 

 - 13 – místní biocentrum nefunkční 

 - 15 – místní biocentrum nefunkční 

 - 16 – místní biocentrum nefunkční 

 - 17 – místní biocentrum nefunkční 

 - 19 – místní biocentrum nefunkční 

 - 20 – místní biocentrum nefunkční 

 - 21 – místní biocentrum nefunkční 

 - 22 – místní biocentrum nefunkční 

 - 23 – místní biocentrum nefunkční 

 - 24 – místní biocentrum nefunkční 

 - 25 – místní biocentrum nefunkční 

 - 6 – místní biocentrum nefunkční 

 - 7 – místní biocentrum nefunkční 

 - 19 – místní biokoridor funkční 

 - 10 – místní biokoridor nefunkční 

 - 11 – místní biokoridor nefunkční 



ÚP CHYŠE  

 62 

 - 12 – místní biokoridor nefunkční 

 - 14 – místní biokoridor nefunkční 

 - 17 – místní biokoridor nefunkční 

 - 18 – místní biokoridor nefunkční 

 - 20 – místní biokoridor nefunkční 

 - 21 – místní biokoridor nefunkční 

 - 22 – místní biokoridor nefunkční 

 - 23 – místní biokoridor nefunkční 

 - 23 – místní biokoridor nefunkční 

 - 24 – místní biokoridor nefunkční 

 - 25 – místní biokoridor nefunkční 

 - 26 – místní biokoridor nefunkční 

 - 27 – místní biokoridor nefunkční 

 - 28 – místní biokoridor nefunkční 

 - 29 – místní biokoridor nefunkční 

 - 34 – místní biokoridor nefunkční 

 - 35 – místní biokoridor nefunkční 

 - 4 – místní biokoridor nefunkční 

 - 7 – místní biokoridor nefunkční 

 - 8 – místní biokoridor nefunkční 

 - 9 – místní biokoridor nefunkční 
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* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) 

 Dopravní infrastruktura 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch 

bude uplatněno předkupní právo 

D1 přeložka silnice II/194 - rozv. pl. CH/Z-D1 Chyše 1195, 1072/3, 1230/10, 747/1, 929/1, 1009/1, 

1431/2, 1054, 1427/2, 1110/3, 1072/5, 760/1, 

747/17, 750/7, 1511, 1509, 1504/1, 1506/5, 

1521/2, 1516/2, 1506/1, 1506/4, 1503/2, 

1485/1, 1528, 1526, 1432/1, 750/6, 1420/1, 

1120, 1430/2, 1059/1, 1431/1, 1385/5, 746/2, 

1386/1, 1110/4, 929/2, 1110/2, 1029/1, 750/4, 

1118/1, 1119, 1118/2, 1110/5, 1026/10, 

1110/1, 1431/3, 1230/9, 1126/16, 1230/13, 

1230/15, 1230/1, 1432/2, 1120, 1126/10, 

1126/14, 1126/21 

Karlovarský kraj 

D2 rekonstrukce průjezdné silnice na náměstí dle 

zpracované studie Chyše 

Chyše přesná poloha silnice III. třídy bude řešena ve 

studii 

Karlovarský kraj 

 

 

 Technická infrastruktura 

 

označení veřejně prospěšná 

stavba 

k. ú. ppč. právnická osoba, 

v jejíž prospěch bude 

uplatněno předkupní 

právo 

T1 místní ČOV na jihu 

města Chyše včetně 

místní komunikace - 

Chyše 162/10, 162/2,162/5 Město Chyše 
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rozv. pl. CH/Z-T1 

ČSoV - čerpací stanice 

odpadních vod 

 Chyše 1370/1, 218/2, 1019/4 Město Chyše 

RS plynovodu  Chyše 1441/3 Město Chyše 

TS - trafostanice   Chyše 1511, 1, 1356/2, 750/1, 162/1 Město Chyše 

 

 

* Vybraná veřejně prospěšnéopatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ) 

 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude 

uplatněno předkupní 

právo 

X1.A.1. protierozní opatření - výsadba 

mimolesní zeleně 

   

X1.A.1.1. mezi osadou Poříčí a Luby Čichořice 984/1 Město Chyše 

X1.A.1.2. západně u ZÚ města Chyše Chyše 747/2, 738/4, 738/8 Město Chyše 

X1.A.1.3. severně nad cihelnou Podštěly Podštěly 74/10, 74/11, 91/1 Město Chyše 

X1.A.1.4. jižně nad městem Chyše Chyše 581/1, 581/2, 581/5, 561/1, 561/2 Město Chyše 

X1.A.1.5. severně nad městem Chyše Chyše 1072/3, 1072/5, 1431/1, 1072/4 Město Chyše 

X1.A.1.6. západně od osady Dvorec Radotín u 

Chyší 

664 Město Chyše 

X1.A.1.7. východně od osady Podštěly Podštěly 352/3,550,177/1,177/2 Město Chyše 

X1.A.1.8. severozápadně od osady Podštěly Podštěly 

Chyše 

91/3, 123/1, 107/2, 557 

1209, 1436 

Město Chyše 

X1.A.2. revitalizace   Město Chyše 

X1.A.2.1. jižně pod osadou Nová Teplice Chyše 1506/1, 1503/1, 1506/2, 1504/1, 1528, 1504/2, 1504/3, 1506/5, 

1506/6 

Město Chyše 

X1.A.2.2. jihozápadně pod městem Chyše Chyše 1446/2 Město Chyše 

X1.A.2.3. severozápadně od města Chyše Chyše 1126/21, 941/2, 933/1, 941/3, 941/5, 933/2, 1126/2, 941/4, Město Chyše 
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1424/2, 934, 944/3, 1424/3, 778, 780/1, 780/2, 782/3, 782/9, 

778, 782/1, 782/6, 782/10, 783, 785/1, 785/2, 780/2, 1421, 

1422/3, 1419/2, 1126/15, 782/10, 1009/1, 941/3, 924/1, 924/2, 

1009/2, 1428/1, 1424/4, 1424/3 

X1.A.2.4. západně od města Chyše Chyše 768, 769, 782/10, 1418/1, 767, 1418/2, 1418/3 Město Chyše 

X1.A.2.5. severně nad městem Chyše Chyše 1110/1, 1110/3, 1431/1, 1430/2, 1110/5 Město Chyše 

 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch 

bude uplatněno předkupní právo 

X2.2. Založení prvků ÚSES    

X2.2.1. místní biocentrum nefunkční - 7 Podštěly 74/9, 535/1, 70 Město Chyše 

X2.2.2. část místního biocentra 

nefunkčního - 19 

Radotín u 

Chyší 

106/1, 96/1, 96/2, 96/3, 106/11, 92, 96/4 Město Chyše 

X2.2.3. část místního biocentra 

nefunkčního - 21 

Radotín u 

Chyší 

106/1, 812/1, 812/2, 106/10, 814 Město Chyše 

X2.2.4. místní biokoridor nefunkční - 1 Chyše 917/1, 768, 769, 778, 782/1, 782/6, 1420/1, 782/10, 

1009/1, 941/2, 933/1, 941/1, 1420/3, 941/3, 783, 

785/1, 924/1, 924/2, 1418/1, 764, 767, 785/2, 

1422/6, 780/2, 766, 933/2, 1009/2, 765, 1424/2, 

1417, 1424/1, 1428/1, 1424/4, 944/1, 934, 1419/1, 

1418/3, 944/3, 949, 1422/3, 1418/2, 1424/3, 1419/2, 

941/1, 778, 782/6 

Město Chyše 

X2.2.5. místní biokoridor nefunkční - 2 Chyše 792/1, 778, 782/1, 780/1, 838, 780/2, 782/3, 782/9, 

840/2, 782/8, 778 

Město Chyše 

X2.2.6. místní biokoridor nefunkční - 3 Podštěly 

Chyše 

76/4, 74/7, 74/6, 74/11, 74/1, 74/2, 74/8 

1072/5, 1110/1, 1110/3, 1431/1, 1110/5, 1230/1, 

1432/1, 1230/11, 1230/13, 1210/3 

Město Chyše 
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X2.2.7. místní biokoridor nefunkční - 5 Chyše 1503/1, 1504/1, 1504/2, 1504/3 Město Chyše 

X2.2.8. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 6 

Chyše 1515/3, 1511, 1515/4, 1515/2, 1515/1, 1526, 1527 Město Chyše 

X2.2.9. místní biokoridor nefunkční - 7 Chyše 1126/13, 1126/12, 1427/1 Město Chyše 

X2.2.10. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 8 

Podštěly 

Chyše 

135, 134 

1072/3, 1205/1, 1433/1 

Město Chyše 

X2.2.11. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 12 

Podštěly 352/3, 550 Město Chyše 

X2.2.12. místní biokoridor nefunkční - 13 Žďárek 

Podštěly 

192/1 

352/1, 516/1, 516/5, 352/4, 352/5, 177/1, 352/3, 

352/6, 516/10, 544, 550, 553/1, 19, 177/2, 324, 

352/3 

Město Chyše 

X2.2.13. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 14 

Podštěly 516/5, 516/11, 442/3, 485/1 

535/1, 442/1, 485/5, 485/2 

Město Chyše 

X2.2.14. místní biokoridor nefunkční - 15 Chyše 760/1, 768, 1420/1, 760/3, 1420/3, 762, 1419/2 Město Chyše 

X2.2.15. místní biokoridor nefunkční - 16 Podštěly 

Chyše 

450/3, 481/1, 450/1, 450/4, 450/5, 450/2 

760/1, 782/6, 1386/1, 1420/1, 783, 750/1, 757, 

752/1, 752/2, 782/6 

Město Chyše 

X2.2.16. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 18 

Podštěly 481/1, 450/1, 450/4, 450/5, 450/2, 450/3 Město Chyše 

X2.2.17. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 20 

Žďárek u 

Chyší 

Podštěly 

192/1, 209/1, 209/3, 192/2, 209/5 

516/7 

Město Chyše 

X2.2.18. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 26 

Radotín u 

Chyší 

270, 176/1, 178/8 Město Chyše 

X2.2.19. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 27 

Radotín u 

Chyší 

187/5, 187/11, 187/6, 187/9, 216/1 Město Chyše 

X2.2.20. část místního biokoridoru 

nefunkčního - 28 

Radotín u 

Chyší 

477/3, 907, 909 Město Chyše 
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X2.2.21. místní biokoridor nefunkční - 30 Radotín u 

Chyší 

591/1, 591/3, 883/1, 573/1, 911, 583, 106/1, 806/1, 

883/1, 800, 806/3 

Město Chyše 

X2.2.22. místní biokoridor nefunkční - 31 Radotín u 

Chyší 

106/1, 106/13, 106/11, 106/10, 106/14, 77/1, 106/7 Město Chyše 

X2.2.23. místní biokoridor nefunkční - 32 Radotín u 

Chyší 

106/4 Město Chyše 

X2.2.24. místní biokoridor nefunkční - 33 Radotín u 

Chyší 

106/1, 106/15 Město Chyše 

X2.2.25 část regionálního biokoridoru 

funkčního - 1030 

Čichořice 216, 280/6, 1565, 280/1, 280/3, 280/4, 280/5, 

1572/4, 1572/2, 1572/1, 1572/3, 280/2 

Město Chyše 
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 Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami  

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch bude 

uplatněno předkupní právo 

PPK1 veřejné prostranství s místní 

komunikací ve skupině 

rodinných domů CH/Z-B1 - rozv 

pl. CH/Z-P3 

Chyše 1356/10, 1356/3, 1374/1, 1370/1, 100/8, 1442/1, 

325, 1432/2, 100/1, 1391/1, 1442/1, 538, 1394, 

1351/19, 1356/11, 1356/5, 1356/4, 1356/2, 

1356/8, 1356/9 

 

Město Chyše 

PPK2 veřejné prostranství s místní 

komunikací u rozv. pl. CH/Z-V4 

- rozv pl. CH/Z-P4 

Chyše 1019/1 Město Chyše 

PPK3 rekonstrukce místní 

komunikace jako veřejné 

prostranství s komunikačním 

koridorem u rozv. pl. CH/Z-V5 - 

rozv. pl. CH/P-P1 

Chyše 1429/1, 1019/6, 1019/7, 1019/3, 1430/4 Město Chyše 

PPK4 rekonstrukce veřejného 

prostranství s místní 

komunikací pod rozv. pl. P/Z-

B1 - rozv. pl. P/P-P1 

Podštěly 536/1, 536/2, 16, 38, 18/1 Město Chyše 

PKK5 revitalizace náměstí jako 

veřejné prostranství s místní 

komunikací a shromažďovací 

plochou dle zpracované studie 

- rozv. pl. CH/P-P2 

Chyše 1375/1, 104, 1385/1, 1385/1, 1375/4, 1375/11, 

1385/1, 1375/16 

Město Chyše 
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 Veřejná prostranství s veřejnou zelení  

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch bude 

uplatněno předkupní právo 

PPZ1 veřejné prostranství s veřejnou 

zelení a cestou podél potoka 

na severním okraji města 

Chyše - rozv. pl. CH/Z-P1 

Chyše 1004/1 Město Chyše 

PPZ3 veřejné prostranství s veřejnou 

zelení - revitalizace západní 

části návsi - rozv. pl. P/P-P2 

Podštěly 18/1, 38 Město Chyše 

PPZ4 veřejné prostranství s veřejnou 

s ochrannou a izolační funkcí 

na severu a západě plochy 

CH/Z-V6 – rozv.pl. CH/Z-P5 

Chyše 1427/2, 1427/2, 1058/4, 1058/6, 1058/1, 1054, 

1126/10, 1126/10, 1441/1, 1432/1, 1441/4, 

1059/2, 1059/4, 1441/3, 1057, 1430/2, 1120 

Město Chyše 

 

 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.1. – vymezení prvků ÚSES 

 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch bude 

uplatněno předkupní právo 

1127 regionální biocentrum nefunkční Jablonná 

u Chyší 

503/3, 508/1, 525, 28/3, 503/1, 78/1, 104/2, 104/5, 

262/2, 114/1, 197, 82/3, 82/1, 535, 541/3, 28/6, 

28/7, 511/1, 114/2, 259, 516, 225/6, 82/4, 107, 

262/1, 269/1, 510, 439/1, 28/1, 225/1, 500, 539, 

545, 527/1, 125/5, 104/3, 28/2, 536, 509/1, 261, 

269/2, 191/1, 121, 28/4, 104/4, 104/1, 85/2, 202/3, 

82/6, 114/3, 78/2, 528, 196, 28/9, 509/2, 28/5, 

Město Chyše 
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201/2, 28/8 

1127 regionální biocentrum nefunkční Radotín 

u Chýší 

737/1, 668/3, 916, 915, 735/3, 668/5, 914, 917, 723, 

726/2, 726/1, 922, 668/4, 668/1, 664, 735/8, 735/1, 

721, 666, 668/2 

Město Chyše 

1030 regionální biokoridor funkční Chyše 610, 453, 1475, 738/6, 438/1, 610, 456, 754, 487, 

438/2, 378, 561/2, 561/1, 591/2, 465/2, 367, 299/9, 

557/13, 1404, 401/1, 728, 400/2, 738/12, 703/8, 

399/1, 424/5, 581/3, 702/5, 337/2, 370/3, 703/7, 

591/1, 705/2, 703/5, 400/1, 337/1, 401/3, 1409, 

424/6, 383, 708/5, 424/15, 730/5, 738/15, 424/9, 

708/1, 424/13, 162/3, 424/14, 1408/1, 708/6, 490, 

424/8, 1405, 1443/1, 1413, 703/6, 477, 1403/1, 

430/4, 424/4, 424/7, 703/4, 737, 710, 1411, 730/2, 

707/1, 708/2, 424/19, 345, 1447, 430/3, 317, 162/9, 

1443/4, 705/1, 1446/3, 738/16, 494/1, 738/1, 370/1, 

703/1, 1446/1, 618/1, 424/11, 424/2, 162/1, 370/2, 

702/1, 557/2, 581/4, 730/5, 424/18, 738/14, 370/5, 

1399/1, 379, 703/3, 424/3, 424/12, 162/2, 1412, 

724/1, 738/11, 470, 1446/2, 727, 738/10, 424/10, 

703/2, 430/1, 370/4, 581/2, 424/16, 424/1 

Město Chyše 

1030 regionální biokoridor funkční Jablonná 

u Chyší 

540, 225/1, 539, 202/2, 209/1, 202/3, 542, 209/4, 

209/6, 541/3, 541/1, 219, 209/5, 199/1, 199/3, 220 

Město Chyše 

1030 regionální biokoridor funkční Čichořice 616, 1567, 443/1, 512/2, 315, 617, 1009, 291/1, 

692/1, 647, 173, 280/6, 1565, 692/2, 694/1, 179/2, 

679/4, 524, 1138/2, 480/1, 512/7, 512/5, 679/1, 

361/1, 694/2, 361/2, 280/1, 679/2, 644, 512/1, 

1350/2, 1365, 1388, 1351, 512/3, 480/4, 1351, 

1348/2, 1372, 1366, 1350/1, 1565, 1126/1, 173, 

512/8, 679/6, 1037, 1539, 202/1, 679/5, 679/8, 

1138/1, 480/6, 482/2, 480/5, 194, 512/4, 280/4, 

Město Chyše 
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512/6, 453, 304, 1350/1, 1388, 304, 361/1, 87, 

1138/1, 1363, 283, 1569, 315, 1364, 1565, 1143/2, 

1143/1, 1140/1, 1572/2, 291/2, 1366 

1031 regionální biokoridor nefunkční Jablonná 

u Chyší 

439/1, 439/3, 439/4, 458, 482, 485, 490/1, 491, 

500/1, 508/1, 531/1, 531/2, 535, 545, 546 

Město Chyše 

1031 regionální biokoridor nefunkční Radotín 

u Chyší 

735/1, 735/8, 735/9, 737/1, 917, 922 Město Chyše 

1032 regionální biokoridor nefunkční Žďárek u 

Chyší 

349/1  Město Chyše 

1032 regionální biokoridor nefunkční Čichořice 1462, 1450/2, 1426/5, 66, 138/1, 1514, 1426/1, 

1444, 1474/2, 1519, 1512, 1515 

Město Chyše 

1 místní biocentrum funkční Chyše 792/1, 875, 1427/1, 871/10, 872/9, 873/1, 878, 

948/8, 948/4, 941/1, 908, 948/3, 1425, 905, 948/5, 

894, 892/3, 879, 1422/1, 948/1, 892/2, 1191/3, 

1191/5, 892/1, 855/1, 1126/9, 872/1, 868, 948/6, 

855/2, 780/2, 1191/7, 1191/10, 1086, 948/2, 780/1, 

1104/1, 881, 897/2, 897/1, 1187, 1186, 1191/13, 

909, 890, 1182, 1087/2, 871/9, 1191/15, 840/1, 

948/9, 946, 900/1, 873/2, 960/1, 960/2, 954, 900/2, 

959/2, 959/1, 913/1, 1088, 841, 1191/8, 897/3, 

1188, 842/1, 948/7, 1422/2, 1191/12, 892/4, 1424/1, 

1087/1, 948/10, 1189/3, 962, 842/2, 901/1, 941/1, 

872/1, 896, 897/1, 895, 898, 1104/1, 1086, 892/1,  

872/1, 880, 981, 872/1, 893, 872/1, 876 

Město Chyše 

2  místní biocentrum funkční Chyše 1110/1, 1104/2, 1104/1, 1102, 1431/1, 1430/2, 

1072/4,1110/5, 1105, 1107, 1110/3, 1072/3, 1104/2, 

1102, 1106 

Město Chyše 

3 místní biocentrum funkční Chyše 1485/3, 1195, 1196/1, 1487/2, 1485/1, 1485/2, 

1490, 1489, 1196/2 

Město Chyše 
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4 místní biocentrum funkční   Chyše 1126/9 Město Chyše 

4 místní biocentrum funkční   Podštěly 140/1 Město Chyše 

5 místní biocentrum funkční Podštěly 166/7, 140/1, 142/1, 140/2, 142/3, 142/4, 554/1, 

142/7, 167 

Město Chyše 

8 místní biocentrum funkční Chyše 752/1, 746/1, 757, 756 Město Chyše 

9 místní biocentrum funkční Chyše 245/1, 1399/1,  Město Chyše 

10 místní biocentrum funkční Chyše 241, 238, 237 Město Chyše 

10 místní biocentrum funkční Podštěly 404 Město Chyše 

10 místní biocentrum funkční Ždárek u 

Chyší 

562, 276 Město Chyše 

14 místní biocentrum funkční Ždárek u 

Chyší 

466/1, 466/3, 543/2 Město Chyše 

18 místní biocentrum funkční Radotín 

u Chyší 

178/5, 177/7, 178/10, 178/9, 178/6, 178/7, 215, 

178/4, 177/6, 178/2, 177/1, 111, 108/1, 216/2 

Město Chyše 

26 místní biocentrum funkční Jablonná 

u Chyší 

341, 338, 527/1, 343, 348, 347, 345/3, 345/1 

 

Město Chyše 

11 místní biocentrum nefunkční Ždárek u 

Chyší 

140/3, 38/3, 38/7, 38/2, 38/4, 38/5, 39/2, 262/1, 

143/1, 146/1, 558, 554, 38/1, 22/3, 262/2, 109/1, 

137/1, 262/3, 109/2, 140/1, 560/2, 26/4, 22/2, 39/1 

Město Chyše 

12 místní biocentrum nefunkční Ždárek u 

Chyší 

349/1, 567,  Město Chyše 

13 místní biocentrum nefunkční Ždárek u 

Chyší 

92/2, 83/1, 51/1, 51/2, 538, 51/3, 83/1 Město Chyše 

15 místní biocentrum nefunkční Chyše 557/2, 557/1, 649, 647, 1406,  Město Chyše 

16 místní biocentrum nefunkční Radotín 

u Chyší 

349 Město Chyše 

17 místní biocentrum nefunkční Radotín 

u Chyší 

907, 419/1, 419/9 Město Chyše 
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19 místní biocentrum nefunkční Radotín 

u Chyší 

96/6, 96/5, 96/4, 106/11, 106/12, 96/1, 96/4 Město Chyše 

20 místní biocentrum nefunkční Radotín 

u Chyší 

16, 562/3, 556/4, 18/2, 641/2, 18/4, 910, 641/7, 

18/1, 555/1, 575, 573/1, 561, 541, 641/6, 562/2, 

560, 559, 555/2, 562/1, 18/4, 910 

Město Chyše 

21 místní biocentrum nefunkční Radotín 

u Chyší 

779/2, 779/7, 779/8, 779/5, 779/3, 822, 779/4, 780, 

778, 106/10 

Město Chyše 

22 místní biocentrum nefunkční Čichořice 1426/3, 1426/2 Město Chyše 

23 místní biocentrum nefunkční Ždárek u 

Chyší 

83/1 Město Chyše 

23 místní biocentrum nefunkční Čichořice 1569, 1348/2, 1509/1, 1388, 1366, 11, 189/1, 1344, 

1567, 1565, 216, 1126/1, 194, 1351, 1348/2, 

1126/1, 1388, 1366, 1350/1, 173, 1565 

Město Chyše 

24 místní biocentrum nefunkční Ždárek u 

Chyší 

347, 309, 303, 315, 359,  Město Chyše 

24 místní biocentrum nefunkční Čichořice 304, 315 Město Chyše 

25 místní biocentrum nefunkční Čichořice 1550/2, 1042, 1054/1, 984/1 Město Chyše 

6 místní biocentrum nefunkční Podštěly 350 Město Chyše 

7 místní biocentrum nefunkční Podštěly 74/9, 70 Město Chyše 

19 místní biokoridor funkční Chyše 279/2, 245/1, 261/2, 234, 232, 261/1 Město Chyše 

10 místní biokoridor nefunkční Podštěly 283, 341, 333, 334 Město Chyše 

11 místní biokoridor nefunkční Ždárek u 

Chyší 

83/1, 74/1, 80, 92/3, 83/3 Město Chyše 

12 místní biokoridor nefunkční Podštěly 321, 350, 302/1, 352/2  Město Chyše 

13 místní biokoridor nefunkční Ždárek u 

Chyší 

83/3, 557/2, 83/2 Město Chyše 

14 místní biokoridor nefunkční Podštěly 500/2, 485/4, 442/1, 481/1 Město Chyše 

17 místní biokoridor nefunkční Chyše 730/1, 1413, 730/5, 731/1, 730/5 Město Chyše 

18 místní biokoridor nefunkční Chyše 218/2 Město Chyše 
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18 místní biokoridor nefunkční Podštěly 472/2, 472/3, 472/6, 413/17, 472/5, 472/4, 481/1, 

543, 51, 450/3, 404, 472/1 

Město Chyše 

20 místní biokoridor nefunkční Podštěly 404, 393/1 Město Chyše 

20 místní biokoridor nefunkční Ždárek u 

Chyší 

562, 209/3, 209/4, 209/2 Město Chyše 

21 místní biokoridor nefunkční Ždárek u 

Chyší 

566, 349/1, 349/2, 567 Město Chyše 

22 místní biokoridor nefunkční Ždárek u 

Chyší 

349/1 Město Chyše 

22 místní biokoridor nefunkční Čichořice 1515, 66 Město Chyše 

23 místní biokoridor nefunkční Ždárek u 

Chyší 

540, 500, 503/1, 523, 51/1, 530/1, 538, 529/2, 527, 

529/1 

Město Chyše 

24 místní biokoridor nefunkční Ždárek u 

Chyší 

500, 538  Město Chyše 

25 místní biocentrum nefunkční Chyše 610, 557/1, 581/1, 618/1, 581/4, 618/2, 609, 1411, 

557/1, 610 

Město Chyše 

26 místní biokoridor nefunkční Radotín 

u Chyší 

158/6, 158/2, 158/3, 150, 146, 158/1, 169/3, 158/4 Město Chyše 

27 místní biokoridor nefunkční Radotín 

u Chyší 

419/1, 900, 461/3, 419/13, 441/1, 419/4 Město Chyše 

28 místní biokoridor nefunkční Radotín 

u Chyší 

499, 909, 419/1, 907, 419/10, 477/3, 528/1, 528/5 Město Chyše 

29 místní biokoridor nefunkční Jablonná 

u Chyší 

157/1, 157/2, 157/3, 520 Město Chyše 

29 místní biokoridor nefunkční Radotín 

u Chyší 

910, 528/2, 16, 528/3, 18/4,  Město Chyše 

29 místní biokoridor nefunkční Čichořice 823/1 Město Chyše 

34 místní biokoridor nefunkční Jablonná 

u Chyší 

527/1, 525, 328, 334/2, 341, 341/1 Město Chyše 
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35 místní biokoridor nefunkční Radotín 

u Chyší 

419/1 Město Chyše 

35 místní biokoridor nefunkční Čichořice 961, 755/1, 755/2, 755/4, 1545, 779, 1547/1, 748/1, 

32, 954, 755/3, 1062, 1546, 942 

Město Chyše 

4 místní biokoridor nefunkční   Chyše 1425, 1072/1, 1104/1, 1072/6, 1082, 1102,  

1191/6, 1087/1, 1087/2, 1193, 1104/2, 1191/4, 

1102, 1079, 1104/1, 1104/2, 1086 

Město Chyše 

6 místní biocentrum nefunkční 

 

Chyše 1494, 1525, 1500, 1501, 1497, 1498, 1491, 1529, 

1495 

Město Chyše 

8 místní biokoridor nefunkční Chyše 270, 1433/1, 1434, 1203/2, 1205/2, 1203/3, 1230/7, 

135, 1230/3, 90, 1199/1, 1230/10, 1390/2, 1230/16 

Město Chyše 

9 místní biokoridor nefunkční Podštěly 265, 333, 243/2, 321, 352/2, 550, 243/3, 243/1, 300, 

302/1, 319, 551, 257/1, 140/1, 283, 227/1 

Město Chyše 
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9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 

VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

  ÚP navrhuje na území města Chyše tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě. 

 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro plochy bydlení na východním okraji města Chyše – BV, 

R2 – územní rezerva pro plochy bydlení na severním cípu města východně od silnice II/194 – BV, 

R3 – územní rezerva pro veřejné prostranství s veřejnou zelení – park, severně nad hřbitovem – 

PVz1, 

R4 – územní rezerva pro výrobní zónu Chyše západ – severní část – VS. 

 

    Územní rezervy budou zapracovány do ÚP jako zastavitelné plochy změnou ÚP po prokázání 

využitelnosti všech navržených zastavitelných ploch v území ze 75 %. 

 

 

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 

ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ 

STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

  ÚP vymezuje tyto plochy, na které je třeba zpracovat územní studií: 

- Plocha CH/Z-B1 - rozsáhlá obytná zóna na východním okraji obce 

- Plocha CH/P-P2 - revitalizace celého prostoru náměstí včetně průchodu silnice III. třídy (dnes 

II/226) 

  ÚP stanovuje lhůtu pro pořízení, schválení a vložení územní studie plochy CH/Z-B1 do evidence 

územně plánovací činnosti do 8 let od vydání ÚP. 

  ÚP stanovuje lhůtu pro pořízení, schválení a vložení územní studie plochy CH/P-P2 do evidence 

územně plánovací činnosti do 4 let od vydání ÚP. 

 

 

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 

PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

  ÚP nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro rozhodování o jejich 

využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí ÚP Chyše není tedy žádné zadání regulačního 

plánu. 

 

 

12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

  ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území města. Veškeré změny na 

území města jsou navrženy v jedné etapě bez udání časového horizontu. 

 



ÚP CHYŠE  

 77 

13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉDOKUMENTACE 

JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

  ÚP vymezuje plochu CH/P-P2 (revitalizace náměstí) jako urbanisticky významnou plochu, pro kterou 

musí zpracovat územní studii pouze autorizovaný architekt. 

 

 

14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177 

ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

  ÚP vymezuje tyto plochy, na které nelze použít zkrácené stavební řízení: 

* Plocha CH/P-P2 - revitalizace náměstí jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem a 

shromažďovací plochou dle zpracované studie - PVk 

* CH/P-O3 - přestavba kláštera na víceúčelové sociální zařízení - OI = přestavba nemovité kulturní 

památky Kláštera obutých karmelitánů 

 

 

15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 

GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Textová část Územního plánu Chyše je vypracována v rozsahu 77 stran textu včetně titulní strany a 

obsahu i včetně vložených tabulek 

 

 

B. Grafická část Územního plánu Chyše: 

 

v. č.1 Výkres základního členění území       M 1:10 000 

v. č. 2 Hlavní výkres         M 1:10 000 

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    M 1:10 000 

v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny      M 1:10 000 

v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury      M 1:10 000 
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Odůvodnění 

 

 

A Textová část odůvodnění Územního plánu Chyše: 

 

 

1. Postup při pořízení územního plánu........................................................................................str. č. 79 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů..............................str. č. 80 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování........................................................str. č. 81 

4. Vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů...........str. č. 81 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.................................str. č. 81 

6. Vyhodnocení splnění zadání....................................................................................................str. č. 99 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ................................................................................str. č. 100 

7.1. Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití .........................................str. č. 100 
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

  

  Zastupitelstvo obce Chyše odsouhlasilo pořízení Územního plánu Chyše na svém zasedání dne 

24.4.2005.  

