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1. Postup při pořízení územního plánu. 
--------------------------------------------------------------- 

- záměr městyse Stráž na pořízení územního plánu   - 01/2007 
- výběrové řízení na projektanta ÚP  -    - 02-03/2007 
- uzavření smlouvy s projektantem ÚP -    - 06/2007 
- zpracování a předání průzkumů  
 a podkladů pro Zadání ÚP -     - 07/2008 
- zpracování Zadání ÚP pořizovatelem -     - 04/ 2009 
- schválení Zadání ÚP zastupitelstvem -    - 05/ 2009 
- práce na návrhu ÚP -       - 06/2009 - 12/2009 
- předání návrhu ÚP - dokumentace ke společnému jednání - 01/2010 
- společné jednání o návrhu ÚP     - 26/08/2010 
- zaslání dokumentace k posouzení Krajskému úřadu  
            Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje -                  - 2/12/2010 
- řízení o upraveném a posouzeném návrhu ÚP -           - 15/12/2010     
- vystavení návrhu ÚP k veřejnému nahlédnutí -    - 26/5/2011 
- veřejné projednání návrhu ÚP -     - 15/7/2011 
- úprava návrhu ÚP na podkladě podané námitky -        - 4/8/2011     
- vydání ÚP zastupitelstvem městyse opatřením obecné povahy  - 24.10.2011 
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2. Vyhodnocení koordinace využívání území  
z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
----------------------------------------------------------------- 

 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území -  
výchozí podmínky jsou dány administrativním uspořádáním území, rozlohou území a jeho vztahy k 
okolnímu osídlení a sídlům s vyšší vybaveností, charakterem a geomorfologickým členěním území, 
současným využíváním ploch pro různé funkce, demografickou situací. 
Záměry a požadavky na udržitelný rozvoj jsou promítnuty do celkové urbanistické koncepce řešení 
územního plánu v návrhu rozvojových ploch pro hlavní funkce sídla a v opatření na stabilizaci 
urbanistické struktury osídlení se zajištěním podmínek pro přiměřenou vybavenost. 
Záměry a požadavky na rozvoj území a změny ve využití území jsou koordinovány s výchozími 
podmínkami, současným stavem ve využití území a koordinací souboru různých limitujících 
podmínek technického, hygienického, ekonomického charakteru a požadavků na ochranu 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot – řešení na lokální úrovni se koordinuje s širšími 
záměry v území, především v oblasti technické a dopravní infrastruktury, rozvojové záměry v 
oblasti bydlení mají rovněž význam pro širší území. 
 
 Řešení územního plánu z hlediska širších vztahů vychází z obecně stanovených požadavků 
na území v "Politice územního rozvoje Plzeňského kraje" a koordinuje konkrétně vymezené zájmy 
a záměry v území uvedené v "Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje". 
 V souladu s Politikou územního rozvoje vychází územní plán z oddílů a bodů dokumentu, 
které se týkají řešeného území - republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území: 
- vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území 
- ochrana a rozvíjení přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 
- stanovení funkčního využití území s ohledem na ochranu přírody, hospodářský rozvoj a životní 
úroveň obyvatel 
- stanovení podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany 
nezastavěného území. 
- koridory a plochy dopravy  
- koridory a plochy technické infrastruktury  
- rozvojové oblasti a rozvojové osy 
- vytváření podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
 
 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem – Zásady územního rozvoje, které byly 
vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 02.09.2008 usnesením č. 834/08 se promítají  do 
řešení územního plánu : 
- vymezení ochrany přírody a krajiny - 
 - chráněná území přírody, vymezení územního systému ekologické stability (regionální 
 ÚSES v koordinaci s lokálním), vymezení krajinné singularity (krajinná veduta "Valcha") 
- vymezení ochrany tranzitních a přenosových tras technické infrastruktury - 
 - ropovod  Ingolstadt-Kralupy  
 - tranzitní plynovod VVTL 1400 
 - vedení el. přenosové soustavy vn 110 kV  a  400 kV, 
Do územního plánu se zaznamenávají záměry ze "ZÚR" - vymezení koridorů dopravní a technické 
infrastruktury - 
 - "přípolož" ropovodu IKL označený R1, DV2 , v koridoru š. 100m 
 - plynovod VVTL 1400 pro posílení tranzitní soustavy (projekt Gazela),  označený  P4  v 
 koridoru š. 100 m. 
 - dopravní koridor – územní rezerva š. 600M – pro trasu vysokorychlostní trati VR1 Praha – 
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 Norimberk. 
 - dpravní koridor – územní rezerva šířky 200m - pro silnici I. třídy (budoucí Českolesská 
 tangenciála  – D5- I/22) 
 - stabilizace trasy nadregionální cyklostezky Železná – Plzeň č. 37 
 
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a na 
požadavky na ochranu nezastavěného území 
---------------------------------------------------------------------------- 

Územní plán Stráže je zpracován v souladu s potřebami obce při zachování a ochraně 
hlavních složek životního prostředí, přírodních i urbanistických hodnot řešeného území. 

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační  a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, vymezením těchto hodnot v grafické 
a textové části územního plánu se stanovením opatření a regulací ve využití území, ploch a lokalit.  

Vymezením ochrany hodnot území je vytvořen předpoklad pro vyvážený vztah příznivých 
životních podmínek a hospodářského rozvoje s příznivým dopadem na soudržnost společenství 
obyvatel  území. 
Ochrana urbanistických a  architektonických hodnot území  
je v územním plánu realizována vymezením urbanisticky cenných lokalit s určením základní plošné 
a prostorové regulace pro funkční využití a zastavění ploch. Jedná se o historická jádra osídlení, ale 
i ostatních malých částí obce a významné soubory historických usedlostí, kde je řešením územního 
plánu podporována především restituce narušených center sídel při koordinaci veřejných zájmů 
s rozvojovými potřebami obce a iniciativami privátních subjektů. 
K architektonickým a urbanistickým hodnotám patří zejména historický půdorys obce a jejích částí, 
kdy se dochovala urbanistická struktura - více zachovaná v centru osídlení ve Stráži, v ostatních 
částech částečně narušená zánikem některých usedlostí. Hlavní architektonické dominanty v území  
- ve Stráži, Bernarticích, Olešné jsou rovněž chráněny v systému památkové péče. 
Ochrana kulturních hodnot území 
je v územním plánu řešena zaznamenáním památkově chráněných objektů včetně areálů a 
archeologických lokalit ve vyjmenovaných limitech pro využití území a ploch, řešení územního 
plánu rovněž respektuje objekty historicky i architektonicky zajímavé, které si zaslouží zvýšenou 
pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. Jedná se především o drobné 
sakrální stavby (křížky, pomníčky, sochy svatých, kapliček apod.).  
Ochrana a rozvoj přírodních hodnot území   
V územním plánu jsou zaznamenány přírodní hodnoty, které se na řešeném území nacházejí nebo 
do něj zasahují -  chráněná území přírody – přírodní parky, přírodní památky, chráněny jsou 
všechny významné krajinné prvky dané přímo ze zákona (lesy, rybníky, nivy apod.), významné 
krajinné prvky registrované a situované v zastavěném i nezastavěném území. 
Součástí řešení územního plánu je vymezení skladebných prvků lokálního územního systému 
ekologické stability a jejich integrování do nezastavitelných ploch smíšených krajinných.   
Přírodní hodnoty území jsou rovněž vymezeny  v ochraně krajinného rázu vyznačením v územním 
plánu hranice „krajinné veduty“ přírodního parku Valcha. 
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4. Vyhodnocení souladu s požadavky SZ  
a jeho prováděcích právních předpisů 
--------------------------------------------------------------- 
 Územní plán městyse Stráž byl zpracován a projednán v rozsahu stanoveném zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a 
projednáván podle stavebního zákona.  
 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  
- soulad se stanovisky DO podle zvl. právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
-------------------------------------------------------------- 
Řešení územního plánu Stráže ve vyhodnocení a stabilizaci současného využití a v návrhu  rozvoje 
území, je orientováno na eliminaci  negativních vlivů na životní prostředí a zdravé životní 
podmínky. Návrh využívání a rozvoje území je v souladu s požadavky  zvláštních právních 
předpisů, nové zastavitelné plochy bydlení nejsou výrazně dotčeny ochrannými pásmy nebo jinými 
zájmy vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů, případný výskyt vyplývajících limitujících 
jevů se do dokumentace promítá ve vymezení a výčtu ochranných opatření  a ve specifikaci 
funkčního využití ploch s vymezením podmínek přípustnosti využití. Návrhové plochy výroby s 
možným negativním vlivem na obytné funkce území jsou situovány v okrajích sídel, u existujících 
zařízení výroby se přizpůsobuje situování rozvojových ploch bydlení v dostatečném odstupu od 
možného hygienického zatížení.  
 
