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I. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A. Vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů v území
A1. Soulad územního plánu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou Plzeňským krajem
Z dosud platné Politiky územního rozvoje ČR vyplývá, že řešené území
se nenachází v žádné specifické oblasti, rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose nadregionálního významu vymezené tímto dokumentem,
proto nejsou PÚR ČR stanoveny žádné podmínky pro rozhodování o
změnách v tomto území.
Ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje vyplývá, že řešené území
se nachází v nadmístní rozvojové ose OR1 Plzeň – Kralovice - Most
vymezené tímto dokumentem.
Při zpracování územního plánu obce Rybnice byly zohledněny limity a
požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
( dříve ÚP VÚC Plzeňské aglomerace ) :
- obchvat silnice I. třídy I/27 ( obchvat Rybnice )
- územní systém ekologické stability – trasa nadregionálního
biokoridoru – ochranné pásmo
- ochranné pásmo polního letiště Plasy
- jsou vytvářeny předpoklady pro stabilizaci osídlení
- je posilováno trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro
přiměřený rozvoj bydlení
- je zabezpečena optimální lokalizace podnikatelských aktivit
- při urbanistickém rozvoji zastavěného území nedochází ke
fragmentaci krajiny a je podporováno zvyšování biodiverzity
krajiny

A.2 Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
Urbanistické a architektonické hodnoty území a ochrana
nezastavěného území jsou zajištěny celkovým řešením územního
plánu.
Územní plán obce Rybnice maximální měrou chrání krajinu a obnovuje
řadu přírodních hodnot v území, aniž by byly neúměrně omezovány
nebo negovány ekonomické a sociální stránky rozvoje života obyvatel
a zachovává přírodní fenomény a krajinný ráz jako nejvhodnější
prostředí pro rekreaci obyvatel, dále stabilizuje a rozvíjí prvky
územního systému ekologické stability.

1

A.3 Soulad se Zásadami územního rozvoje plzeňského
kraje
Územní plán obce Rybnice posiluje stabilitu osídlení s ohledem na
místní podmínky, zabezpečuje plochy pro lokalizaci ekonomických
aktivit, vytváří podmínky pro rekreační zpřístupnění krajiny:
- je posilována především funkce bydlení
- nově je vymezena rozvojová smíšená plocha pro bydlení s
podnikáním
- je navržena nová plocha pro rozvoj lehké výroby

A.4 Prvky přecházející na sousední správní území
Na sousední katastrální území přecházejí prvky lokálního i
nadregionálního územního systému ekologické stability ( ÚSES ), které
nejsou vázány na hranice katastrálních území, ale vytvářejí v krajině
ucelený a vzájemně propojený systém.

A.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Požadavek stabilizace a mírného růstu počtu obyvatel byl návrhem
splněn v rozsahu 6-ti nových rozvojových ploch pro bydlení. Jedna
z nich je doplněna funkcí podnikání. Největší ze zastavitelných ploch
je etatizována z hlediska zástavby RD, přičemž v části území etapy č.1
už bylo v r. 2010, 2011 vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu 11 RD
( projekt na 37 RD ) a 3 RD.
Návrh dále obsahuje novou plochu pro rozvoj lehké výroby.

B. Údaje o splnění zadání
Podkladem pro zpracování návrhu zadání byl souhrn informací o
území – průzkumy a rozbory. Návrh zadání schválilo obecní
zastupitelstvo obce Rybnice usnesením č. 9/2010/1 dne 14.9. 2010.
Schválené zadání bylo závazným podkladem pro návrh územního
plánu obce Rybnice, který byl zpracován tak, že splnil požadavky
uložené v návrhu zadání.
Při lokalizaci zastavitelných ploch s funkcí bydlení byla uplatňována
vhodná diverzifikace forem bydlení.
Cíl zadání zajistit významu obce přiměřený rozvoj sídla byl splněn.
Rovněž byl stabilizován ÚSES.
Jsou splněny požadavky na řešení hlavních střetů v území.