  Obec Chyše oznámila veřejnou vyhláškou místo a den projednávání zadání ÚPO. Technickou 

pomoc při zpracování návrhu zadání ÚPO, poskytla Ing. arch. Alexandra Kasková, autorizovaná 

architektka. Dokumentace návrhu zadání ÚPO byla vystavena k veřejnému nahlédnutí od 11.5.2006 

do 12.6.2006 čímž byla splněna zákonná lhůta 30-ti dnů. Veřejné projednání proběhlo dne 1.6.2006. 

Pořizovatel zároveň zaslal návrh zadání ÚPO dotčeným orgánům státní správy a vyzval je k uplatnění 

svých stanovisek v zákonem dané lhůtě 

 

  Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č. 2 dne 30.11.2006. V zadání 

územního plánu nebylo požadováno zpracování konceptu, byl proto zpracován přímo návrh. 

Návrh územního plánu byl zpracován Ing. arch. Alexandrou Kaskovou (ČKA 00767) v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami č.501/2006Sb. a 500/2006 Sb. Návrh 

vychází ze schváleného zadání územního plánu. 

 

  Společné jednání o územním plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi se uskutečnilo dne 

26.8.2008. Oznámení o společném jednání územního plánu bylo zasláno jednotlivě nejméně 15 dnů 

předem dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, sousedním obcím. Návrh byl 

zveřejněn po stanovenou lhůtu na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary.  

Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů ode 

dne společného jednání, tj. do 25.9.2008. 

  Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství předložil dne 23.9.2008 

požadavek na prodloužení lhůty k uplatnění stanovisek z důvodu nutnosti projednání zařazení 

pozemků do ploch určených k odnětí ze zemědělského půdního fondu dle Metodického pokynu MŽP 

ČR – odboru lesa a půdy ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96, s orgánem ochrany zemědělského 

půdního fondu příslušným k vydání souhlasu s odnětím půdy, přičemž v působnosti Ministerstva 

životního prostředí jsou pozemky (lokality) s výměrou nad 10 ha. Žádost na MŽP ČR bylo na vědomí 

zasláno i úřadu územního plánování. 

  Ke společnému jednání obdržel pořizovatel 14 stanovisek dotčených orgánů, z toho bylo 8 

stanovisek souhlasných. Veškeré požadavky dotčených orgánů vznesených v rámci společného 

jednání byly splněny. Opravený návrh byl spolu se Zprávou o projednání návrhu územního plánu 

Chyše dle § 51 stavebního zákona předložen dne 19.1.2011 Krajskému úřadu Karlovarského kraje 

odboru regionálního rozvoje (dále jen nadřízenému orgánu) k posouzení. 

  Stanovisko nadřízeného orgánu bylo obdrženo dne 8.3.2011. Ve stanovisku byly požadovány 

opravy. 

Po provedených úpravách byl návrh znovu předložen k posouzení. Dne 21.9.2011 vydal nadřízený 

orgán potvrzení o odstranění nedostatků k upravenému návrhu. 

 

  Oznámení o zahájení řízení o územním plánu vydáno veřejnou vyhláškou a zasláno jednotlivě 

dotčeným orgánům a sousedním obcím. Veřejné projednání bylo svoláno na den 10.11.2011. 

Z organizačních důvodů však byl termín posunut na 24.11.2011. V obou případech byla dodržena 

lhůta pro doručení 15 dnů a vyvěšení 30 dnů. 
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2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

  Území města Chyše leží v Karlovarském kraji v okrese Karlovy Vary na území ORP města Karlovy 

Vary. Území města zasahuje do rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary vymezené v Politice územního 

rozvoje ČR, 2008. 

  Z tohoto dokumentu nevyplývá na území města žádný konkrétní požadavek. 

 

 PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: 

   ÚP Chyše tyto priority splňuje zejména v oblastech: 

- chrání přírodní a kulturní hodnoty území 

- hospodárně využívá zastavěné území dostavbou všech proluk 

- zapracovává ÚSES, chrání krajinný ráz území, respektuje zvláště chráněná území 

- zapracovává opatření na ochranu před povodněmi a opatření ke zvýšení retence území  

- vytváří rekreační zázemí obyvatel Chyše 

- zkvalitňuje dopravní a technickou infrastrukturu 

- navrhuje přestavbu a rekonverzi opuštěných chátrajících areálů 

 

 ÚP Chyše je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008. 

 

* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK), vydány dne 16.9.2010 

usnesením č. ZK 223/09/10, nabytí účinnosti dne 16.10.2010: 

- vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice: veřejně prospěšná stavba č. V.07 

- VTL plynovod Dlouhá Ves - Žlutice - Chyše - Valeč: veřejně prospěšná stavba č. P.02 

- přeložka navrhované trasy silnice II/194 (dnešní II/226 v prostoru Chyše): veřejně prospěšná stavba 

D.60 

 ZÚR KK vymezuje na území města Chyše tato veřejně prospěšná opatření: 

* U.69 – ÚSES č. 1127 Meandry Střely, RBC  

* U.521 – ÚSES č. 1030 RBK 1029 – Meandry Střely, RBK 

* U.522 – ÚSES č. 1032, RBK 1030 – Jelení skok, RBK 

* U.596 – ÚSES č. 1031 RBK 1031 Střela – Rabštejn – meandry Střely, RBK 

 

 ZÚR KK vymezuje na území města tato zvláště chráněná území: 

 - č. CZ0413194 - evropsky významná lokalita Střela (návrh na přírodní památku) 

 - č. CZ0410151 - evropsky významná lokalita Vladař - návrh na přírodní rezervaci 

 

  ÚP veškeré tyto skutečnosti řešené v ZÚR KK zapracovává, VPS V.07 je řešena v upřesněné 

poloze, která zohledňuje rozvojové plochy města Chyše.  

 

 ÚP Chyše je zpracován v souladu se ZÚR KK. 

 

  ÚP je zpracován zejména s přihlédnutím k těmto dokumentům: 

 Územní plán sídelního útvaru Chyše (dále jen ÚPN SÚ) 

  ÚP Chyše navazuje na dosud platný ÚPN SÚ Chyše a dále ho rozvíjí. V tomto ÚPN SÚ, který řešil 

pouze část správního území města, jsou navrženy v samotném městě Chyše rozvojové plochy pro 
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bydlení v RD, rozšíření výrobních areálů, dostavbu centrálního náměstí a přeložku silnice II./226.       

Ve městě řeší rovněž odkanalizování do centrální ČOV a plynofikaci. K tomuto ÚPN SÚ je schválena 

změna č. 1, která navrhovala nové průmyslové plochy. 

   

 Na území města Chyše jsou vydána tato územní rozhodnutí a stavební povolení, která jsou do ÚP 

plně zapracovaná: 

    Jedná se o novou výstavbu izolovaných RD v zahradách na těchto parcelách na základě vydaného 

stavebního povolení MěÚ Žlutice, stavebním úřadem: 

-k.ú. Chyše, st.p.č. 276, ppč.289/2, 279/8 

-k.ú. Chyše, ppč. 190/11 

-k.ú. Chyše, ppč. 289, 279/6 

-k.ú. Chyše, ppč. 189/1 

-k.ú. Chyše, ppč. 190/13 

-k.ú. Chyše, ppč. 190/14 

 

 Do ÚP Chyše jsou zapracovány závěry krajského rozvojového dokumentu Program rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. 

 

 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

  Územní plán Chyše je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 § 

19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších změn. 

  Zpracovaný ÚP Chyše vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území 

spravovaném městem Chyše. 

  V územním plánu navržený rozvoj města Chyše nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při 

respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro 

rozhodování v území. 

 

 

4 VYHODNOCENÍ S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ 

 

  Územní plán Chyše byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace – územní 

plán, dle příslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon, ve znění pozdějších změn, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn. 

 

 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

  ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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5.1 SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP 

 

  Na základě společného jednání o Návrhu ÚP obdržel pořizovatel tato stanoviska dotčených orgánů a 

krajského úřadu, ORR, která vyhodnotil:  

 

1. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - stanovisko ze dne 7.8.2008 pod č.j. HSKV-

1799/PCNP-2008 (doručeno dne 8.8.2008) 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písmo b) zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovením § 10 odst. 6 

zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne: 1.8. 2008.  

K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko  

Každá změna proti schválené dokumentaci musí být neodkladně projednána.  

 

Vyhodnocení:  * bez připomínek 

 

 

2. Ministerstvo Životního prostředí ČR - stanovisko ze dne 13.8.2008 pod č.j. 530/592/08-

KRÁ-UL (doručeno dne 15.8.2008) 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 1.8.2008 od Magistrátu 

města Karlovy Vary oznámení (v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o C územním 

plánování a stavebním řádu) o společném jednání o návrhu územního plánu sídelního útvaru obce 

Chyše se žádostí o stanovisko.  

K výše uvedenému oznámení ministerstvo konstatuje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek 

nerostných surovin a horninového prostředí ani z hlediska zabezpečení zájmů ochrany ovzduší 

připomínek. 

 

Vyhodnocení:  * bez připomínek 

 

 

3. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - stanovisko ze dne 12.8.2008 pod č.j. 1337-

ÚP/2008 (doručeno dne 15.8.2008) 

 

Česká republika - Ministerstvo obrany, jejíž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební 

správy Praha, se sídlem Hradební 772/12 -110 15 PRAHA 1 - Ing. Josef MAŇHAL, oprávněný na 

základě pověření Ministryně obrany České republiky Č.j.: 302/2008-8764, ze dne 7 .února 2008, 

vydaného ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č. 219/2000 Sb., k vydávání závazných stanovisek a 

uplatňování požadavků ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a dále obecně k jednání jménem České republiky Ministerstva 

obrany jako účastníka všech řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a dle zák.222/1999 o zajišťování obrany České republiky v - platném znění, § 6, 

odst. 1, písmeno h) souhlasí s návrhem územního plánu sídelního útvaru obce C h y š e .  

Na teritoriu Plzeňského, Karlovarského a části Středočeského kraje (okres Beroun a Příbram) je 

k vydávání výše uvedených závazných stanovisek oprávněno samostatné pracoviště VUSS PRAHA, 
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Radobyčická 25 - 304 50 PLZEN, začleněné do struktury VUSS Praha. Hradební 772/12 - 111 21 

Praha.  

V řešeném území, nejsou evidovány žádné objekty, sdělovací kabely ani jiné inženýrské sítě, ke 

kterým výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany ČR .  

 

Vyhodnocení:  * bez připomínek 

 

 

4. Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy – stanovisko ze dne 25.8.2008 pod č.j. 

12061/OD/08 (doručeno dne 26.8.2008) 

 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše uvedenému návrhu 

změny ÚPN SÚ ve smyslu ustanovení § 40, odst. 4 písmo c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neboť uvedená lokalita je mimo naši působnost.  

 

Vyhodnocení:  * bez připomínek 

 

 

5. Obvodní báňský úřad v Sokolově - stanovisko ze dne 27.8.2008 pod č.j. 1837/630/08 

(doručeno dne 29.8.2008)  

 

Podle podkladů, které má zdejší úřad k dispozici, se ve správním území obce Chyše nachází 

chráněná ložisková území Podštěly s ložiskem stavebního kamene a Podštěly I. s ložiskem cihlářské 

suroviny. Ve výtisku koordinačního výkresu, zaslaného spolu s oznámením o konání společného 

jednání, není zakresleno CHLÚ Podštěly I. Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo 

životního prostředí. Podle ust. § 19, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v 

chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, možné vydat jen na základě závazného 

stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským 

úřadem, který navrhne; podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.   

Z hlediska požadavků ustanovení § 15 zákona Č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá zdejší úřad k návrhu územního plánu 

sídelního útvaru obce Chyše další připomínky, za předpokladu vyznačení CHLÚ Podštěly I. do 

uvedeného návrhu.  

 

Vyhodnocení:    * do koordinačního výkresu bude vyznačeno CHLÚ Podštěly I. 

 

 

6. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – stanovisko ze dne 1.9.2008 pod č.j. 

H555K2KV4270S/260808 (doručeno dne 1.9.2008) 

 

Chyše - návrh zadání územního plánu obce 

K Vašemu oznámení ve shora uvedené věci konstatuji, že KHS vydala k návrhu zadání souhlasné 

stanovisko a po ústním jednání nemá další připomínky.  

 

Vyhodnocení:  * bez připomínek 
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7. Krajský úřad KK, odbor ODSH - stanovisko ze dne 28.8.2008 pod č.j. 2270/DS/08 (doručeno 

dne 2.9.2008) 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 1.8.2008 

oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu Územního plánu sídelního útvaru obce 

Chyše v souladu s ustanovením § 50 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve 

věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písmo f) zákona Č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předloženému návrhu Územního 

plánu sídelního útvaru obce Chyše připomínky.  

 

Vyhodnocení:  * bez připomínek 

 

 

8. Státní úřad pro jadernou bezpečnost - stanovisko ze dne 4.9.2008 pod č.j. 19837/2008  

 

K Vašemu dopisu, který se týkal návrhu územního plánu ze dne 30.7.2008, zaslanému našemu úřadu 

pod čj. SÚ/2634/07/Leb-326.1 , které Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále Úřad) obdržel dne 

1.8.2008 pod čj. 17670/2008, dle ustanovení § 50 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění 

ve věci "Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu obce Chyše" sdělujeme, že za 

předpokladu respektování ustanovení zákona č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (atomový 

zákon), a předpisů prováděcích, zejména pak vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších - nemáme připomínek.  

Jedná se zejména o povinnost stavebního úřadu před vydáním rozhodnutí o umístění stavby, 

stavebního povolení, jakož i dodatečného povolení týkajícího se stavby, jejíž součástí je jaderné 

zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření (viz. vyhláška č. 307/2002 

Sb., § 10), vyžádat si od navrhovatele nebo stavebníka povolení Úřadu vydávané k činnostem dle § 9 

odst.1 atomového zákona č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud by byl plánován zásah do tzv. "staré zátěže" (haldy po důlních činnostech apod.), její využití, 

nebo stavba v dotčeném území, vyplývá pro budoucího stavebníka ze zákona č. 18/97 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, povinnost požádat o povolení, resp. stanovisko Úřadu - § 8 odst. 2, § 9 odst. 1 

písmo h), resp. j).  

Pokud je plánována zejména hustá bytová zástavba, je z ekonomického hlediska vhodné při územním 

plánování vysledovat, zda se nejedná o území s jiným, než nízkým radonovým rizikem. V případě 

výstavby na takovém území, by bylo provedení staveb pravděpodobně dražší, vzhledem k nutnosti 

provádět opatření (§ 6 odst. 4 zákona č. 18/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vedoucí ke snížení 

přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu, stanovených v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve 

stavebním povolení. V první fázi vyhledávání vhodného území pro výstavbu lze použít prognózní 

mapy radonového rizika, zpracované Českým geologickým ústavem. Tyto mapy však nelze použít k 

určení radonového indexu na konkrétním stavebním pozemku při umísťování dané stavby s 

pobytovým prostorem - tehdy je vyžadováno zjištění, že se nejedná o pozemek s nízkým radonovým 

indexem ( § 94 a příloha č. 11 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

 

Vyhodnocení:    *    bez připomínek 
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9. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – stanovisko ze dne 8.9.2008 pod č.j. 

34170/2008/05400   

 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a 

těžby nerostných surovin ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme k výše 

uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona 

připomínky.  

Návrh územního plánu nerespektuje výhradní ložiska a jejich chráněná ložisková území tak, jak bylo 

uvedeno v zadání a v dohodě z 21.9.2006. Požadujeme neumisťovat do ploch výhradních ložisek a 

jejich chráněných ložiskových území návrhové aktivity jako jsou funkční prvky systému ekologické 

stability a zastavitelné plochy, případně přírodní plochy.  

S návrhem územního plánu nesouhlasíme. 

 

Vyhodnocení:  

  Na základě konzultace s pracovníkem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bude návrh opraven 

následně:  

 * v Návrhu bude v severní části obce Podštěly upravena hranice  

zastavěného území, která zasahuje do CHLÚ 

 * navržené biocentrum v samém středu CHLÚ bude přehodnoceno a  

  bude upravena jeho velikost  

 

10. Krajský úřad KK, odbor ŽPaZ - stanovisko ze dne 19.9.2008 pod č.j. 3305/ZZ/08  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 1. 8. 2008 

oznámení o jednání o návrhu UPN SU Chyše a k tomuto sděluje následující stanovisko:  

 

Ochrana přírody a krajiny (DiS. Chochel/594)  

Příslušným orgánem ochrany přírody je Magistrát města Karlovy Vary. 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Mgr. Krýzlová/295)  

K návrhu nemáme připomínky. K zadání územního plánu Chyše byl vydán závěr zjišťovacího řízení 

zn. 1490/ZZ/06 ze dne 9. 6. 2008 s tím, že územní plán není nutné posoudit z hlediska vlivů na životní 

prostředí.  

 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Klíma/296)  

Dle ustanovení §48a, odst.2 písm.a), zákona č.289/1995 Sb., o lesích je příslušným orgánem státní 

správy lesů k uplatnění stanoviska k ÚPD, pokud tato umisťuje rekreační a sportovní stavby na 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Stanovisko k územně plánovací dokumentaci v tomto případě uplatňuje příslušný 

orgán státní správy lesů, odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary . 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Mgr. Zemanová/297)  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 1.8.1008 

oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Chyše pro uplatnění stanoviska do 

25.9.2008. Zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu žádá tímto Uřad územního plánování a 

stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako pořizovatele územního plánu Chyše ve smyslu ust. 

§ 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o 
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prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, o 30 dnů, tj. do 25.10.2008.  

V návrhu územního plánu Chyše je navrhován větší zábor zemědělské půdy v k.ú. Chyše o celkové 

výměře 15,1304 ha týkající se lokality č. CH/Z-B1 označené jako "Plochy bydlení - Bv". Jedná se o 

zábor 15,1304 ha zemědělské půdy situované mimo zastavěné území s I. a II.. třídou ochrany.  

Důvodem je nutnost projednat zařazení pozemků do ploch určených k odnětí ze zemědělského 

půdního fondu, dle Metodického pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. 

OOLP/l067/96, s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu příslušným k vydání souhlasu s 

odnětím půdy, přičemž v působnosti Ministerstva životního prostředí jsou pozemky (lokality) 

s výměrou nad 10 ha. 

 

Geologie a hornictví (Ing. Raška/217)  

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické služby-

Geofondu - www.geofond.cz - v rámci složky "Státní geologická služba", oddíl "Informace o ŽP", část 

"Mapy ložiskové ochrany", "Mapy poddolovaných území" a Mapy sesuvných území".  

Aktuální informace o ložiskových objektech včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. 

signální údaje) jsou trvale přístupné na záložce "Webové aplikace", oddíl "Přístup k signálním  

 

 

informacím z Informačního systému ČGS-Geofondu, VSTUP, ,,» VSTUP BEZ PŘIHLÁŠENÍ«", 

"MAPOVÉ ÚLOHY - INTERNET", část "Surovinový informační subsystém (SURIS)"  

Aktuální informace o podolovaných územích viz. „MAPOVÉ ÚLOHY – INTERNET“, část 

„Sesuvy“.  

 

Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Podštěly CHLÚ Podštěly I  

 

Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293)  

Vodoprávním úřadem příslušným k vyjádření k návrhu územního plánu sídelního útvaru obce Chyše je 

Magistrát města Karlovy V ary, úřad územního plánování a stavební úřad.  

 

Vyhodnocení: *  pořizovatel si vyžádal stanovisko MM KV – OŽP viz.  bod 13 

   * stanovisko z hlediska ZPF včetně jeho vyhodnocení je uvedeno níže 

 

 

11. ČR-Státní energetická inspekce – stanovisko ze dne 23.9.2008 po č.j. 306/08/041.103/VáJ   

 

K Vámi vystavenému návrhu územního plánu Chyše vydává ČR., Státní energetická inspekce, jako 

dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., souhlasné stanovisko s podmínkou, že v 

dokumentaci územního plánu Chyše budou v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (energetický zákon), respektována ochranná a bezpečnostní pásma' stávajících i 

plánovaných energetických zařízení.  
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V této souvislosti požadujeme:  

1. V dokumentaci územního plánu doplnit příslušné velikosti ochranných pásem všech energetických 

zařízení, u nichž nejsou uvedeny (elektrické venkovní vedení 22 kV a 400 kV, jednotlivé trafo stanice v 

závislosti na jejich konstrukci a době výstavby, středotlaký plynovod, vysokotlaká regulační stanice 

plynu) podle energetického zákona 

 

2. Na str. 112 textové části odůvodnění v kapitole 7.5.3. Zásobování plynem, odstavci 2.1 Vysokotlaká 

přípojka plynu:  

 Dát smysl větě "Bezpečnostní pásmo má ochranné pásmo 15 m na obě strany od průmětu 

potrubí".  Bezpečnostní pásma jsou podle § 69 odst. 1 energetického zákona určena k zamezení 

nebo zmírnění účinků případných havárii plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku 

osob. Ochrannými pásmy jsou podle § 68 odst. 1 energetického zákona chráněna plynárenská 

zařízení k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.  

 

 Doplnit u vysokotlakého plynovodu hodnotu jeho dimenze (světlosti) a současně uvést 

příslušnou velikost bezpečnostního pásma v souladu s energetickým zákonem. Velikost 

bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu 15 m, uvedená v textové části odůvodnění, 

odpovídá velikosti tohoto pásma pro potrubí do DN 100.  

 

Na závěr též upozorňujeme na chybné označení VVN venkovní trasy elektrického vedení 400 kV v 

textové části návrhu na str. 12 v kapitole 4.2. Technická infrastruktura, odstavci 4.2.2. Zásobování 

elektrickou energií. Správné označení venkovní trasy elektrického vedení 400 kV je ZVN.  

 

Vyhodnocení:    *    dokumentace bude upravena dle požadavků DO  

–    budou doplněny příslušné velikosti ochranných pásem všech el. zařízení, u    nichž nejsou 

uvedeny 

- v textové části odůvodnění v kapitole 7.5.3. v odstavci 2.1. bude upraven text dle požadavků 

 

 

12. Centrum dopravního výzkumu - stanovisko ze dne 25.9.2008 pod č.j. UP/2412/08   

 

Z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast územního 

plánování, Vám vydáváme dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastnění, následující koordinované stanovisko: K návrhu ÚPn CHYŠE 

nemáme z hlediska námi sledované dopravní sítě připomínek.  

 

Vyhodnocení:    *   Centrum dopravního výzkumu není dotčeným orgánem v územním plánování. Tím 

je v oblasti dopravy – Ministerstvo dopravy 

 

 

13. Magistrát města Karlovy Vary, odbor ŽP – stanovisko ze dne 24.9.2008 pod č.j. 

5747/OŽP/08    

 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 31.7.2008 návrh územního plánu 

Chyše. K předmětné věci Vám v rozsahu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
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pozdějších změn, zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění 

pozdějších změn, zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme následující:  

 

 Vyjádření z hlediska ochrany ZPF ( Ing. Doubravová, linka 730 ):  

 Nesouhlasíme s vymezením zastavěného území v obcích Dvorec, Žďárek, Čichořice, Podštěly 

a Radotín. Do zastavěného území jsou bezdůvodně zahrnuty i nezastavěné pozemky v kulturách sad, 

zahrada nebo TTP (např. Žďárek p.p.č.11 ,14,50, Čichořice p.p.č.15/1 ,179/2 atd.)  

V tabulkové části - bilance - doporučujeme pro lepší přehlednost a orientaci číslovat jednotlivé lokality 

jednou vzestupnou řadou.  

Zdejší orgán ochrany ZPF však není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu územního 

plánu Chyše. Dle ustanovení § 17a písmeno a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu je příslušným orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství.  

 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny ( Ing. Krůta, linka 732 ) : 

Není námitek  

 

 Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa ( p.Lupínek, linka 740 )  

Není námitek 

 

Vyhodnocení:    *    bude svoláno jednání za účast projektanta, zástupců obce a pořizovatele, na  

které bude připomínka k vymezení zastavěného území řešena   

 

              

14. Krajský úřad KK, odbor ŽPaZ - stanovisko z hlediska ZPF ze dne 25.10.2008 pod č.j. 

3312/ZZ/08 (doručeno dne ) 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu (dále jen "krajský úřad") příslušný dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně 

ZPF") posoudil předložený Návrh územního plánu Chyše podle zákona o ochraně ZPF a s ohledem 

na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) při zpracování a projednávání 

územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo přihlédnuto k metodickému 

pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/I067/96 včetně jeho přílohy 

stanovující třídy ochrany zemědělského půdního fondu pro účely územního plánování (dále jen 

"metodický pokyn").  

Posouzení vycházelo z dokumentace Návrhu územního plánu Chyše, jejímž projektantem je 

autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování listopad 2007, vyjádření 

krajského úřadu č.j. 1490/ZZ/06 ze dne 9.6.2006 k Zadání 'územního plánu Chyše, vyjádření 

Ministerstva životního prostředí (dále jen "MŽP") z hlediska ochrany ZPF ze dne 13.10.2008, pod č.j. 

530/1162/08/Ul - Če, projednání se starostou Města Chyše a místního šetření uskutečněného dne 

20.10.2008.  
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V návrhu - odůvodnění územního plánu bylo zpracováno "Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF včetně tabulkové části a grafické části". Srovnání s jiným možným 

řešením nebylo provedeno. 

Koncept nebyl zpracován. Návrh územního plánu Chyše řeší celé správní území obce, tj, katastrální 

území Čichořice, Chyše, Jablonná u Chyší, Podštěly, Radotín u Chyší a Žďárek u Chyší.  

Krajský úřad požádal dne 18.9.2008 pod č.j. 3312/ZZ/08 MŽP podle ČI. II bodu (1) metodického 

pokynu o posouzení lokality č. CH/Z - B 1 Návrhu územního plánu Chyše. Současně požádal dne 

19.9.2008 pod č.j. 3305/ZZ/08 Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební 

úřad, jako pořizovatele Návrhu územního plánu Chyše ve smyslu ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o prodloužení lhůty pro uplatnění 

stanoviska dle § 5 zákona o ochraně ZPF o 30 dnů.  

Krajský úřad k rozvojovým lokalitám na pozemcích zemědělského půdního fondu řešeným v 

Návrhu územního plánu Chyše na základě posouzení předložené dokumentace, jednání na 

Městském úřadu Chyše a místního šetření dne 20.10.2008, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva 

životního prostředí, zaujímá z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko:  

 

1. Řešení Návrhu územního plánu navrhuje zábor celkem 59,09 ha plochy, z toho 55,29 ha tvoří 

ZPF a zbývající část 3,80 ha jsou plochy mimo ZPF. Z celkových 55,29 ha ZPF je 2,86 ha v 

zastavěném území a 52,43 ha se nachází mimo zastavěné území. Z celkového navrženého záboru 

55,29 ha ZPF tvoří nově navržený zábor 38,86 ha ZPF a předchozí zábor odsouhlasený v rámci 

platného ÚPN SÚ Chyše 16,34 ha ZPF.  

Převážná většina nového záboru zem. půdy (38,86 ha) se týká půd zařazených do II. třídy ochrany 

(25,22 ha), menší část činí zábor půd zařazených do I. třídy (4,54 ha) a V. třídy (5,20 ha), nejméně 

tvoří zábor půd zařazených do III. třídy (1,90 ha) a IV. třídy ochrany (1,99 ha).  

Návrh územního plánu vyhodnotil dosavadní zastavěno st schválených rozvojových ploch ÚPN SÚ s 

tím, že ze schválených 19,69 ha ZPF není dosud zastavěno 16,43 ha, což představuje 83% 

schválených rozvojových ploch.  

 

 

Katastrální území Chyše  

(některé lokality částečně zasahují také do k. ú. Podštěly) 

 

2. Územní plán navrhuje v k.ú. Chyše a částečně také v k.ú. Podštěly rozvojovou plochu č.  

CH/Z – B1 označenou jako "BV - plocha bydlení" - plochy na východním okraji obce. Celková plocha 

navrženého záboru zemědělské půdy této lokality je 15,13 ha, z toho plocha předchozího záboru ZPF 

odsouhlaseného v rámci platného ÚPN SÚ Chyše činí 5,05 ha a plocha nově navrženého záboru ZPF 

činí 10,08 ha. Ve vztahu k ochraně ZPF je zemědělská půda lokality zařazena do I. a II. třídy ochrany. 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze 

zemědělského půdního, fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 

ekologické stability krajiny, případně pro ,I, liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy jsou 

zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a ve vztahu k územnímu plánování jen 

podmíněně zastavitelné.  

Z předložené dokumentace však nevyplývají skutečnosti, které by prokazovaly nezbytnost odnětí tak 

rozsáhlé lokality pro bydlení (obec má pouze 584 obyvatel). K lokalitě nebylo, dle § 4 a 5 zákona o 

ochraně ZPF, doloženo řádné odůvodnění prokazující nezbytnost požadavku na odnětí půdy a nebyly 
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ani vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, ve srovnání s jiným 

možným řešením (tzv. alternativní řešení). 

Krajský úřad nesouhlasí s takto rozsáhlým navrženým záborem zemědělské půdy a navrhuje, na 

základě místního šetření a dohody se starostou města, zmenšení navrženého záboru, a to dle 

přiloženého zákresu.  

 

3. Krajský úřad nesouhlasí s navrhovaným záborem 1,65 ha velmi kvalitních zemědělských 

půd II. třídy ochrany v k.ú. Chyše, na lokalitě č. CH/Z - B2, označené jako „BV - plocha bydlení". 

Jedná se o dostavbu severního cípu obce východně od silnice II./226. Do II. třídy ochrany jsou 

situovány zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které jsou vysoce chráněné, jen 

výjimečně a podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 

zastavitelné.  

K lokalitě nebylo, dle § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF, doloženo řádné odůvodnění prokazující 

nezbytnost požadavku na odnětí půdy a nebyly ani vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond, ve srovnání s jiným možným řešením (tzv. alternativní řešení).  

Krajský úřad má zato, že vzhledem k mnoha dalším navrhovaným lokalitám v územním plánu v k.ú. 

Chyše, které jsou určeny pro funkce bydlení, především vzhledem k jejich výměře, je rozvoj těchto 

funkcí pro obec dostatečně zajištěn. Krajský úřad, po provedeném místním šetření a po dohodě se 

starostou města, požaduje lokalitu z řešení návrhu zcela vypustit, případně ji přeřadit do rezerv, s tím, 

že plochy rezerv nebudou předmětem posuzování z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

 

4. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,36 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany v 

k. ú. Chyše na lokalitě CH/Z - B3, označené jako "BV - plocha bydlení"- dostavba proluky v ZÚ na 

severu obce západně od silnice II./226.  