V zastavěném a nezastavěném území se, v souladu se požadavky zvláštních předpisů, vymezují  
opatření a limity využití území dle jejich uplatnění v řešeném území - 
- Chráněná území plochy a lokality -  
            - přírody a krajiny, kulturních památek, archeologického dědictví, přírodních zdrojů  
- Ochranná pásma a koridory 
            - dopravní a technické infrastruktury 
            - hygienické ochrany   
- Ochrana před negativními vlivy na využití území 
            - záplavové území 
            - poddolovaná území 
 
Požadavky zvláštních právních předpisů, opatření a limity, se v řešení územního plánu promítají do 
specifikace funkčního využití ploch s případným vymezením podmínek využití podle charakteru  
příslušného opatření a limitu. Podrobný výčet požadavků - opatření a limitů - je uveden v části 
„7.Komplexní zdůvodnění přijatého řešeni“ odůvodnění ÚP. 
 
6. Údaje o splnění zadání,  
v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu 
-------------------------------------------------------------- 
Zadání územního plánu městysu Stráž - zpracované a schválené v 05/2009 
Pořizovatel  - MěÚ Tachov, odbor územního plánování a regionálního rozvoje 
  - oprávněná úřední osoba Josef Klostermann 
Objednatel  - městys Stráž 
Určený zastupitel objednatele  - starosta městyse Karel Fišpera 
Doplňující průzkumy a podklady,   
technická pomoc pro zadání ÚP  - projektant ÚP ing.arch. Jiří Icha 
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1. Požadavky na zpracování konceptu nebyly uplatněny 
 
2. Splnění zadání  
Územní plán je zpracován podle požadavků vymezených v jednotlivých bodech Zadání ÚP,  
změny, úpravy, doplňky jsou v plnění bodů zadání: 
 Bod 7) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace -  
 - V ÚP jsou vymezeny VPS a VPO s uplatněním možnosti vyvlastnění.  
 Stavby a opatření s možností uplatnění předkupního práva se nevymezují vzhledem k 
 charakteru vymezených VPS a VPO, pro které je uplatnění předkupního práva neúčelné. 
Bod 8) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů ......Ochrana ZPF, Přestavbové 
 plochy budou řešeny bez nového záboru ZPF -  
 - V části obce Souměř je navržena přestavba plochy zemědělské farmy na plochu "výroba 
 smíšená", část plochy farmy je  na pozemku "TTP" a přestavbou je navržen k záboru - 
 pozemek ZPF je provozem kožešinové farmy devastovaný. 
Bod 10) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch............ 
 V průběhu prací na ÚP byly objednatelem předávány další požadavky na změny využití   
 ploch: 
 - rozšíření ploch RH - rekreace hromadná - u Dlouhého rybníka v k.ú. Bonětice 
 - transformace rozvojových ploch při východním okraji Stráže pouze pro plochy  VD - 
 výroba drobná 
 - vymezení přestavbové plochy VS - výroba smíšená, v části obce Souměř - viz též bod 8) 
 - vymezení rozvojové plochy BV - bydlení vesnické, pro rodinnou farmu v části obce 
 Borek 
 - vymezení přestavbové plochy - sanace zařízení zemědělské výroby, v zastavěném území 
 části obce Strachovice 
Bod 15) Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu .................... 
 V územním plánu je obsah grafické části odůvodnění upraven - dopravní a technická 
 infrastruktura je sloučena do jednoho výkresu - vzhledem dostačující podrobnosti, čitelnosti 
 zobrazovaných jevů v měřítku 1:5000 
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7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešeni  
a vybrané varianty, včetně vyhodnoceni předpokládaných důsledků tohoto, zejména ve vztahu k 
rozboru udržitelného rozvoje území 
--------------------------------------------------------------- 
 Řešení územního plánu nebylo zpracováno ve variantách. 
 Návrh územního plánu vychází z obecného požadavku na udržitelný rozvoj na podkladě 
souboru údajů o území a osídlení, pořízených v procesu přípravy územního plánu - průzkumy a 
rozbory, územně analytické podklady,  požadavky vyplývající ze širších vztahů a z nadřazené 
územně plánovací dokumentace - a ze specifikovaných potřeb rozvoje sídla formulovaných v 
Zadání územního plánu. 
  
 Územním plánem se řeší udržitelný rozvoj v hlavních funkcích sídla  a v opatření na území   
krajiny vymezením v koncepčních částech územního plánu -  
- Urbanistická koncepce  
- Koncepce veřejné infrastruktury 
- Koncepce uspořádání krajiny 
 
URBANISTICKÁ KONCEPCE  
-je zaměřena na prostorové uspořádání území členěním na plochy s určeným funkčním využitím, s 
definováním a stanovením příslušných regulativů pro  funkční využití zastavěných ploch a ploch 
zastavitelných, návrhových – rozvojových a přestavbových. Základní koncepce je určována 
organizací ploch podle stanoveného hlavního funkčního využití,   vzájemnými vazbami a vztahy 
funkčních ploch, zásadním členěním na území urbanizované a neurbanizované, s dalším 
podrobnějším členěním podle konkrétního vymezení funkčního využití.  
 Urbanizované území tvoří zastavěná a zastavitelná území jednotlivých částí obce, 
urbanizované území je stabilizované v současných zastavěných plochách ve vzájemném, 
nekonfliktním vztahu. Nestabilizované území je v částech navrhovaných ke změně využití - pro 
rozvojové, eventuálně přestavbové plochy.  Koncepce změn vychází z podmínek v území daných 
terénními a přírodními podmínkami a historickým využíváním území. Nově definované rozvojové 
záměry vycházejí především z aktuálních potřeb ploch pro bydlení, rekreaci a ploch pro výrobní a 
komerční aktivity. 
 Změny ve využití ploch v neurbanizovaném území, ploch krajiny, se navrhují pro možnost 
zajištění funkce územního systému ekologické stability, vymezení ploch pro revitalizační, 
protierozní, protipovodňové úpravy, realizaci pozemkové úpravy - realizací plánu společných 
zařízení, do kterých se promítnou rovněž prvky ochrany přírody a péče o krajinu. 
 Základní urbanistická koncepce je založena na kompozici, členění a vymezení území a ploch 
podle rozdílného funkčního využití - ploch zastavěných, navrhovaných ploch rozvojových a ploch 
nezastavěného území - krajiny a přírody. Druhovost a charakteristika těchto ploch s rozdílným 
způsobem využití je stanovena ve Vyhl.501/2006 „O obecných požadavcích na využívání území“, 
podrobnější členění je specifikováno návrhem územního plánu. V řešeném území jsou 
specifikovány plochy podle jejich hlavní funkce v území urbanizovaném a neurbanizovaném -  
- plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšené obytné,  dopravní 
infrastruktury, technické infrastruktury,  výroby a skladování, smíšené výrobní, vodní a 
vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní, smíšené nezastavěného území. 
 
 Specifikace funkčního využití území a ploch je ve vymezení podmínek využití odvozena z 
existence souboru opatření a limitů dle výskytu v řešeném území. 
V územním plánu jsou vymezeny limity:  
- Chráněná území plochy a lokality -  
            - přírody a krajiny, kulturních památek, archeologického dědictví, přírodních zdrojů  
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- Ochranná pásma a koridory 
            - dopravní a technické infrastruktury 
            - hygienické ochrany   
- Ochrana před negativními vlivy 
            - záplavové území 
            - poddolovaná území 
 
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU STRÁŽE 
Limity a omezení ve využitelnosti ploch a pozemků  v řešeném území, 
vymezení a rozsah ochranných pásem, bezpečnostních pásem, chráněných lokalit a území.  
 
OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
*Silnice III. tř.  (OP v nezast. území)                                      15 m od osy vozovky 
*Silnice III. tř. - možnost rozšíření stávajících silnic na minimální kategorii  
S 7,5 , tj. 2 x 3 m (jízdní pruh), 2 x 0,75 m (krajnice), 2 x 0,25 m         
 (prostor pro osazení směrových sloupků) a území pro vybudování rezervní území  
 příkopů (svahů) dle konfigurace terénu.                                  ve 4 m pásu podél kom.            
OCHRANA TECHNICKÉ IFRASTRUKTURY 
*Venkovní vedení el. distribuční soustavy 
VN od 1 kV do 35 kV- závěs. kabel. Vedení,            OP - 1 m 
VN od 1 kV do 35 kV- s izolací základní,       OP - 2 m 
VN od 1 kV do 35 kV- bez izolace,                          OP - 7 m 
VN od 35 kV do 110 kV,                                           OP - 12 m 
*Venkovní vedení el. přenosové soustavy 
VN od 110 kV do 220 kV,                                         OP - 15 m 
VN od 220 kV do 400 kV,                                     OP - 20 m 
*Telekomunikační zařízení 
dálkové kabely (vedení v zastavěném a nezastavěném území) 2m 
radioreleové trasy                                            dle podkladu 
*Plynovody - vedení a technolog. zařízení 
- rozvody plynu STL Stráž                                         OP 1m 
- VTL plynovod Bor – Stráž –                                    OP š. 8, BP š.30 
- VVTL plynovod – k.ú. Souměř                                OP,BP š. 400m 
- VVTL plynovod – k.ú. Borek, Bernartice                OP,BP š. 400m 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
*Manipulační pruh kolem vodotečí                                          6 m 
*PHO vodních zdrojů -                                                          dle podkladu 
- vodní zdroj podzemní vody s vymezeným ochranným pásmem 1814 Bonětice            
- Stráž –skupinový vodovod Tachov – Bor – Planá.  
- Stráž vodojem - dvoukomorový podzemní vodojem  
- čerpací stanice Stráž  
- Bernartice - vrt, čerpací stanice a vodojem 1 x 18 m3 
                                                                                              OP ČS – 20m, vodojem – 50m 
* Záplavové území - vyhlášené záplavové území toku Úhlavky, v grafické části převedeno 
z podkladu na mapě  1:5000 do měřítka katastrální mapy, záplavové území zasahuje do zastavěných 
ploch v částech Souměř a Stráž 
  
OCHRANA A TĚŽBA NEROSTŮ, GEOLOGICKÉ VLIVY 
* Poddolované území  
Poddolovaná území - bod 
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- Bernartice (rudy, rozsah-systém) 
- Strachovice (rudy) 
- Olešná  (rudy, rozsah-systém) 
- Olešná  (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
- Dehetná (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
- Borek 2 (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
- Borek 3 (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
- Borek 4 (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
- Stráž 2 (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá)  
- Stráž 3 (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
- Souměř (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
Poddolovaná území - plocha 
- Borek 1  (rudy) 
- Olešná 2 (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá)    
- Stráž 1    (radioaktivní s., rozsah-ojedinělá) 
*Radonové riziko                                                                    
(Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření 

- stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi na pozemku s vyšším než nízkým radonovým 

indexem musí mít preventivní ochranu proti radonu z geologického podloží 

- ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží musí odpovídat radonovému indexu pozemku 

- je povinnost zajistit stanovení radonového indexu pozemku a povinnost předložit výsledky 

stavebnímu úřadu)  
- podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění 
stavby nebo ve stavebním povolení 
  
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK 
V jednotlivých částech městyse Stráž jsou registrovány nemovité kulturní památky - objekty, jsou 
součástí vymezených funkčních ploch územního plánu, - areály, jsou vyznačeny v grafické části 
plochou: 
- část obce Bernartice:  
*smírčí kříž r. č. 10181/4 - 4978 USKP, na pozemku č. 1049/45;  
*sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého r. č. 11839/4 - 5 100 ÚSKP na pozemku č. 1049/13 ;  
*areál hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla r. č. 16227/4 - 1687 ÚSKP (1. kostel, 2. ohradní zed' s 
brankou, pozemky: st. p. č. 70, st. p. č. 111 bez stavby, p. p. č. 92/2, 93);  
*bývalá tvrz č.p.1 r. č. 44330/4 - 4542 USKP, na st. p. č. 69. 
- část obce Stráž:  
*židovský hřbitov s ohradní zdí branou a brankou a souborem 21 náhrobků r. č. 102067 ÚSKP s 
pozemkem č. 425/2;  
*kostel sv. Václava farní r. č. 31463/4 - 1912 ÚSKP, s pozemkem st. p. č. 255;  
*areál hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele r.č. 30400/4 - 1913 ÚSKP (1. kostel, 2. schodiště při 
jižní straně lodi, 3. schodiště s terasou při jižní straně sakristie, 4. ohradní zed' s branou jsou) s 
pozemky st. p. č. 1, p.pp č. 1, 3469/5;  
*kostel sv. Ducha r. č. 32199/4 - 1914 USKP, s pozemkem st. p. č. 173;  
*pamětní kříž r.č. 47615/4 - 4211 ÚSKP, na p. p. č. 3348/3;  
*socha sv. Jana Nepomuckého r. č. 47614/4 - 4210 ÚSKP, na p. p. č. 3348/1 (bez pozemku);  
*kašna r. č. 21679/4 - 3562 ÚSKP na p. p. č. 3348/5 (bez pozemku);  
*středověká fortifikace Nový hrad (zámeček) r. č. 35234/4 - 1999 ÚSKP, na p. p. č. 2925 s 
pozemkem;  
*areál městského domu č. p. 131 r. č. 35583/4 - 1916 ÚSKP (l.obytný dům, 2. chlévy L, 3. chlévy 
IL, 4. stodola) na st. p. č. 203 s pozemkem;  
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*areál městského domu č. p. 145 r. č. 44874/4 - 1919 USKP (bývalý dům č. p. 144), na st. p. č. 179;  
*areál městského domu č. p. 169 r. č. 47132/4 - 1920 USKP (1. obytný dům, 2, hospodářské 
budovy, 3. ohradní zed' se dvěma pilířovými branami), na st. p.č. 178 s pozemkem. 
- část obce Olešná:  
*sýpka r. č. 51999/4 - 5289 ÚSKP, na st. p. č. 3;  
*kaple svaté Anny r. č. 104012 USKP, st. p. č. 65 s pozemkem. 
OCHRANA ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ - 
Na území s archeologickými nálezy se vztahuje povinnost vyplývající z §21-24 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči v platném znění. Je nutné v prostoru UAN I, II i III respektovat §22 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči v platném znění, tedy stavebníci jsou již od 
přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven 
archeologický nález ve smyslu §23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a 
umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. 
Území archeologických nálezů: 
UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů - 
 Archeologické lokality  -  
k.ú. Stráž -  
A1 - raně středověké osídlení, A2 - zbytky úvozové cesty, A3 - zbytky úvozové cesty, A4 - „Nový 
zámek“ -v terénu patrné staré opevnění (kulturní památka), A5 - zaniklý rezidenční dvůr (lokalita 
„Čaňkovský mlýn“), A6 - zaniklý kostel sv. Štěpána 
k.ú. Bonětice - 
A7 - zaniklá středověká ves Vítovice, A8 - zbytky úvozové cesty, A9 - zbytky úvozové cesty 
UAN II – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale 
určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51–100% - 
zastavěná území sídel včetně přilehlého nezastavěného okolí  
UAN III (ostatní území mimo UAN I, II.)  
– území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a 
prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito 
člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů  
  