C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
C.1 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Při zpracování územně plánovací dokumentace se vycházelo z těchto
podkladů a požadavků:
- průzkumy a rozbory řešeného území
- nadřazená dokumentace
- limity využití území
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Jako perspektivní jsou v územním plánu navrženy zejména tyto
funkce:
- je dále posilována především funkce bydlení
- je navržena nová plocha pro smíšené území bydlení +
podnikání a plocha pro rozvoj lehké výroby
Návrh urbanistické koncepce akcentuje především následující
aspekty :
- větší rozsah nových zastavitelných ploch vychází z významu
obce a jejím umístěním v nadmístní rozvojové ose OR1 Plzeň –
Kralovice - Most
- využití jednotlivých ploch vychází z existující struktury obce a
osady, jejího charakteru, krajinného rámce a respektuje limity
využití
- jsou respektovány a dále rozvíjeny přírodní hodnoty ÚSES
- nové plochy pro bydlení jsou navrženy relativně proporcionálně
v jednotlivých částech obce Rybnice
- je navržena nová plocha pro bydlení + podnikání a pro rozvoj
lehké výroby
- v podrobnější dokumentaci bude navržen v nových plochách
vhodný typ zástavby ( rodinné domy izolované, dvojdomy,
event. řadové domy ) a v zastavěném území dodržen ráz obce
Ochrana architektonických a urbanistických hodnot
- Ochrana hodnot území je zajištěna základní urbanistickou
koncepcí. Mezi urbanistické a architektonické hodnoty patří
(nad rámec nemovitých kulturních památek) i stavby, které jsou
dokladem historického vývoje obce a jednotlivé zachovalé
historické stavby a objekty – v obci je zachováno několik
původních dřevěných staveb z 19. století, některé usedlosti a
chalupy jsou evidovány jako nemovité kulturní památky
- Kromě ochrany těchto staveb v intencích právních předpisů,
jsou chráněny rovněž vhodně zvoleným způsobem využití, které
je slučitelné s významem stavby.
Mezi přírodní hodnoty, které je nutno v území zachovat a
chránit před znehodnocením (nad rámec právních předpisů),
patří ochranná zeleň podél komunikací a veřejná zeleň v obci.
Rozvoj obce
- Urbanistická struktura, rozvržení ploch s rozdílným způsobem
využití, základní provozní a komunikační vazby jsou do značné
míry předurčeny předchozím vývojem obce a jejím krajinným
zázemím. Řešením návrhu územního plánu na tyto hodnoty
navazuje a dále je harmonicky rozvíjí.
Členění území na zastavitelné a nezastavitelné
- katastrální území Rybnice je v návrhu územního plánu řešeno
jako harmonický celek zastavitelných a nezastavitelných území.
Odůvodnění vymezení ÚSES - LBK 14 – 15 :
- Navržené vymezení LBK bylo detailně koordinováno s ÚP
města Kaznějov (Hucl 2005), ve kterém byla schválena
prakticky souvislá zástavba území na zbytkových plochách orné
půdy mezi Kaznějovem a Rybnicí, a to až k severní hranici
správního území města (bydlení a živnostenské provozy).
Do relativně nového ÚP města Kaznějov (Hucl 2005) však
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nebylo vůbec implementováno vymezení ÚSES, které by mělo
být povinnou součástí ÚP. Dodatečně zpracovaný Generel
ÚSES Kaznějov (Panuška, Hanauerová 2005?) je však
neautorizovaný, metodicky zcela chybný a nedoporučuje se
vůbec
zapracovávat
do
jakékoliv
územně-plánovací
dokumentace. Z tohoto důvodu musely být předběžně
prověřeny širší vazby předběžným vymezením ÚSES i na
území města Kaznějov, a to tak, aby reálně vymezená síť
odpovídala metodickému požadavku na velikost prostorové
buňky kolem 2km. Rozsah stávající zástavby i dalších
rozvojových záměrů schválených v platném ÚP na území města
Kaznějov (těžba nerostů, výroba, obchvat I/27, bydlení atd.)
vyvolala v sousedním území obce Rybnice nezbytnost
vymezení lokálního biokoridoru mezofilního typu mezi lesem
Křebekov a kaňonem Kaznějovského potoka. Největším
problémem obecné ochrany krajiny podle zákona 114/1992 Sb.
v aktuálním znění a širších vazeb lokálních ÚSES v okolí
správního území obce Rybnice je likvidace přírodních stanovišť
a již vymezených skladebných částí ÚSES rozrůstající se
těžbou kaolínů – bude co nejdříve nutné provést podrobnější
analýzu a koordinaci ÚSES s dlouhodobým výhledem plánů
těžeb a rekultivací (podle Aron 2011). Propojení mezi lesními
ekosystémy předmětným lokálním biokoridorem v minimální
šířce 15m na aktuálních plochách orné půdy zasáhlo do
některých požadovaných rozvojových ploch obce Rybnice
(především BV na ploše Z5). Pro umístění biokoridoru na
mezofilních stanovištích mohly být využity již jen plochy orné
půdy podél ochranných pásem plynovodu a linie VN vedených
souběžně jižní hranice k.ú. Rybnice (v krajině již neexistuje jiná
varianta pro reprezentativní propojení mezofilního systému ES
podle metodických požadavků MŽP a MMR).