 

5. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,28 ha zemědělské půdy II. třídy ochrany v 

k. ú. Chyše na lokalitě CH/Z - B4, označené jako „BV - plocha bydlení"- dostavba proluky v ZÚ pod 

základní školou.  

 

7. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,56 ha zemědělské půdy II. třídy ochrany v 

k. ú. Chyše na lokalitě CH/Z - B6, označené jako "BV - plocha bydlení"- dostavba proluky v ZÚ na 

jižním okraji obce nad silnicí III./2266.  

 

8. S lokalitou CH/Z – R1,označenou jako "RZ - plocha rekreace"- zahrádkářská osada na jihu 

obce Chyše lze souhlasit za podmínky odlišného zákresu v grafické části celého územního plánu s 

tím, že lokalita zůstane součástí ZPF bez záboru zemědělské půdy.  

 

9. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,39 ha půdy (z toho 0,21 ha je 

nezemědělská půda - ostatní plocha, zbylých 0,18 ha činí zemědělská půda II. třídy ochrany) v lokalitě 

CH/Z- 01, označené jako "OS - plocha občanského vybavení" - areál střelnice na jižním cípu obce 

Chyše. Pro navržený areál v nezastavěném území má být z větší části využita ostatní plocha a areál 

by měl navazovat na přestavbovou lokalitu CH/P - 01 (přestavba nefunkční zemědělské farmy), která 

již byla odsouhlasena v rámci platného ÚPN SÚ Chyše.  
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10. Krajský úřad nesouhlasí s navrhovaným záborem 5,72 ha velmi kvalitních půd I. a II. třídy v 

k. ú. Chyše a částečně také v k.ú. Podštěly v lokalitě CH/Z - 02, označené jako „OS - plocha 

občanského vybavení" - sportovně-rekreační areál na východním okraji obce Chyše.  

Návrhem umístění lokalit na zemědělskou půdu je dotčena ve velkém rozsahu zemědělská půda 

zařazená do I. a II. třídy ochrany zem. půdy. Ve vztahu k ochraně ZPFjsou do I. třídy ochrany 

zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 

výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 

liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy jsou situovány zemědělské půdy s nadprůměrnou 

produkční schopností, které jsou vysoce chráněné, jen výjimečně a podmíněně odnímatelné a s 

ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. K lokalitě nebylo, dle § 4 a 5 zákona 

o ochraně ZPF, doloženo řádné odůvodnění prokazující nezbytnost požadavku na odnětí půdy a 

nebyly ani vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, ve srovnání s 

jiným možným řešením (tzv. alternativní řešení). Krajský úřad nemůže souhlasit s odnětím 

zemědělské půdy pro uvedený účel v takto navrženém rozsahu. Doporučuje tedy, po provedeném 

místním šetření a po dohodě se starostou města Chyše, lokalitu z řešení v návrhu zcela vypustit, 

případně zařadit ji do rezerv.  

 

11. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,45 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany v 

k. ú. Chyše v lokalitě CH/Z – P1 označené jako "PVz - plochy veřejných prostranství" - veřejné 

prostranství s veřejnou zelení a cestou podél potoka na severním okraji obce Chyše. Celá tato lokalita 

již byla odsouhlasena v rámci platného ÚPN SÚ Chyše.  

 

12. Krajský úřad nesouhlasí s navrhovaným záborem 1,82 ha zemědělské půdy I. třídy ochrany 

v k. ú. Podštěly v lokalitě CH/Z - P2, označené jako "PVz3 - plochy veřejných prostranství" - veřejné 

prostranství s veřejnou zelení - park severně nad hřbitovem. Návrhem je dotčena ve velkém rozsahu 

zemědělská půda zařazená převážně do I. třídy ochrany. Ve vztahu k ochraně ZPF jsou do I. třídy 

ochrany zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního 

fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 

případně pro liniové stavby zásadního významu. K lokalitě nebylo, dle § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF, 

doloženo řádné odůvodnění prokazující nezbytnost požadavku na odnětí půdy a nebyly ani 

vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, ve srovnání s jiným možným 

řešením (tzv. alternativní řešení).  

Krajský úřad navrhuje, po provedeném místním šetření a po dohodě se starostou obce, lokalitu z 

řešení v návrhu zcela vypustit, případně přeřadit ji do rezerv.  

 

13. Krajský úřad nesouhlasí s navrhovaným záborem 0,37 ha půdy v k. ú. Chyše na lokalitě 

CH/Z - P3 označené jako "PVk - plochy veřejných prostranství"- veřejné prostranství s místní 

komunikací u rozvojové plochy. Z navrhovaného záboru tvoří 0,18 ha nezemědělská půda (ostatní 

plocha) a 0,18 ha tvoří zemědělská půda II. a V. třídy ochrany. Část této lokality se nachází v 

zastavěném území a část lokality již byla odsouhlasena v rámci platného ÚPN SÚ Chyše. K části 

lokality, která se nachází v zastavěném území a k části lokality, která již byla odsouhlasena v rámci 

platného ÚPN SÚ Chyše nemá krajský úřad připomínky. Nově navržený zábor v nezastavěném území 

však v návaznosti na stanovisko krajského úřadu k lokalitám CH/Z - B1 a CH/Z - P2 ztrácí smysl. 

 

14. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,15 ha zemědělské půdy II. a V. třídy 

ochrany v k. ú. Chyše v lokalitě CH/Z - P4, označené jako "PVk - plochy veřejných prostranství" - 
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veřejné prostranství s místní komunikací u rozvojových ploch. Tato lokalita se nachází v zastavěném 

území  

 

15. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 2,80 ha zemědělské půdy IV. a V. třídy 

ochrany v k. ú. Chyše v lokalitě CH/Z – S1, označené jako "SV - plochy smíšené obytné" - dostavba 

severního okraje obce jižně pod železnicí. Celá tato lokalita již byla odsouhlasena v rámci platného 

ÚPN SÚ Chyše. 

  

16. Územní plán navrhuje v k.ú. Chyše rozvoj na lokalitě CH/Z – D1, označené jako "DS - plochy 

dopravní infrastruktury"- přeložka silnice II./226. s navrhovaným záborem 7,88 ha půdy. Z 

navrhovaného záboru tvoří 0,92 ha nezemědělská půdy, zbytek tvoří zemědělská půda I., II., IV. a V. 

třídy ochrany. Menší část této lokality se nachází v zastavěném území, část již byla odsouhlasena v 

rámci platného ÚPN SÚ Chyše.  

Krajský úřad se záměrem souhlasí, avšak nemůže souhlasit s odnětím zemědělské půdy v rozsahu 

podle vyčísleného předpokládaného záboru zemědělských půd pro uvedený účel, a to především půd 

nejkvalitnějších, tzn. I. a II. třídy ochrany. Doporučuje tedy koridor z řešení v návrhu vypustit a zařadit 

jej do rezerv. Plocha zemědělské půdy nezbytná pro realizaci této přeložky, která bude předmětem 

odnětí podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, vyplyne až z posouzení této trasy územní studií. Proto 

krajský úřad požaduje, aby tato přeložka byla vyznačena pouze jako rezervní koridor, jehož trasa bude 

upřesněna studií s případným variantním řešením a to nejen s ohledem na kvalitu a rozsah 

zemědělské půdy k odnětí ze ZPF, ale také s ohledem na organizaci zemědělského půdního fondu. 

Studii je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF podle § 7 zákona o ochraně ZPF.  

 

17. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,31 ha zemědělské půdy III. třídy ochrany v  

k.ú. Chyše na lokalitě CH/Z – T1  označené jako "TI - plochy technické infrastruktury"- ČOV na jihu 

obce Chyše.  

  

18. Krajský úřad podmíněně souhlasí s navrhovaným záborem 4,05 ha zemědělských půd II. 

třídy ochrany v k. ú. Chyše na lokalitě CH/Z – V1 označené jako "VD - Plochy výroby a skladování" 

- výrobní zóna Chyše západ - jižní část, a to za podmínky doložení řádného odůvodnění požadavku 

prokazující nezbytnost požadavku na odnětí půdy dle § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF. Jedná se o 

zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které jsou vysoce chráněné, jen výjimečně a 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.   

 

19. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 1,88 ha zemědělské půdy II. třídy ochrany v 

k. ú. Chyše v lokalitě CH/Z - V2, označené jako "VL - plochy výroby a skladováni" – výrobní zóna 

Chyše západ - západní část. Tato lokalita již byla odsouhlasena v rámci platného ÚPN SÚ Chyše.  

 

20. Krajský úřad však nesouhlasí s navrhovaným záborem 5,87 ha velmi kvalitních 

zemědělských půd II. třídy ochrany v k. ú. Chyše na lokalitě CH/Z - V3, označené jako „VS - Plochy 

výroby a skladování" - výrobní zóna Chyše západ - severní část. Do II. třídy jsou situovány 

zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které jsou vysoce chráněné, jen výjimečně a 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. K lokalitě 

nebylo, dle § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF, doloženo řádné odůvodnění prokazující nezbytnost 

požadavku na odnětí půdy a nebyly ani vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond, ve srovnání s jiným možným řešením (tzv. "alternativní řešení). Vzhledem k mnoha dalším 
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lokalitám navrženým a odsouhlaseným v rámci platného ÚPN SÚ v k. u. Chyše pro funkce výroby a 

skladování, ktere nejsou dosud plně využity (CH/Z - V2, CH/Z - V4, CH/Z - V5 a CH/Z - V6) má krajský 

úřad za to, že je rozvoj těchto funkcí pro obec dostatečně zajištěn. Krajský úřad také přihlédl k tomu, 

že byl výše vyjádřen souhlas s novou rozvojovou plochou pro funkci výroby a skladování označenou 

CH/Z – V1. Se starostou obce bylo dohodnuto, že rozvojová plocha CH/Z - V3 bude z řešení v návrhu 

zcela vypuštěna, případně přeřazena do rezerv s tím, že plochy rezerv nebudou předmětem 

posuzování z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

  

21. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 1,33 ha zemědělské půdy II. třídy ochrany v 

k. ú. Chyše v lokalitě CH/Z - V4, označené jako "VZ - plochy výroby a skladování" - výrobní zóna 

Chyše západ - rozšíření zemědělské farmy východně od železnice. Tato lokalita již byla odsouhlasena 

v rámci platného ÚPN SÚ Chyše.  

  

22. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,85 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany v 

k. ú. Chyše v lokalitě CH/Z – V5, označené jako "VD - plochy výroby a skladováni" - výrobní zóna 

Chyše sever - plocha mezi zámeckým parkem potokem. Tato lokalita již byla odsouhlasena v rámci 

platného ÚPN SÚ Chyše.  

 

23. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 2,60 ha půdy (z toho 0,47 ha tvoří 

nezemědělská půda - ostatní plocha, zbylých 2,13 ha tvoří zemědělské půdy IV. a V. třídy ochrany) v 

k. ú. Chyše v lokalitě CH/Z - V6, označené jako "VD - plochy výroby a skladování" - výrobní zóna 

Chyše sever - plocha mezi nádražím a přeložkou silnice II./226. Část této lokality již byla 

odsouhlasena v rámci platného ÚPN SÚ Chyše.  

 

24. Územní plán navrhuje v k. ú. Chyše zábor 1,09 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany v lokalitě 

CH/Z – VO1 označené jako "VO - vodní plochy" označené jako dvě víceúčelové vodní nádrže na 

bezejmenné vodoteči jihovýchodně pod obcí Chyše. S touto lokalitou umístěnou ve volné krajině 

krajský úřad nesouhlasí. Nebylo doloženo řádné odůvodnění prokazující nezbytnost požadavku na 

odnětí zemědělské půdy dle ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF.  

 

25. Krajský úřad souhlasí s navrhovanými přestavbovými plochami na těchto lokalitách v k. ú. 

Chyše:  

CH/P - 02 označené jako "OS - plochy občanského vybavení" - přestavba kluziště na víceúčelové 

hřiště .  

CH/P – P1 označené jako „PVk - plochy veřejného prostranství" - rekonstrukce místní komunikace 

jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem u rozvojové plochy  

NT/P – V1 (sídlo Nová Teplice) označené jako "VD - plochy výroby a skladování“ - přestavba 

zemědělské usedlosti.  

 

 

Katastrální území Podštěly 

 

26. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,21 ha půdy (z toho 0,19 ha tvoří 

nezemědělská půda - ostatní plocha, zbylých 0,018 ha tvoří zemědělská půda V. třídy ochrany) v k. ú. 

Podštěly na lokalitě P/Z – B1, označené jako "BV - plochy bydlení" - dostavba proluky v zastavěném 

území na západním okraji sídla Podštěly.  
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27. Krajský úřad souhlasí s navrhovanými přestavbovými plochami na těchto lokalitách v k.ú. 

Podštěly :  

P/P – P1 označené jako „PVk - plochy veřejných prostranství" - rekonstrukce veřejného 

prostranství s místní komunikací pod rozvojovou plochou CHÝ/P – V1 označené jako "VS - Plochy 

výroby a skladování" - přestavba areálu cihelny v Chýškách  

 

 

Katastrální území Žd'árek u Chyší 

 

28. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,67 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany v 

k. ú. Žďárek u Chyší na lokalitě Ž/Z – B1 označené jako "BV - plochy bydlení" - dostavba severního 

okraje sídla Žďárek.  

 

29. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,24 ha půdy (z toho 0,046 ha tvoří 

nezemědělská půda - ostatní plocha, zbylých 0,20 ha tvoří zemědělská půda V. třídy ochrany) v k. ú. 

Žďárek u Chyší na lokalitě  

Ž/Z - B2, označené jako "BV – plochy bydlení" - dostavba jihovýchodního okraje nad silnicí III./2264. 

  

30. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,32 ha zemědělské půdy IV. a V. třídy 

ochrany v k. ú. Žďárek u Chyší na lokalitě Ž/Z - B3, označené jako "BV - plochy bydlení" - dostavba 

jihovýchodního okraje pod silnicí III./2264.  

 

31. Krajský úřad souhlasí s navrhovanými přestavbovými plochami na těchto lokalitách v k.ú. 

Žďárek u Chyší :  

Ž/P-B1 označené jako "BV - plochy bydlení" - přestavba na jihovýchodním okraji sídla Žďárek v 

zastavěném území.  

Ž/P - B2 označené jako "BV - plochy bydlení" - přestavba na východním okraji sídla Žďárek v 

zastavěném území.  

 

 

Katastrální území Jablonná u Chyší 

 

32. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,27 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany v 

k. ú. Jablonná u Chyší na lokalitě J/Z - R2, označené jako "RI - plochy rekreace" - dostavba jižního 

okraje sídla Jablonná.  

 

 

Katastrální území Radotín u Chyší 

 

33. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,38 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany v 

k. ú. Radotín u Chyší na lokalitě R/Z - B1, označené jako "BV - plochy bydlení" - dostavba 

východního okraje sídla Radotín.   
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34. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,33 ha zemědělské půdy III. třídy ochrany v 

k. ú. Radotín u Chyší na lokalitě R/Z - R1, označené jako "RI - plochy rekreace" - dostavba proluky v 

ZÚ severně nad silnicí III./20516.  

 

35. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,11 ha zemědělské půdy III. třídy ochrany v 

k. ú. Radotín u Chyší na lokalitě R/Z - R2, označené jako "RI - plochy rekreace" - dostavba proluky v 

ZÚ na západním okraji sídla Radotín.  

 

 

Katastrální území Čichořice 

 

36. Krajský úřad souhlasí s navrženými přestavbovými plochami v k.ú. Čichořice (sídlo Luby) v 

těchto lokalitách:  

L/P – 01, označenou jako "OA - plochy občanského vybavení" - přestavba nefunkční i zemědělské 

usedlosti v ZÚ na areál agroturistiky.  

  

37. Krajský úřad souhlasí s navrhovaným záborem 0,16 ha zemědělské půdy III. třídy I ochrany 

v k. ú. Čichořice (sídlo Poříčí) na lokalitě Po/Z-R1,označené jako "RI - plochy rekreace" - dostavba 

jihovýchodního okraje sídla Poříčí.  

 

38. Územní plán navrhuje v k. Ú. Čichořice (sídlo Číhání) zábor 0,37 pa půdy (z toho PUFFL tvoří 

0,028 ha, zbytek jsou zemědělské půdy spadající do V. a I. třídy ochrany) v k. ú. Čichořice (sídlo 

Číhání) a lokalitě Č/Z - R1, označené jako "RP - plochy rekreace" - rozšíření stávajícího tábořiště s 

navrhovaným. S touto lokalitou umístěnou ve volné krajině krajský úřad nesouhlasí. Nebylo 

doloženo řádné odůvodnění prokazující nezbytnost požadavku na odnětí zemědělské půdy dle 

ustanovení § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF.  

 

 

39. Ostatní připomínky:  

 

      Textová část: 

 

 V textové části zem. přílohy žádá krajský úřad doplnit u lokalit, kde je navrhován zábor 

nejkvalitnějších půd I. a II. třídy řádné odůvodnění prokazující nezbytnost požadavku na odnětí půdy a 

vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, ve srovnání s jiným možným 

řešením (tzv. alternativní řešení), dle bodu 2.6 vyhlášky.  

Konkrétně se jedná o lokality CH/Z - B1, CH/Z - B2, CH/Z - 02, CH/Z – D1, CH/Z – V1, CH/Z - V3, Č/Z 

- R1. Toto odůvodnění a vyhodnocení krajský úřad požaduje také u lokalit, které jsou umístěny ve 

volné krajině (lokality Č/Z – R1 a CH/Z – VO1).  

 

     Tabulková část:  

 

Tabulka č. 1 , 

Rozvojové plochy - Seznam dotčených pozemků.  
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 V tabulce jsou některé parcely chybně zařazeny do katastrálních území  

- např. na str. 1, str. 4 a str. 5 : p. p. č. 424/8 a 424/6,413/5,413/6 a 413/11 nespadají do . k. ú. Chyše, 

ale do k. ú. Podštěly.  

- na str. 4 : p. p. č. 144/2 spadá do k. ú. Chyše a ne do k.ú. Podštěly, 

  

 V tabulce jsou nepřesně, resp. odlišně od údajů ČÚZK, uváděny třídy ochrany a BPEJ - např. 

na str. 1: dotčené p. p. č. 1356/10, 1356/11, 1356/6, 1356/3, 1356/7, 1356/8, 1356/9, 1356/5 a 1356/2 

spadají nejen do II. třídy ochrany, ale i do I. třídy ochrany, BPEJ 5.12.00  

- např. na str. 4: dotčená p. p. č. 413/6 spadá kromě uvedené II. třídy také do I. třídy ochrany, BPEJ 

5.12.00.  

- na str. 5: dotčené p. p. 1356/3 a 1356/9 spadají také do I. třídy ochrany, BPEJ 5.12.00,  

- na str. 21 : dotčená p.p. č. 361/2 spadá také do I. třídy ochrany, BPEJ 5.56.00,  

- další nepřesnosti se týkají III., IV. a V. třídy ochrany .  

 

 V tabulce jsou chybně označena některá čísla pozemků  

- na str. 7 je chybně uvedeno "p.p.č. 110/4" - tento pozemek dle ČÚZK neexistuje, jedná se zřejmě o 

p. p. č.1110/4, I 

- na str. 13 je chybně uvedeno "p. p.č. 103" - tento pozemek dle ČÚZK neexistuje, jedná se zřejmě o 

p. p. č. 106,  

- na str. 18 pozemek označený jako "parc. č. pozemku 49" je stavební parcelou, chybí označení „st“  

- na str. 22 pozemky označené jako "parc. č. pozemků 360/1 a 360/2" jsou stavebními parcelami, 

chybí označení "st."  

 

 V tabulce na str. 19 je chybně označena rozvojová plocha "č.. R/Z - R1 ", správně má být 

uvedeno "Po/Z - R1" (v mapě je lokalita označena správně).   

 

 Pro lepší orientaci v tabulkách by bylo vhodné přeřadit stranu č. 22 za str. 12 (za ostatní k. ú. 

Chyše) a str. 20 za stranu 18 (za ostatní k. ú. Radotín u Chyší)  

 

  

Tabulka 2.1 a 2.2  

 

 V obou tabulkách provést součty v posledních dvou řádcích.  

 

  

Tabulka č. 3  

 

"Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení 

podle jednotlirych lokalit. 

 

  

 V kolonce "Výměra celkem (ha)" je nutno vyčíslit celkovou výměru navrhovaného záboru půdy 

jednotlivých lokalit, tzn. nejen výměru nově navrhovaného záboru, ale i výměru záboru půdy lokalit 

odsouhlasených již dříve v rámci platného ÚPN SÚ. Tzn. uvedená celková hodnota bude součtem 

výměr nově navrženého záboru a záboru dříve odsouhlaseného (např. u první lokality označené CH/Z 
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– B1 uvádět namísto výměry 100766 m2 výměru 15,13 ha). Tomu pak přizpůsobit i celkové výměry 

půdy v ZÚ,  

mimo ZÚ, výměru podle BPEJ a výměru nezemědělské půdy (zde všude je nutno uvádět výměru 

celkového záboru). Výměry dříve odsouhlaseného záboru pak postačí uvést do kolonky "Poznámka" 

(např. "z toho dříve odsouhlasený zábor činí 5,05 ha). Po ukončení platnosti ÚPN SÚ přestanou platit i 

dříve odsouhlasené zábory půdy v této dokumentaci.  

 

 Do kolonky "Poznámka" je nutno uvádět kromě "dříve odsouhlaseného záboru" také 

meliorace, konkrétně u lokalit CZ/Z - B2, CH/Z – R1, CH/Z – T1, CH/Z - V3.  

 Názvy katastrálních území v kolonce "Katastrální území" je nutné psát přesně, např. Jablonná 

u Chyší, Radotín u Chyší a Žd'árek u Chyší. Katastrální území Poříčí a Číhání neexistuje, obě sídla 

jsou k. ú. Čichořice.  

 

 

Grafická část: 1 

 

 Krajský úřad nesouhlasí s vymezením zastavěného území v sídlech Žd'árek, Čichořice, 

Podštěly, Radotín, Dvorec a Číhání. Do zastavěného území jsou bezdůvodně zahrnuty i nezastavěné 

pozemky v kulturách sad, zahrada nebo TTP (např. Žďárek p. p. č. 11, 14 a 50, Čichořice p.p.č. 15/1 a 

179/2, atd...)  

 

 Krajský úřad upozorňuje na nutnost zapracovat dle přílohy 3 vyhlášky do grafické, textové a 

tabulkové části zemědělské přílohy chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin a 

zdrojů a případné dříve stanovené dobývací prostory. Jedná se zejména o k. ú. Chyše, oblast lokalit 

CH/Z - 01 a CH/Z - 02.  

 

 Do legendy Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu - část odůvodnění - detail obce 

Chyše (1 : 2880), do legendy Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 10 000) a také do 

legend koordinačních výkresů urbanistické koncepce je zapotřebí doplnit u lokalit CH/Z - B6 až B10, 

že se jedná o ZÚ.  

 

 Ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu - část odůvodnění - detail obce Chyše (1: 

2 880) je zapotřebí opravit chybné označení lokality. Lokalita označená jako CH/Z - P5 má být správně 

označena jako CH/Z - P4 (Pozn. v legendě k výkresu a v tabulkové části je lokalita označena 

správně).  

 

 Ve Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 10000) a ve Výkresech 

předpokládaných záborů půdního fondu - část odůvodnění - detail obce Chyše (1 : 2 880) chybí 

označení některých dotčených pozemků, např. 424/8 , 48/1, 48/3, 713/12 v k. ú. Podštěly a další... 

Čísla chybějících pozemků je nutno doplnit s tím, že identifikace jednotlivých dotčených pozemků 

musí být z grafické části zemědělské přílohy zcela zřetelná, tzn. čísla musí být viditelná.  

 

 Ve výkresech předpokládaných záborů půdního fondu - část odůvodnění - detail obce Chyše 

(1 : 2880) a detaily ostatních sídel (1 : 2 880) je nutné doplnit vyznačení tříd ochrany a číselné 

označení BPEJ (jsou vyznačeny pouze hranice BPEJ) a označení provést tak, aby bylo čitelné tzn. 

umístit ho, pokud možno, do volného prostoru a ne do míst, kde jsou nahromaděna např. čísla 
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pozemků, hranice pozemků, označení lokalit, atd. Některé třídy ochrany a čísla BPEJ jsou sice 

vyznačeny ve výkresu 1 : 10 000, ale nejsou tam uvedeny všechny třídy ochrany BPEJ a některé z 

nich jsou nečitelné (nevhodně umístěné).  

 

 Krajský úřad doporučuje zvýraznit viditelnost čáry hranice jednotlivých katastrálních území.  

 

 Pro lepší přehlednost krajský úřad doporučuje označit všechny rozvojové plochy barevně (plošně) a v 

nich pouze šrafem vyznačit plochy se záborem odsouhlaseným již dříve v rámci ÚPN SÚ Chyše.  

 Ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní části Číhání, měřítko 1 : 2 

880, je v názvu výkresu chybně uveden název místní části "Číhání". Správný název je Číhání.  

 

 

39. Obecné připomínky:  

 

 Plochy rezerv nebudou předmětem posuzování z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu.  

 

 Dotčené orgány na úseku ochrany ZPF upozorňují, že návrh územního plánu zcela postrádá 

zdůvodnění vysokých nároků na budoucí nezemědělské využití tak rozsáhlých ploch zemědělské 

půdy.  

 

 

Upozornění: Toto stanovisko se týká pouze pozemků taxativně vy jmenovaných v dokumentaci 

návrhu územního plánu Chyše odsouhlasených tímto stanoviskem. V případě změny rozsahu záboru 

zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat zemědělskou přílohu a 

znovu požádat o stanovisko zdejší orgán ochrany ZPF.  

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu. 

 

Vyhodnocení:     * bude svoláno jednání za účast projektanta, zástupců obce a  

pořizovatele, na které budou výše uvedené připomínky řešeny 

 

Závěr  

Na základě požadavků DO je potřeba upravit Návrh Územního plánu Chyše : 

1) do koordinačního výkresu bude vyznačeno CHLÚ Podštěly I. 

2) v návrhu bude v severní části obce Podštěly upravena hranice zastavěného území, která 

zasahuje do CHLÚ 

3) navržené biocentrum v samém středu CHLÚ bude přehodnoceno na biokoridor, bude 

omezena jeho velikost, biokoridor bude umístěn při jižní části CHLÚ  

4) budou doplněny příslušné velikosti ochranných pásem všech el. zařízení u nichž nejsou 

uvedeny 

5) v textové části odůvodnění v kapitole 7.5.3. v odstavci 2.1. bude upraven text dle požadavků 

ČR-SEI:  

Na str. 112 textové části odůvodnění v kapitole 7.5.3. Zásobování plynem, odstavci 2.1 Vysokotlaká 

přípojka plynu:  
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 Dát smysl větě "Bezpečnostní pásmo má ochranné pásmo 15 m na obě strany od průmětu 

potrubí". Bezpečnostní pásma jsou podle § 69 odst. 1 energetického zákona určena k zamezení 

nebo zmírnění účinků případných havárii plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku 

osob. Ochrannými pásmy jsou podle § 68 odst. 1 energetického zákona chráněna plynárenská 

zařízení k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.  

 Doplnit u vysokotlakého plynovodu hodnotu jeho dimenze (světlosti) a současně uvést 

příslušnou velikost bezpečnostního pásma v souladu s energetickým zákonem. Velikost 

bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu 15 m, uvedená v textové části odůvodnění, 

odpovídá velikosti tohoto pásma pro potrubí do DN 100.  

Opravit chybné označení VVN venkovní trasy elektrického vedení 400 kV v textové části návrhu na 

str. 12 v kapitole 4.2. Technická infrastruktura, odstavci 4.2.2. Zásobování elektrickou energií. Správné 

označení venkovní trasy elektrického vedení 400 kV je ZVN.  

6) Na základě požadavků KÚKK odboru ŽP bude svoláno jednání za účasti zástupce KÚKK 

OŽP, projektanta a pořizovatele, na kterém se prověří navržené hranice zastavěného území. Návrh 

bude upraven na základě zákresů do katastrálních map ke konkrétním územím. 

7) Dále bude dle požadavků KÚKK OŽP v Návrhu opraveno nebo dořešeno: 

- plocha CH/Z-B1 bude upravena – zmenšena dle zákresu, zbytek navrhované části bydlení 

bude 

řešen jako rezerva, zábor ZPF bude řádně odůvodněn 

- plocha CH/Z-B2 bude z návrhu územního plánu vypuštěna 

- lokalita CH/Z – R1 bude odlišně zakreslena v grafické části územního plánu. Lokalita zůstane 

součástí ZPF bez záboru zemědělské půdy 

- CH/Z-O2 – bude z návrhu územního plánu vypuštěna 

- CH/Z-P2 bude z návrhu územního plánu vypuštěna 

- CH/Z-P3 (část nad hřbitovem) bude z návrhu územního plánu vypuštěna 

- CH/Z-D1 trasa koridoru bude upřesněna studií s případným variantním řešením a to nejen s 

ohledem na kvalitu a rozsah zemědělské půdy k odnětí ze ZPF, ale také s ohledem na organizaci 

zemědělského půdního fondu. Studii je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF podle § 7 

zákona o ochraně ZPF.  

- CH/Z-V1 bude doloženo řádné odůvodnění požadavku prokazující nezbytnost požadavku na 

odnětí půdy dle § 4 a 5  zákona o ochraně ZPF. 

- CH/Z-V3 bude z návrhu územního plánu vypuštěna  

- CH/Z-VO1 bude doloženo řádné odůvodnění požadavku prokazující nezbytnost požadavku na 

odnětí půdy dle § 4 a 5  zákona o ochraně ZPF, popřípadě budou doložena další doporučení ke 

zřízení rybníků 

- Č/Z-R1 bude doloženo řádné odůvodnění požadavku prokazující nezbytnost požadavku na 

odnětí půdy dle § 4 a 5  zákona o ochraně ZPF 

V textové části, tabulkové části a grafické části návrhu územního plánu budou doplněny údaje 

požadované KÚKK odborem ŽP a Z, které jsou uvedené v připomínkách jeho stanoviska 

 

 

6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

 

  Návrh zadání ÚPO Chyše neobsahoval požadavek na zpracování variantního řešení konceptu 

územního plánu.  
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  Od ledna 2007 je v platnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. 