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, chráněná území maloplošná a velkoplošná - 
*VKP (významné krajinné prvky) registrované - vymezené v grafické části  
*VKP vyplývající ze zákona    o ochraně přírody - lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy – 
vymezeno pozemkovými hranicemi v katastru 
*“Ochranné“ pásmo lesa (pozemků určených k plnění funkce lesa) - 50 m od hranice              
*Území prvků ÚSES    - vymezení v grafické část - plochy smíšené krajinné  v seznamu pod 
odstavcem - Koncepce uspořádání krajiny 
*Přírodní park - vymezení v grafické části - 
1 - Valcha   (Vyhláška  6/94 28.8.1994), území o rozloze 16 km2  
2 - Sedmihoří - okraj parku přilehlý k východní části PP Valcha 
*Přírodní památka včetně ochranného pásma - vymezení v grafické části - 
- PP Valcha  v  k.ú. Bernartice, k.ú. Borek 
- PP Bonětice  - Zvláště chráněné území (ZCHÚP), rozloha 0,436 ha,  S od části Bonětice - 
zachovalý rybník na jehož litorální pásmo navazuje smrková mlazina - živočichové: čolek velký, 
populace zelených skokanů. 
*Památný strom včetně ochranného pásma - k.ú. Jadruž - Jadružský smrk, smrk ztepilý - 1,    
  jasan ztepilý - 1, k.ú. Olešná - Jírovcová alej u Olešné, jírovec maďal - 192               
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OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
*Území ZPF I. a II. tř. ochrany  
*Investice do půdy - odvodnění                        
 
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - 
 - Silniční doprava 
Koncepce silniční dopravy ve správním území vychází ze silniční sítě, která propojuje jednotlivé 
části sídla s okolním osídlením a s místy a sídly vyššího významu. Rozvoj a úpravy sítě silniční 
dopravy jsou upravovány v souvislosti s vymezovanými plochami rozvoje.  
V limitech využití území se silniční doprava vymezuje ochrannými pásmy silnic II. a III. třídy a 
koridorem - územní rezervou - pro plánovanou silnici I.tř ("Českolesská magistrála"). 
 - Železniční doprava  
Administrativním územím prochází regionální železniční, jednokolejná, neelektrizovaná trať 
 č.184 Planá – Domažlice, stanice Stráž, zastávka Borek. Trať je v současné době stabilizovaná a 
nemá požadavky na změny v území. 
V limitech využití území se železniční doprava vymezuje ochranným pásmem a koridorem - územní 
rezervou - pro plánovanou vysokorychlostní trať  Praha  - Norimberk. 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 - Vodní hospodářství 
Koncepce vodního hospodářství v územním plánu - zásobování vodou, kanalizace a čištění 
odpadních vod - vychází ze současného stavu a z dokumentu - "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Plzeňského kraje", který hodnotí současný stav včetně rozvojových záměrů ve Stráži, v ostatních 
částech obce nepředpokládá změny v řešení infrastruktury do  r. 2015. Vzhledem ke koncepci a 
zaměření územního plánu na udržitelný rozvoj, územní plán  navrhuje jako cílové řešení   
zásobování území vodou z centrálního zdroje připojením ostatních částí obce na skupinový 
vodovod Tachov-Bor-Planá.  
U odkanalizování a čištění odpadních vod v částech obce, kde tato infrastruktura chybí, respektive 
je řešena individuálně, územní plán  navrhuje jako cílové řešení zřízení  sítě splaškové kanalizace a 
vymezuje lokality pro umístění malých čistíren odpadních vod pro předmětné části obce. Toto 
cílové řešení bude v čase ovlivněno naplňováním optimistického předpokladu demografické 
stabilizace území, udržením a posílením osídlení v jeho hlavní funkci - bydlení. Řešení 
odkanalizování malých částí obce bude řešeno v nejbližším časovém období individuálně  
 - Energetika 
Zásobování plynem, zásobování el. energií - územní plán navrhuje rozvoj a úpravy na rozvodných 
sítích pouze v souvislosti s navrhovanými plochami rozvoje. 
V limitech využití území se vymezují ochranná a bezpečnostní pásma přenosových a tranzitních 
soustav energetických zařízení stávajících a navrhovaných - el vn, VVTL plynovodů a ropovodů. 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
Současná veřejná občanská vybavenost se považuje za vyhovující, odpovídající velikosti a 
možnostem obce. V případě rozvoje - vzniku nových zařízení vybavenosti - se bude vždy jednat o 
drobná zařízení nevyžadující monofunkční plochy, proto mohou být součástí polyfunkčních ploch 
(plochy smíšené obytné) - jako funkce související a doplňkové. 
 
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ  zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu  
Plochy veřejných prostranství se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené 
umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich 
užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a 
navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 
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dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 
prostranství. 
Veřejná prostranství jsou zároveň základním prvkem urbanistické struktury, formují prostorové 
uspořádání sídla. 
Na území obce jsou vymezeny plochy veřejných prostranství - návsi, uliční prostranství, koridory 
pro infrastrukturu, součástí veřejných prostranství je zeleň veřejná a urbanistická, veřejné parky. 
Navrhovaná veřejná prostranství souvisí s řešením obsluhy navrhovaných rozvojových a 
přestavbových ploch 
 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,  
V koncepci uspořádání krajiny se diferencují plochy podle funkce těchto ploch v krajině se 
specifikací podmínek pro jejich využití v návrhu územního plánu - 
 - Plochy vodní a vodohospodářské 
 - Plochy zemědělské 
 - Plochy lesní 
 - Plochy přírodní 
 - Plochy smíšené nezastavěného území 
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ v územním plánu vymezují chráněné části přírody - maloplošná a 
velkoplošná chráněná území 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ integrují plochy a lokality v krajině pro 
možnost vymezení opatření na ochranu částí přírody a krajiny , obsahují skladebné prvky územního 
systému ekologické stability. 
Významné krajinné prvky - VKP 
(VKP vyplývající ze zákona o ochraně přírody ve správním území obce - lesy, vodní toky, rybníky, 
údolní nivy - vymezení je dáno pozemkovými hranicemi katastru) 
- Registrované významné krajinné prvky ve správním území: 
K.ú. Bonětice 
OZN. Reg. č.. POPIS / p.p.č. 
148 148/21-21-03 mimolesní porosty dřevin 
  1469, 1471/4, 1471/5, 1481/2, 1484/1, 1488, 2750/3 
556 556/21-21-03 nelesní zeleň 
  p.p.č. 1260/1, 1260/2, 1281, 1392 
579 579/21-21-03 nelesní zeleň  
  2003/2, 2062, 2063, 2065 
K.ú. Bonětičky 
OZN. Reg. č. POPIS / p.p.č. 
580 580/21-21-03 nelesni zeleň 
  25/2 
K.ú. Borek   
OZN. Reg. č. POPIS / p.p.č. 
27 27/21-21-07 mimolesní dřevinná zeleň 
  742/1, 742/2 
K.ú. Dehetné 
OZN. Reg. č. POPIS / p.p.č. 
206 206/21-21-12 ochranářsky významné porosty dřevin 
  1394/1, 409/ 0, 409/11, 420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 429/2, 429/3,  

495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 6011/2, 601/3 
K.ú. Dehetné 
OZN. Reg. č. POPIS / p.p.č. 
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2 2/21-21-07 mimolesní dřevinná zeleň 
  269/3 
K.ú. Stráž 
OZN. Reg. č.. POPIS / p.p.č. 
149 149/21-21-02 nelesní zeleň 
  365/1, 397/6, 401/1, 408, 409, 417/1, 417/2, 419, 425/2 
202 202/21-21-01 nelesní zeleň 
  3313, 3345/2, 3483 
538 538/21-21-06 nelesní zeleň, pozemky jsou součástí biocentra a biokoridoru ÚSES 
  3345/5, 3345/7, 3345/8, 3315 
557 557/21-21-03 nelesní zeleň,  pozemky jsou součástí biokoridoru ÚSES 
  810, 825/1, 1102/4, 3380 
558 558/21-21-03 nelesní zeleň, pozemky jsou součástí biokoridoru ÚSES 
  972/2, 968, 3541 

 
 CHRÁNĚNÉ PRVKY A ÚZEMÍ PŘÍRODY 

přírodní park 

 

1 - Valcha   (Vyhláška  6/94 28.8.1994), území o rozloze 16 km2  

2 – Sedmihoří – okraj parku přilehlý k východní části PP Valcha  

přírodní památka včetně 
ochranného pásma 

 

- PP Valcha    k.ú. Bernartice, k.ú. Borek 

- PP Boječnice  CZ0323144, K.ú.710261  Bonětice, rozloha:  1,58 ha,  
JJV od obce Boječnice. Zachovalý rybník na jehož litorální pásmo 
navazuje smrková mlazina. Živočichové  1166   čolek velký, populace 
zelených skokanů (Rana esculenta).  