C.2 Základní údaje o řešeném území
Katastrální území obce Rybnice sousedí s těmito katastrálními územími:
Plasy, Nebřeziny, Kaznějov, Lomnička u Plas.
Obec Rybnice leží 5 km jižně od Plas, 1 km severně od Kaznějova a
21 km severně od centra Plzně.
Celková plocha řešeného území je 525 ha.
Rybnice je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností
Kralovice – jedná se o slaběji urbanizovaný okraj Plzeňské
aglomerace, méně propojený s jádrem Plzeňské aglomerace - území
obsahuje řadu rekreačních oblastí a prostory s výraznou ochranou
přírodních a krajinných hodnot.
Rybnice plní v současnosti převážně obytnou funkci, zastoupena je
zde i individuální rekreace. Obec má minimální občanskou vybavenost
a rozvinutou vlastní ekonomickou základnu.
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• Obyvatelstvo :
Vývoj obyvatelstva :
Rok
Počet obyvatel

1991

2001

2010

410

419

486

0-14

15-64

65+

80

339

67

16,4

69,8

13,8

Věkové složení obyvatelstva ( k 31.12. 2010 ):
Věková skupina
Počet obyvatel, abs.
Podíl obyvatel, %

• Občanská vybavenost :
V obci Rybnice se nacházejí tato zařízení občanské vybavenosti:
- mateřská škola s jídelnou ( kapacita 25 dětí )
- obecní úřad
- hostinec U Pašků
- kavárna s bowlingem
- tenisové hřiště
- Andrea Market ( potraviny, drogerie, oděvy )
• Ekonomické údaje :
Obec Rybnice má rozvinutou vlastní ekonomickou základnu, která
poskytuje pracovní příležitosti v obci.
Zaměstnanost v obci ( k 31.12. 2010 )
Počet zaměstnaných osob bydlících v obci

254

Počet osob vyjíždějících do zaměstnání mimo obec

218

Počet osob dojíždějících do zaměstnání do obce

218

Počet pracovních příležitostí v obci

255

V katastru obce Rybnice se nacházejí tyto větší firmy :
FRANTIŠEK BURDA ( vnitrostátní a mezinárodní doprava a jiné )
Pešek & spol., spol. s r.o. ( vnitrostátní a mezinárodní doprava )
BEST, a.s. ( výroba zámkové dlažby )
M. Pašek ( autoservis ), MARPA ( STK ) a Pašek s r.o. ( doprava )
AUTOBAZAR POTUŽÁK
KOVO Rýdl
• Historie, urbanismus, architektura
RYBNICE
O vzniku obce se tradují různé pověsti. Jedna z nich je, že celou obcí
protékal potok, který množstvím ryb oplýval, aneb na různých místech
se v množství rybníčků rozšiřoval. První zápisky o vzniku obce jsou z
roku 1193, kdy Rybnice náležela vladykám z Potvorova a později byla
5