  Na základě těchto skutečností je další etapou Územního plánu Chyše, která bezprostředně navazuje 

na zadání ÚPO Chyše, Návrh ÚP Chyše. Do návrhu ÚP byly zapracovány veškeré pokyny obsažené 

ve zprávě „Návrh vyhodnocení stanovisek DOSS a podnětů uplatněných k návrhu zadání ÚPO 

Chyše“. Jedná se zejména o tyto skutečnosti: 

- požadavek na zapracování zrušení DP Podštěly 

- požadavek na zapracování přestavby kláštera na víceúčelové sociální centrum 

- požadavek na zapracování podstatné úpravy náměstí (přeložka průjezdné silnice, park v jižní 

části náměstí, parkoviště v severní části náměstí 

  Do návrhu ÚP nebyly zapracovány tyto připomínky: 

- požadavek na zapracování samostatné plochy pro sběrný dvůr pro separaci nebezpečných 

složek domovního odpadu - tento sběrný dvůr lze na základě regulačních podmínek umístit do 

výrobních ploch, kterých řeší ÚP velké množství 

- požadavek p. Bůžkové na detailní řešení přístupu k parcele a vyřešení problému s dešťovou 

vodou - tento požadavek je nad rámec podrobnosti územního plánu 

  Návrh ÚP Chyše je zpracován v souladu se zadáním ÚPO Chyše a v souladu se zprávou „Návrh 

vyhodnocení stanovisek DOSS a podnětů uplatněných k návrhu zadání ÚPO Chyše“. 

 

 

7 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY 

 

  Návrh ÚP zohledňuje nový stavební zákon č.183/2006 Sb. v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Návrh ÚP je upraven v souladu se zněním výše citovaných 

právních norem. Tato úprava návrhu ÚP znamenala především: 

- důsledné členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové 

- zavedení zcela nových druhů ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb. 

(veřejná prostranství, smíšené obytné plochy)  

- zcela nový rozsah druhů občanského vybavení 

- zónování krajiny nově 

 

7.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

  I přes tyto nové skutečnosti vyplývající z nového stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném 

znění, zůstává podstata koncepce rozvoje území města Chyše nastíněná v návrhu zadání ÚPO, 

stejná: 

  Rozvoj města Chyše vychází ze zpracovaného ÚPN SÚ, kdy je ale řada rozvojových zastavitelných 

ploch v samotném městě Chyše již využita pro novou výstavbu (mnohdy probíhající). Rozvoj celého 

správního území města je řešen diferencovaně - největší rozvoj je navržen v samotném městě Chyše, 

která se stala výrobně obslužným centrem východního okraje Karlovarského kraje.  

  ÚP řeší v samotném městě Chyše: 

- plochy pro bydlení na východě města dle ÚPN SÚ  

- plochy pro výrobu západně od železnice č. 161 (plochy zemědělské, průmyslové i drobné výroby), 

plocha drobné výroby severně od nádraží 

- plochy smíšené obytné jižně pod nádražím jako proluka k hranici zámeckého parku 
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- plochy komerční vybavenosti (agroturistika) jako přestavba nefunkční odchovny prasat na 

východním okraji města s vazbou na sportovní střelnici na východním okraji města Chyše severně 

nad silnicí  

- rozšíření zahrádkářské kolonie na jihu města na levém břehu řeky Střely 

- přestavba kluziště na  nové víceúčelové hřiště na levém břehu řeky Střely 

- západní obchvat silnice II/194 v souběhu s železniční trasou č.161 

- inženýrské sítě přiměřeně rozvoji. 

 

  Všechna ostatní stávající sídla na území města Chyše jsou rozvíjena pouze minimálně a to 

přednostně pro aktivity individuální rekreace, turistického ruchu, bydlení a částečně i drobné výroby: 

- sídlo Žďárek - dostavba vesnického bydlení částečně v hranicích ZÚ 

- sídlo Podštěly - dostavba proluk v ZÚ pro bydlení, regenerace návesní zeleně 

- sídlo Nová Teplice - přestavba chátrající zemědělské usedlosti na areál drobné výroby a služeb 

v hranicích ZÚ 

- sídlo Radotín - dostavba ZÚ plochami bydlení vesnického a individuální rekreace 

- sídlo Bohuslav - přestavba bývalého fotbalového hřiště na areál občanské vybavenosti - 

agroturistika 

- sídla Jablonná a Poříčí - dostavba proluk individuální rekreací 

- sídlo Číhání - územní stabilizace letního tábořiště včetně přilehlé rekreačně pobytové plochy 

- sídlo Luby - přestavba zemědělského areálu na smíšené území komerční a přestavba 

zemědělské usedlosti na areál občanské vybavenosti - agroturistika 

- sídla Dvorec a Čichořice - pouze stabilizace bez rozvoje 

 

  Z nastíněného přehledu jasně vyplývá, že: 

- rozvoj celého správního území města je přiměřený podmínkám města 

- hlavní důraz na nové rozvojové plochy jsou v samotném městě Chyše, která zároveň poskytuje 

určitý standard občanského vybavení a technického vybavení území 

- v novodobých sídlech Jablonná a Poříčí jsou pouze dostavěny rekreační objekty bez trvalého 

bydlení 

- v historických sídlech Žďárek, Nová Teplice, Podštěly, Bohuslav a Radotín jsou zachovány a 

částečně i rozvíjeny funkce trvalého bydlení, výroby zemědělské a výroby drobné a agroturistiky, 

některé nevyužité areály jsou navrženy k přestavbě. 

 

  Na území města jsou navrženy plochy s rozdílným využitím území dle vyhl. č.501/2006 Sb.: 

 

* Plochy bydlení 

- bydlení hromadné - BH 

- bydlení individuální venkovského typu - BV 

* Plochy rekreace 

- rekreace individuální pobytová - RI 

- rekreace na plochách přírodního charakteru - RP 

- rekreace - zahrádkářské osady - RZ 

* Plochy občanského vybavení 

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI 

- občanské vybavení - ostatní služby - OV 

- občanské vybavení - hřbitov - OH 
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- občanské vybavení - sport - OS 

- občanské vybavení - agroturistika – OA 

 

* Plochy veřejných prostranství 

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1 

- veřejná prostranství – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň – PVz3 

* Plochy smíšené obytné 

- smíšené obytné venkovského typu – SV 

* Plochy dopravní infrastruktury 

- doprava silniční - DS  

- doprava drážní - DD 

* Plochy technické infrastruktury 

- technická infrastruktura - TI 

* Plochy výroby a skladování 

- výroba - lehký průmysl - VL 

- výroba drobná - VD 

- výroba zemědělská - VZ 

* Plochy smíšené výrobní 

- smíšené výrobní plochy - VS 

* Plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy vodní a vodohospodářské - W 

* Plochy zemědělské 

- plochy zemědělské - NZ 

* Plochy lesní 

- plochy lesní - NL 

* Plochy přírodní 

- plochy přírodní - NP 

* Plochy smíšené nezastavěného území 

- plochy smíšené nezastavěného území - NSx 

 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p - přírodní 

z - zemědělská 

l - lesnická 

v - vodohospodářská 

k - kulturně historická 

o - ochranná 

 

  Nad rámec stanovených ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb. ÚP navrhuje 

plochy a stanovuje funkční, plošné a prostorové regulativy: 
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Zeleň vyhrazená: 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) – ZS 

A. Hlavní využití 

1. - vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných 

zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

1. - zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady 

2. - samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků 

3. - záhumenky pro samozásobitelskou činnost 

4. - účelové cesty 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy 

2. - bazény do 40m
2
 zastavěné plochy 

3. - altány do 25 m2 zastavěné plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 5 

2. - maximální podlažnost 1 NP  

3. - minimální % ozelenění 85 

 

 

* Zeleň vyhrazená - historické zahrady, parky - ZV 

 

A. Hlavní využití 

1. - vyhrazená zeleň v zastavěném území obce nezahrnutá do jiných zastavěných území a 

zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

1.- plochy historických zahrad - zámecké parky a zahrady s parkovou vybaveností (mobiliář, drobná 

architektura) 

2.- omezeně přístupné (ohrazené, obvykle s návštěvními hodinami), patřící k zastavěnému území 

sídel ( buď zcela uvnitř sídel nebo přecházející do okolní volné krajiny) 

3.- hradní příkopy 

4.- umělé vodní bazény, vodní toky, kašny, vodní kanály 

5.- obnova historického mobiliáře zahrady 

6.- lesní pozemky – les zvláštního určení 

7.- mimoletní zeleň charakteru lesoparku 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1.- skleníky a oranžérie  bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých historických 

objektů 

2.- sezónní letní amfiteátr pouze jako dočasná stavba 

3.- hospodářské a technické objekty bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých 

historických objektů 

4.- nové objekty technické obsluhy a zahradní hospodářské objekty v rozsahu nezbytně nutném 

sloužící pouze zájmům historických zahrad 

 

D. Nepřípustné využití 

1.- jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru 

přípustnou právními předpisy 

2.- parkoviště osobních aut návštěvníků 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 20 

2. - maximální podlažnost 2 NP  

3. - minimální % ozelenění 80 

 

7.1.1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH 

 

  ÚP navrhuje ve městě Chyše zastavitelné a přestavbové plochy. Toto základní členění ploch na 

zastavitelné a přestavbové plochy řeší grafická část: 

* vlastní návrh ÚP: v.č.1. Výkres základního členění území, M 1 : 10.000, v.č.2.1. Hlavní výkres - 

urbanistická koncepce, M 1 : 10.000 a v detailech sídel v.č.2.1.a. Hlavní výkres - urbanistická 

koncepce - detail města Chyše, M 1 : 2880, v.č.2.1.b. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail 

sídla Čichořice, M 1 : 2880, v.č.2.1.c. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail sídla Jablonná, M 

1 : 2880, v.č.2.1.d. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail sídla Podštěly, M 1 : 2880, v.č.2.1.e. 

Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail sídla Radotín, M 1 : 2880, v.č.2.1.f. Hlavní výkres - 

urbanistická koncepce - detail sídla Žďárek, M 1 : 2880, v.č.2.1.g. Hlavní výkres - urbanistická 

koncepce - detail místní části Nová Teplice, M 1 : 2880, v.č.2.1.h. Hlavní výkres - urbanistická 

koncepce - detail místní části Bohuslav, M 1 : 2880, v.č.2.1.ch. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - 

detail místní části Poříčí, M 1 : 2880, v.č.2.1.i. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail místní 

části Číhání, M 1 : 2880, v.č.2.1.j. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail místní části Dvorec, M 

1 : 2880, v.č.2.1.k. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail místní části Luby, M 1 : 2880. 

 

 

* část odůvodnění ÚP: v.č.1.1. Koordinační výkres urbanistické koncepce, M 1 : 10.000, v.č.1.1.a 

Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail města Chyše, M 1 : 2.880, v.č.1.1.b. Koordinační 

výkres urbanistické koncepce - detail sídla Čichořice, M 1 : 2880, v.č.1.1.c. Koordinační výkres 

urbanistické koncepce - detail sídla Jablonná, M 1 : 2880, v.č.1.1.d. Koordinační výkres urbanistické 

koncepce - detail sídla Podštěly, M 1 : 2880, v.č.1.1.e. Koordinační výkres urbanistické koncepce - 

detail sídla Radotín, M 1 : 2880, v.č.1.1.f. Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail sídla 

Žďárek, M 1 : 2880, v.č.1.1.g. Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail místní části Nová 

Teplice, M 1 : 2880, v.č.1.1.h. Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail místní části Bohuslav, 

M 1 : 2880, v.č.1.1.ch. Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail místní části Poříčí, M 1 : 
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2880, v.č.1.1.i. Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail místní části Číhání, M 1 : 2880, 

v.č.1.1.j. Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail místní části Dvorec, M 1 : 2880, v.č.1.1.k. 

Koordinační výkres urbanistické koncepce - detail místní části Luby , M 1 : 2880 

 

  Rozvojové plochy jsou označeny značkou (CH/Z-B3), pod kterou jsou dále prezentovány na všech 

dalších výkresech  grafické části územního plánu, kromě v. č. 2 Širší vztahy v části odůvodnění. 

  Označení rozvojových ploch: 

* písmeno na začátku = zkratka sídla, kde plocha leží: 

  CH- Chyše, Č - Čichořice, J - Jablonná, P - Podštěly, R- Radotín, Ž - Žďárek, PO -   Poříčí, L - Luby, 

B - Bohuslav 

* písmeno za lomítkem = vyjadřuje charakter plochy: 

  Z - zastavitelné plochy, P - přestavbové plochy 

* písmeno (písmena) za pomlčkou  = zkratka funkčního využití ploch:  

(B = bydlení, S = smíšené obytné plochy, O = občanská vybavenost, V = výroba, R = rekreace, D = 

doprava, komunikace, PV = plochy veřejných prostranství)  

* číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití 

 

NÁVRH ÚP CHYŠE NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY: 

 

MĚSTO CHYŠE 

* Zastavitelné plochy: 

Plochy bydlení: 

CH/Z-B1 – plochy na východním okraji města Chyše - BV 

CH/Z-B3 - dostavba proluky v ZÚ na severu města západně od silnice II/194 - BV 

CH/Z-B4 - dostavba proluky v ZÚ pod základní školou - BV 

CH/Z-B5 - dostavba proluky na východním okraji města pod bývalou zemědělskou farmou - BV 

CH/Z-B6 - dostavba proluky na jižním okraji města nad silnicí III/2266 - BV 

CH/Z-B7 - dostavba proluky na jižním okraji města pod silnicí III/2266 - BV 

CH/Z-B8 - dostavba proluky u bytových domů východně od silnice II/194 - BH 

CH/Z-B9 - dostavba západní fronty náměstí - BH 

CH/Z-B10 - dostavba východní fronty náměstí - BH 

 

Plochy rekreace: 

CH/Z-R1 - zahrádkářská osada na jihu města Chyše - RZ 

 

Plochy občanského vybavení: 

CH/Z-O1 - areál střelnice na východním cípu města Chyše - OS 

 

Plochy veřejných prostranství: 

CH/Z-P1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení a cestou podél potoka na severním okraji města 

Chyše - PVz 

CH/Z-P3 - veřejné prostranství s místní komunikací ve skupině rodinných domů CH/Z-B1 - PVk 

CH/Z-P4 - veřejné prostranství s místní komunikací u rozv.pl. CH/Z-V4 – PVk 

CH/Z-P5 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí na severu a západě 

rozv. pl. CH/Z-V6 – PVz3 

 



ÚP CHYŠE  

 106 

Plochy smíšené obytné: 

CH/Z-S1 - dostavba severního okraje města Chyše jižně pod železnicí - SV 

 

Plochy dopravní infrastruktury: 

CH/Z-D1 - přeložka silnice II/194 - DS 

 

Plochy technické infrastruktury: 

CH/Z-T1 - ČOV na jihu města Chyše - TI 

 

Plochy výroby a skladování: 

CH/Z-V1 - výrobní zóna Chyše západ - jižní část - VD 

CH/Z-V2 - výrobní zóna Chyše západ - západní část - VL 

CH/Z-V4 - výrobní zóna Chyše západ - rozšíření zemědělské farmy východně od železnice - VZ 

CH/Z-V5 - výrobní zóna Chyše sever - plocha mezi zámeckým parkem a potokem - VD 

CH/Z-V6 - výrobní zóna Chyše sever - plocha mezi nádražím a přeložkou silnice II./194 - VD 

 

* Plochy přestavby 

Plochy občanského vybavení: 

CH/P-O1 - přestavba nefunkční zemědělské farmy východně za městem na areál agroturistiky - OA 

CH/P-O2 - přestavba kluziště na víceúčelové hřiště - OS 

CH/P-O3 - přestavba kláštera na víceúčelové sociální zařízení - OI 

 

Plochy veřejných prostranství: 

CH/P-P1 - rekonstrukce místní komunikace jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem u 

rozv.pl. CH/Z-V5 - PVk 

CH/P-P2 - revitalizace náměstí jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací 

plochou dle zpracované studie - PVk 

  

Plochy smíšené výroby: 

CH/P-V1 - výrobní zóna Chyše sever - přestavba zemědělské farmy severně nad obcí - VS 

 

 

SÍDLO PODŠTELY 

* Zastavitelné plochy 

Plochy bydlení: 

P/Z-B1 - dostavba proluky v ZÚ na západním okraji sídla Podštěly - BV 

P/Z-B2 - dostavba proluky v ZÚ na východním okraji sídla Podštěly - BV 

 

* Plochy přestavby 

Plochy veřejných prostranství: 

P/P-P1 - rekonstrukce veřejného prostranství s místní komunikací pod rozv.pl.P/Z-B1 - PVk 

P/P-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení - revitalizace západní části návsi - PVz 

 

Plochy smíšené výroby: 

P/P-V1 - přestavba areálu cihelny v Podštělích - VS 
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SÍDLO ŽDÁREK 

* Zastavitelné plochy 

Plochy bydlení: 

Ž/Z-B1 - dostavba severního okraje sídla Žďárek - BV 

Ž/Z-B2 - dostavba jihovýchodního okraje nad silnicí III/2264 - BV 

Ž/Z-B3 - dostavba jihovýchodního okraje pod silnicí III/2264 - BV 

 

* Plochy přestavby 

Plochy bydlení: 

Ž/P-B1 - přestavba na jihovýchodním okraji sídla - BV 

Ž/P-B2 - přestavba na východním okraji sídla - BV 

SÍDLO JABLONNÁ 

* Zastavitelné plochy 

Plochy rekreace: 

J/Z-R1 - plocha na jižním okraji sídla Jablonná - RI 

J/Z-R2 - dostavba jižního okraje sídla Jablonná - RI 

J/Z-R3 - dostavba proluky v ZÚ na severním okraji sídla Jablonná - RI 

 

 

SÍDLO RADOTÍN 

* Zastavitelné plochy 

Plochy bydlení: 

R/Z-B1 - dostavba východního okraje sídla Radotín - BV 

Plochy rekreace: 

R/Z-R1 - plocha severně nad silnicí III/20516 - RI 

R/Z-R2 - plocha na západním okraji sídla Radotín - RI 

 

 

SÍDLO POŘÍČÍ 

* Zastavitelné plochy 

Plochy rekreace: 

PO/Z-R1 - dostavba jihovýchodního okraje sídla Poříčí - RI 

 

 

SÍDLO LUBY 

* Plochy přestavby 

Plochy občanského vybavení: 

L/P-O1 - přestavba nefunkční zemědělské usedlosti na areál agroturistiky - OA 

 

Plochy výroby a skladování: 

L/P-V1 - přestavba zemědělské farmy severně nad sídlem Luby - VS 

 

 

SÍDLO BOHUSLAV 

Plochy občanského vybavení: 

B/P-O1 - areál agroturistiky západně od sídla Bohuslav - OA 
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SÍDLO NOVÁ TEPLICE 

* Plochy přestavby 

Plochy výroby a skladování: 

NP/P-V1 - přestavba zemědělské usedlosti - VD 

 

ÚP na území města navrhuje tento plošný rozsah zastavitelných a přestavbových ploch dle navržené 

funkce a sídla: 

Sídlo Funkce Celkem ha z toho 

přestavbové 

plochy 

z toho 

zastavitelné 

plochy 

nový 

zábor 

ZPF v ha 

zábor 

ZPF 

v ÚPN 

SÚ 

Chyše plochy bydlení 19,39 0 19,39 12,46 5,6 

 plochy 

občanského 

vybavení 

10,51 4,44 6,07 3,74 0 

 plochy 

rekreace 

0,72 0 0,72 0,72 0,72 

 plochy 

veřejných 

prostranství 

4,15 1,51 2,64 2,1 0,58 

 plochy smíšené 

obytné 

2,75 0 2,75 - 2,9 

 plochy 

dopravní 

infrastruktury 

8,1 0 8,10 6,8 1,25 

 plochy 

technické 

infrastruktury 

0,69 0 0,69 0,69 0 

 plochy výroby a 

skladování 

19,88 3,42 16,46 10,03 7,7 

 vodní plochy 1,09 0 1,09 1,09  

Chyše celkem: 67,27 9,37 57,90 37,62 18,75 

Podštěly plochy bydlení 0,46 0 0,46 0,01 0 

 plochy 

veřejných 

prostranství 

0,94 0,94 0 0 0 

 plochy výroby a 

skladování 

2,71 2,71 0 0 0 

Podštěly celkem: 4,11 3,65 0,46 0,01 0 

Žďárek plochy bydlení 2,0 0,75 1,29 1,12 0 

Jablonná plochy 

rekreace 

0,44 0 0,44 0,27 0 

Radotín plochy bydlení 0,38 0 0,38 0,38 0 

 plochy 

rekreace 

0,44 0 0,44 0,44 0 



ÚP CHYŠE  

 109 

Radotín celkem: 0,82 0 0,82 0,82 0 

Luby plochy 

občanského 

vybavení 

0,96 0,96 0 0 0 

 plochy výroby 1,24 1,24 0 0 0 

Sídlo Funkce Celkem ha z toho 

přestavbové 

plochy 

z toho 

zastavitelné 

plochy 

nový 

zábor 

ZPF v ha 

zábor 

ZPF 

v ÚPN 

SÚ 

Luby  celkem: 2,2 2,2 0 0 0 

Poříčí plochy 

rekreace 

0,16 0 0,16 0,16 0 

Bohuslav plochy 

občanského 

vybavení 

0,78 0,78 0 0 0 

Číhání plochy 

rekreace 

0,37 0 0,37 0,26 0 

Nová 

Teplice 

plochy výroby a 

skladování 

0,54 0,54 0 0 0 

Celkem  78,68 17,29 61,39 40,26 18,75 

 

7.1.2 PŘEHLED NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ V KRAJINĚ 

 

  ÚP navrhuje na území města Chyše v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo zastavitelné a 

přestavbové plochy a opatření nestavební povahy: 

 

 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

- X1.A.1. – protierozní opatření – výsadba mimolesní zeleně: 

X1.A.1.1. – mezi osadou Poříčí a Luby 

X1.A.1.2. – západně u ZÚ města Chyše 

X1.A.1.3. – severně nad cihelnou v Podštělích 

X1.A.1.4. – jižně pod městem Chyše 

X1.A.1.5. – severně nad městem Chyše 

X1.A.1.6. – západně od osady Dvorec 

X1.A.1.7. – východně od osady Podštěly 

X1.A.1.8. – severozápadně od osady Podštěly 

- X1.A.2. – revitalizace vodních toků: 

X1.A.2.1. – jižně pod osadou Nová Teplice 

X1.A.2.2. – jihozápadně pod městem Chyše 

X1.A.2.3. – severozápadně od města Chyše 

X1.A.2.4. – západně od města Chyše 

X1.A.2.5. – severně nad městem Chyše 

 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

- X2.1. – vymezení prvků ÚSES: 

 - 1127 – regionální biocentrum nefunkční 
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 - 1030 – regionální biokoridor funkční 

 - 1031 – regionální biokoridor nefunkční 

 - 1032 – regionální biokoridor nefunkční 

 - 1 – místní biocentrum funkční 

 - 2 – místní biocentrum funkční 

 - 3 – místní biocentrum funkční 

 - 4 – místní biocentrum funkční   

 - 5 – místní biocentrum funkční 

 - 8 – místní biocentrum funkční 

 - 9 – místní biocentrum funkční 

 - 10 – místní biocentrum funkční 

 - 14 – místní biocentrum funkční 

 - 18 – místní biocentrum funkční 

 - 26 – místní biocentrum funkční 

 - 11 – místní biocentrum nefunkční 

 - 12 – místní biocentrum nefunkční 

 - 13 – místní biocentrum nefunkční 

 - 15 – místní biocentrum nefunkční 

 - 16 – místní biocentrum nefunkční 

 - 17 – místní biocentrum nefunkční 

 - 19 – místní biocentrum nefunkční 

 - 20 – místní biocentrum nefunkční 

 - 21 – místní biocentrum nefunkční 

 - 22 – místní biocentrum nefunkční 

 - 23 – místní biocentrum nefunkční 

 - 24 – místní biocentrum nefunkční 

 - 25 – místní biocentrum nefunkční 

 - 6 – místní biocentrum nefunkční 

 - 7 – místní biocentrum nefunkční 

 - 19 – místní biokoridor funkční 

 - 10 – místní biokoridor nefunkční 

 - 11 – místní biokoridor nefunkční 

 - 12 – místní biokoridor nefunkční 

 - 14 – místní biokoridor nefunkční 

 - 17 – místní biokoridor nefunkční 

 - 18 – místní biokoridor nefunkční 

 - 20 – místní biokoridor nefunkční 

 - 21 – místní biokoridor nefunkční 

 - 22 – místní biokoridor nefunkční 

 - 23 – místní biokoridor nefunkční 

 - 23 – místní biokoridor nefunkční 

 - 24 – místní biokoridor nefunkční 

 - 25 – místní biokoridor nefunkční 

 - 26 – místní biokoridor nefunkční 

 - 27 – místní biokoridor nefunkční 

 - 28 – místní biokoridor nefunkční 
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 - 29 – místní biokoridor nefunkční 

 - 34 – místní biokoridor nefunkční 

 - 35 – místní biokoridor nefunkční 

 - 4 – místní biokoridor nefunkční 

 - 7 – místní biokoridor nefunkční 

 - 8 – místní biokoridor nefunkční 

 - 9 – místní biokoridor nefunkční 

 

- X2.2. – založení vymezených prvků ÚSES: 

X2.2.1. – místní biocentrum nefunkční - 7 

X2.2.2. – část místního biocentra nefunkčního - 19 

X2.2.3. – část místního biocentra nefunkčního - 21 

X2.2.4. – místní biokoridor nefunkční – 1 

X2.2.5. – místní biokoridor nefunkční – 2 

X2.2.6. – místní biokoridor nefunkční - 3 

X2.2.7. – místní biokoridor nefunkční - 5 

X2.2.8. – část místního biokoridoru nefunkčního – 6 

X2.2.9. – místní biokoridor nefunkční – 7 

X2.2.10. – část místního biokoridoru nefunkčního - 8 

X2.2.11. – část místního biokoridoru nefunkčního – 12 

X2.2.12. – místní biokoridor nefunkční – 13 

X2.2.13. – část místního biokoridoru nefunkčního – 14 

X2.2.14. – místní biokoridor nefunkční – 15 

X2.2.15. – místní biokoridor nefunkční – 16 

X2.2.16. – část místního biokoridoru nefunkčního – 18 

X2.2.17. – část místního biokoridoru nefunkčního – 20 

X2.2.18. – část místního biokoridoru nefunkčního – 26 

X2.2.19. – část místního biokoridoru nefunkčního – 27 

X2.2.20. – část místního biokoridoru nefunkčního – 28 

X2.2.21. – místní biokoridor nefunkční – 30 

X2.2.22. – místní biokoridor nefunkční – 31 

X2.2.23. – místní biokoridor nefunkční – 32 

X2.2.24. – místní biokoridor nefunkční – 33 

X2.2.25. – část regionálního biokoridoru funkčního - 1030 

 

  Opatření nestavební povahy v krajině jsou ve vlastním návrhu ÚP prezentována ve v. č. 2.2.2. Hlavní 

výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1 : 10.000. 

 

7.1.3 ÚZEMNÍ REZERVY 

   

  ÚP navrhuje na území města Chyše tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě. 

 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro plochy bydlení na východním okraji města Chyše – BV, 

R2 – územní rezerva pro plochy bydlení na severním cípu města východně od silnice II/194 – BV, 
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R3 – územní rezerva pro veřejné prostranství s veřejnou zelení – park, severně nad hřbitovem – 

PVz1, 

R4 – územní rezerva pro výrobní zónu Chyše západ – severní část – VS. 

 

    Územní rezervy budou zapracovány do ÚP jako zastavitelné plochy změnou ÚP po prokázání 

využitelnosti všech navržených zastavitelných ploch v území ze 75 %. 

 

7.2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

 Na území města Chyše se vyskytují tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a 

správních rozhodnutí: 

 

Hranice: 

- hranice Karlovarského kraje  

- hranice správního území města Chyše 

- hranice jednotlivých katastrálních území 

- hranice zastavěného území k 31.10.2010 

 

Využití území: 

- P.1 - VTL plynovod Toužim - Bochov - Žlutice - Podštěly - veřejně prospěšná stavba dle ZÚR KK 

-P.O2 - VTL plynovod Dlouhá Ves - Žlutice - Chyše - Valeč, veřejně prospěšná stavba ZÚR KK 

- D.60 - přeložka navrhované trasy silnice II./194 (dnešní II./226 v prostoru Chyše) veřejně prospěšná 

stavba ZÚR KK 

- stavební povolení - RD 

- stavební povolení - přístavba výrobní haly - VP 

 

Ochrana přírody a krajiny: 

* - ÚSES - regionální úroveň: 

* regionální biocentrum navržené: č. 1127 – Meandry Střely  

* regionální biokoridory funkční: č 1030 – spojnice RBK 1029 – Meandry Střely 

* regionální biokoridor navržený: č. 1031 – spojnice Střela – Rabštejn – Meandry Střely 

* regionální biokoridor navrženy č. 1032 – spojnice RBK 1030 – Jelení skok 

 

- významné krajinné prvky ze zákona: PUPFL, vodní plochy a toky, údolní nivy, mokřady 

- přírodní park Horní Střela 

- evropsky významná lokalita CZ0413194 - návrh na přírodní památku Střela 

- evropsky významná lokalita CZ0410151 - návrh na přírodní rezervaci Vladař 

 - registrovaný významný krajinný prvek Slepé rameno u Vichořic  

- registrovaný významný krajinný prvek Jizerský vrch - Podštěly  

- registrovaný významný krajinný prvek Chyšské meze  

- památný strom - lípa malolistá 

 

Ochrana lesa: 

- ochranné pásmo lesa OP = 50 m 
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Ochrana nerostných surovin: 

- chráněné ložiskové území č. 02070000 Podštěly I. 

 

Ochrana památek: 

- nemovitá kulturní památka:  

 

* Chýše 

32490/4-1274  Areál zámku 

- zámek (st.p.č. 1) 

- brána (p.p.č. 9/1) 

- ohradní zeď (p.p.č. 9/1, 9/2)  

- park (p.p.č. 9/1, 9/2, 9/3, 1445/2, 1385/1, 1534, 1533) 

- sochy sv. Vojtěcha, sv. Šebestiána, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého 

(r.č. 18271/4-1275) . původně umístěné na mostě před zámkem (p.p.č. 

9/1) 

- socha Panny Marie (st.p.č.1) 

- zahradní domek (st.p.č. 2) 

- pivovar  (st.p.č. 76) 

- špýchar (st.p.č. 4/1) 

- hospodářský objekt (st.p.č. 3/1) 

- kaple sv. Jana Nepomuckého se sochou (st.p.č. 5/2) 

- terasy se schodištěm (p.p.č. 9/1) 

28116/4-1278  Areál kláštera obutých karmelitánů (st.p.č. 83) 

-      klášter  

-      kašna 

28391/4-1279   Farní kostel Jména Panny Marie (st.p.č. 81) 

46738/4-1280 Areál hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie (st.p.č. 39, 38 a p.p.č. 422 

k.ú. Podštěly) 

- kostel (st.p.č. 39) 

- brána (p.p.č. 422) 

- ohradní zeď (p.p.č. 422) 

- kaplička I. (p.p.č.422) 

- kaplička II. (p.p.č.422) 

- márnice (p.p.č.422) 

28080/4-1277  socha Immaculaty (p.p.č. 1993) 

18225/4-1281  kaple sv. Anny (p.p.č. 1393) 

35584/4-1276  kašna (p.p.č. 1375/1) 

17708/4-1282  zbytky městského opevnění (p.p.č. 118/1; 120) 

25559/4-4181  pamětní kříž (p.p.č. 1375/1) 

28824/4-4328  kašna u č.p. 77 (p.p.č. 1393) 

* Podštěly 

27889/4-1284  kaplička 

 

Pozn. 