památný strom včetně 
ochranného pásma 

 

k.ú. Jadruž - Jadružský smrk, smrk ztepilý - 1                       

                  - Jadružský jasan, jasan ztepilý - 1           

k.ú. Olešná - Jírovcová alej u Olešné, jírovec maďal - 192    

 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Plochy přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, plochy prvků územního systému ekologické 
stability,  plochy restitučních a revitalizačních úprav v krajině - protierozní úpravy, protipovodňové 
úpravy - opatření na zvýšení retenční schopnosti krajiny (zatravňování svažitých ploch, revitalizace 
toků, zřizování suchých poldrů a pod.) 
Plochy ÚSES vymezené v řešeném území, v územním plánu zahrnuté do specifikace -  
"plochy smíšené nezastavěného území" -  
REGIONÁLNÍ ÚSES - OZNAČENÍ / PRVEK       
2027-05-2024_06 RBK 174_02-1610 RBK 
2227_05 RBC 174_02 RBC 
2027_04-2027_05 RBK 174_01-174_02 RBK 
2027_02-2027_05 RBK 174_01 RBC 
2027_04 RBC 1073-174_01 RBK 
2027_02 RBC 1073 RBC 
2027_03-2027_04 RBK 1073-179_01 RBK 
2027_01-2027_02 RBK 179_01-179_02 RBK 
2027_03 RBK 179_02 RBC 
2027_01 RBC 179_02-179_03 RBK 
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3016-2027_03 RBK 179_03 RBC 
3016-2027_01 RBK 179_03-179_04 RBK 
3016 RBC 179_04 RBC 
173_03-30xx RBK 174_04-174_05 RBK 
173_03 RBC 179_05 RBC 
173_02-173_03 RBK 179_05-179_06 RBK 
173_02 RBC 179_06 RBC 
173_1-173_02 RBK 179_06-179_07 RBK 
173_01 RBC 179_07 RBC 
1610-173_01 RBK 179_07-1066 RBK 
1610 RBC   
    

LOKÁLNÍ ÚSES - OZNAČENÍ / PRVEK   
    
TB19 LBC 65_64 LBK 
19_20 LBK TB64 LBC 
TB20 LBC 64_63 LBK 
TB20a LBC TB63 LBC 
24_24a LBK 76_63 LBK 
TB24a LBC TB62 LBC 
20_81 LBK 62_66 LBK 
TB81 LBC TB66 LBC 
TB24 LBC 62_61 LBK 
24_25 LBK RBK_89 LBK 
TB25 LBC TB89 LBC 
25_41 LBK 91_89 LBK 
TB41 LBC 89_61 LBK 
41_38 LBK TB61 LBC 
41_84 LBK 61_58 LBK 
TB84 LBC TB58 LBC 
84_RBK LBK 58_57 LBK 
21_RBK LBK 51_52 LBK 
TB81 LBC TB52 LBC 
81_RBK LBK 52_53 LBK 
TB83 LBC TB53 LBC 
TB88 LBC 53_54 LBK 
TB38a LBC TB54 LBC 
38a_86 LBK 53_55a LBK 
TB38 LBC TB55a LBC 
38_RBK LBK TB55a LBC 
TB97 LBC 55_56 LBK 
TB78 LBC TB56 LBC 
78_RBK LBK 56_57 LBK 
TB91 LBC TB57 LBC 
91_RBK LBK 57___ LBK 
TB78 LBC   
78_76 LBK   
TB76 LBC   
78_65 LBK   
TB65 LBC   
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8. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
pokud bude prováděno spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, případně zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno 
-------------------------------------------------------------- 
 Požadavek na posouzení navrhovaných změn v území  z hlediska vlivů na životní prostředí 
nebyl uplatněn, dotčený orgán vyloučil významný vliv řešení územního plánu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblast při posouzení Zadání ÚP. 
 Dotčený orgán - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí - uplatnil při 
návrhu Zadání územního plánu požadavek na konzultaci a předběžné, dílčí projednání návrhu ÚP - 
navrhovaných změn ve využití ploch v zastavěném území pro výrobu smíšenou a návrhových ploch 
v území krajiny a přírody pro rekreaci (rekreační území). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 
-------------------------------------------------------------- 
 OBSAH  
 Textová část vyhodnocení 
 1. Úvod 
 2. Podklady  
 3. Řešené území v ÚP 
 4. Předpokládaný zábor půdního fondu 
 5. Celková bilance dotčených ploch půdního fondu 
 
 Grafická část vyhodnocení 
 B3  Předpokládaný zábor půdního fondu  
 0.0.0    - legenda 
 3.1.0 - část obce Stáž 
 3.1.1 - část obce Valcha 
 3.2.0 - část obce Borek 
 3.2.1 - rekreační území "Sycherák" 
 3.3.0 - část obce Bernartice 
 3.4.0 - část obce Strachovice 
 3.5.0 - část obce Dehetná 
 3.6.0 - část obce Souměř 
 3.7.0 - část obce Jadruž 
 3.8.0 - část obce Olešná 
 3.9.0 - část obce Bonětice 
 3.10.0 - část obce Bonětičky 
  
 1. ÚVOD 
 Řešení územního plánu, základní urbanistická koncepce, jsou orientovány na „udržitelný 
rozvoj“ v základních funkcích sídla - navrhované řešení vychází z vyhodnocení možností rozvoje 
obce, která má v zastavěných územích vnitřní rezervy omezené a v nezastavěném území, při 
přednostním využití "nezemědělských ploch",  navrhované rozvojové záměry  zasahují do 
zemědělského půdního fondu v  plochách přilehlých k zastavěným územím. 
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkcí lesa",  je zpracováno na podkladě návrhu územního plánu,  
kde jsou rozvojové plochy obecně charakterizované jako plochy ke změně funkčního využití - jedná 
se o plochy:  
Plochy bydlení -  BR – bydlení v rodinných domech 
   BD – bydlení v bytových domech 
   BS - bydlení smíšené specifické 
   BV - bydlení vesnické 
Plochy rekreace -  RH – rekreace hromadná 
Plochy smíšené výrobní - VD – výroba drobná, lehká 
    VS – výroba smíšená - 
 
 2. PODKLADY 
- digitalizovaná katastrální mapa 
- územně analytické podklady - BPEJ, odvodněné plochy 
- údaje z katastru nemovitostí  
- tabulky zařazení BPEJ do tříd ochrany zemědělské půdy 
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- návrh územního plánu - rozvojové plochy 
- požadavky objednatele územního plánu formulované v zadání ÚP 
- plán společných zařízení  pozemkové úpravy  v k.ú. Dehetná 
- plán společných zařízení  pozemkové úpravy  v k.ú. Borek 
 
 3. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V ÚP 
 - základní údaje o členění řešeného území, rozloze katastrálních území, členění a rozloze 
ploch podle druhu a způsobu využití - 
- území obce tvoří 10 katastrálních území, zastavěná území tvoří zastavěné plochy 11 částí obce: 
           Katastrální území obce                      Části obce 

Kód 
KÚ 

Název KÚ Výměra KÚ Pořad. 
číslo.  

Kód části 
obce 

Název části obce 

60270 Bernartice u Stráže 629,73 ha 01 00270 Bernartice 

71026 Bonětice 610,66 ha 02 11026 Bonětice 

71027 Bonětičky 206,55 ha 
 

03 11027 Bonětičky 

60271 Borek u Tachova 445,53 ha 04 00271 Borek 

60272 Dehetná 498,13 ha 05 00272 Dehetná 

77870 Jadruž 257,44 ha 06 17870 Jadruž 

71028 Olešná 538,25 ha 
 

07 11028 Olešná 

75635 Souměř 401,63 ha  
 

08 15635 Souměř 

60273 Strachovice u Bernartic 324,23 ha 09 00273 Strachovice 

75636 Stráž u Tachova 1485,56 ha 
 

10 15636 Stráž 

   11 40680 Valcha 

                 Výměra celkem 5397,71 ha  

 
Podle druhů pozemků a způsobu jejich využití v katastru nemovitostí je území složeno z ploch: 
Druh pozemku      rozloha (ha)  
        Orná půda 2314   
        Zahrady 40   
        Ovocné sady 0.7    
        Trvalé trávní porosty 676    
        Zemědělská půda 3032  56 % 
        Lesní půda 1926  36 % 
        Vodní plochy 143 2,6 % 
        Zastavěné plochy (zast. plochy a nádvoří) 37  0,7 % 
        Ostatní plochy 259  4,8 % 
        Celková výměra pozemků 5397    
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 4. PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU 
- přehled návrhových lokalit ÚP a dotčených ploch půdního fondu ve správním území 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