darována klášteru plaskému. Ve středověku byla pouze malou vsí.
Větší význam obec získala ve 2. pol. 19. stol., kdy byla přeložena
dálková cesta z Plzně přes Rybnici do Plas a dále. V Obci je
zachováno několik původních dřevěných staveb z 19. stol.. Mezi
prvními domy v Rybnici, byl zájezdní hostinec, který ležel na hlavním
tahu vozové cesty Plzeň-Žatec. Do roku 1899 se zde na vozové cestě
v zájezdním hostinci vybíralo silniční "Mejto". V roce 1921 zde byl
postaven pomník padlým vojínům ve světové válce. Památkový úřad v
roce 1964 uznal domy č.p. 2, 3, 31 a zvonici na návsi za státní
památku. Od září roku 1929 byla v obci otevřena jednotřídní škola.
Zavřena pak byla roku 1977 kdy do školy docházelo 16 dětí. Nyní je
zde pouze MŠ.
Rybnice se nachází ve zvlněném terénu s prudším severním a jižním
svahem a díky členitému terénu se rozděluje do 4 částí: Stará ves,
Nová ves, Brejchalka, Průhon. Na Průhoně je menší rybník, do kterého
stéká voda z okolních polí a z něhož vytéká potok, který protéká obcí.
V obci působí SDH ( od r. 1904), svaz důchodců a svaz myslivců.
Obec Rybnice je součástí mikroregionu Dolní Střela. Mikroregion Dolní
Střela vznikl v roce 1999 jako sdružení 13 obcí a 29 částí obcí. Tyto
celky se sdružily za účelem propagace celého regionu a zlepšení
nabídky turistických služeb. Nachází se zde velké množství venkovské
architektury a ceněné jsou i přírodní krásy povodí řeky Střely.
• Přírodní podmínky
Rybnice se rozkládá v údolí , které se táhne směrem od Kaznějova do
Plas, je položena 434 m nad mořem.
Řešené území je
geomorfologicky součástí Plzeňské pahorkatiny. Jedná se o plošně
zvlněný, erozně denudační povrch na málo odolných karbonských
horninách, proterozoických fylitech a spilitech.
Území patří do klimatické oblasti mírně teplé MT11 s dlouhým a
suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a
podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
V katastrálním území Rybnice pramení Rybnický potok, který protéká
územím z jihozápadu na severovýchod.
Území je součástí plzeňského bioregionu č. 1.28, pouze výběžek ve
východní části území spadá do rakovnicko-žlutického bioregionu č.
1.16.
• Významné krajinné prvky, krajinný ráz
Podle novely ( usnesení č. 560/04 ) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny se v katastrálním území Rybnice nachází
registrovaný významný krajinný prvek VKP č. 10 ( mulda s potůčkem
zarostlá listnatými dřevinami ) v severovýchodní části řešeného
území.
Orná půda zabírá 50 % celkové rozlohy, asi 30 % sledované oblasti je
zalesněno lesy, 8 % tvoří trvalé travní porosty, zahrady a vodní plochy
a 12 % zbývá na ostatní plochy (zastavěná území, ostatní plochy ).
• Zeleň
Obec je prostorově rozdělena na několik úseků. Místy se vyskytuje
v menších plochách veřejná zeleň. Tuto zeleň tvoří travnaté plochy
doplněné vzrostlými stromy.
6

• Doprava
V katastrálním území Rybnice se nachází komunikace I. třídy a při
jižním okraji katastrálního území silnice II. třídy. Silnice I. třídy I/27
prochází obcí Rybnice ve směru sever – jih a je pro ni uvažována
přeložka – výhledové vedení silnice I/27 v nové trase bylo navrženo
technickou studií ( zpracovatel D – projekt, Plzeň ) v r. 2004, navržené
řešení bylo posouzeno procesem EIA a veřejné projednání „posudku“
proběhlo v říjnu 2007. Výhledové vedení silnice I/27 ( obchvat Rybnice
) je vedeno jako veřejně prospěšná stavba. Před obcí Rybnice ( podél
katastrálních hranic ) se na silnici I/27 napojuje silnice II. třídy II/204,
která vede ve směru východ – západ. Na uvedené komunikaci II/204
není plánovaná žádná změna takového rozsahu, ze které by vyplývaly
nároky na vymezení potřebného území nad rámec stávajícího stavu.
U území podél silnic II. třídy určeném pro bydlení, je nutné dodržet
odstupovou vzdálenost od komunikací pro splnění hlukových limitů dle
Nařízení vlády ze dne 15.3. 2006 č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací a současně v extravilánu obcí
zachovat ochranné pásmo 15 m od os komunikací II. třídy.
• Odkanalizování území
Obec Rybnice má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou
potřebu provozovanou a vlastněnou obcí. Tato kanalizace nese
všechny
charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně,
postupně podle možností předchozích správců území a momentálních
požadavků.
Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 300 – 1000
v celkové délce 2,3 km.
Splaškové vody jsou ze 45 % po předčištění v biologických septicích a
z 10 % v domovních mikročistírnách odváděny touto kanalizací do
potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových
jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV do Kaznějova – 2 km.
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se ve městě
vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod
s těmito ukazateli:
Poř.
Název
Charakter Počet
Číslo producenta výroby zam.
klien.
1
BEST
Beton výr. 100
2
Pašek
autoservis 50