 Židovský hřbitov (r.č. 52792) – zrušena památková ochrana 
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Ochrana technické infrastruktury: 

- skupinový vodovod Žlutice – Podbořany, OP = 1,5 m 

- vodovod pitný, OP = 1,5 m 

- limnigrafická stanice 

- studna 

- vodojem, OP = 10 m 

- kanalizace jednotná, OP = 1,5 m 

- kanalizace splašková, OP = 1,5 m 

- trafostanice, OP = 7 m 

- venkovní vedení ZVN 400 kV, OP = 20 m 

- venkovní vedení VN 22 kV, OP = 7 m 

- dálkový kabel, OP = 1m 

- RR vysílač 

 

Ochrana dopravní infrastruktury: 

- silnice II. třídy, OP = 15 m 

- silnice III. třídy, OP = 15 m 

- železnice, OP = 60 m 

 

 Na území města Chyše se vyskytují tyto limity využití území vyplývající z charakteru území: 

- provedené meliorace 

- BPEJ a třídy ochrany ZPF 

- schválené rozvojové plochy ÚPN SÚ Chyše: 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - BV 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - BM 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - OV 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - RH 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - SM 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - VP 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - VT 

- schválená plocha dle ÚPN SÚ - TO 

- výhradní ložisko bilancované č. 3020700 Podštěly - Chyše - Jezerský vrch 

- výhradní ložisko bilancované č. 3093400 Podštěly 

 

7.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 

  Na území města Chyše se vyskytuje doprava silniční a drážní 

  Řešeným územím prochází železniční trať č. 161 Rakovník - (Chyše) - Bečov regionálního významu. 

V řešeném území se nenavrhují žádné změny. 

  V současné době jsou v území 2 silnice II. třídy a několik silnic III. třídy. Jsou to silnice II. třídy č. 226 

(Strahovský mlýn - Chyše - Lubenec) a č. 194 (Valeč - Bošov - Chyše). V Chyši se II./194 napojuje na 

II./226. 

  ÚP řeší změnu koncepce silniční dopravy na území města Chyše, která je v souladu se souborným 

stanoviskem ke  konceptu ÚP VÚC KK. 

  Navrhuje se přes území města Chyše vést pouze silnici II/194 Toužim - Chyše - Valeč a to v trase 

silnic II/194 a II/226. Zároveň je navržena přeložka silnice II/194 mimo zastavěné území jako západní 
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a severní obchvat Chyše. Severně od města jsou na této trase navrženy další 2 směrové úpravy - 

rektifikace oblouku mezi městem a Novou Teplicí a západní obchvat sídla Nová Teplice. Stávající 

silnice II. třídy č. 226 a č. 194 v ZÚ města budou převedeny do silnic III. třídy. Severní napojení města 

na obchvat Chyše silnicí II/194 je navržen pouze místní komunikací III. třídy současně s úpravou 

vjezdu do přestavbové plochy výroby ozn. CH/P-V1 jednou průsečnou křižovatkou. Přeložka silnice 

II/194 se v úseku severně od Chýše vyhýbá stávajícímu rybníčku a přechází přes roh plochy CH/P-V1, 

která se tedy trochu zmenšuje proti původním rozměrům. Křížení přeložky silnice II/194 i příjezdu na 

plochu CH/P-V1 s údolní nivou s potůčkem napájejícím rybník řešeno mostem (pro možnou migraci 

živočichů - samostatný most na II/194, samostatný most na příjezdu k ploše CH/P-V1). Další možnost 

napojení plochy CH/P-V1 na přeložku silnice II/194 je řešeno z jižní strany. (Toto napojení je bez 

mostu mimo údolní nivu). Vzdálenost křižovatek (obou napojení) na silnici by měla být min. 300-400m. 

Přes náměstí Chyše je vedena silnice III. třídy, která může být v souvislosti s rozsáhlou úpravou 

náměstí posunuta. Revitalizaci celého náměstí včetně detailní trasy silnice III. třídy ověří územní 

studie. 

   Západní napojení města na obchvat silnice II/194 je v místě stávajícího úrovňového železničního 

přejezdu silnice II/226.  

  Přeložka II./194 převezme značnou část dopravy průtahu obou silnic centrem města a zmenší 

dopravní zatížení současné křižovatky obou silnic. Rovněž se sníží dopravní zatížení severního 

stávajícího železničního přejezdu. Přeložka je označena CH/Z - D1. Stávající úsek II./194 průtahu přes 

město se po realizaci přeložky převede do silnic III. třídy.  

  Kromě uvedených silnic II. třídy je v řešeném území několik silnic III. třídy. Jde o úseky silnic č. 

20516,20515,2266,2268,2267,2264,1949,1947. Uvedené silnice nejsou v některých úsecích v 

,,ideálním stavu“; nutné opravy se provedou v rámci údržby bez územních nároků, ÚP navrhuje 

rekonstrukci mostku přes říčku Střelu (u Čichořic). 

  Silnice III./2268 napojená na III./2266 vedoucí přes Poříčí, nemá v úseku východně za osadou 

(směrem na Kračín) charakter silnice a v podstatě končí v polích u lesa. Navrhuje se tento úsek silnice 

od hranice ZÚ Poříčí zmenšit a převézt do místních komunikací. Celý tento úsek místní komunikace je 

nutné v rámci údržby opravit (bez územních nároků). 

  Ve městě Chyše se kromě výše uvedené dopravní plochy CH/Z - D1 navrhují plochy, jejichž součástí 

jsou i místní komunikace. Jde o plochu CH/Z-P1, kde se navrhuje cesta podél potoka (převážně pro 

pěší provoz), plocha CH/Z- P3 - místní komunikace pro dopravní obsluhu navrhované bytové zástavby 

CH/Z - B1 a plocha CH/Z-T1, jejíž součástí je i místní komunikace k obsluze nové ČOV. Případné 

úpravy stávajících komunikací budou bez územních nároků. 

  V sídle Podštěly se pro dopravní obsluhu obytné plochy P/Z -B1 v rámci rekonstrukce veřejného  

prostranství navrhuje cesta P/P - P1. V sídlech Žďárek, Jablonná, Radotín, Luby, Poříčí, Bohuslav, 

Číhání, Nová Teplice se nenavrhují nové dopravní plochy. V uvedených sídel je nutné upravit stávající 

místní cesty - bez územních nároků. 

 

7.4 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

  V souvislosti s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky č.501/2006Sb. došlo k významné metodické změně pojetí funkčních ploch „občanského 

vybavení“. V ÚP jsou rozlišovány tyto druhy ploch s rozdílným využitím území (funkční plochy): 

- plochy občanského vybavení - ostatní služby - OV 

- plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §20 odst.1. k3 - OI 

- plochy občanského vybavení - agroturistika - OA 

- plochy občanského vybavení - sport - OS 
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- plochy občanského vybavení . hřbitov - OH 

  Pro každou takto vymezenou plochu občanského vybavení jsou stanoveny základní funkční, plošné 

a prostorové regulační podmínky. 

 

- ÚP zachovává stávající plochy OI - v plném rozsahu.  

  Jako jedinou plochu občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury ÚP navrhuje přestavbu 

kláštera na náměstí v Chyši na víceúčelové sociální zařízení ozn. CH/P-O3. 

ÚP stabilizuje stávající sportovní plochy na území města jako plochy občanského vybavení 

sportovního charakteru (OS). ÚP navrhuje přestavbu zimního kluziště na další sportoviště. Na 

východním okraji města je navržen rozsáhlý sportovně rekreační areál se střelnicí. 

  ÚP navrhuje přestavby některých dnes nefunkčních zemědělských areálů na víceúčelové areály 

agroturistiky (odchovna prasat východně u Chyše, zemědělská usedlost v Lubech, bývalé fotbalové 

hřiště západně od Bohuslavi). 

  Žádné jiné aktivity občanského vybavení ÚP neřeší. Aktivity služeb a obchodu budou provozovány 

v navrhovaných polyfunkčních domech jako dostavba náměstí v Chyši. 

 

7.5 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

7.5.1. Vodní hospodářství 

Úvodem: 

Město Chyše se svými sídly Číhání, Čichořice, Dvorec, Jablonná, Luby, Podštěly, Poříčí a Rodotín 

přísluší do povodí řeky Střely. Střela v říčním km 45 – 56, tedy přes celé správní území  Chyše, je 

hlavní odvodňovací páteří tohoto území. Plocha povodí k pevnému jezu mezi osadami Luby a Dvorec 

(říční km 48,4) činí 401,741 km2, číslo hydrologického pořadí (dále č.h.p.) je 1-11-02-033. Povodí 

levého břehu od Protivce za město Chyše je mírně zvlněné se zemědělským využitím, pravý břeh 

v témže úseku má příkřejší svahy, povodí cca z 30% zalesněné. Údolní niva je plochá, široká až 

500m, s  podélným sklonem kolem 0,3%. Od Chyše za Jablonnou, k hranici Karlovarského kraje, se 

údolní niva zužuje, svahy jsou výrazně příkřejší, oboustranně zalesněné. Vlastní koryto Střely je 

přirozené s doprovodnými stromovými porosty. Údolní nivou mezi zástavbou Chyše a korytem Střely 

protéká levostranný bezejmenný přítok se stálou vodou. Do něho jsou vyústěny místní vodoteče 

z Chyše i současná kanalizace. Správcem Střely je Povodí Vltavy, státní podnik. Část vodního toku je 

přeložena do souběhu se silnicí II./194, část je zatrubněna. Část údolní nivy je dnes zastavěna, část 

údolní nivy severně nad nádražím navrhuje ÚP k zástavbě výrobní plochou. 

Zbývající dvě sídla – Nová Teplice a Žďárek spadají do povodí Ohře. Obě leží při hranici rozvodí. 

Nová Teplice je odvodňována potokem  Od Nové Teplice – č.h.p. 1-13-03-045, plocha povodí k profilu 

zaústění do Blšanky je 5,295 km2. Žďárek je svým územím skloněn ke Struhařskému potoku, který 

rovněž ústí do Blšanky. Č.h.p. 1-13-03-048, plocha povodí k profilu zaústění je 13,607 km2. 

Vodní plochy-rybníky-se vyskytují pouze ojediněle, s malou vodní plochou, pouze místního  významu.  

Povodňové průtoky na Střele postihují především široké údolní nivy bez nebezpečí větších škod. 

Záplavové území na toku Střela stanovil dne 27.7.2007 pod značkou 3095/ZZ/07 odbor životního 

prostředí a zemědělství  Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě studie zpracované státním 

podnikem Povodí Vltavy v listopadu 2006. Záplavové území Střely je stanoveno pro rozliv povodní Q5, 

Q20 a Q100 včetně aktivní zóny pro Q100. 

Při průtoku stoleté povodně (Q100) může podle tohoto materiálu dojít v Chyši a Čichořicích k zaplavení  

několika nejjižněji položených objektů, v Poříčí je to asi polovina zástavby, přičemž nejníže položené 
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budovy jsou v aktivní zóně. V lokalitě Dvorce jsou ohroženy objekty mezi silnicí a řekou. Lokalita 

Jablonná leží nad záplavovou čarou pro Q100. 

Zásobování vodou domácností bylo ve všech lokalitách s výjimkou Chyše a částečně Lubů 

zajišťováno soukromými studnami u jednotlivých nemovitostí.  

Odvodnění a nedokončená kanalizace se vyskytuje pouze ve městě Chyše. Ostatní lokality kanalizaci 

nemají. 

  ZÚR KK navrhuje na území města Chyše jako veřejně prospěšnou stavbu č. V07 trasu vodovodu 

Vrbice – Bošov – skupinový vodovod Žlutice, kterou ÚP respektuje a zapracovává v upřesněné 

poloze. 

 

C h y š e 

 Zásobování vodou. 

Současný stav: 

  Město Chyše (446 – 478 m n.m.)je od r. 1970- 72 zásobováno pitnou vodou skupinovým vodovodem 

Žlutice (dále SVŽ), z úrovně vodojemu Žlutice =2x400 m3 - 547,00 / 542,50. Zásobní potrubí do města 

se připojuje na východní větev SVŽ  DN400 do Libkovic a Podbořan. Vzhledem k tomu, že výškový 

rozsah zastavěného území Chyše se pohybuje od 446 do 478 m n.m.,je na odbočce vybudována 

armaturní šachta s redukčním ventilem, který snižuje tlak vody na úroveň 507 m n.m. Vodovod 

zásobuje všech 510 obyv., zámek, zemědělské a průmyslové podniky. Kapacita SVŽ je dostatečná i 

pro nárůst potřeb dle ÚP. 

Návrh: 

  Základ návrhu pitného vodovodu tvoří současná vodovodní síť,na kterou navazují nové trubní 

rozvody. V rozsáhlejších plochách, určených zejména pro výstavbu rodinných domů, je navržena síť 

okruhová, v menších plochách nebo v okrajových částech síť větevná. Pokud by došlo k využití všech 

ploch dle návrhu územního plánu, vzrostla by maximální denní potřeba vody Qd z dnešních 1,6 l/s na 

2,7 l/s a Qh z 2,8 na 4,8 l/s. I tato množství současná i navržená vodovodní síť bezpečně provede. 

Skutečnost však bude někde mezi těmito čísly. Připojením nových ploch mění se nepodstatně i 

výškový rozsah zastavitelného území (445 -485 m n.m.), který výrazně neovlivní tlakové poměry v síti. 

Některé navržené plochy (CH/Z-V4 až V6) budou mít obtížné nebo nákladné připojení na vodovod. 

Pro připojení výrobní plochy CH/Z – 4 bude nutno dosud soukromou vodovodní přípojku PVC90 od 

vodoměrné šachty až po západní okraj plochy převést na vodovod pro veřejnou potřebu. Pro další dvě 

plochy budou vodovodní přípojky velmi nákladné. Totéž platí i o možnosti jejich odkanalizování.  

 

 Odvodnění a kanalizace. 

Současný stav: 

  Ve městě byla vybudována nesouvislá dešťová kanalizace, která odvodňovala komunikace a byla 

vyústěna do biotopu v údolní nivě před bezejmennou vodoteč. Postupem času se na ní připojovaly 

odpady ze septiků a jímek jednotlivých nemovitostí. Město proto zahájila v r. 1999 výstavbu 

kanalizace, která je rozdělena do etap. První i druhou etapou již realizovanou byla jednotná 

kanalizace v Nádražní ulici s odlehčením do Zámeckého potoka a její pokračování směrem k budoucí 

ČOV. Závěrečnou etapou je dostavba splaškové kanalizace a výstavba ČOV. Tato etapa, jež má 

vypracován projekt pro vodoprávní řízení (Ing.Jan Šinták I.P.R.E.- 07.2002) a stavební povolení 

s prošlou lhůtou platnosti,  nebyla dosud zahájena. Investorem je město Chyše.  
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Návrh: 

Výsledná kanalizace Chyše bude tedy kombinovaná, s dalším odlehčením před ČOV. Vlastní ČOV je 

navržena pro 1000 EO, typ SBR, 2 jednotky s přerušovanou aktivací, Q24 = 150 m3/d, Qd = 225 m3/d, 

Qmax = 5,7 l/s a Qdešť = (1+3 Q24) = 7,0 l/s. Bude umístěna v objektu cca 10x18m pod jižním okrajem 

zástavby. ČOV má ochranné pásmo 25m. Tento vypracovaný a projednaný projekt je zahrnut do 

návrhu ÚP Chyše. Jeho realizace je podmínkou pro umožnění dalšího rozvoje města. 

Pro rozvojové plochy je navržena kanalizace splašková. Odvodnění ploch se předpokládá povrchovým 

odtokem srážkových vod do místních vodotečí za využití příkopů a propustků. Pokud bude v některých 

plochách nutné řešit odvodnění komunikací a zpevněných ploch kanalizací, bude navržena kanalizace 

dešťová v souběhu s kanalizací splaškovou. Rovněž původní nevyužité stoky budou sloužit pro 

odvádění srážkových vod. 

Některé plochy (CH/Z-V4 až V6) budou obtížně odkanalizovatelné z důvodů nutného uložení 

kanalizace do veřejně přístupných pozemků. Část plochy CH/Z-B1 není možno odkanalizovat vůbec, 

doporučuje se připojit k ploše CH/Z-P2.    

U vodních toků se nenavrhují žádné změny, doporučuje se pouze zajišťovat pravidelnou údržbu 

probírkou břehových porostů a opravou nádrží. 

 

  V současné době je pro 500 obyvatel města odebíráno 135 m
3 
pitné vody denně (2,8 l /s). Při nárůstů 

obyvatel města dle ÚP se dá očekávat navýšení potřeby pitné vody na 4,4 l/s. 

Výhledové hodnoty počtu obyvatel i potřeby vody Qp a Qd překračují cca o 10-15% vyprojektovanou 

kapacitu ČOV. 

Projekt ČOV není nutné měnit, neboť lze oprávněně očekávat, že nabídnuté rozvojové plochy 

nebudou ve výhledu zcela využity.  

  

L u b y 

 Zásobování vodu. 

Současný stav: 

  V osadě Luby (437-456 m n.m.) existuje veřejný vodovod, který byl původně vybudován pro 

zásobení zemědělských objektů. V současné době zásobuje také 2 objekty pro bydlení. Zdrojem vody 

je přímý odběr nebo infiltrace z místní bezejmenné vodoteče (při prohlídce v terénu nebyl nalezen).Z 

něho jde voda potrubím na podzemní pískový filtr a betonový zemní vodojem (uzamčený), pohledově 

v  dobrém stavu. Z vodojemu jde zásobní potrubí do města.  

 

Návrh: 

Doporučuje se, vyhledat zdroj vody a trasu potrubí a zajistit údržbu vodovodu včetně dávkování 

dezinfekce ve vodojemu. Zachovat vodovod pro zásobování obyvatel a případné výroby.  

 

 Odvodnění a kanalizace. 

Současný stav: 

Odvádění srážkových vod je řešeno povrchovým odtokem. Splašková kanalizace v osadě není. 

Jednotlivé objekty jsou odkanalizovány přes septiky do místních vodotečí nebo do podmoku. 

 

Návrh: 

S přihlédnutím k  počtu obyvatel se navrhuje zachovat současný stav. U nové výstavby nebo 

rekonstrukce dosavadních objektů nutno počítat s domovními čistírnami. 
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Číhání, Čichořice, Dvorec, Jablonná, Nová Teplice, Podštěly, Poříčí, Radotín a Žďárek 

 Zásobování vodou. 

Současný stav: 

V těchto lokalitách je zásobování pitnou vodou jak trvalých obyvatel tak rekreantů zajišťováno 

soukromými studněmi u jednotlivých nemovitostí. 

 

Návrh: 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vysokým investičním nákladům na realizaci vodovodu pro 

veřejnou potřebu se navrhuje zachování současného stavu. 

 

 Odvodnění a kanalizace. 

Současný stav: 

V těchto lokalitách není veřejná kanalizace. Srážkové vody jsou odváděny povrchově pomocí příkopů 

a propustků do nejbližší vodoteče. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v žumpách nebo 

v septicích s přepadem do vodního toku, podmoku nebo do terénu.  

 

Návrh: 

Vzhledem k počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách a využívání individuálních zdrojů vody, není 

investičně a provozně účelné budovat kanalizační síť a společnou ČOV. U nových objektů nebo při 

rekonstrukci současných bude nutno počítat s výstavbou domovní ČOV. 

 

Z á v ě r : 

Návrhy vodovodů a kanalizací jsou v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací 

Karlovarského kraje. 

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou veřejně prospěšné stavby a musí být realizovány na 

veřejně přístupných pozemcích. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 

500 mm činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. 

 

7.5.2 Zásobování elektrickou energií 

Stav: 

  Průzkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení nadřazené 

soustavy ZVN 400 kV a rozvody VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV. 

  Přes severní část zájmového území ve směru západ - východ prochází venkovní vedení nadřazené 

soustavy ZVN 400 kV č.441 z Etzenrichtu do Hradce. Trasa tohoto vedení je situována jižně od 

hranice současně zastavěného území Nové Teplice a jihovýchodně od Nové Teplice se stáčí k 

severu.  

 Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 19 trafostanic, jejichž 

základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky: 

 

označ. název   trafo  stání  konstrukce            uživat.    

TS1 TS obec (Podštěly) 100 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

TS2 TS Cihelna (Podštěly) 400 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS3 TS JZD Kravín (Chyše) 100 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

TS4 TS Výkup (Chyše) 100 kVA 630 kVA dvousloupová betonová cizí 

TS5 TS Nádražní (Chyše) 160 kVA 250 kVA stožárová  ČEZ 

TS6 TS Dýhovna (Chyše)   400 kVA minaret   ČEZ 
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TS7 TS BIOS skl.ob. (Chyše)250 kVA 400 kVA příhradová  cizí 

TS8 TS Šrotovna  (Chyše) 250 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS9 TS Kablo (Chyše) 250 kVA 630 kVA dvousloupová betonová cizí 

TS10 TS Bytovky (Chyše) 400 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

TS11 TS Město (Chyše)   400 kVA minaret   ČEZ 

TS12 TS Prasečák (Chyše) 160 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

TS13 TS Obec (Žďárek) 50 kVA  400 kVA příhradová  ČEZ 

TS14 TS Obec (Čichořice) 50 kVA  400kVA  příhradová  ČEZ 

TS15 TS Sempra (Číhání) 250 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS16 TS Luby (Dvorec) 100 kVA 400kVA  příhradová  ČEZ 

TS17 TS Bohuslav statek 50 kVA  400kVA  příhradová  ČEZ 

TS18 TS Obec (Radotín) 50 kVA  400 kVA příhradová  ČEZ 

TS19 TS Obec (Jablonná) 50 kVA  400 kVA příhradová  ČEZ 

 

 

 Ve směru západ - východ prochází přes zájmové území páteřní vedení z Protivce do Lubence. 

Toto vedení prochází severním cípem Chyše a dále je situováno jižně od Podštěl. Z této linky je 

provedena severozápadně od Chyše odbočka severovýchodním směrem pro napájení trafostanic TS3 

a TS4 a východněji odbočky pro napájení trafostanic TS6, TS7 a TS8. V severní části Chyše je 

proveden svod pro napájení trafostanice TS5 a o trochu východněji je na jih provedena krátká přípojka 

pro napájení TS2. Jižně od Podštěl je z linky provedena severním směrem odbočka pro napájení 

trafostanice TS1. 

 Severovýchodně od Chyše je z vedení Protivec - Lubenec provedeno páteřní vedení jižním 

směrem. Jižněji od odobočení se směrem na jihozápad  nachází přípojka pro trafostanici TS 11. 

Východně od Chyše je provedeno odbočení pro napájení trafostanice TS12. Jihovýchodně od Chyše 

je z vedení přípojkou vedenou západním směrem provedeno připojení trafostanic TS9 a TS10. Páteřní 

vedení pokračuje dále na jih a jihozápadně od Čichořic jsou z něj provedeny v krátkém sledu za sebou 

delší přípojka pro napájení trafostanice TS15 vedoucí na východ a krátká východní přípojka pro 

trafostanici TS14. Jižně od obce Luby se páteřní vedení větví na vedení směrem na východ do 

Balkové, na odbočku na jih vedenou na betonových sloupech pro napájení trafostanice TS19 a na 

krátkou přípojku západním směrem pro trafostanici TS16. 

 Trafostanice TS13 je napájena přípojkou od Lubence, která vstupuje do předmětného území z 

východu. 

 Do jihozápadního cípu předmětného území vstupuje ze severu vedení od Protivce. Toto 

vedení se západně od Bohuslavi rozděluje na vedení na západ do Kolešova a na vedení směrem na 

jihovýchod provedené vodiči 3xAlfe 35 mm
2

 na dřevěných sloupech, kde je jižně od Bohuslavi 

provedeno odbočení na sever pro napájení trafostanice TS17 a linka pokračuje na východ kde končí u 

trafostanice TS18. 

 

Návrh: 

  Celková rezerva na území města neosazeného výkonu v trafostanicích je asi 3600 kVA 

  Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií 

dostatečné možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za 

transformátory výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě bude činit 

jejich rozmístění. 
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Nová Teplice 

  Na území Nové Teplice není v současné době žádná rezerva v neosazeném výkonu, protože se zde 

nenachází trafostanice a zásobování sídla je realizováno pouze sekundárním rozvodem. 

  V návrhu je plánovaná přestavba zemědělské usedlosti. 

   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 1 zemědělská usedlost  Ps=80 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 80 kVA. 

  Aby bylo možné tento nárůst instalovaného příkonu pokrýt bude nutné vybudovat na jižním okraji 

sídla novou trafostanici TS20 a příkonu 160 kVA. Trafostanice bude připojena vzdušným vedením z 

přípojky pro napájení trafostanice v Bošově. Přípojka bude vedena v trase stávajícího nn vedení. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

Podštěly 

  Na území Podštěl je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 300 kVA.  

  V návrhu je plánovaná výstavba RD jako dostavba proluky na západním okraji sídla a výstavba RD 

jako dostavba proluky na východním okraji sídla. 

  Soudobý příkon 1 RD za předpokladu topení, ohřevu TUV a vaření pomocí elektrické energie je 

Ps=15 kW, s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 RD    Ps=75 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 75 kVA. 

  Tento nárůst výkonu lze pokrýt pouze výměnou stávajícího transformátoru o příkonu 100 kVA v 

trafostanici TS1 za transformátor o příkonu 250 kVA. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

  Areál cihelny v Podštělích je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 230 kVA.  

  V návrhu je plánovaná přestavba areálu cihelny na výrobně skladovací areál. 

   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 1 výrobně skladovací areál  Ps=200 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca   200 kVA. 

  Tento nárůst výkonu lze pokrýt pouze prostým osazením trafostanice TS2 na plný příkon 630 kVA. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

Chyše 

  Na území Chyše je v současné době využitelná rezerva v neosazeném výkonu 1010 kVA. 

  V návrhu je plánovaná výstavba RD na plochách na východním okraji města, výstavba RD jako 

dostavba severního cípu města, výstavba RD jako dostavba proluky na severu města, výstavba RD 

jako dostavba proluky pod základní školou, výstavba RD jako dostavba proluky na východním okraji 

města pod bývalou zemědělskou farmou, výstavba RD jako dostavba proluky na jižním okraji města 

nad silnicí, výstavba RD jako dostavba proluky na jižním okraji města pod silnicí, výstavba bytů jako 

dostavba proluky u bytových domů, výstavba areálu střelnice na jižním okraji města, výstavba 

sportovně rekreačního areálu na východním okraji města, výstavba 2 smíšených areálů jako dostavba 

severního okraje města jižně pod železnicí, výstavba ČOV na jihu města, výstavba výrobní zóny 

Chyše západ, výstavba výrobní zóny Chyše sever, přestavba objektu kláštera a přestavba 

zemědělské farmy východně za městem na areál agroturistiky.  

  Soudobý příkon 1 RD za předpokladu topení, ohřevu TUV a vaření pomocí elektrické energie je 

Ps=15 kW, s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 
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   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 RD     Ps = 765 kVA 

 byty    Ps = 675 kVA 

 1 střelnice   Ps = 50 kVA 

 smíšené areály   Ps = 60 kVA 

 1 ČOV    Ps = 75 kVA 

 1 areál agroturistiky  Ps = 100 kVA 

 výrobní zóna   Ps = 1070 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 2795 kVA. 

  Aby bylo možno tento nárůst výkonu pokrýt, bude nutné osadit TS3, TS5, TS6, TS8 a TS12 na plný 

výkon. Dále bude nutné v centrální části Chyše vybudovat trafostanice TS21 a TS22 o příkonu po 630 

kVA napojené vzdušným vedením z přípojky pro TS11, na západním okraji města postavit novou 

trafostanici TS23 s příkonem 630 kVA napojenou vzdušnou přípojkou z páteřního vedení a na jižním 

okraji města bude postavena nová trafostanice TS24 s příkonem 400 kVA připojená vzdušným 

vedením z přípojky pro trafostanice TS9 a TS10. 

  V případě kolize vzdušných VN vedení se zájmovými plochami bude možné po úvaze přikročit k 

rekonstrukci příslušných úseků a potahy realizovat izolovanými vodiči. 

  Zároveň s těmito změnami a úpravami budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a 

rozvody VO. 

 

Žďárek 

  Na území Žďárku je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 350 kVA.  

  V návrhu je plánovaná výstavba RD jako dostavba severního okraje sídla, výstavba RD jako 

dostavba jihovýchodního okraje sídla nad silnicí III/2264, výstavba RD jako dostavba jihovýchodního 

okraje sídla pod silnicí III/2264, výstavba RD jako přestavba na jihovýchodním okraji sídla a výstavba 

RD jako přestavba na východním okraji sídla. 

  Soudobý příkon 1 RD za předpokladu topení, ohřevu TUV a vaření pomocí elektrické energie je 

Ps=15 kW, s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 RD    Ps = 315 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 315 kVA. 

  Tento nárůst výkonu lze pokrýt osazením trafostanice TS13 na plný příkon 400 kVA. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

Poříčí 

  Na území Poříčí je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 350 kVA.  

  V návrhu je plánovaná výstavba rekreačních domků nebo chat jako dostavba jihovýchodního okraje 

sídla. 

  Soudobý příkon 1 rekreačního domku nebo chaty za předpokladu topení, ohřevu TUV a vaření 

pomocí elektrické energie je Ps=15 kW, s tím, že tento soudobý příkon nemusí být dosažen. 

   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 rekreační domky  Ps=45 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 45 kVA. 

  Tento nárůst výkonu lze pokrýt pouze výměnou stávajícího transformátoru o příkonu 50 kVA v 

trafostanici TS14 za transformátor o příkonu 100 kVA. 
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  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

Bohuslav 

  Na území Bohuslavi je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 350 kVA.  

  V návrhu je plánovaná výstavba areálu agroturistiky západně od sídla. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 1 areál agroturistiky  Ps=80 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 80 kVA. 

  Tento nárůst výkonu lze pokrýt pouze výměnou stávajícího transformátoru o příkonu 50 kVA v 

trafostanici TS17 za transformátor o příkonu 100 kVA. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

Radotín 

  Na území Radotína je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 350 kVA.  

  V návrhu je plánovaná výstavba RD jako dostavba východního okraje sídla, výstavba rekreačních 

domků nebo chat jako dostavba proluky severně nad silnicí III/20516 a výstavba rekreačních domků 

nebo chat jako dostavba proluky na západním okraji sídla. 

  Soudobý příkon 1 RD za předpokladu topení, ohřevu TUV a vaření pomocí elektrické energie je 

Ps=15 kW, s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 RD    Ps=60 kVA 

 rekreační domky  Ps=105 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 165 kVA. 