 ha druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

1.0  část obce  STRÁŽ, k.ú. Stráž     
BR.1 - bydlení v RD 2,84 OR 

TR 
53204/ IV 
56701/ V 

 0  2,84 

BR.2 - bydlení v RD 0,61 ZH 53204/IV 
 

 0,67  0 

BR.3 - bydlení v RD 0,31 ZH 
TR 

56701/V 
 

 0,31  0 

BR.4 - bydlení v RD 6,12 OR 53214/V  0  5,91 

BR.5 - bydlení v RD 0,22 ZH 55011/III  0,22  0 

BD.1 - bydlení v BD 0,22 ZH 
TR 

53204/IV 
 

 0,09  0 

BM.1 - bydlení smíšené 
- městské 

0,23 -- 
-- 

  0  0 

BS.1 - bydlení smíšené - 
specifické 

0,22 ZH 55011/III  0,22  0 

BS.2 - bydlení smíšené - 
specifické 

0,37 OR 
TR 

55011/III 
53204/IV 

 0  0,37 

BS.3 - bydlení smíšené - 
specifické 

2,37 OR 55011/III 
53204/IV 
56811/V 

 0  2,37 

VD.1 - výroba drobná, 
lehká 

2,55 OR 54068/V 
53211//IV 

 0,27  0 

VD.2 - výroba drobná, 
lehká 

0,78 OR 53211/IV  0  0,78 

VD.3 - výroba drobná, 
lehká 

1,56 TR 
ZH 

53211/IV 
55011/III 

 0,45  0,44 

VD.4 - výroba drobná, 
lehká 

2,94 OR 
TR 

55011/III 
53204/IV 

 0  2,94 

VP.1 - veřejné 
prostranství 

0,40   -  0 
 

 0 

VP.2 - veřejné 
prostranství 

0,24  ZH 53204/IV  0,14  0 

PK.1 - veřejné 
prostranství, park veř. 

0,95    0  0 

ZH – zahrady 
v obytném území 

0,71    0  0 

ZK - rekreace  - 
specifické formy - 
        - zahrádky 

0,72    0  0 
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Součet 24,36    2,37  15,65 

zábor ZPF intravilán  
tř ochr. I.-II. 

   ---    

zábor ZPF intravilán 

tř ochr. III.-V. 

    2,37   

zábor ZPF extravilán  

tř ochr. I.-II. 

     ---  

zábor ZPF extravilán  

tř ochr. III.-V. 

      15,65 

 
Rozvojové lokality v k.ú. Stráž na plochách půdního fondu, které jsou obsaženy a vyhodnoceny v 
současném ÚPO Stráž z r. 2006 s "předběžným souhlasem s vyjmutím ze ZPF": 
BR.1, BR.2,  BR.3, BR.4 BR.5,  BD.1,  BM.1, BS.1, BS.3, VD.1 VD.3 –  
vesměs v původním rozsahu, VD.4 - plocha dotčeného PF je oproti ÚPO redukovaná. 
Rozvojové lokality v k.ú. Stráž na plochách půdního fondu, které jsou nově vymezené: 
BS.2, VD.2 
Vymezené plochy ZH (zahrady v obytném území) a ZK (zahrádky) na zemědělských a ostatních 
plochách, jsou bez nároku na vynětí ze ZPF. 
 

 

 
 
 
 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

1.1 část obce Valcha, k.ú. Stráž, k.ú. Borek     
BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,93ha OR 
TR 

56701/V    0,80 

BV.2 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,69ha OR 52914/III    0,60 

Součet       1,40 
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Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

2.0 část obce Borek, k.ú. Borek     
BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,44ha OR 
 

54702/IV    0,44 

BV.2 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,57ha OR 51500/II   0,57  

BV.3 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,48ha OR 51500/II   0,48  

BV.4 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,61ha OR 51500/II   0,61  

Součet      1,66 0,44 

 
 
 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

2.1 Rekreační území „Sycherák“, k.ú. Borek,  
                                                          k.ú. Dehetná  

    

Rekreační území 58,18ha       

LR / RH  
- Les zvláštního určení - 
LR - les rekreační   
RH – rekreace hromadná 

17,70ha       

RH.1 - RH – rekreace 
hromadná 

1,20ha OR 52911/II   1,20  

RH.2 - RH – rekreace 
hromadná 

2,54ha OR 52911/II   1,82  

RH.3 - RH – rekreace 
hromadná 

1,32ha TR 52901/II   0,00  

Součet      3,02  
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Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

3.0 část obce Bernartice, k.ú. Bernartice      
BR.1 - bydlení v RD 0,52ha ZH 75014/IV 

 
   0,52 

BR.2 - bydlení v RD 0,39ha ZH 75014/IV 
72954/V 

   0,39 

BR.3 - bydlení v RD 0,06ha OR 76411/III    0,06 

BR.4 - bydlení v RD 1,30ha TR 
ZH 

75014/IV    0,92 
0,38 

BR.5 - bydlení v RD 0,75ha TR 75014/IV    0,75 

BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

1,03ha OR 
TR 
ZH 

75004/IV 
72914/III 

   0,20 
0,49 
0,34 

BV.2 - bydlení smíšené - 
vesnické 

2,01ha 
 

TR 75004/IV  0,76  0,49 

BV.3 - bydlení smíšené - 
vesnické 

1,47ha OR 73716/V    1,45 

BV.4 - bydlení smíšené - 
vesnické 

1,02ha OR 
TR 

75004/IV 
72914/III 

   0,64 
0,38 

VP.1 - veřejné 
prostranství 
 

0,81 OR 
TR 

75004/IV 
72914/III 
75014/IV 

   0,09 
0,58 

PK.1 - veřejné 
prostranství  
 - PK -  park veřejný 

1,09 ha TR 76901/V    0,00 

Součet 
    0,76  7,68 

zábor ZPF intravilán  
tř ochr. I.-II. 

       

zábor ZPF intravilán 

tř ochr. III.-V. 

    0,76   

zábor ZPF extravilán  

tř ochr. I.-II. 

       

zábor ZPF extravilán  

tř ochr. III.-V. 

      7,68 
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Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

4.0 část obce Strachovice, k.ú. Strachovice      
BR.1 - bydlení v RD 1,29ha OR 

TR 
54602/III 
72901/I 

  0,46 0,63 
 

BR.2 - bydlení v RD 1,67ha OR 
ZH 

72914/III 
74713/IV 

 0,29  0,95 
0,28 

ZV.1 
- plochy zemědělské 
ZV – areály zem. 
výroby 

1,35ha       

Součet     0,29  1,86 

 
 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

5.0 část obce Dehetná, k.ú. Dehetná     
BR.1 - bydlení v RD 0,70ha OR 

TR 
54702/IV 
56701/V 

  
0,08 

 0,24 
0,22 

BR.2 - bydlení v RD 0,18ha TR 54702/IV  0,17   

BR.3 - bydlení v RD 0,37ha TR 
ZH 

53716/V  0,06 
0,15 

  

OK.1 – občanská 
vybavenost -   komerční 

2,33ha OR 52904/III    1,61 

OK.2 – občanská 
vybavenost -komerční 

0,63ha -      

OK.3 – občanská 
vybavenost - komerční 

1,76ha OR 53716/V    1,76 

Součet     0,46  3,83 
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Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

6.0 část obce Souměř, k.ú. Souměř      
BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,67ha TR 
ZH 

53214/V  0,19   

BV.2 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,70ha  --      

BV.3 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,28ha --      

VS.1 - výroba smíšená 
- přestavbová plocha 
devastovaného území 
bývalé kožešinové farmy  

3,53ha TR 53214/V    2,53 

Součet     0,19  2,53 

 
 
 
 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

7.0 část obce Jadruž, k.ú. Jadruž     
BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,80ha OR 
TR 

75001/III    0,80 

BV.2 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,91ha TR 
ZH 

72914/III 
75004/IV 

 0,91   

BV.3 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,61ha TR 
ZH 

75004/IV  0,53   

Součet     0,19  2,53 
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Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

8.0 část obce Olešná, k.ú. Olešná     
BR.1 - bydlení v RD 0,74 OR 

TR 
52904/III 
56901/V 

   0,56 

BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,43 --      

BS.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

3,76 --      

Součet       0,56 

 
 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

9.0 část obce Bonětice, k.ú. Bonětice     
BR.1 - bydlení v RD 0,83 OR 

TR 
55004/III    0,86 

BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,40 TR 54702/IV  0,40   

Součet     0,40  0,86 

9.0 část obce Bonětice, k.ú. Bonětice - rekreační území Dlouhý rybník – 14,94 ha 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

zábor PUPFL 
 

-- -- 

 
 
Lokalita ÚP / funkční 
využití 

Plocha 
lokality 

ZPF zábor ZPF podle tř.ochrany (ha) 

  druh BPEJ / 
tř. ochrany 

zastav. území nezastav. území 

    I.-II. III. -V. I.-II. III. -V. 