Množ. BSK5 NL CHSK N NPOV kg/den kg/den Cr
celk. NH4+ celk.
m3/den
kg/den kg/den kg/den kg/den
16,2 5,2
4,7
9,5
0,7
0,4
0,2
1,87 0,75 0,69 1,37 0,1 0,06 0,025

Uvedení producenti likvidují odpadní vody na vlastní ČOV a
bezodtokové jímce. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací
do potoka.
V obci Rybnice je nově ( r. 2009 ) vybudována kanalizační síť. Oddílná
kanalizace v celkové délce 4,13 km je z plastových kanalizačních trub
profilu DN 300 a bude postupně dobudována po celé obci ( celková
délka 5,08 km ).
Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových
vod.
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Dále je v obci nově postavena mechanicko – biologická ČOV
s pneumatickou aerací a anaerobní dostabilizací kalu s kapacitou 500
EO – v r. 2011 zkušební provoz.
• Zásobení vodou
V obci Rybnice je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví částečně Vodárenské a kanalizační a.s. a částečně obce
Rybnice a provozován je VODÁRNOU PLZEŇ a.s. Umožňuje připojení
všech obyvatel v obci, ale zásobeno je jen 40%. Je součástí
skupinového vodovodu Plasy-Rybnice-Kaznějov-Obora. První úsek
vodovodu v obci Rybnice byl zbudován na cca počátku 80-tých let
min. století a jeho stav odpovídá stáří zařízení. V katastrálním území
Rybnice se nachází zdrojová oblast, která ale v současnosti není
používaná. Ochranné pásmo vodního zdroje zůstalo zachováno.
Pitná voda je do obce přivedena zásobním řadem z PVC 160 – 2 km
z vodojemu Plasy, odkud je čerpána ponorným čerpadlem EMU do
vodojemu Rybnice 2x 100 m³ (453,8/450,5 m n. m.). Zdrojem pitné
vody je prameniště Lomany. Přes katastr obce vede zásobní řad z
PVC 225 do Kaznějova. Z vodojemu pokračují samospádem rozvodné
řady po obci: PVC 160 - 2,15 km, PVC 110 - 2,85 km, LT 100 - 1,4 km,
PVC 90 - 0,4 km
Vodovod je v dobrém stavu, výstavba dalších vodovodních řadů
proběhla v roce 2001.
Ostatní obyvatelé jsou zásobeni i z domovních studní, v nichž je
dostatek vody, ale kvalita není známa.
Zdrojem požární vody je hydrantová síť a rybník na jižním okraji obce.
Systém zásobování pitnou vodou se do roku 2015 nebude měnit.
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ:
Pitnou vodou – stávající vrt ve vlastnictví Vodárenské a kanalizační
a.s., dovoz cisternami z Plas - 3 km
Užitkovou vodou – domovní studny, obecní studna, rybník na jižním
okraji
• Zásobení energiemi
Elektrická energie
V řešeném území probíhá 1 trasa vedení VN 22 kV, ze které je
napojena
obec
Rybnice
prostřednictvím
4
trafostanic.
Z transformačních stanic pak probíhá další distribuce elektrické
energie pomocí sítě nízkého napětí ( NN ) ke konečným odběratelům
v obci.
V katastrálním území Rybnice se nachází podzemní zařízení
distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V případě
jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést
vytýčení trasy podzemního energetického zařízení.
Zemní plyn
Obec Rybnice je plynofikována. Zdrojem zemního plynu je regulační
stanice (RS) plynu, která je situována na západní straně zastavěného
území obce a je napojena VTL přípojkou z VTL plynovodu, který
prochází řešeným územím západně od zastavěného území obce, ve
směru sever-jih. Vlastní distribuce zemního plynu je prováděna ze
středotlakých plynovodů.
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Telekomunikace
České radiokomunikace dle svého vyjádření v katastr. území Rybnice
nevlastní ani neprovozují podzemní vedení/zařízení sítě elektronických
komunikací. Nad řešeným územím procházejí 2 paprsky
radioreléových tras veřejné komunikační sítě ve správě Českých
radiokomunikací, v úseku Plasy ( ul. Lesík u Rybníka ) – Kaznějov ( ul.
Rybnice 148 ) a Radeč – Krašov.
Dále se v řešeném území nachází 1 Mw spoj T-mobile, 1 Mw spoj
( L9013 ) a dvě základnové stanice Vodafone a.s . ( PSPLA, PSKAZ ).
Český telekomunikační úřad dle svého vyjádření nevlastní ani
neprovozuje v katastrálním území Rybnice žádná zařízení.
Podzemní kabelové trasy s optickými kabely ( Sloane park ) se
v daném území rovněž nenacházejí.
• Nakládání s odpady
Nakládání s odpady v řešeném území se řídí Vyhláškou obce
Rybnice č. 5/2005 vydanou na základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Systém nakládání
s odpady stanovený v této obecně závazné vyhlášce je závazný pro
všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo
přechodné bydliště, i na osoby, které se na území zdržují.
Systém
nakládání
s komunálním
odpadem
zahrnuje
sběr
separovaného odpadu ( zvony na tříděný odpad – plasty, sklo, papír )
a mobilní svoz nebezpečného odpadu ( 2x za rok ). Zbytkový odpad se
ukládá do sběrných nádob ( popelnic ) umístěných u každé
domácnosti.
Služby spojené s komunálním odpadem zajišťuje firma BECKER
Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice.
• Ovzduší
Imise
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí
o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále „OZKO“) na
základě dat z roku 2006 zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 11/2005
obec Rybnice nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO vymezuje § 7 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a
nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a
podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnocení a řízení kvality
ovzduší).
Emise
Na území obce Rybnice se nevyskytují zvláště velké zdroje znečištění
ovzduší. Nachází se zde velký zdroj znečištění ovzduší - autolakovna
AUTO PAŠEK a 2 střední zdroje znečištění ovzduší - spalovací zdroj (
plynná paliva ) - AUTO PAŠEK a neveřejná ČSPH v areálu firmy
BEST.
Malým zdrojem znečišťování ovzduší by mohlo být pouze lokální
topení v jednotlivých domácnostech a popřípadě silnice I/27, která
prochází obcí.
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D. Limity využití území
Územní plán respektuje limity využití území, které jsou stanoveny
právními předpisy a správními rozhodnutími v různých oblastech.
Jedná se zejména o omezení, která vyplývají z ochrany přírody a
krajiny, ochrany nerostných surovin, ochrany podzemních a
povrchových vod, ochrany před záplavami, ochrany technické
infrastruktury a dopravy, ochrany památek a dalších.
Limity využití území, ze kterých vycházel návrh územního plánu obce
Rybnice, jsou souhrnně znázorněny ve výkresu O1 Koordinační
výkres.
Přehled stávajících limitů nacházejících se na katastrálním území
Rybnice :
Technická infrastruktura a doprava
- ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie 22 kV – 10 m
- ochranné pásmo distribučních elektrických stanic – stožárové 7m
- ochranné pásmo hlavního vodovodního řadu – 1,5 m
- ochranné pásmo hlavního kanalizačního sběrače - 1,5 m
- čistírna odpadních vod
- ochranné pásmo vodního zdroje – dle výkresu
- ochranné pásmo silnic I. třídy – 50 m ( mimo zastavěné území )
- přeložka silnice I/27 ( veřejně prospěšná stavba D 14 z ÚP VÚC
Plzeňské aglomerace ) + ochranné pásmo 50 m
- ochranné pásmo železnice – 60 m od osy krajní koleje na obě strany
- ochranné pásmo polního letiště Plasy
Příroda a krajina
Územní systém ekologické stability
- nadregionální biokoridor NRBK 49
- lokální biocentra funkční
- lokální biokoridory funkční
- návrh doplnění místního ÚSES
- významný krajinný prvek VKP č. 10 a další navrhované
Významné krajinné prvky vymezené zákonem
- lesy s ochranným pásmem 50 m.
Ostatní
- poddolované území
- nebilancované ložisko
- archeologická naleziště – archeologické zóny I. a II. kategorie
- radonové riziko
- staré ekologické zátěže - polní letiště Plasy
• Záplavové území
V katastrálním území Rybnice není vymezeno žádné záplavové území.
• Ložiska nerostných surovin, jejich těžba a poddolovaná území
V katastrálním území Rybnice se dle Geofondu nenachází žádná
ložiska nerostných surovin. Je zde evidováno poddolované území
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„Rybnice“ s identifikačním číslem 0890 a malou měrou do tohoto
katastru zasahuje poddolované území „Kaznějov“ s identifikačním
číslem 0909.
Rozsah poddolovaných území vychází především z dolových měr
propůjčených za účelem průzkumu a těžby černého uhlí. Kromě
dobývání uhlí je zde uváděna těžba kamenečných břidlic a železných
rud ( před rokem 1945 ).
Dle ZÚR Plzeňského kraje se v k.ú. Rybnice nachází jedno
nebilancované ložisko.
• Památky a archeologické lokality
V katastrálním území obce Rybnice se nalézá 6 nemovitých kulturních
památek :
RYBNICE
- Chalupa č.p. 31 ( st.p.č. 20 ) – rej.č. ÚSKP 16888/4-1575
- Přízemní stavení se sedlovou střechou v přední části roubené,
zbytek zděné. Hlavní průčelí má v oblíbené ploše roubené
stěny dvě dvoudílná čtyřkřídlá okna se segmentově vyříznutým
nadpražím. Trojúhelný nesymetrický štít, svisle bedněný s
laťováním rozděluje ploché prkno, dole řezané do obloučků na
dvě patra s výzorníky. V postranním průčelí je okno se
segmentovým nadpražím, vstupné dveře s nadpraží
profilovanou dřevěnou římsou, pravoúhlé okno, dveře do chléva
s nadpražní římsou stejného tvaru jako předcházející. Další
dveře do chléva římsu postrádají. Následuje prkenná
předstupující část stodůlky, ukončené zdí s oknem. Dispozice
obsahuje síň s trámovým stropem a schodišťovým žebříkem do
půdního prostoru. Za síní je plochostropá zděná kuchyně. Obě
světnice při štítovém průčelí jsou roubené s trámovými stropy.
Světnička na opačné straně síně má plochý strop. V chlévech z
cihel a vepřovic jsou povalové stropy. Sedlovou střechu nese
hambalkový krov, pokrytý eternitovými šablonami, zachoval se
původní široký komín.
- Pochází z 19. století.
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- Roubená zvonice na návsi – rej.č. ÚSKP 31943/4 -1572
- Drobná stavbička čtvercového půdorysu, roubená s obdélným
vchodem, drobnými v kládách vyříznutými okénky. Střechu tvoří
vysoký jehlanec pobitý prkny. Na vrchol otevřená zvonička
s jehlancovou stříškou.
- Lidová stavba ze začátku 19. století.
- Roubená hranolová stavbička na kamenné podezdívce, její
prostor je přístupný dveřním otvorem s nadpražní dřevenou
profilovanou římsou. Hranolovitá hmota nese střechu tvaru
vysokého jehlanu ze střídavě kladených prken. Uvnitř je
konstrukce procházející stavbou po její výšce dvěma sloupky,
které vyčnívají nad střechu. Mezi nimi je zavěšen zvonek,
chráněný drobnou stanovou plechovou stříškou. Při zvonici stojí
stará lípa.