  Tento nárůst výkonu lze pokrýt pouze výměnou stávajícího transformátoru o příkonu 50 kVA v 

trafostanici TS18 za transformátor o příkonu 250 kVA. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

Luby 

  Na území Lubů je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 300 kVA.  

  V návrhu je plánovaná výstavba areálu agroturistiky jako přestavba zemědělské usedlosti a výstavba 

výrobně skladovacího areálu jako přestavba zemědělské farmy severně nad sídlem. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 areál agroturistiky  Ps=100 kVA 

 výrobně skladovací areál  Ps=100 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 200 kVA. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

Jablonná 

  Na území Jablonné je v současné době rezerva v neosazeném výkonu v trafostanici 350 kVA.  

  V návrhu je plánovaná výstavba rekreačních domků nebo chat jako dostavba proluky na jižním okraji 

sídla, výstavba rekreačních domků nebo chat jako dostavba jižního okraje sídla a  výstavba 

rekreačního domku nebo chaty jako dostavba proluky na severním okraji sídla. 

  Soudobý příkon 1 rekreačního domku nebo chaty za předpokladu topení, ohřevu TUV a vaření 

pomocí elektrické energie je Ps=15 kW, s tím, že tento soudobý příkon nemusí být dosažen. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 rekreační domek  Ps=150 kVA 
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  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 150 kVA. 

  Tento nárůst výkonu lze pokrýt pouze výměnou stávajícího transformátoru o příkonu 50 kVA v 

trafostanici TS14 za transformátor o příkonu 250 kVA. 

  Zároveň s touto změnou budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. 

 

7.5.3 Zásobování plynem 

 

1 Úvod 

Návrh: V současné době není na území města veden žádný plynovod. Plynofikace území vychází 

z původních záměrů přivést topné médium do Chyše. Tato varianta představuje vysazení vysokotlaké 

odbočky z vysokotlakého (VTL) plynovodu  Útvina – Bochov, vedení VTL plynovodu v trase Dlouhá 

Ves – Žlutice – Chyše.  

  

2 Vysokotlaká část plynofikace 

2.1 Vysokotlaká přípojka plynu 

  Vydané ZÚR KK navrhují na území města jako veřejně prospěšnou stavbu č. P.02 trasu VTL 

plynovodu Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše, kterou ÚP respektuje a zapracovává v upřesněné poloze 

zohledňující zejména navržené zastavitelné plochy výroby. 

  Vysokotlaká přípojka je k městu Chyše přiváděna od západu. VTL přípojka vychází z realizovaného 

VTL plynovodu Útvina – Bochov a Dlouhé Vsi ve správním území obce Bochov. Trasa VTL plynovodu 

je navržena východním směrem k Údrči, dále směr Ratiboř a severní okraj města Žlutice. Zde se 

plánuje s vysazením odbočka pro VTL regulační stanici plynu pro město Žlutice.   

Dále návrh trasy pokračuje jihovýchodním směrem k Protivci, kde se přiblíží k vzdušnému vedení NV 

22kV. V souběhu s tímto vedením pokračuje trasa k městu Chyše. Na jejím severním okraji v blízkosti 

nádraží ČD a silnice II/194 Chyše-Nová Teplice bude VTL plynovod ukončen ve vysokotlaké regulační 

stanici plynu. Celková délka VTL plynovodu činí 19 km, k VTL RS Žlutice činí délka 10,8 km, k Chyši 

pak dalších 8,2 km. 

Bezpečnostní pásmo má ochranné pásmo 15 m na obě strany od průmětu potrubí. Ochranné pásmo 

dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. je 4 m od půdorysu potrubí na obě strany. 

 

2.2 Vysokotlaká regulační stanice plynu 

Vysokotlaká regulační stanice plynu (VTL RS) se nachází na konci VTL přípojky, na  severním okraji 

města Chyše , jak je uvedeno výše. 

Dle generelu byla pro město Chyše plánována vysokotlaká regulační stanice plynu (VTL RS) 

o kapacitě zemního plynu 2000 m
3
/hod  

Velikost výkonu VTL RS je dána předpokladem, že bude dodán zemní plyn do cihelny v Podštělích , 

kde jej bude využíváno v technologických procesech. 

VTL RS je prefabrikovaná dvouřadá, jednostupňová, o výkonu 2.000 m
3
hod., umístěná v oplocení. 

Vstupní přetlak 4,0 MPa, výstupní přetlak 0,4 MPa. VTL RS má elektropřípojku. 

Bezpečnostní pásmo je 10 m od půdorysu regulační stanice. 

 

2.3 Katodová ochrana 

VTL plynovody jsou chráněny aktivní a pasivní ochranou. Katodová ochrana patří k aktivní ochraně. 

Tato se na správním území města Chyše neplánuje. 
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3 Středotlaká část plynofikace 

3.1 Středotlaký (STL) plynovod 

Dle generelu se počítá s plošnou plynofikací.  STL plynovod vychází z VTL RS a je rozveden 

k jednotlivým objektům města.  

 

3.2 Popis tras STL plynovodu dle návrhu generelu  

Je předpokládána plošná plynofikace města. Hlavní řad vede od VTL RS jižním směrem. Kříží trať 

Českých drah a dále vede k zástavbě města. U křižovatky v komunikaci III/1949 odbočuje větev do 

Podštěl. Hlavní větev pak pokračuje ke středu města. Na křižovatce III. tříd se plynovod rozděluje: 

Větev „centrum“ zásobuje plynem domy na náměstí, zámek a původní střední školu. 

Větev „západ“ zásobuje plynem objekty na jihozápadním a západním okraji města včetně závodu na 

výrobu kabelů a dále ke správní budovu zemědělského podniku.  

Větev „jihovýchodní“ , která směřuje k domům podél komunikace  

Větev „východní“ zásobuje plynem základní školu a domy podél místní komunikace směrem ke 

kostelu a dále k areálu zemědělského podniku.  

 

4 Rozvojové plochy správního území města Chyše 

Město Chyše má ve správním území tato sídla: Bohuslav, Radotín, Jablonná, Dvorec, Luhy, Poříčí, 

Číhání, Čichořice, Žďárek, Podštěly a Nové Teplice. 

Sídla, která jsou vzdálena více jak 2 km od města Chyše, mohou být plynofikována v případě, že zisk 

z předpokládané spotřeby plynu vrátí investované náklady do realizace plynárenského zařázení. 

Vzhledem k tomu, že popis rozvojových a přestavbových ploch sídel správního území Chyše 

neobsahuje předpoklad výstavby průmyslového podniku nebo jiného, významného spotřebitele 

zemního plynu, je uvažováno s plynofikací pouze v Chyší, Podštělích, Chýškách a Nové Teplici.   

 

4.1. Rozvojové zastavitelné a přestavbové plochy Chyše 

Zastavitelné plochy 

CH/Z-B1 - plochy na východním okraji města Chyše – BV 

Budou plynofikovány propojením větve větví východní (ke kostelu). 

 

CH/Z-B3 - Dostavba proluky v ZÚ na severu města západně od silnice II/194-BV 

Plocha bude napojena na STL plynovod vedený od VTL RS v souběhu s II/194. 

 

CH/Z-B4 - Dostavba proluky  v ZÚ pod základní školou-BV 

Bude napojen na STL plynovod-větev východní , směřující ke škole. 

 

CH/Z-B5 - Dostavba proluky na východním okraji města pod bývalou zemědělskou farmou 

Bude napojeno na „východní“větev směřující ke škole , kostelu a zemědělskému areálu. 

CH/Z-B6 - Dostavba proluky na jižním okraji města nad silnicí III/2266-BV 

Napojeno na jihovýchodní větev trasovanou podél komunikace III/2266. 

 

CH/Z-B7 - Dostavba proluky na jižním okraji města pod silnicí III/2266-BV 

Napojeno na jihovýchodní větev trasovanou podél komunikace III/2266. 

 

CH/Z-B8 - Dostavba proluky u bytových domů východně od silnice II/194-BM 

Plocha bude napojena na STL plynovod vedený od VTL RS v souběhu s II/194.  
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CH/Z-B9 – dostavba západní fronty náměstí – BH 

Plocha bude napojena na STL plynovody Chyše – střed. 

 

CH/Z-B10 – dostavba východní fronty náměstí – BH 

Plocha bude napojena na STL plynovody Chyše – střed. 

CH/Z-R1 - Zahrádkářská osada na jihu města Chyše-RZ 

Nebude plynofikováno. 

 

CH/Z-O1 - Areál střelnice na východním cípu města Chyše-OS 

Bude napojeno na „východní“větev směřující ke škole , kostelu a zeměděl. areálu. 

 

CH/Z-S1 - Dostavba severního okraje města Chyše jižně pod železnicí-SV 

Bude napojeno na novou větev STL plynovodu, která odbočí z původního řadu před zámeckým 

parkem a půjde po severním okraji areálu dřevozpracujícího podniku a povede do nové výrobní haly 

Chyše-západ, kde bude ukončena u rozvojové plochy. 

 

CH/Z-V1 - Výrobní zóna Chyše západ-jižní část-VD 

Bude napojeno na novou větev STL plynovodu, která odbočí z původního řadu před zámeckým 

parkem a půjde po severním okraji areálu dřevozpracujícího podniku a povede do nové výrobní haly 

Chyše-západ, kde bude ukončena u rozvojové plochy. 

 

CH/Z-V2 - Výrobní zóna Chyše západ-západní část část-VL 

Bude napojeno na novou větev STL plynovodu, která odbočí z původního řadu před zámeckým 

parkem a půjde po severním okraji areálu dřevozpracujícího podniku a povede do nové výrobní haly 

Chyše-západ, kde bude ukončena u rozvojové plochy. 

 

CH/Z-V4 - výrobní zóna Chyše západ - rozšíření zemědělské farmy východně od železnice – VZ 

Plocha nebude plynofikována. 

 

CH/Z-V5 - výrobní zóna Chyše sever - plocha mezi zámeckým parkem a potokem - VD 

Plocha bude napojena na STL plynovod, který odbočí z původního řadu před zámeckým parkem 

směrem k dřevozpracujícímu podniku. 

 

CH/Z-V6 – výrobní zóna Chyše sever-plocha mezi nádražím s přeložkou silnice II./194-VD 

Bude napojena napojena na nový STL plynovod, který bude vysazen hned u VTL RS. Bude směřovat 

západním směrem do této zóny. 

 

Přestavbové plochy 

CH/P-B1 - Přestavba objektu kláštera (bývalého učiliště)-BM 

Bude zásobeno z plynovodů Chyše „střed“. 

 

CH/P-01 - Přestavba nefunkční zemědělské farmy východně za městem na areál agroturistiky-OA 

Bude napojeno na „východní“větev směřující ke škole , kostelu a zeměděl. areálu. 

 

CH/P-02 – Přestavba kluziště na víceúčelové hřiště-OS 

Objekty šaten apod. je možno napojit  na „západní“větev STL  plynovodu Chyše.. 
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CH/P-V1 - Výrobní zóna Chyše sever-přestavba zemědělské farmy severně nad obci-VS 

Napojeno na STL východ z VTL RS připravený pro výrobní zónu CH/Z-V6. Větev po Novou Teplici 

následně do správního území Verušičky bude zásobovat i plochu CH/P-Vl. 

 

4.2. Sídlo Podštěly 

CH/Z-Bl – Dostavba proluky v ZÚ na západním okraji sídla Podštěly-BV  

Budou napojeny na prodloužení vedení STL plynovodu až do zastavěné části města.(Dle generelu 

končilo vedení na okraji areálu cihelny).  

CH/Z-B2 - Dostavba proluky v ZÚ na východním okraji sídla Podštěly-BV  

Budou napojeny na prodloužení vedení STL plynovodu až do zastavěné části města.(Dle generelu 

končilo vedení na okraji areálu cihelny).  

  Pro plynofikaci přestavěného areálu cihelny v Podštělích bude využito STL plynovodu navrženého 

v generelu.  

 

4.3. Sídlo Nová Teplice  

NT/P-V1 - Přestavba zemědělské usedlosti-VD 

  Přestavba plynofikace zemědělské usedlosti a přilehlých objektů bude možná pouze v případě, že 

dojde k plynofikaci správního území Verušičky nebo Valeč. Pak bude přes obec Nová Teplice veden 

páteřní STL plynovod. Plynovod bude směřovat na severní stranu komunikace I./6.  

 

  Ochranné pásmo STL plynovodu dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. je 1 m na obě strany od půdorysu 

potrubí v zastavěném území. V ostatních případech jsou to 4 m od půdorysu potrubí. 

 

7.5.4 Zásobování teplem 

  Řešené území není v současné plynofikováno ani zde nefunguje žádná centralizovaná soustava 

zásobování teplem. Veškeré nemovitosti na území města jsou zásobeny teplem zcela individuálně. 

Převládají malá lokální topidla nebo malé soustavy etážového topení. V naprosté většině je v těchto 

lokálních kotlích spalováno hnědé uhlí a dřevo. Některé domy jsou vytápěny elektricky. V území není 

v současné době evidován žádný střední zdroj znečištění do 200kW, lokální kotlíky na etážové topení 

mají vesměs výkon nejčastěji do 30kW, někdy i do 50kW. V území je rovněž minimální podíl 

ekologicky šetrných zdrojů tepelné energie – tepelná čerpadla, sluneční kolektory. 

  Ohřev teplé užitkové vody je v domech řešen elektrickými průtokovými ohřívači nebo elektrickým 

boilerem. 

  ÚP řeší plynofikaci území města Chyše. Ve městě se předpokládá vytápění a ohřev teplé užitkové 

vody v bytech i RD plynem. ÚP nenavrhuje na území města žádný centrální systém zásobování 

teplem včetně rozvodů tepla. ÚP respektuje dosavadní individuální způsob vytápění objektů na 

správním území města Chyše. ÚP preferuje ekologické zdroje vytápění - plyn, zásobníky propan-

butanu, elektrický proud, sluneční kolektory, tepelná čerpadla, dřevo a dřevní odpad. 

 

7.5.5 Vnější sdělovací rozvody 

  Město Chyše spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35, do okresu Karlovy Vary. Město je 

napojeno na ATU Žlutice. Ve vlastním městě je místní telefonní síť položena v zemi optickými kabely. 

V ostatních sídlech je dosud venkovní telefonní síť. V rekreačních sídlech Jablonná a Číhání není 

vůbec realizován rozvod místní telefonní sítě. Napříč územím města Chyše procházejí dvě trasy 

dálkových kabelů č.9 a č.128. Kapacita telefonní sítě je dostačující i pro rozvoj území. Pro nízký počet 
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telefonních účastníků byla v 90. letech zrušena ATU Chyše a území města bylo napojeno na ATU 

Žlutice. V případě zvýšení telefonních účastníků bude provoz ATU Chyše obnoven. 

 

7.5.6 Koncepce nakládání s odpady 

  Z území vlastního města je směsný komunální odpad svážen 1 x týdně mimo území města odbornou 

firmou. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je z celého území města svážen 2 x ročně. V Chyši jsou 

2 stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na náměstí. Ve všech sídlech mimo město jsou pro směsný 

komunální odpad umístěny velkoobjemové kontejnery, které jsou vyprazdňovány dle aktuální potřeby 

v závislosti na počtu sezónních rekreantů v sídlech.  

  ÚP tyto skutečnosti plně respektuje. 

  ÚP nenavrhuje na území města žádnou konkrétní plochu pro sběrný dvůr ke třídění nebezpečných 

složek domovního odpadu. Tuto aktivitu lze umístit do kterékoliv výrobní plochy. 

 

7.6 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ 

  Územní plán Chyše zachovává základní krajinný ráz ploché pahorkatiny s významným 

geomorfologickým prvkem údolí střely, která se postupně zahlubuje a vyznačuje se vyvinutou 

rozhlednou nivou. ÚP dále zachovává základní strukturu využívání pozemků s ochranou mimolesní 

rozptýlené zeleně. 

 

7.6.1 Ekologická stabilita krajiny 

  Ekologicky nejstabilnější částí řešeného území je přirozený vodní tok Střely i částečně s nivou, 

neopomenutelné jsou zbytky nevyužívaných ploch s rozptýlenou nelesní zelení severozápadně nad 

Chyší, na východní hranici zastavěného území Radotína charakteru plužiny a opuštěné travlé travní 

porosty v enklávách lesních porostů, které pomalu zarůstají suchomilnými druhy dřevin a keřů, 

zejména ve východní části území. Za ekologicky středně stabilní části krajiny považujeme enklávy a 

komplexy lesních porostů se změněnou druhovou skladbou.  

  Nejméně ekologicky stabilní je severní část území (kolem města Chyše), která je tvořena zejména 

bloky orné půdy a narovnanými opevněnými vodotečemi. Podobně jsou na tom plochy kolem většiny 

sídel (zejména Bohuslavi a Radotína). 

Územní plán navrhuje územní systém ekologické stability města Chyše , který se skládá z ekologicky 

velmi stabilních až zcela nestabilních prvků. 

Úkolem ÚP tedy je zajistit, aby se ekologická stabilita celého území zvýšila. ÚP k tomu využívá 

rozdělení funkčních a nefunkčních prvků ÚSES, které rozdělí na prvky určení k vymezení (u kterých 

dojde jen k jejich prostorovému vymezení) a prvky určrné k založení (u kterých budou privilegovaně 

zpracovány projekty na jejich založení a zajištění tak jejich funkčnosti). 

 

Návrhy opatření ke zvyšování ekologické stability území: 

Rozdělení prvků ÚSES na prvky vymezené a prvky určené k založení: 

 

číslo prvku ÚSES katastrální území 
popis úpravy 

prvku 

Biocentrum regionální 

1127 

Jablonná u Chyší, 

Radotín u Chyší 
vymezení 

Biocentrum lokální 

1 Chyše vymezení 
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2 Chyše vymezení 

3 Chyše vymezení 

4 Podštěly vymezení 

5 Podštěly vymezení 

6 Podštěly vymezení 

7 Podštěly 
vymezení i 

založení 

8 Chyše vymezení 

9 Chyše vymezení 

10 Podštěly vymezení 

11 Žďárek u Chyší vymezení 

12 Žďárek u Chyší vymezení 

13 Žďárek u Chyší vymezení 

14 Žďárek u Chyší vymezení 

15 Chyše vymezení 

16 Radotín u  Chyší vymezení 

17 Radotín u  Chyší vymezení 

18 Radotín u  Chyší vymezení 

19 Radotín u  Chyší 
vymezení i 

založení 

20 Radotín u  Chyší vymezení 

21 Radotín u  Chyší 
vymezení i 

založení 

22 Čichořice vymezení 

23 Čichořice vymezení 

24 Čichořice vymezení 

25 Čichořice vymezení 

26 Jablonná u Chyší vymezení 

  

 
  

  

Biokoridor regionální 

1032 Ždárek u Chyší, Čichořice vymezení 

 

1031 

Jablonná u Chyší, 

Radotín u Chyší 

 

vymezení 

 

1030 

Čichořice, Chyše, 

Jablonná u Chyší 

založení i 

vymezení 

  

Biokoridor lokální 

1 Chyše založení 

2 Chyše založení 

3 Chyše založení 

4 Chyše vymezení 

5 Chyše založení 

6 
Chyše 

vymezení i 

založení 
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7 Chyše založení 

8 
Chyše 

vymezení i 

založení 

9 Podštěly vymezení 

10 Podštěly vymezení 

11 Žďárek u Chyší vymezení 

12 
Podštěly 

vymezení i 

založení 

13 
Podštěly, Žďárek u  Chyší 

vymezení i 

založení 

14 
Podštěly 

vymezení i 

založení 

15 Chyše založení 

16 Chyše založení 

17 Chyše vymezení 

18 
Podštěly 

vymezení i 

založení 

19 Chyše vymezení 

20 
Žďárek u Chyší 

vymezení i 

založení 

21 Žďárek u Chyší vymezení 

22 
Žďárek u Chyší, 

Čichořice 

vymezení 

23 Žďárek u Chyší vymezení 

24 Žďárek u Chyší vymezení 

25 Chyše vymezení 

26 
Radotín u Chyší 

vymezení i 

založení 

27 
Radotín u Chyší 

vymezení i 

založení 

28 
Radotín u Chyší 

vymezení i 

založení 

29 
Radotín u Chyší, 

Jablonná u Chyší 

vymezení 

30 Radotín u Chyší založení 

31 Radotín u Chyší založení 

32 Radotín u Chyší založení 

33 Radotín u Chyší založení 

34 Jablonná u Chyší vymezení 

35 
Radotín u Chyší, 

Čichořice 

vymezení 

 

7.6.2 Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny je velice důležitou součástí krajinného plánování a měla by být zajišťována 

systémem polních a lesních cest.  
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V řešeném území je plně funkční pouze systém lesních cest udržovaný správcem nebo vlastníkem 

lesních majetků k zajištění těžebních a pěstebních činností. Tyto cesty jsou využitelné i pro pěší 

turisty, cyklisty a běžkaře. 

Systém polních cest ze správního území z větší části vymizel při první a druhé kolektivizaci, kdy došlo 

k scelení zemědělských pozemků a odpadla tak nutnost řešit přístupnost k pozemkům jednotlivých 

vlastníků. Polní cesty byly zaorány a staly se součástí zemedělsky obhospodařovaných zemědělských 

pozemků. Tento problém se týká pouze intenzivně zemědělsky využívaných pozemků zejména 

v okolá jednoltivých sídel, nejvíce v okolí města Chyše. 

S odstraněním polních cest zanikla i jejich retardační a protierozní schopnost a v návaznosti na ně 

byla i zrušena liniová rozptýlená zeleň. 

V dnešní době pokud se chceme dostat pěšky či na kole z jednoho sídla do druhého, do lesních 

porostů, k vodním tokům nebo jen tak na procházku,  musíme využít systém pozemních komunikací 

s automobilovým provozem a na spoustu míst se nedostaneme vůbec. Při pokusu o průnik do 

extravilánu často narazíme na elektrické ohradníky, nebo hlubokou ornici. 

 

  Cílem ÚP je tedy doplnit systém polních cest, který zde v minulosti bezproblémově fungoval a vznikl 

na základě potřeb místních obyvatel. ÚP propojí jednotlivá sídla, zpřístupní lesní porosty, vodní plochy 

a toky. 

  Ve všech případech ÚP navrhuje obnovy polních cest, jejichž trasy byly získány z historických map 

stabilního katastru. 

 

Návrhy opatření pro zvyšování prostupnosti krajiny: 

- obnova polní cesty vedoucí z Chyše přes zemědělskou půdu do Protivce 

- obnova polní cesty vedoucí z Chyše na severozápad směrem na Mokrou 

- obnova polní cesty z od areálu cihelny v Podštělích na sever do enklávy lesních porostů 

- obnova polní cesty napojující se na stávající polní cestu severně na Chyší (zpřístupňující zdejší 

průmyslový objekt) a pokračující do sídla Podštěly 

- obnova polní cesty vedoucí ze sídla Podštěly, přes zemědělské pozemky, směrem k sídlu Žďárek, 

kde se napojuje na silnici III.třídy vedoucí do sídla Žďárek 

- obnova polní/lesní cesty vedoucí z obnovované cesty Podštěly-Žďárek na západ do enklávy lesních 

porostů a k vodní ploše na východ od města Chyše 

- obnova polní cesty vedoucí z obnovované cesty Podštěly-Ždárek na severovýchod směrem na 

Lubenec 

- obnova polní cesty vedoucí ze sídla Ždárek na jih do komplexu lesních porostů 

- obnova polní cesty vedoucí ze sídla Luby k vodnímu toku Střela 

- obnova polní cesty západně podél nivy vodního toku Střely naproti sídla Jablonná 

- obnova polní cesty vedoucí přes zeměděské pozemky jižně pod sídlem Jablonná a propojující lesní 

porosty 

- obnova polní cesty vedoucí ze silnice III.třídy, procházející sídlem Jablonná, směrem k vodnímu toku 

Střela 

- obnova polní cesty vedoucí ze sídla Radotín na jihozápad směrem na Močidlec 

- obnova polní cesty jako propojující cesty mezi lesními porosty na hranici řešeného území severně 

nad sídlem Radotín 

- obnova polní cesty propojující nivu vodního toku Střely, jižně pod městem Chyše, s cestami v lesních 

porostech 
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7.6.3 Protierozní opatření a odtokové poměry: 

Řešené území je ohrožováno vodní erozí ze zemědělských pozemků, zejména orné půdy, umístěných 

kolem jednitlivých sídel. Ohroženy splachy mohou být jednotlivá sídla, ale i vodní toky. 

Jako erozně nejohroženější je severní a jižní část řešeného území, se vyskytují velké bloky orné půdy 

víceméně bez rozptýlené zeleně. 

 

Návrhy protierozních opatření: 

- protierozní funkci v území budou plnit navržení prvky ÚSES, umístěné na blocích zemědělské půdy 

ve směru vrstevnic 

- dalším navrženým opatřením, které plní i funkci protierozní jsou polní cesty navržené k obnově, které 

budou doplněny odvodňovacími kanály a doprovodnou zelení 

- ÚP také navrhuje výsadbu protierozních a izolačních pásů nelesní zeleně v místech, kde je 

nezbytné: 

 - severně nad nivou vodního toku Střely západně od města Chyše 

 - jihozápadně od sídla Podštěly jako ochrana nivy občasní vodoteče a vodní plochy 

 - jako doprovodná zeleň stávajíc cesty mezi sídlem Luby a Poříčí 

 - na rozhraní nivy vodoteče a orné půdy severně nad městem Chyše 

 - severně nad nivou vodního toku Střely západně od sídla Jablonná 

 - jako doprovodná zeleň navrhované cesty k obnově východně od sídla Podštěly 

 - jako doprovodna zeleň obnovované cesty severně nad sídle Podštěly 

- jako doprovodna zeleň obnovované cesty jižně pod nivou vodního toku Střely jižně pod 

městem Chyše 

  

7.6.4 Odtokové poměry 

V řešeném území byly odtokové poměry částečně narušeny scelením orné půdy do bloků, její 

doplnění systémem odvodňovacích kanálů a uparavením vodních toků do tvaru narovnaných, tvrdě 

opevněných recipientů. Dalšími nezanedbatelnými negativními úpravami, které zhoršily odtokové 

poměry z území bylo odstranění polních cest a rozptýlené zeleně z krajiny a již zmiňované scelení 

pozemků a zjednotvárnění krajiny.  

Významným prvkem pro retenci v území je přirozený tok Střely a její nivy.    

 

Návrhy na zlepšení odtokových poměrů: 

Zlepšování odtokových poměrů vychází zejména ze zvyšování retardačních a retenčních vlastností 

území.Retardační schopnost území spočívá ve zbrždění a tím i částečného zadržení vody ve volné 

krajině, dříve než se dostane do vodních ploch a toků či jiných recipientů. Srážková voda má tak lepší 

podmínky pro vsak do půdy a výparu do ovzduší a tím snížení okamžitého množství vody, které by 

odteklo přímo do recipientu. Retenční schopnost území spočívá především ve vytvoření podmínek pro 

zachycování objemů srážkových vod nebo vod vzniklých z tání sněhu. Jedná se tedy spíše o funkci 

samotných recipientů, kterými jsou koryta vodních toků, vodní plochy a nivy vodních toků a vodních 

ploch. 

 

Opatření ke zvyšování retenčních schopností území (revitalizace a obnova): 

- Obnova ramene vodního toku Střely jižně pod městem Chyše 

- Revitalizace systému vodotečí umístěných severozápadně až severně od města Chyše 

- Revitalizace odvodňovacího kanálu jižně pod sídlem Nová Teplice 
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Patří sem také návrhy opatření, které jsou zmíněné již v jiných kapitolách díky jejich multifunkčnímu 

využití: 

- doplnění sítě polních cest 

- doprovodná zeleň obnovovaných polních cest 

- návrh systému ekologické stability území 

 

7.6.5 Rekreační využití území 

Součástí rekreačního využití území je návrh na obnovu polních cest včetně doprovodné zeleně, keré 

nejenže zpřístupní obyvatelům vodní plochy a lesní porosty, ale propojí nejbližší sídla, což jim umožní 

volně se pohybovat ve volné krajině. 

  ÚP zachovává podmínky ochrany přírody a ÚP respektuje: 

* - ÚSES - regionální úroveň: 

* regionální biocentrum navržené: č. 1127 – Meandry Střely  

* regionální biokoridor funkční: č. 1030 –  spojnice R BK 1029 - Meandry Střely 

* regionální biokoridor navržený: č. 1032 – spojnice R BK 1030 - Jelení skok (za hranicemi města) 

- vodní plochy a toky – VKP ze zákona 

- přírodní park Horní Střela 

- evropsky významná lokalita CZ0413194 - návrh na přírodní památku Střela 

- evropsky významná lokalita CZ0410151 - návrh na přírodní rezervaci Vladař 

 - registrovaný významný krajinný prvek Slepé rameno u Vichořic  

- registrovaný významný krajinný prvek Jizerský vrch - Podštěly  

- registrovaný významný krajinný prvek Chyšské meze  

- památný strom - lípa malolistá 

- PUPFL – VKP ze zákona 

 

Dále ÚP respektuje stávající podmínky ochrany nemovitých kulturních památek,  kterými jsou: 

 

* Chyše 

32490/4-1274  Areál zámku 

- zámek (st.p.č. 1) 

- brána (p.p.č. 9/1) 

- ohradní zeď (p.p.č. 9/1, 9/2)  

- park (p.p.č. 9/1, 9/2, 9/3, 1445/2, 1385/1, 1534, 1533) 

- sochy sv. Vojtěcha, sv. Šebestiána, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého 

(r.č. 18271/4-1275) . původně umístěné na mostě před zámkem (p.p.č. 

9/1) 

- socha Panny Marie (st.p.č.1) 

- zahradní domek (st.p.č. 2) 

- pivovar  (st.p.č. 76) 

- špýchar (st.p.č. 4/1) 

- hospodářský objekt (st.p.č. 3/1) 

- kaple sv. Jana Nepomuckého se sochou (st.p.č. 5/2) 

- terasy se schodištěm (p.p.č. 9/1) 

28116/4-1278  Areál kláštera obutých karmelitánů (st.p.č. 83) 

-      klášter  

-      kašna 
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28391/4-1279   Farní kostel Jména Panny Marie (st.p.č. 81) 

46738/4-1280 Areál hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie (st.p.č. 39, 38 a p.p.č. 422 

k.ú. Podštěly) 

- kostel (st.p.č. 39) 

- brána (p.p.č. 422) 

- ohradní zeď (p.p.č. 422) 

- kaplička I. (p.p.č.422) 

- kaplička II. (p.p.č.422) 

- márnice (p.p.č.422) 

28080/4-1277  socha Immaculaty (p.p.č. 1993) 

18225/4-1281  kaple sv. Anny (p.p.č. 1393) 

35584/4-1276  kašna (p.p.č. 1375/1) 

17708/4-1282  zbytky městského opevnění (p.p.č. 118/1; 120) 

25559/4-4181  pamětní kříž (p.p.č. 1375/1) 

28824/4-4328  kašna u č.p. 77 (p.p.č. 1393) 

 

 

* Podštěly 

27889/4-1284  kaplička 

 

Pozn. 