10.0 část obce Bonnětičky, k.ú. Bonětičky     
BV.1 - bydlení smíšené - 
vesnické 

0,46 TR 52914/III    0,46 

BV.2 - bydlení smíšené - 
vesnické 

1,18 TR 52914/III    1,18 

Součet       1,64 
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 5. CELKOVÁ BILANCE DOTČENÝCH PLOCH PŮDNÍHO FONDU 
- rozvojovými záměry územního plánu - podle katastrálních území administrativního území městyse 
Stráž 
(v celkové bilanci jsou zahrnuty i dotčené plochy ZPF v k.ú. Stráž vyhodnocené v územním plánu 
obce Stráž z r. 2006 - viz tabulka záborů v části obce)  

zábor ZPF (ha)  
území 

rozvoj. 
lokality zastav. území nezastav. území celk. 

 (ha) I.-II. III. -V. I.-II. III. -V.  

1.0  část obce  STRÁŽ,  
k.ú. Stráž 

24,36  2,37 0 15,65 18,02 

1.1 část obce Valcha,  
k.ú. Stráž, k.ú. Borek 

1,62  0 0 1,40 1,40 

2.0 část obce Borek,  
k.ú. Borek 

2,10  0 1,66 0,44 2,10 

2.1 Rekreační území „Sycherák“,  
k.ú. Borek,  k.ú. Dehetná 

5,06  0 3,02 
 

0 3,02 

3.0 část obce Bernartice,  
k.ú. Bernartice 

10,45  0,76 0 7,68 8,44 

4.0 část obce Strachovice, 
k.ú. Strachovice 

4,31  0,29 0 1,86 2,15 

5.0 část obce Dehetná,  
k.ú. Dehetná 

5,97  0,46 0 3,83 4,29 

6.0 část obce Souměř,  
k.ú. Souměř  

5,18  0,19 0 2,53 2,72 

7.0 část obce Jadruž,  
k.ú. Jadruž 

2,32  1,44 0 0,80 2,24 

8.0 část obce Olešná,  
k.ú. Olešná 

4,93  0 0 0,56 0,56 

9.0 část obce Bonětice,  
k.ú. Bonětice 

1,23  0,40 0 0,86 1,26 

10.0 část obce Bonětičky,  
k.ú. Bonětičky 

1,64  0 0 1,64 1,64 

Celkem 
 
 

69,17 0 5,91 4,68 37,25 47,84 
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10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
-------------------------------------------------------------- 
 
1. LUKON investment a.s., zastoupený ing. Andrejem Kondratovem, místopředsedou 
představenstva., vlastník pozemků p.č.3398/4, 3398/5 a p.č. 3398/8 v k.ú. Stráž u Tachova. 
Obsah námitek: 
la) Nesouhlasí s návrhem umístění veřejně prospěšné stavby „DI1 - přeložka silnice IU195 na 
pozemcích p.č. 3398/5, p.č. 3398/4 a p.č. 1130/5 k.ú. Stráž u Tachova.  
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění 
Přeložka silnice IU195 na pozemcích p.č. 3398/5, p.č. 3398/4 a p.č. 1130/5 k.ú. Stráž u Tachova se 
po projednání s dotčenými orgány vyřazuje z návrhu ÚP Stráž, protože částečná přeložka silnice v 
zastavěném území obce není nezbytná. Návrh ÚP Stráž obsahuje územní rezervu obchvatu silnice 
11/ 195, navrženou mimo zastavěné území obce jako součást budoucí i.eskolesské tangenciály, v 
souladu s nadřazenými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraj e. 
lb)  Požaduje do návrhu územního plánu zařadit nově oddělovaný pozemek p.č. 3398/8 jakož i 
pozemky p.č. 3398/5 a 3398/4 v k.ú. Stráž u Tachova a to do ploch se shodným funkčním 
využitím jako jsou pozemky stávajícího sousedního zemědělského areálu, ve vlastnictví 
LUKON a.s. 
Námitce se vyhovuje. 
Projektant přihlédl k funkčnímu využití ploch na sousedních pozemcích a ke stávajícímu rybníku 
na pozemcích 3398/7, p.č. 1130/4 a st.p.č. 510 a č. 511 v k.ú. Stráž u Tachova. 
Odůvodnění 
Jedná se o úpravy funkčních ploch po vyjmutí přeložky silnice II/195 v obci z návrhu územního 
plánu. Do návrhu územního plánu se zahrnuje rovněž plocha se stávajícím rybníkem, který dříve 
nebyl geometricky zaměřen. Dotčené orgány neměly připomínky k uvedené ÚPravě. 
 
2. LUKON investment a.s., zastoupený ing. Andrejem Kondratovem, místopředsedou 
představenstva., vlastník pozemků v rekreačním území Dlouhý rybník v k.ú. Bonětice. 
Obsah námitky: 
2a) Nesouhlasí s návrhem na začlenění pozemků společnosti na výkresu „Základní členění území" - 
rekreace k.ú. Bonětice, rekreační území Dlouhý rybník, severní břeh R1, protože do předmětného 
území nebyly začleněny pozemky p.č. 1615 a p.č. 1623, část pozemku p.č. 1681/3 (břeh rybníku), 
k.ú. Bonětice. 
Námitce na začlenění p.p.č. 1615 k.ú. Bonětice do rekreačního lesa se nevyhovuje.  
Odůvodnění 
Požadavku na začlenění pozemku lesa p.č. 1615 k.ú. Bonětice do rekreačního lesa nelze vyhovět 
protože změna funkčního využití na les rekreační nebyla odsouhlasena dotčeným orgánem a 
nejedná se o návrh vlastníka pozemku. 
Na podkladě detailního zobrazení plochy bylo zjištěno, že p.p.č. 1623 a část p.p.č. 1681/3 jsou do 
návrhu ÚP začleněny dle požadavku vlastníka.  
 
2b) Nesouhlasí s vymezením hranice zastavěných ploch na výkresu „Hlavní výkres - urbanistická 
koncepce" u navrhovaných ploch rekreace v k.ú. Bonětice, rekreační území Dlouhý rybník z 
důvodu, že návrh nového územního plánu zhoršuje možnost využití ploch schválených již změnou 
č. 1 platného územního plánu obce Stráž dále, že do předmětných ploch nebyly začleněny 
požadované pozemky p.č. 1673,. p.č. 1615, p.č. 1630/15, 1535/15, p.č. 1488/3, p.č. 1488/4, p.č. 
1625, p.č. 1535/6, p.č. 1535/4 a p.č. 1623 v k.ú. Bonětice 
Námitce se vyhovuje kromě p.p.č. 1615 k.ú. Bonětice. 
Odůvodnění 
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Řešení uvedené námitky je výsledkem dohody na veřejném projednání návrhu ÚP Stráž ze dne 15. 
7. 2011. Do návrhu ÚP Stráž byly převzaty plochy rekreace v rozsahu dle platné změny č. 1 ÚPO 
Stráž a dále výše uvedené pozemky kromě p.p.č. 1615 k.ú. Bonětice. 
2c) Požaduje pozemek p.č. 2750/1 v k.ú. Bonětice začlenit do ploch dopravní infrastruktury.  
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění 
K zařazení pozemku p.č. 2750/1 v k.ú. Bonětice do dopravní infrastruktury nebylo žádných 
připomínek. 
2d) Požaduje umožnění záměru na zhotovení lávky pro pěší, přes vodní plochu, spojující břehy 
v severovýchodní části rybníka Boněťák. Požaduje tento záměr zapracovat do návrhu územního 
plánu. 
Námitce se vyhovuje, avšak pouze v rozsahu vypovídacích možností vydaného územního plánu 
Stráž. 
Odůvodnění 
Záměr se týká plochy rekreačního území Bonětice - Dlouhý rybník. Proti záměru nebyly námitky 
za podmínky, že tento záměr bude součástí zpracované „Územní studie", kterou zajistí vlastník 
rekreačního území. 
 