- Chalupa č.p. 2 ( st.p.č. 31 ) – rej.č. ÚSKP 37005/4-1573
- Přízemní obytné stavení, převážně roubené, postavené na
kamenné podezdívce, která vyrovnává sklon terénu. Převážná
část domu je roubená, obílená V přední části dispozice se
nalézá světnice s trámovým stropem, s prkenným záklopem a
povaly, osvětlená na třech stranách drobnými okny v
tesařských zárubních s parapetními prkénky uvnitř,
eventuelními na vnější straně. Střed zaujímá síň s trámovým
stropem. Za ní je situována kuchyně v kamenném zdivu značně
vystupují na zadní straně z obrysu stavením osvětlená dvěma
drobnými okny v nikách se segmentovými záklenky, Má rovněž
trámový strop. Zadní část domu zaujímá komora, vymezení
roubenou stěnou i kamenní, a cihlovým zdivem. Členění hmoty
domu významně ovlivňuje lichoběžníkový svisle bedněný štít se
dvěma vzorníky. Uzavírá polovalbovou střechu, krytou
drážkovými pálenými taškami. Na dvorní straně z ní vystupuje
pultově zaklenutý vikýř, na opačné straně přikrývá pultová
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střecha rizalit kuchyně. Pod světnicí je půlkruhově kamenem
zaklenutý sklep, do kterého sestupuje přímočaré jednoramenné
schodiště se zápražím. Hospodářské příslušenství ve dvoře je
novodobé, památkově bezcenné.
- Usedlost č.p. 3 – areál u silnice - rej.č. ÚSKP 30930/4-1574
- Obytné stavení, sýpka, rané 19. stol.
- Přední část usedlosti je přízemní a obsahuje roubenou světnice
s trámovým stropem, roubenou plochostropou kuchyní. Tato
část má sedlovou střechu s drážkovou pálenou krytinou.
Střechu uzavírá trojúhelný štít pokrytý eternitem, předsazený
průčelní stěnou. V její ploše se rýsují dvě sdružená okna. K
obytné části přiléhá patrová s chlévem v přízemí, vymezeným
silnými kamennými zdmi. Chlév je zaklenut cihlami ve třech
polích oddělených eliptickými pasy. V patře jsou dvě sýpky
vymezené roubenými stěnami a seník s brázděnými stěnami a
hliněnou mazaninou ve výplňových plochách. Do všech tří
prostorů se vstupuje ze dvora žebříkovitými schody vedoucími
na pavlač s ornamentálně řezanými prkenným pažením a
hranolovými sloupky. Dveře z pavlače do všech prostorů rámují
tesařské zárubně. Sýpky jsou zastoupeny trámově s prkenným
záklopem. Sedlová střecha má hambalkový krov, podepřený
uprostřed stojatou stolicí. Před obytným stavením je situována
brána a branka do dvora, která má jednoduché uspořádání.