 Židovský hřbitov (r.č. 52792) – zrušena památková ochrana 

 

  ÚP sanuje a navrhuje k přestavbě dnes nefunkční areály zemědělských a výrobních aktivit. ÚP 

respektuje jako plochy, které nejsou určeny k zastavění, veškerá návesní veřejná prostranství 

s veřejnou zelení. Území města je využíváno zejména k rodinné rekreaci spojené s pobytem u vody. 

ÚP tyto skutečnosti plně respektuje a území města k dané funkci zhodnocuje dalším návrhem ploch 

rekreace, sportu, vodních ploch i cyklotras. 

 

7.7 KONCEPCE NÁVRHU ÚSES 

 

  ÚP Chyše navrhuje na území města územní systém ekologické stability jako kostru ekologicky 

stabilní přírody. 

  ÚP přebírá prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR KK a dále je zpřesňuje do katastrální mapy. 

ÚP navrhuje prvky místního ÚSES. 

 

7.7.1 Nadregionální ÚSES 

  Do řešeného území nezasahují žádné prvky nadregionálního ÚSES. 

  V řešeném území neleží žádné ochranné pásmo nadregionálního prvku ÚSES.  

 

7.7.2 Regionální ÚSES 

  V řešeném území se nacházejí tyto prvky  regionálního významu, které stanoví ZÚR KK: 

▪ regionální biokoridor č. 1030 procházející stále údolím Střely 

▪ regionální biokoridor č. 1032 odpojující se z údolí Střely v místě jejího ohybu a směřující 

lesními porosty východním směrem 

▪ regionální biocentrum č. 1127 Meandry Střely  
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Všechny prvky byly převzaty ze ZÚR KK beze změn, pouze s upřesněním skutečného plošného 

vymezení. V okolí regionálního biokoridoru 1032 a regionálního biocentra 1127 bylo nutno provést  

úpravy dříve vymezených místních prvků - v generelu nebyly regionální prvky vymezeny. 

 

  Úprava hranic biocenter a upřesňování průběhu biokoridorů jsou úpravy v režimu tzv. upřesňování 

nadregionálního a regionálního ÚSES dle metodických pravidel. Upřesňování se provádí na základě 

podrobnějších informací o přírodních podmínkách a stavu území a převedení ÚSES do podrobnějšího 

měřítka. 

  Upřesňování ÚSES se považuje za respektování koncepce ÚSES dle nadřazených dokumentací. Viz 

též metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí. 

 

7.7.3 Místní ÚSES 

  Prvky místního ÚSES navrhuje územní plán města. 

Při koncipování místního ÚSES byla vzata do úvahy tato hlediska:  

 ÚSES musí umožňovat existenci všech významnějších ekosystémů, které mohou v území 

existovat - jde tedy o respektování rozmanitosti potenciálních ekosystémů. V řešeném území 

se jedná zejména o luhy a olšiny podél vodních toků a doubravy ve svazích. Vzhledem 

k charakteru území bude rozmanitost potenciálních ekosystémů zajištěna v rámci širšího 

území.  

 všechny prvky jsou navrženy tak, aby byly alespoň z části funkční a mohly být pouze 

jednoduchými a finančně nenáročnými opatřeními dotvořeny a případně udržovány 

v požadovaném stavu 

 lze již využít zkušeností se zapracováváním ÚSES do návrhů pozemkových úprav a 

zpracováváním projektů ÚSES 

 je potřebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, tak prvky 

s určitým režimem hospodaření (např. louky) 

 je nutno brát v úvahu ekologické bariéry antropogenního původu (silnice) vyplývající z polohy 

území - návrh i v rámci omezených prostorových možností vytváří logickou síť vzájemně 

propojených prvků 

 

7.7.4 Tabulky biocenter a biokoridorů 

  Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách ve vlastním ÚP, kap. 5.2.. Údaje v tabulkách 

poskytují základní informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Navrhovaná 

opatření představují určité minimální zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá 

se, že tyto zásady budou základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro 

zpracování navazujících dokumentací, např. urbanistických studií, územních plánů, pozemkových 

úprav, projektů ÚSES. 

 

7.8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO 

JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

  Na území města Chyše se nacházejí: 

    - výhradní ložisko nerostů č. 3020700 Podštěly - Chyše - Jezerský vrch, surovina stavební kámen 

    - chráněné ložiskové území č. 02070000 Podštěly I., surovina stavební kámen  

     - výhradní ložisko nerostů č. 3093400 Podštěly, surovina cihlářská hlína, Podštěly, surovina  

       cihlářská hlína                                       
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  V souladu s ust. § 19 zákona č. 44/1988 Sb. ochraně využití nerostného bohatství, lze stavby 

nesouvisející s dobýváním ve stanoveném chráněném ložiskovém území povolit pouze se souhlasem 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, úseku ochrany 

horninového prostředí. ÚP Chyše všechny tyto zjištěné skutečnosti respektuje. V grafické části 

odůvodnění jsou tato území zachycena. ÚP Chyše nenavrhuje na správním území města Chyše 

žádnou aktivitu těžby nerostných surovin. Areál bývalé cihelny v Podštělích je navržen k sanaci a 

přestavbě na plochy výrobní. Areál střelnice CH/Z-O1 je navržen na CHLÚ Podštěly I. z důvodu 

vytěženého nevyužívaného zdroje, na kterém se nepočítá s obnovou hornické činnosti. Areál střelnice 

CH/Z-O1 představuje v podstatě způsob sanace a rekultivace části dnes vytěženého prostoru v CHLÚ 

Podštěly I. 

 

7.9 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

7.9.1 Zájmy ochrany státu 

Na území města Chyše nejsou známy žádné zvláštní zájmy ochranu státu. ÚP žádné takové zájmy 

ani nenavrhuje. 

7.9.2 Civilní ochrana 

  Město Chyše má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno 

ukrytí plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech. 

  Plán ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel a 100% nejsilnější směny zaměstnanců 

v objektech. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě 

mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.  

  Jako zdroj požární vody v území slouží řeka Střela. V sídlech, které neleží na řece, jsou požární 

nádrže na. 

Podštěly - požární nádrž na návsi 

Nová Teplice - požární nádrž na návsi 

Radotín - požární nádrž na návsi 

Žďárek - požární nádrž na návsi 

Jablonná - rybník východně od sídla 

Bohuslav - požární nádrž na západním okraji sídla 

  Ve městě Chyše jsou rozmístěny hydranty. Na budově OÚ je umístěna siréna, kterou město varuje 

své obyvatele v případě nebezpečí. Ve městě pracuje místní organizace dobrovolných hasičů. 

Zdrojem mimořádných událostí na území města Chyše může být řeka Střela a její stanovené 

záplavové území a průjezdná doprava na silnicích II/226 a II/194. Mimořádné události řeší základní i 

ostatní složky integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. K mimořádným událostem 

na území města přijíždí hasičský záchranný sbor ze Žlutic.Územím města protéká řeka Střela, která 

se však od výstavby vodárenské nádrže Žlutice téměř nerozlévá. Dle místních zkušeností se rozlévá 

pravostranný přítok Střely severně u Jablonné a to do široké luční údolní nivy řeky Střely, kde však 

neohrožuje žádný stavební objekt. 

  Nouzové ubytování na území města může být v objektu školy a v sokolovně u hřiště, kde je i 

rozsáhlé sociální zázemí. Nouzové stravování může poskytnout rovněž sokolovna a dále jídelna 

v objektu MŠ. V ostatních sídlech na území města žádné vhodné kapacity ubytování ani stravování 

nejsou. 

  Na území města nejsou skladovány nebezpečné látky. Na území města Chyše je hřbitov. Zdravotní 

péči poskytuje ve městě pracoviště obvodního lékaře a nemocnice v Karlových Varech. V případě 

nouze bude v budově OÚ zřízena humanitární stanice s výdejem pomůcek osobní ochrany, balené 

pitné vody i potravin a šatstva. Pro tuto stanici bude zajištěn náhradní zdroj elektrické energie. 
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  Na území města je provozována odchovna prasat i kravín. Mimořádná veterinární opatření řídí 

krajská veterinární správa. 

  Pouze město Chyše je napojeno na skupinový vodovod Žlutice. Ostatní sídla jsou zásobena pitnou 

vodou pouze individuálně ze studní. V případě kontaminace pitné vody bude v sídlech přistavena 

mobilní cisterna pitné vody nebo bude rozdávána balená pitná voda. 

  Město Chyše leží cca 10 km po proudu od rozsáhlé vodárenské nádrže Žlutice. V případě protržení 

hráze této nádrže budou sídla navěšena na řeku Střelu v její údolní nivě ohrožena mohutnou 

přílivovou vlnou. Na území města Chyše není stanovena zóna havarijního plánování, území města 

není určeno jako cílové území evakuovaných obyvatel z jiných lokalit ani není určeno k hromadné 

evakuaci obyvatel v případě mimořádné události. 

  Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je 

možno přechodně skladovat na poli západně od výrobní zóny v Chyši na ppč. 750/1, k. ú. Chyše 

v majetku města. Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci 

mimořádné události, určí krizový štáb při OÚ vhodnou lokalitu na území města ve volné krajině 

s dobrou přístupností a bez možnosti kontaminace zdrojů pitné vody. OÚ Chyše nepředpokládá trvalé 

skladování sanačních materiálů na území města Chyše. 

  ÚP nenavrhuje žádná protipovodňová opatření na řece Střele. ÚP nenavrhuje ve stanoveném 

záplavovém území Střely žádné zastavitelné plochy. 

  ÚP navrhuje protipovodňová opatření v krajině: zatravnění orné půdy, revitalizace vodních toků, 

výsadba mimolesní zeleně se zasakovací a meliorační funkcí (blíže kap. 7.6. odůvodnění ÚP). 

 

7.10 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

  Stav životního prostředí na území města je uspokojivý. Území města leží zcela mimo dopravní osy. 

Díky tomu do města nepřišla průmyslová výroba ani jiné aktivity závislé na dobré dopravní 

přístupnosti. Ve městě Chyše jsou výrobní areály místního charakteru, jejichž základ zde byl již v éře 

socialismu (vepřín, dřevovýroba, výroba kabelů). 

  V sídlech v krajině naopak jsou dnes téměř všechny zemědělské provozovny opuštěné a nefunkční 

kromě farmy v Bohuslavi. Sídla a celé správní území města slouží jednoznačně pobytové sezónní 

rekreaci spojené s vodou. Na území města není významný liniový ani bodový zdroj znečištění ovzduší. 

Na území města je ale velmi nízká úroveň technického vybavení území a s tím  souvisí možnost 

lokálního ohrožení životního prostředí: 

* pitná voda: Na skupinový vodovod Žlutice - Podbořany je napojena pouze město Chyše, na statkový 

vodovod napojeny 2 RD a zemědělská farma v sídle Luby - pouze užitková voda, ostatní sídla mají 

pouze individuální studny kolísavé kvality i vydatnosti. 

* likvidace odpadních vod: Soustavnou kanalizaci a ČOV nemá na území města žádné sídlo a to ani 

vlastní město Chyše, likvidace splaškových vod je individuální (septiky, žumpy, domovní ČOV a 

vyústěním do vodního toku). Tento způsob likvidace splašků výrazně ovlivňuje kvalitu spodní vody. 

* zásobování teplem, plynem: Na území města Chyše v současné době nevede žádá trasa plynovodu 

a to ani VTL plynovodu. Vytápění všech objektů na území města je zcela individuální, topí se dřevem, 

uhlím, dřevním odpadem, elektřinou. Sluneční kolektory, tepelná čerpadla nebyly na území města 

vysledovány. 

* zásobování elektrickou energií: Na území města není žádná větrná elektrárna ani žádná vodní 

elektrárna. Stávající trafostanice mají dostatečnou výkonnou rezervu. 

 

ÚP Chyše navrhuje některé kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území města: 
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- ÚP řeší dopravní situaci ve městě - přeložka silnice II/194 západním a severním obchvatem města 

ve vztahu k ZÚR KK, řešení dopravních závad ve městě stabilizace regionální železnice č.161 

- dostavba a revitalizace centrálního náměstí ve městě Chyše - odsunutí průjezdné komunikace od 

bytových domů a vytváření malého parku v jižní části náměstí 

- nový městský park u hřbitova a kostela Zvěstování Panny Marie  

- ve městě Chyše je zachováno stávající funkční zónování, kdy jsou výrobní plochy odděleny od 

klidových ploch bydlení, zároveň však ÚP výrobní plochy ve vlastním městě rozšiřuje 

- v údolní nivě Střely jsou v Chyši řešeny: místní ČOV Chyše, rozšíření zahrádkářské kolonie, 

přestavba kluziště na  víceúčelové hřiště  

- krajina je zónována do funkčních nezastavěných zón  

- ve volné krajině je kladen maximální důraz na respektování přírodního parku Horní Střela a 

chráněných ploch Natury 2000 

- dále jsou respektována i všechna stávající chráněná území: 

- památný strom lípa malolistá v zámecké zahradě v Chyši 

- registrované významné krajinné prvky: slepé rameno u Čichořic, Jizerský vrch, 

Chyšské meze 

- ve volné krajině jsou navrženy pouze rekreačně pobytové aktivity - cyklostezky a cyklotrasy 

- ve volné krajině nejsou zakládána nová sídla, je zachována stávající historicky vzniklá 

urbanistická struktura území města 

- ve volné krajině nejsou zakládány žádné skládky odpadu  

- nefunkční areály jsou navrženy k přestavbě a následnému novému využití 

- pro výstavbu jsou využita přednostně přestavbová území,  

- ÚP důsledně pracuje s prolukami v ZÚ, které přednostně navrhuje k zastavění 

 

ÚP přiměřeně k rozvoji sídle navrhuje i rozšíření stávajících inženýrských sítí: 

* výrazně se mění situace likvidace splaškových vod, ÚP navrhuje centrální ČOV v Chyši včetně 

splaškové kanalizace 

* ÚP navrhuje pro osadu Luby rekonstruovat stávající zdroj pitné vody 

* ÚP navrhuje plynofikaci města Chyše a nejbližších sídel Podštěly, Nová Teplice 

- ÚP respektuje zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, včetně provádějících předpisů.  

- do ÚP jsou zapracovány závěry krajských strategických dokumentů Plán zdroje vodovodů a 

kanalizací Karlovarského kraje a Koncepce ke snížení emisního zatížení Karlovarského kraje. 

 

* Na území města se nenachází žádné území se zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví 

lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území města vyhovující 

imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze 

zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení 

krajských emisních stropů a imisních limitů. 

 

 

8 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO 

RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

   

  Na území města Chyše se nacházejí tyto evropsky významné lokality Natura 2000: 

- CZ 0413194 Střela,  

- CZ 0410151 Vladař 
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  ÚP Chyše nemůže mít vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti a to dle vyjádření 

KÚKK, OŽP ze dne 21.4.2005 zn. 1358/ZZ/ST/BA/04 k návrhu zadání ÚPO Chyše. 

 

  KÚKK, odbor životního prostředí provedl zjišťovací řízení v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., 

příloha č.8 se závěrem, že ÚP Chyše není nezbytné ani účelné komplexně posoudit z hlediska jeho 

vlivů na životní prostředí a to dle vyjádření ze dne 21.4.2005 zn. 1358/ZZ/ST/BA/04. 

  Z těchto uvedených důvodů nebyl pro návrh ÚP Chyše zpracováno Vyhodnocení vlivu ÚP Chyše na 

životní prostředí (posudek SEA) ani Vyhodnocení vlivu ÚP Chyše na chráněná území Natura 2000 a 

ptačí oblasti (posudek Natura 2000). 

  Ve vazbě na tyto skutečnosti a v souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném 

znění, nebylo nutné pro ÚP Chyše vypracovat Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území dle 

přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. V návrhu zadání ÚPO Chyše nebyl uplatněn požadavek na 

variantní zpracování ÚP Chyše. Z toho důvodu je zpracován po schválení zadání ÚPO Chyše rovnou 

návrh ÚP Chyše s vynecháním etapy konceptu ÚP Chyše. 

 

 

9 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A 

PUPFL 

 

9.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF 

 Úvod 

  Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě metodické vyhlášky č.13/1994 Sb, kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, a metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996, 

č.j.00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF. 

 

 Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byly výkresy v grafické části vlastního ÚP 

v.č.2.1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce, M 1 : 10.000. 

  Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkresech grafické části odůvodnění ÚP: v. č. 3. Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu, M 1 : 10.000, v. č. 3. a. Výkres předpokládaných záborů 

půdního fondu - detail obce Chyše, M 1 : 2.880, v. č. 3. c. Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu - detail sídla Jablonná, M 1 : 2880, v. č. 3. d. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - 

detail sídla Podštěly, M 1 : 2880, v. č. 3. e. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail 

sídla Radotín, M 1 : 2880, v. č. 3. f. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail sídla 

Žďárek, M 1 : 2880, v. č. 3. g. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní části 

Nová Teplice, M 1 : 2880, v. č. 3. h. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní 

části Bohuslav, M 1 : 2880, v. č. 3. ch. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní 

části Poříčí, M 1 : 2880, v. č. 3. k. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní části 

Luby, M 1 : 2880. Sídla Čichořice, Číhání a Dvorec jsou bez rozvoje. 

  V těchto výkresech je zakreslena hranice ZÚ k 31.10.2010 dle zákona č. 183/2006, stavební zákon, 

v platném znění. V rámci úpravy ÚP před řízením došlo k dohodě mezi pořizovatelem, městem Chyše 

a DO a v některých sídlech byla hranice ZÚ aktualizována. 

Výměry, kultury a vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z digitální katastrální mapy a z jednotné 

evidence katastru nemovitostí poskytnuté městem. Řešené území se nachází  k. ú.Chyše, Čichořice, 

Jablonná u Chyší, Podštěly, Radotín u Chyší, Žďárek u Chyší. 
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*  Klimatické poměry 

  Území spadá do mírně teplé a mírně vlhké oblasti, dle Quitta jde o oblast MT 2. Průměrné roční 

teploty se pohybují kolem 7-8° C, průměrné roční srážky dosahují 500 – 650 mm. 

 

* Skupiny půd hlavních půdních jednotek 

  Řešené území je typologicky vytvářeno v závislosti na složení matečných substrátů a na reliéfu 

terénu, který charakterizují táhlé svahy mírně zvlněné pahorkatiny. V řešeném území se vyskytují tyto 

hlavní skupiny půd v bezprostředním okolí sídel: 

- HPJ 26,28 – hnědé půdy kyselé a jejich oglejené formy na břidlicích a vyvřelinách s drobnými 

vláhovými poměry 

- HPJ 29, 30 - hnědé půdy, hnědé půdy, kyselé a jejich slabě oglejené formy, lehčí a středně těžké, 

dobré vláhové poměry 

- HPJ 33 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na permokarbonských horninách, těžké 

- HPJ 35 - hnědé půdy, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné 

oblasti, středně těžké 

- HPJ 55 – nivné půdy na nivních uloženinách, lehké, vláhové poměry méně příznivé písčité 

- HPJ 67,68 - glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků, těžké až středně těžké, zamokřené 

 

Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území města a je přiložena k této 

kapitole 9.1. textové části odůvodnění ÚP Chyše. 

Tab. č. 1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 18 

Tab. č. 2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur), funkčního využití 

náležících do ZPF, str. 1 

Tab. č. 3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých 

lokalit, str. 1 - 3 

Tab. č. 4 Územní rezervy, str.1 

 

V těchto tabulkách je uvedeno: 

- výměra m
2
 zabíraného území pozemku 

- BPEJ včetně třídy ochrany ZPF 

- vlastník: Město = město Chyše, FO = fyzická osoba, PO = soukromá právnická osoba,                

ČR = Česká republika 

- poznámka udává polohu pozemku - * v ZÚ – v zastavěném území 

* mimo ZÚ – mimo zastavěné území 

 

  Na v. č. 3, 3.a - k . Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu jsou dále zakresleny 

provedené meliorační odvodňovací investice, které jsou řešením ÚP dotčeny pouze v bezprostředním 

okolí samotného města Chyše. 

 

Rozvojové plochy jsou označeny kódem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších 

výkresech územního plánu, kromě v. č. 2 Širší vztahy v části odůvodnění. 

  Označení rozvojových ploch: (CH/P-O2) 

* písmeno (písmena) na začátku = zkratka sídla, kde plocha leží: 

  CH- Chyše, Č - Čichořice, J - Jablonná, P - Podštěly, R- Radotín, Ž - Žďárek, PO - Poříčí, L - Luby,  

  B - Bohuslav 

* písmeno za lomítkem = vyjadřuje charakter plochy: 
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  Z - zastavitelné plochy, P - přestavbové plochy 

* písmeno (písmena) za pomlčkou  = zkratka funkčního využití ploch:  

(B = bydlení, S = smíšené obytné plochy, O = občanská vybavenost, V = výroba, R = rekreace, D = 

doprava, komunikace, P = plochy veřejných prostranství, T - technická infrastruktura) 

* číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití 

 

ÚP Chyše navrhuje tyto rozvojové plochy: 

 

* Zastavitelné plochy 

MĚSTO CHYŠE 

Plochy bydlení: 

CH/Z-B1 – plochy na východním okraji města Chyše - BV 

CH/Z-B3 - dostavba proluky v ZÚ na severu města západně od silnice II/194 - BV 

CH/Z-B4 - dostavba proluky v ZÚ pod základní školou - BV 

CH/Z-B5 - dostavba proluky na východním okraji města pod bývalou zemědělskou farmou - BV 

CH/Z-B6 - dostavba proluky na jižním okraji města nad silnicí III/2266 - BV 

CH/Z-B7 - dostavba proluky na jižním okraji města pod silnicí III/2266 - BV 

CH/Z-B8 - dostavba proluky u bytových domů východně od silnice II/194 - BH 

CH/Z-B9 - dostavba západní fronty náměstí - BH 

CH/Z-B10 - dostavba východní fronty náměstí - BH 

 

Plochy rekreace: 

CH/Z-R1 - zahrádkářská osada na jihu města Chyše - RZ 

 

Plochy občanského vybavení: 

CH/Z-O1 - areál střelnice na východním cípu města Chyše - OS 

 

Plochy veřejných prostranství: 

CH/Z-P1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení a cestou podél potoka na severním okraji města 

Chyše - PVz 

CH/Z-P3 - veřejné prostranství s místní komunikací ve skupině rodinných domů CH/Z-B1 - PVk 

CH/Z-P4 - veřejné prostranství s místní komunikací u rozv.pl. CH/Z-V4 – PVk 

CH/Z-P5 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí na severu a západě 

rozv. pl. CH/Z-V6 – PVz3 

 

Plochy smíšené obytné: 

CH/Z-S1 - dostavba severního okraje města Chyše jižně pod železnicí - SV 

 

Plochy dopravní infrastruktury: 

CH/Z-D1 - přeložka silnice II/194 - DS 

 

Plochy technické infrastruktury: 

CH/Z-T1 - ČOV na jihu města Chyše - TI 

 

Plochy výroby a skladování: 

CH/Z-V1 - výrobní zóna Chyše západ - jižní část - VD 
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CH/Z-V2 - výrobní zóna Chyše západ - západní část - VL 

CH/Z-V4 - výrobní zóna Chyše západ - rozšíření zemědělské farmy východně od železnice - VZ 

CH/Z-V5 - výrobní zóna Chyše sever - plocha mezi zámeckým parkem a potokem - VD 

CH/Z-V6 - výrobní zóna Chyše sever - plocha mezi nádražím a přeložkou silnice II./194 - VD 

 

 

SÍDLO PODŠTELY 

Plochy bydlení: 

P/Z-B1 - dostavba proluky v ZÚ na západním okraji sídla Podštěly - BV 

P/Z-B2 - dostavba proluky v ZÚ na východním okraji sídla Podštěly - BV 

 

 

SÍDLO ŽDÁREK 

Plochy bydlení: 

Ž/Z-B1 - dostavba severního okraje sídla Žďárek - BV 

Ž/Z-B2 - dostavba jihovýchodního okraje nad silnicí III/2264 - BV 

Ž/Z-B3 - dostavba jihovýchodního okraje pod silnicí III/2264 - BV 

 

 

SÍDLO JABLONNÁ 

Plochy rekreace: 

J/Z-R1 - plocha na jižním okraji sídla Jablonná - RI 

J/Z-R2 - dostavba jižního okraje sídla Jablonná - RI 

J/Z-R3 - dostavba proluky v ZÚ na severním okraji sídla Jablonná - RI 

 

 

SÍDLO RADOTÍN 

Plochy bydlení: 

R/Z-B1 - dostavba východního okraje sídla Radotín - BV 

 

Plochy rekreace: 

R/Z-R1 - plocha severně nad silnicí III/20516 - RI 

R/Z-R2 - plocha na západním okraji sídla Radotín - RI 

 

 

SÍDLO POŘÍČÍ 

Plochy rekreace: 

PO/Z-R1 - dostavba jihovýchodního okraje sídla Poříčí - RI 

 

* Plochy přestavby 

MĚSTO CHYŠE 

Plochy občanského vybavení: 

CH/P-O1 - přestavba nefunkční zemědělské farmy východně za městem na areál agroturistiky - OA 

CH/P-O2 - přestavba kluziště na víceúčelové hřiště - OS 

CH/P-O3 - přestavba kláštera na víceúčelové sociální zařízení - OI 
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Plochy veřejných prostranství: 

CH/P-P1 - rekonstrukce místní komunikace jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem u 

rozv.pl. CH/Z-V5 - PVk 

CH/P-P2 - revitalizace náměstí jako veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací 

plochou dle zpracované studie - PVk 

  

Plochy smíšené výroby: 

CH/P-V1 - výrobní zóna Chyše sever - přestavba zemědělské farmy severně nad obcí - VS 

 

 

SÍDLO PODŠTELY 

Plochy veřejných prostranství: 

P/P-P1 - rekonstrukce veřejného prostranství s místní komunikací pod rozv.pl.P/Z-B1 - PVk 

P/P-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení - revitalizace západní části návsi – PVz 

 

Plochy smíšené výroby: 

P/P-V1 - přestavba areálu cihelny v Podštělích - VS 

 

 

SÍDLO ŽDÁREK 

Plochy bydlení: 

Ž/P-B1 - přestavba na jihovýchodním okraji sídla - BV 

Ž/P-B2 - přestavba na východním okraji sídla - BV 

 

 

SÍDLO LUBY 

Plochy občanského vybavení: 

L/P-O1 - přestavba nefunkční zemědělské usedlosti na areál agroturistiky - OA 

 

Plochy výroby a skladování: 

L/P-V1 - přestavba zemědělské farmy severně nad sídlem Luby - VS 

 

 

SÍDLO BOHUSLAV 

Plochy občanského vybavení: 

B/P-O1 - areál agroturistiky západně od sídla Bohuslav - OA 

 

 

SÍDLO NOVÁ TEPLICE 

Plochy výroby a skladování: 

NP/P-V1 - přestavba zemědělské usedlosti - VD 
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ÚP Chyše řeší: 

 

* Zastavitelné plochy schválené v platné předchozí ÚPD: 

  Město Chyše má dosud platný ÚPN SÚ Chyše, který řešil pouze vlastní město a navrhoval rozvojové 

plochy o celkové rozloze 22,58ha, z toho 19,69 ha představovalo ZPF. Na těchto 19,69 ha ZPF byl 

vydán souhlas s vynětím: 1,24 ha ZPF v ZÚ a 18,45 ha ZPF mimo ZÚ. 

  ÚP vyhodnotil dosavadní zastavěnost schválených rozvojových ploch ÚPN SÚ s tímto závěrem: 

  Ze schválených 19,69 ha ZPF není dosud zastavěno 16,85 ha ZPF, což představuje 85,6 % 

schválených rozvojových ploch. Ve městě probíhá výstavba RD v zahradách, ale k výstavbě byly ve 

městě využity zatím pozemky podél stávajících komunikací se stávajícími inženýrskými sítěmi. Velké 

rozvojové plochy výrobní zóny a obytné zóny ve městě nejsou dosud zastavěny. Koncepce rozvoje 

města vychází ze stále stejných předpokladů. Územní podmínky na těchto schválených rozvojových 

plochách zůstávají zachovány, a proto ÚP veškeré tyto dříve schválené zastavitelné plochy dle ÚPD 

plně zapracovává do svého řešení. 

  Tyto dříve odsouhlasené plochy v ÚP jsou součástí celkové bilance odnětí ZPF, na výkresech č. 3,      

3a – 3k jsou tyto dříve schválené plochy modře vyšrafované. V tab. č. 1 je dříve schválený zábor ZPF 

v ÚPD podbarven šedivě. ÚP přebírá z ÚPD celkem 18,75 ha dříve schválené ZPF. 

  Tento dříve schválený ZPF je navržen i na kvalitních půdách II. třídy ochrany (plochy CH/Z-B1, CH/Z-

B6, CH/Z-P3, CH/Z-V2, CH/Z-V4) v rozsahu 8,78 ha. Předchozí zábor ZPF není navržen na ZPF        

I. třídy ochrany. 

 

* Rozvojové přestavbové plochy: 

  ÚP navrhuje velký počet rozvojových ploch jako přestavbové plochy, které jsou často spojené 

s asanací stávajících nefunkčních areálů. Tyto rozvojové přestavbové plochy zhodnocují dnes 

nevyužívané zemědělské areály a ostatní nevyhovující areály v hranicích ZÚ. Veškeré tyto navržené 

přestavbové plochy nejsou tedy předmětem bilance záboru ZPF. Ve výkresech grafické části 

odůvodnění ÚP v. č. 3, 3a – 3k jsou tyto přestavbové plochy vyšrafovány hnědě. Přestavbové plochy 

nejsou součástí celkové bilance odnětí ZPF. Celkem ÚP navrhuje  15,48 ha přestavbových ploch se 

záborem 2,87 ha zbytkových ZPF nevhodných pro zemědělskou výrobu v rámci areálů v ZÚ. 

 

* Rozvojová plocha zahrádkářské osady jako trvalá součást ZPF: 

  Zastavitelná plocha CH/Z-R1 řeší na jižním okraji města Chyše rozšíření stávající zahrádkářské 

kolonie. I když se jedná o zastavitelnou plochu, není tato plocha CH/Z-R1 součástí bilance vynětí ZPF, 

neboť se jedná o zahrady jakou trvalou součást ZPF. Plocha CH/Z-R1 je řešena na TTP o rozloze 

7.150 m
2 

, III. třídy ochrany, v údolní nivě řeky Střely s provedenými melioracemi. V grafické části 

odůvodnění ÚP na v. č. 3, 3a  je rozvojová plocha CH/Z-R1 vyšrafovaná oranžově jako trvalá součást 

ZPF. Plocha CH/Z-R1 není součástí celkové bilance záboru ZPF řešením ÚP. 