3. David Donoval, bytem Stráž. Vlastník pozemku p.č.150/15 v k.ú. Stráž 
3a) Požaduje řešit v návrhu ÚP Stráž plochu, jejíž součástí je rovněž pozemek .p.č. 150/15 k.ú. 
Stráž, na které bude umožněna také výstavba rodinného domu o jednom nadzemním podlaží s 
podkrovím. 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění 
Proti požadované úpravě funkčního využití plochy s pozemkem p.č. 150/15 k.ú. Stráž také pro 
bydlení v rodinných domech není připomínek ze strany příslušných dotčených orgánů ani ze 
strany Městyse Stráž. 
 
4. Pavel Roháč, bytem Stráž, vlastník pozemků ve Stráži. 
4a) Nesouhlasí s návrhem přeložky silnice II/195m která rozděluje jeho pozemek p.č. 1142/4 v k.ú. 
Stráž. Žádá o přehodnocení tak, aby na uvedeném pozemku bylo možné realizovat novostavbu 
rodinného domu. 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění 
Jedná se o řešení obdobné námitky vůči navržené přeložce silnice II/195 ve Stráži jako u vlastníka 
LUKON a.s.. Rozvojovou plochu smíšeného bydlení na p.p.č.1142/4 v k.ú. Stráž obsahoval již 
dosavadní územní plán obce. 
 
 
11. Vyhodnocení připomínek 
-------------------------------------------------------------- 
 
Veřejné projednání k návrhu ÚP Stráž svolal pořizovatel územního plánu - MěÚ Tachov odbor 
výstavby a územního plánování, Veřejnou vyhláškou - Oznámením o veřejném projednání návrhu 
ÚP Stráž a Oznámením o zveřejnění návrhu ÚP Stráž - č.j. 708/2011OVÚP ze dne 26. 5. 2011. Tato 
veřejná vyhláška byla doručena dne 14. 6. 2011, 15tý den po jejím zveřejnění na poslední úřední 
desce. Na úřední desce MěÚ Tachov byla zveřejněna dne 30. 5. 2011, na úřední desce Úřadu 
městyse Stráž byla zveřejněna dne 30. 5. 2011 a na elektronické úřední desce MěÚ Tachov byla 
zveřejněna dne 30. 5.. 2011. Dotčené orgány a sousední obce byly k veřejnému projednání o návrhu 
územního plánu pozvány každý jednotlivě, oznámení jim bylo doručeno nejpozději dne 2. 6. 2011. 
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Návrh ÚP Stráž předkládaný k veřejnému projednání byl upraven na základě výsledků projednání 
na společném jednání s dotčenými orgány. 
Návrh ÚP Stráž před řízením o jeho vydání posoudil Krajský úřad Plzeňského kraje a dne 
15.12.2010 vydal souhlasné stanovisko. Krajský úřad Plzeňského kraje neshledal nedostatky podle 
§ 51 odst.2 stavebního zákona, které by bránily zahájit řízení o vydání územního plánu Stráž. 
Návrh ÚP Stráž s odůvodněním byl vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, na úřadu 
městyse Stráž a na webové stránce města Tachov po dobu od 16. 6. 2011 do 15.7. 2011. Nejpozději 
při veřejném projednání návrhu územního plánu Stráž dne 15.7. 2011 mohl každý uplatnit své 
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli uplatnit své námitky s tím, 
že všichni byli veřejnou vyhláškou upozorněni, že k později uplatněným připomínkám a námitkám 
se ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
11. 1 Vyhodnocení připomínek a žádostí podaných před veřejným projednáním 
1. Stanovisko Ministerstva životního prostředí, odbor výkonu státní správy III Purkyňova 27 Plzeň 
zn. 441/520/11 ze dne 22. 6. 2011. 
Trvá na stanovisku k návrhu ÚP Stráž, které bylo zasláno dopisem zn. 520/76/09 ze dne 25. 2. 2009. 
Stanovisku, které je vztaženo k návrhu aktualizovaného zadání ÚP Stráž je v návrhu ÚP Stráž 
vyhověno. 
 
2. Vyjádření DIAMO, st.p.o.z.. Správa uranových ložisek Příbram, zn. 4030/393/2011 ze dne 31. 
5. 2011 
Nemá doplňujících připomínek ke svému vyjádření ze dne 10.2.2009, zn.4030/162/09. 
 
3. Vyjádření Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, č.j. 104101/2011-MZE130731 ze 
dne 20. 6. 2011 . 
Po seznámení s upraveným a posouzeným návrhem ÚP Stráž, sděluje tyto informace. 
1. V katastrálních územích Bernartice, Bonětice, Boněticky, Jadruž, Olešná, Souměř a Strachovice 
u Bernartic neprobíhá řízení o pozemkové úpravě dle zákona 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. V katastrálních územích Borek u Tachova byla provedena a schválena jednoduchá pozemková 
úprava rozhodnutím č.j. 3039/04-PÚ ze dne 26. 11. 2004 a následně bylo vydáno rozhodnutí o 
výměně vlastnických práv č.j. 1222/2005-PÚ ze dne 2. 6. 2005 dle zákona č. 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o 
pozemkové úpravě bylo ukončeno zápisem do katastru nemovitostí ze dne 25. 7. 2005. Požaduje 
tuto skutečnost respektovat v plném rozsahu návrh ÚP Stráž uvedené respektuje. 
 
5. V k.ú. Dehetná probíhají práce na KPÚ dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozekových úpravách a 
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je schválen návrh plánu 
společných zařízení. Požaduje respektovat průběh prací na realizaci KPÚ v k.ú. Dehetná se 
vzájemnou součinností mezi zhotovitelem KPÚ a zhotovitelem ÚP Stráž u Tachova.. 
 
6. V k.ú. Stráž u Tachova probíhají práce na KPÚ dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Požaduje repektovat průběh 
prací na realizaci KPÚ v k.ú. Stráž u Tachova se vzájemnou součinností mezi zhotovitelem KPÚ a 
zhotovitelem ÚP Stráž u Tachova. 
 
Do návrhu územního plánu byly převzaty návrhy společných zařízení z KPÚ Dehetná. Projekt 
společných zařízení KPÚ Stráž není dosud zpracován, tudíž nebyl podkladem pro zpracování 
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návrhu územního plánu Stráž. 
Respektování výše uvedených KPÚ bylo požadavkem pokynů pořizovatele na úpravu návrhu ÚP 
Stráž po společném jednání. 
 
11. 2 Vyhodnocení připomínek a žádostí podaných při veřejným projednání 
l. Sousední obce, tj. města Bor, Přimda a Bělá nad Radbuzou, obce Staré Sedlo, Třemešné Hostouň 
a Vidice neuplatnily žádné připomínky k upravenému návrhu územního plánu Stráž. 
 
2. V rámci řízení o návrhu ÚP Stráž pořizovatel do dne veřejného projednání neobdržel žádnou 
připomínku od občanů k návrhu územního plánu Stráž. 
 
3. Na veřejném jednání o návrhu územního plánu dne 15. 7. 2011 pan Josef Hrůza, vznesl dotaz na 
využití plochy s pozemkem p.č. 2442/4 k.ú. Stráž. 
Na dotaz odpověděl starosta městyse Stráž a pověřený zastupitel pro územní plán Stráž pan Karel 
Fišpera, že se jedná o pozemek veřejně přístupný i k nově navržené bytové zóně. Městys Stráž 
bude žádat o převod tohoto pozemku do svého vlastnictví, z dosavadního vlastnictví České 
republiky, Pozemkový fond. 
Nejednalo se tedy o připomínku k navrhovanému řešení územního plánu. 
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Poučení 
 
Proti Územnímu plánu  Stráže vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).    
 
Účinnost 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,  
 tj. dne:               
 
 
 

Místostarostka městyse Stráž: Starosta městyse Stráž: 

Jitka Ježková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karel Fišpera 

 
 
 
 
 