 

* Územní rezervy: 

  ÚP navrhuje celkem 4 územní rezervy ozn. R1 – R4, které nejsou plnohodnotné zastavitelné plochy 

a představují pouze výhledový rozvoj území. Územní rezervy jsou řešeny pouze v okolí Chyše jako 

plochy, které navazují na rozvojové zastavitelné plochy. Tyto územní rezervy nejsou předmětem 

celkové bilance záboru ZPF řešením ÚP. V grafické části odůvodnění ÚP na v. č. 3, 3a jsou územní 

rezervy obtaženy růžově. V tab. č. 4, str. 1 jsou územní rezervy R1 – R4 podbarveny šedivě. Celkem 

ÚP navrhuje 15,88 ha územních rezerv, z toho 7,9 ha pro bydlení, 2,1 ha pro park (veřejné 

prostranství s veřejnou zelení charakteru parku) a 5,8 ha pro smíšenou výrobu. 
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* Rozvoj území je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu. 

 

  Na základě „Vyhodnocení stanovisek DO – Návrh ÚP Chyše“ ze dne 10.6.2010, jehož součástí bylo i 

stanovisko KÚKK, OŽPZ ze dne 25.11.2008, č. j. 3312/ZZ08, byly provedeny zejména tyto úpravy 

Návrhu ÚP Chyše, prosinec 2007: 

- byla aktualizována hranice ZÚ dle předaných ÚAPO, 

- byly vypuštěny rozvojové plochy ve vlastním městě CH/Z-B2, CH/Z-O2, CH/Z-V3, Č/Z-R1 a byly 

převedeny pouze do územních rezerv, 

- bylo doplněno podrobné zdůvodnění navrhovaného záboru ZPF, 

- byly zapracovány do celkové bilance odnětí ZPF i dříve schválené plochy v ÚPD, 

- byl zapracován do celkové bilance odnětí ZPF koridor přeložky silnice CH/Z-D1 se souvisejícími 

investicemi, 

- úprava ÚP byla provedena nad novou DKM poskytnutou obcí, 

- do úpravy ÚP byly zapracovány aktualizované BPEJ poskytnuté jako ÚAPO pracovištěm KÚKK, 

ORR. 

 

 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského 

půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské 

půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně. 

 

  ÚP navrhuje rozvojové zastavitelné plochy v rozsahu (v ha). 

 Celková 

rozloha 

ZPF celkem Z toho zábor 

ZPF v ZÚ 

Z toho zábor 

ZPF mimo ZÚ 

Z toho dříve 

schválená 

ZPF 

návrh  42,83 37,39 4,83 32,56 18,75 

 

  Ve struktuře odjímaného ZPF jednoznačně převládá orná půda 26,5 ha (72 % odjímaného ZPF) a 

zahrady 7,4 ha (20 %). TTP je odjímáno pouze 2,8 ha (8 % odjímané ZPF). Zastavitelné plochy 

většinou obalují těsně ZÚ, dostavba proluk v ZÚ tvoří 17 % (7,24 ha), z toho 4,83 ha ZPF v ZÚ. Podíl 

navrženého rozvoje na ostatních pozemcích je relativně nízký 5,42 ha (12,9 % z celkového rozvoje). 

  Ve struktuře odjímaného ZPF dle tříd ochrany je navržen zábor kvalitních a středně kvalitních 

zemědělských půd: II. třída ochrany 19,9 ha ZPF (54,2 % odjímaného ZPF, zejména orná půda 13,1 

ha a zahrady 6,5 ha), IV. třída ochrany 9,0 ha ZPF (24,5 % odjímaného ZPF, zejména 8,2 ha orné 

půdy). III. třídy ochrany je odjímáno pouze 1,18 ha ZPF (3,2 % odjímaného ZPF), nejméně kvalitní 

ZPF v V. třídě ochrany se odjímá 6,0 ha. Řešením ÚP je odjímána ZPF i v I. třídě ochrany: pouze 0,54 

ha orné půdy a 0,04 ha zahrad. Nejkvalitnější ZPF je určen pro dopravu (0,3 ha ZPF), pro bydlení 0,1 

ha ZPF a pro občanské vybavení (0,17 ha ZPF). Dříve schválený zábor ZPF v ÚPD byl soustředěn 

rovněž na kvalitní ZPF (II. třída ochrany 8,8 ha a méně kvalitní ZPF IV. a V. třídy ochrany (celkem 10,8 

ha ZPF).  V ÚPD nebyl řešen zábor ZPF I. třídy ochrany. 

  Největší funkční plochou je výroba (zábor 12,5 ha ZPF), bydlení (11,1 ha ZPF) a doprava včetně 

přeložky silnice II/194 (7,6 ha ZPF). Plochy bydlení i výroby jsou navrženy zejména na II. třídě 

ochrany. Tato kvalitní ZPF se nachází především v těsném sousedství vlastního města Chyše. Pro 

funkční zastavitelné plochy veřejného prostranství, technickou infrastrukturu a rekreaci je zabíráno 

vždy méně než 1 ha ZPF. 
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 Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení. 

  Na území města byly v 70. a 80 letech minulého století provedeny meliorační práce: 

Meliorační práce byly účelově soustředěny pouze do okolí města Chyše a to do širokých údolních niv 

Střely a jejích bezejmenných levostranných přítoků. Provedené odvodňovací meliorace na území 

města Chyše jsou dotčeny těmito rozvojovými plochami: 

- CH/Z-S1–  smíšené bydlení řešené v ÚPD 

- CH/Z-V4, CH/Z-V5 – výroba řešená v ÚPD 

- CH/P-P1 – rekonstrukce komunikace 

- CH/Z-P1 – místní komunikace řešena v ÚPD 

- CH/Z-R1 – zahrádkářská osada jako součást ZPF 

- CH/P-O2 – přestavba kluziště na hřiště 

- CH/Z-T1 – ČOV Chyše 

- CH/Z-D1 – obchvat silnice II/194 řešený v ZÚR KK 

 

Vesměs převládají rozvojové zastavitelné plochy dle ÚPD nebo přestavbové plochy. 

 

 

 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech 

a o jejich předpokládaném porušení. 

  Zemědělská výroba je na území města výrazně potlačena -  v sídlech i v samotném městě se 

vyskytují dnes nefunkční zemědělské areály nebo jejich části, které ÚP navrhuje k přestavbě na 

smíšenou výrobu nebo agroturistiku. Na území města jsou řešeny tyto zemědělské provozy: 

- Chyše – 2 části zemědělského areálu oboustranně podél železniční tratě, východní areál navržen 

k rozšíření (plocha CH/Z-V4) 

- teletník severně nad městem – přestavba na smíšenou výrobu 

- zemědělský areál východně za městem – přestavba na agroturistiku 

- zemědělský areál v Nové Teplici – přestavba na drobnou výrobu 

- areál v kulturní krajině mezi Novou Teplicí a sídlem Podštěly – stabilizace VZ 

- areál na severním okraji Lubů – přestavba na smíšenou výrobu 

- Bohuslav – chov koní – stabilizace zemědělského areálu včetně části v kulturní krajině u silnice na 

Radotín 

Celkem ÚP stabilizuje a částečně i rozšiřuje 2 stávající areály zemědělské výroby – v Chyši a 

v Bohuslavi. 

  Zemědělský areál v Chyši je řešením územního plánu dotčen: část odchovny prasat západně od 

železnice je zmenšena o navrhovanou přeložku silnice II/194 těsně podél železnice. Tato přeložka 

silnice II/194 je řešena v ZÚR KK. Zemědělský areál v Bohuslavi je stabilizován v plném rozsahu 

včetně stávající cestní sítě. 

  ÚP nenavrhuje žádné  zemědělské usedlosti, kde by se cíleně choval i dobytek nebo koně. ÚP 

navrhuje v Bohuslavi 1 areál agroturistiky a to v blízkosti koňské farmy na ostatním pozemku bez 

záboru ZPF. Další areál agroturistiky je řešen na jihovýchodním okraji Chyše jako přestavba 

nefunkčního zemědělského areálu. Rovněž v Lubech je řešen areál agroturistiky jako přestavba 

opuštěné zemědělské usedlosti. 
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 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění 

ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů 

pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení. 

  ZPF na území města je extenzivně využíván. ZPF je výrazně roztroušen mezi mozajkou lesů. Krajina 

na území města je zvlněná. TTP je vymezen výhradně v údolních nivách vodních toků. Orná půda se 

výrazně soustřeďuje vždy v okolí sídel – zejména severně u města Chyše a v jihozápadním cípu 

správního území okolo Radotína a Bohuslavi. V žádném katastrálním území nebyly zahájeny, 

neprobíhají ani nebyly ukončeny komplexní pozemkové úpravy. Na území města probíhají pouze 

účelové jednoduché pozemkové úpravy. Více jak polovina území města leží v přírodním parku Horní 

Střela s vymezenými lokalitami Natura 2000 CZ0413194 Střela, CZ0410151 Vladař. 

  Na území města vymezuje ZÚR KK systém regionálního ÚSES (RBC 1127, RBK 1030, 1031, 1032), 

který je v územním plánu doplněn lokálním ÚSES. Cestní síť v krajině je přiměřeně hustá, udržovaná 

a odpovídá historické struktuře krajiny s hustou sítí malých obytně zemědělských sídel. Historicky 

daná úzká vazba sídel na ZPF jako výrobního prostředku je dnes výrazně potlačena (viz pouze 2 

zemědělské funkční areály na území města) a krajina je pro svoji malebnost (spočívající zejména 

v rozdrobenosti půdního fondu a v jeho zvlněném profilu) využívána zejména k nepobytové rekreaci a 

sportu. V Bohuslavi se nachází koňská stáj žokeje p. Váni. 

  ÚP v krajině navrhuje systém protierozních opatření spojených s výsadbou mimolesní zeleně a 

revitalizací vybraných vodních toků. 

 

 

 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením 

nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 

chráněných obecných zájmů. 

  ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci: 

- maximální koncentrace rozvojových ploch zejména bydlení a výroby do vlastního města Chyše při 

respektování dříve schválených rozvojových ploch dle ÚPN SÚ Chyše 

- přeložka silnice II/194 dle ZÚR KK jako obchvaty Chyše a Nové Teplice 

- ostatní izolovaná sídla na území města mají pouze klidový obytně rekreační charakter – dostavba 

ZÚ, dostavba zbytkových území jako zmenšení fragmentace krajiny 

- přestavba chátrajících areálů zemědělské výroby 

 

  Většina rozvojových ploch ve vlastním městě byla již řešena v ÚPN SÚ, ale není dosud zastavěná. 

V Chyši probíhá výstavba RD, ale dosud pouze na rozvojových plochách v kontaktu s místními 

komunikacemi a sítěmi technické infrastruktury. Naprostá většina rozvojových zastavitelných ploch 

řešených v ÚPN SÚ u města Chyše představuje již jen relativně rozlehlé plochy vyžadující výstavbu 

nové dopravní a technické infrastruktury. Rozvojové plochy vyplňují důsledně proluky v ZÚ a ZÚ dále 

obalují tak, že nevznikají zbytková území ZPF, která by byla špatně obhospodařovatelná. V těsném 

kontaktu se zástavbou města Chyše se však vyskytuje kvalitní ZPF II. třídy ochrany: z navrženého 

záboru 33,7 ha ZPF ÚP řeší zábor 19,9 ha ZPF v II. třídě ochrany, z toho 8,7 ha dle ÚPN SÚ. Tento 

nepříznivý zábor kvalitní ZPF II. třídy ochrany je způsoben právě koncentrací rozvoje do vlastního 

města Chyše do k. ú. Chyše, kde je nejkvalitnější zemědělská půda. Rozvoj města Chyše je 

prostorově limitován: z jihu řekou Střela a jejím zátopovým územím, ze západu a severu železniční 

tratí, ke které bude přimknuta ještě i přeložka silnice II/194. Rozvoj samotného města mimo dostavbu 

ZÚ je tedy možný pouze a jedině východním směrem, kde se bohužel vyskytuje rovněž kvalitní ZPF II. 

ale i I. třídy ochrany. 
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  Zastavitelná plocha CH/Z-B1 byla na základě stanoviska DO podstatně zmenšena a částečně 

převedena do územní rezervy R1. Zastavitelná plocha CH/Z-B2 byla zrušena úplně. 

  Rozvoj území je maximálně soustředěn do vlastního města Chyše z důvodu přirozeného spádového 

centra osídlení jihovýchodní části Karlovarského kraje, dobrého dopravního napojení i nejlepšího 

stavu technické infrastruktury na správním území města. Rozvoj města Chyše je vyrovnaný, k 11,2 ha 

rozvojových ploch bydlení pro cca 300 obyvatel je navrženo 12,5 ha rozvojových ploch výroby pro cca 

200 nových pracovních míst.  

 

  Na základě nesouhlasného stanoviska DO k Návrhu ÚP Chyše byly provedeny velké redukce 

zastavitelných ploch zejména v kontaktu s městem Chyše právě na východním okraji města. Vybrané 

zastavitelné plochy byly převedeny do územích rezerv pro bydlení (R1, R2), pro výrobu (R4) a pro 

veřejnou zeleň charakteru parku (R3). 

 

 

 Podrobné zdůvodnění zastavitelných ploch řešených na ZPF: 

* Chyše 

- Plochy CH/Z-B4, CH/Z-B6, CH/Z-B3 – dostavby proluk ZÚ, 

- Plochy CH/Z-B1, CH/Z-P3 – plocha bydlení s místní komunikací těsně přilézhající k ZÚ, převážně 

řešené v ÚPD, rozšíření nad rozsah ÚPD o 1 ulici, zábor II. třídy ochrany, bez zbytkových území ZPF, 

vazba na síť komunikací, nezvyšuje se fragmentace krajiny, plocha byla zmenšena dle stanoviska DO, 

jediná kapacitní rozvojová plocha bydlení v Chyši na východním okraji města, plochu z urbanistického 

hlediska nelze umístit jinam, 

- Plochy CH/Z-S1, CH/Z-P1, CH/Z-V5 – plochy přiléhají k ZÚ, řešené v ÚPD, zbytkové území mezi 

hranicí ZÚ a železniční tratí, 

- Plocha CH/Z-V4 – dostavba ZÚ řešená v ÚPD, rozšíření zemědělské farmy do zbytkového území 

k železniční trati, 

- Plocha CH/Z-V2 – zastavitelná plocha výroby řešená v ÚPD přiléhající těsně k ZÚ bez zbytkových 

území, rozšíření stávajících výrobních ploch na západním okraji města, 

- Plocha CH/Z-V1 – plocha výroby na  ZPF II. třídy ochrany jako zbytkové území ZPF mezi stávajícími 

plochami výroby a zastavitelnou plochou výroby dle ÚPD a železniční tratí s přeložkou silnice II/194, 

Dostavba výrobní zóny Chyše – západ, v jižní části je orná půda rozdělena stávající silnicí II/221, která 

je ve stávající trase zrušena, zábor zbytkového území orné půdy na jihozápadním okraji města ve 

vztahu k silničnímu obchvatu. 

- Plocha CH/Z-D1 – přeložka silnice II/194 západním obchvatem města, řešeno v ZÚR KK, dopravní 

koridor v maximální míře přiléhá k železniční trati a respektuje stávající výrobní areály v okolí nádraží, 

V severním cípu území města je řešen západní obchvat Nové Teplice. Na severu města se obchvat 

vyhýbá vodní ploše. 

- Plocha CH/Z-R1 – zahrádkářská kolonie na jihu města – součást ZPF, 

- Plocha CH/Z-T1 – plocha pro výstavbu ČOV Chyše v údolní nivě řeky Střely, umístění podléhá 

technickému řešení kanalizace ve městě, 

- Plocha CH/Z-O1 – areál střelnice jako další rozšíření aktivit agroturistiky na východním okraji města, 

převážně se využívá ostatní pozemek a přilehlá část orné půdy, která je z hlediska již existujících 

hrubých terénních úprav nevhodná a zbytková pro zemědělské využití, 

- Plocha CH/Z-V6 – plocha výroby ve vazbě na stávající výrobní objekt u železničního nádraží Chyše, 

většina zastavitelné plochy řešená v ÚPD, rozšíření východním směrem až k dnešní silnici II/221 do 

zasypané údolní nivy, zábor zbytkového území ZPF mezi železniční tratí a přeložkou silnice II/194. 
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Tato zastavitelná plocha výroby CH/Z-V6 vytváří zbytkovou plochu orné půdy mezi přeložkou silnice 

II/194 (plochou CH/Z-D1), Projektant proto doporučuje rozšířit tuto zastavitelnou plochu CH/Z-V6 až 

ke koridoru CH/Z-D1 a to v plném rozsahu, dále doporučuje protažení ochranné zeleně CH/Z-P1 i 

podél toku mezi železnicí a koridorem CH/Z-D1. Dále doporučuji podél jižního okraje stávající vodní 

plochy na p. p. č. 1119 řešit rovněž ochrannou zeleň v šířce 20 m a zmenšit o tento pás zastavitelnou 

plochu výroby CH/Z-V6 na východě. Tímto  řešením budou dostatečně ochráněny přírodní hodnoty 

území a zároveň se předejde zbytkovým územím ZPF a zvětšení fragmentace krajiny. 

- Plocha CH/Z-P4 – místní komunikace v ZÚ, zbytkové území ZPF uprostřed výrobní zóny mezi 

stávajícím výrobním závodem a v ÚPD navrhovanou plochou výroby CH/Z-V4. 

 

* sídlo Jablonná 

- Plocha J/Z-R2 – dostavba zbytkového území orné půdy vklíněného mezi klín ZÚ, území nevhodné 

pro zemědělskou výrobu, plocha vymezena tak, aby se zmenšila fragmentace krajiny ve vazbě na 

vymezenou ZÚ a zastavitelnou plochu J/Z-R1 na ostatním pozemku. 

 

* Sídlo Podštěly 

- dostavba ZÚ na ostatních pozemcích 

 

* Sídlo Radotín 

- Plocha R/Z-B1 – částečně dostavba ZÚ a rozšíření i do volné krajiny ve vazbě na vymezené ZÚ, 

zbytkové území TTP V. třídy ochrany mezi tokem a vymezenou hranicí ZÚ, 

- Plocha R/Z-R1 – zábor zahrad částečně v ZÚ ve III. třídě ochrany, vymezeno jako zbytkové území 

ZPF, projektant ÚP doporučuje zvážit rozšíření zástavby i na sousední p. p. č. 2/4, 166/2 a 6, a to 

z důvodu zmenšení fragmentace krajiny, 

- Plocha R/Z-R2 – TTP na III. třídě ochrany, plocha přiléhající k ZÚ u místní komunikace na západním 

okraji sídla, projektant doporučuje rozšíření i na sousední p. p. č. 38/2 z důvodu zmenšení 

fragmentace krajiny a jednotné zarovnané hranice zástavby sídla vůči kulturní krajině. Pozn.: V sídle 

Radotín byla výrazně zmenšena hranice ZÚ. Díky tomu se rozvojové plochy R/Z-R1 a R/Z-R2 dostaly 

těsně za hranici ZÚ a vůči kulturní krajině vytvářejí izolované vybíhající lokality do ZPF. 

 

* Sídlo Luby 

  Navrženy 2 přestavbové plochy v hranicích ZÚ, plocha L/P-O1 zabírá i zahradu a TTP III. třídy 

ochrany, dnes nevyužívaný areál zemědělské usedlosti s velkým hospodářským zázemím a rozsáhlou 

oplocenou zahradou, navržená přestavba na agroturistiku 

 

* Sídlo Poříčí 

- Plocha PO/Z-R1 – navržena 1 zastavitelná plocha pro objekty k rodinné rekreaci ve vazbě na ZÚ, 

zábor TTP III. třídy ochrany jako zbytkové území ZPF – doplnění zástavby sídla podél jedné strany 

místní komunikace, zmenšení fragmentace krajiny 

 

* Sídlo Bohuslav 

- navržena pouze 1 rozvojová plocha přestavby jako areál agroturistiky u účelové komunikace 

uprostřed kulturní krajiny bez vazby na ZÚ sídla Bohuslav, bez záboru ZPF, ostatní plocha 

 

* Sídlo Žďárek 

  V tomto sídle byly dohodnuty nové hranice ZÚ, které byly v ÚP zohledněny. 
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- Plochy Ž/P-B1 a Ž/P-B2 – přestavbové plochy v hranicích ZÚ, zábor zahrad IV. třídy ochrany, dnes 

nevyužité plochy, 

- Plocha Ž/Z-B1 – zábor TTP V. třídy ochrany, dostavba severního okraje sídla podél ZÚ s vazbou na 

průjezdnou silnici III. třídy, tato zastavitelná plocha sousedí s vymezeným místním BC č. 11 

vymezeným na TTP a ostatním pozemku s mimolesní zelení, bez navýšení fragmentace krajiny, 

- Plochy Ž/Z-B2 a Ž/Z-B3 – dostavba jihovýchodního okraje sídla, těsně za hranicí ZÚ podél průjezdné 

silnice III. třídy, TTP IV. třídy ochrany, využití i ostatní plochy, bez navýšení fragmentace krajiny. 

 

* Sídlo Nová Teplice 

  Navržen západní obchvat sídla přeložkou silnice II/194 včetně jižního napojení sídla. 

- Plocha NT/P-V1 – přestavba dnes nevyužívaného areálu zemědělské výroby na drobnou výrobu, 

v hranicích ZÚ, bez záboru ZPF. 

 

Sídla Dvorec, Čichořice, Číhání bez rozvoje. 

 

 

 Ochrana horninového prostředí 

  Na území města Chyše se vyskytují: 

- výhradní ložisko nerostů č. 3020700 Podštěly – Chyše – Jezevský vrch, surovina stavební kámen 

- chráněné ložiskové území č. 02070000 Podštěly I., surovina stavební kámen 

- výhradní ložisko nerostů č. 3093400 Podštěly, surovina cihlářská hlína 

 

  ÚP navrhuje na CHLÚ Podštěly I. ve výhradním ložisku Podštěly – Chyše: 

- lokalita P/P-V1 – přestavba areálu cihelny Podštěly, zábor 377 m
2 
zahrady v ZÚ, II. třída ochrany 

- lokalita CH/Z-O1 – zábor 0,17 ha orné půdy I. třídy ochrany s vazbou na přestavbové území 

 

Celkem navrhuje ÚP 0,2 ha ZPF na CHLÚ Podštěly ve výhradním ložisku Podštěly – Chyše. 

 

 Areál střelnice CH/Z-O1 je navržen na CHLÚ Podštěly I. z důvodu vytěženého nevyužívaného 

zdroje, na kterém se nepočítá s obnovou hornické činnosti. Areál střelnice CH/Z-O1 představuje 

v podstatě způsob sanace a rekultivace části dnes vytěženého prostoru v CHLÚ Podštěly I. 

 

 Závěr 

  Navržený rozvoj správního území města Chyše dle upraveného ÚP v rozsahu bilancovaného záboru 

ZPF 37,39 ha, z toho 18,75 ha ZPF schváleno v platné ÚPD, je přiměřený postavení města Chyše ve 

struktuře osídlení Karlovarského kraje a vytváří dostatečné a vyvážené podmínky pro rozvoj a 

stabilizaci řešeného území. Zároveň tento navržený zábor 37,39 ha ZPF nezhoršuje v území 

podmínky zemědělské výroby, nezhoršuje stávající příznivé podmínky životního prostředí. 

  

Přiloženy jsou tabulky vyhodnocení ZPF v rozsahu: 

Tab.č.1, str.č.1 - 18 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků 

Tab.č.2, str.č.1 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur), funkčního 

využití náležících do ZPF 

Tab.č.3, str.č.1 - 3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle 

jednotlivých lokalit 

Tab. č. 4,  str.1 Územní rezervy 
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9.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

 

  Navržený rozvoj města Chyše se všemi místními částmi na správním území města Chyše respektuje 

PUPFL jako nezastavěné území. Přesto ÚP Chyše navrhuje zábor PUPFL: 

Jedná se o dostavbu mýtiny uprostřed lesa v osadě Číhání pro rekreaci hromadnou. Přes tuto mýtinu 

vede lesní cesta: k. ú. Čichořice: ppč. 359 = 262m
2
 PUPFL, ppč. 315 = 22 m

2
 PUPFL. Jedná se o 

bezlesí, lesní víceúčelovou cestu přes zemědělský pozemek uprostřed lesa: 

  Celkem ÚP navrhuje na území města Chyše zábor 284 m
2
 PUPFL pro účely hromadné rekreace. 

   

  Navrženým záborem 0,03ha lesní půdy - bezlesí nebude negativně dotčena ekologická stabilita 

území, nebude ohrožena kvalita životního prostředí ani nebude ohrožena celistvost okolního lesa. 

 

 

10 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

  Námitky proti návrhu Územního plánu Chyše, které mohly být uplatněny nejpozději při veřejném 

projednání dne 24.11.2011 nebyly podány. O námitkách proto nebylo potřeba rozhodnout.  

 

11 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 

   

K veřejnému projednání pořizovatel obdržel dvě stanoviska dotčených orgánů, ve kterých byly 

uvedeny požadavky: 

 

1. KÚKK – OŽPaZ – Ochrana půdního fondu – požadoval ve finální verzi ÚP již nerozlišovat (šraf) 

lokality s nově navrhovaným záborem ZPF a lokality převzaté z platné ÚPD. 

Vyhodnocení:  Připomínce bylo vyhověno 

Rozlišení záboru ZPF u nově vzniklých lokalit a lokalit převzatých z platné ÚPD bylo uplatněno při 

společném jednání a bylo tudíž zapracováno do návrhu.  

Nový požadavek je tak již nad rámec a způsobí navýšení konečné ceny zpracované ÚPD. 

Při veřejném projednání byly pověřeným zastupitelem tyto úpravy schváleny. 

 

2. OBÚ v Sokolově – nesouhlasil s navrhovanou rozvojovou plochou CH/Z-01 - areál střelnice. 

 

Vyhodnocení:  Připomínce bylo vyhověno – byla doplněna kapitolách  č. 7.8 a 9.1. v části 

odůvodnění. 

Nesouhlasné stanovisko nebylo uplatněno ve společném jednání s dotčenými orgány. Pořizovatel na 

tento fakt upozornil dotčený orgán a požadoval vysvětlení. Na základě zaslaného vysvětlení bylo 

v textu odůvodnění, řádně odůvodněna výše zmíněná rozvojová plocha dle požadavků dotčeného 

orgánu. 

 

Závěr vyhodnocení: 

Požadavky dotčených orgánů měly být vzneseny již při společném jednání. V řízení o územním plánu 

se předkládá již upravený návrh na základě požadavků dotčených orgánů. Dle § 52 odst. 3 zákona č. 
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183/2006 Sb., (stavebního zákona), dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své 

stanovisko k připomínkám a námitkám.   

Pořizovatel tuto skutečnost projednal s pověřeným zastupitelem a projektantem. Bylo odsouhlaseno, 

že požadované připomínky budou zapracovány do ÚPD. 

Žádné jiné připomínky proti návrhu Územního plánu Chyše, které mohly být uplatněny nejpozději při 

veřejném projednání dne 24.11.2011 nebyly podány.  

 

 

 

B. Grafická část odůvodnění Územního plánu Chyše: 

v. č. 1 Koordinační výkres        M 1:10 000 

v. č. 1a Koordinační výkres - detail města Chyše     M 1:2 880 

v. č. 1b Koordinační výkres - detail sídla Čichořice     M 1:2 880 

v. č. 1c Koordinační výkres - detail sídla Jablonná     M 1:2 880 

v. č. 1d Koordinační výkres - detail sídla Podštěly     M 1:2 880 

v. č. 1e Koordinační výkres - detail sídla Radotín     M 1:2 880 

v. č. 1f Koordinační výkres - detail sídla Žďárek      M 1:2 880 

v. č. 1g Koordinační výkres - detail místní části Nová Teplice    M 1:2 880 

v. č. 1h Koordinační výkres - detail místní části Bohuslav    M 1:2 880 

v. č. 1ch Koordinační výkres - detail místní části Poříčí     M 1:2 880 

v. č. 1i Koordinační výkres - detail místní části Číhání     M 1:2 880 

v. č. 1j Koordinační výkres - detail místní části Dvorec     M 1:2 880 

v. č. 1k Koordinační výkres - detail místní části Luby     M 1:2 880 

v. č. 2 Širší vztahy         M 1:50 000 

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu     M 1:10 000 

v. č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail města Chyše  M 1:2 880 

v. č. 3c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail sídla Jablonná  M 1:2 880 

v. č. 3d Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail sídla Podštěly  M 1:2 880 

v. č. 3e Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail sídla Radotín  M 1:2 880 

v. č. 3f Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail sídla Žďárek  M 1:2 880 

v. č. 3g Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní části Nová  

Teplice           M 1:2 880 

v. č. 3h Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní části Bohuslav M 1:2 880 

v. č. 3ch Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní části Poříčí M 1:2 880 

v. č. 3k Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail místní části Luby M 1:2 880 

 

SCHÉMA:  

A.1 Krajina – ÚSES         M 1:10 000 

A.2 Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana     M 1:10 000 

B Dopravní řešení         M 1:10 000 

C.1 Vodní hospodářství – zásobování vodou      M 1:10 000 

C.2 Vodní hospodářství – odkanalizování      M 1:10 000 

D.1 Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje     M 1:10 000 

D.2 Zásobování energiemi – plyn, teplo       M 1:10 000 
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Poučení: 

 

Proti Územnímu plánu Chyše vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 ..............................................    ................................................... 

           Miroslav Klíma                 Miroslav Dorňák 

       místostarosta města      starosta města  
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Seznam zkratek: 

 

BC – biocentrum 

BK – biokoridor 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CO – civilní ochrana 

ČOV – čistírna odpadních vod  

ČR – Česká Republika 

ČSoV – čerpací stanice odpadních vod 

EO – ekvivalentní obyvatel 

FO – soukromá fyzická osoba  

FVE – fotovoltaická elektrárna 

HPJ – hlavní půdní jednotka 

HZS – hasičský záchranný sbor 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

k. ú. – katastrální území 

KZP – koeficient zastavění pozemku 

LOK BC FUN – lokální biocentrum funkční 

LOK BK NEFUN – lokální biokoridor nefunkční 

MŠ – mateřská škola 

MÚ – městský úřad 

NP – nadzemní podlaží 

OP - ochranné pásmo 

PO – soukromá právnická osoba 

p. p. č. – popisné parcelní číslo 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR 2008 – Politika územního rozvoje České republiky 2008 

RD – rodinný dům 

rozv. pl. – rozvojová plocha 

RPO – regulační plán obce 

STL plynovod – středotlaký plynovod 

STZ – stavební zákon 

TS - trafostanice 

TTP – trvalý travní porost 

TUV – teplá užitková voda 

ÚAPO – územně analytické podklady obce 

ÚP - územní plán 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

ÚSES – Územní systém ekologické stability 

VDJ – vodojem 

VKP – významný krajinný prvek 

VPO – veřejně prospěšné opatření 

VPS - veřejně prospěšná stavba 

VTL plynovod – vysokotlaký plynovod 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZÚ - zastavěné území 
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ZÚR KK – Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

 