- Kaple – rej.č. ÚSKP 44297/4 -4540
- Drobná kaplička obdélného půdorysu. V průčelí otevřen
polokruhem zaklenutý vchod. Hlavní římsa nad ním obloukem
vyklenuta. Štít ze stran oblouky vykrajovaný vrcholí polokruhem
zaklenutým nástavcem. Ve štítu vybrána drobná nička. Interiér
plochostropý.
- Konec 18. století.
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- Usedlost č.p. 8 – rej.č. ÚSKP 100235
- Obytné stavení, chlévy, stodola, špýchar
- Obytné stavení je přízemní budova štítem orientovaná ke
komunikaci, krytá sedlovou střechou s valbičkou (drážková
pálená krytina), v přední části roubené, zadní část zděná,
obíleno. V roubené stěně do ulice dvě dvoukřídlé obdélné okno,
ve zděné části dva obdélné vstupy ( užší v kamenném ostění) a
dvě obdélná okna se třemi okenními tabulemi do tvaru písmene
T. Štít do ulice je lichoběžníkový, svisle bedněný.
- Chlévy plynule navazují na obytnou část, kterou nepatrně
převyšují. Jsou zděné, kryté sedlovou střechou opět s
drážděnou pálenou krytinou. Fasádu člení na nádvorní straně
pod korunní římsou čtyři dvojice malých čtvercových větracích
otvorů a jednoduchá kordová římsa. Pod ní dva obdélné vstupy
a souměrně kolem zadního z nich dvě menší obdélná okénka.
- Stodola z části roubená, z části bedněná, krytá sedlovou
střechou (pálená krytina).
- Špýchar je drobné přízemní roubené stavení kryté sedlovou
střechou ( pálená krytina ).
- Vznik v 1. pol. 19. stol.
Dále se v katastrálním území obce Rybnice nalézá z části 1
archeologické naleziště:
– eneolitické výšinné sídliště – pod č. SAS 12-31-16/5
- 800 m SV od obce Rybnice, u Rybnického potoka
- situováno na parcelu č. 707/5 - zasahuje tam jižní část
( větší část naleziště je na sousedním k.ú. Nebřeziny )
Jádro obce Rybnice je vedeno jako archeologická zóna I. a
archeologické naleziště pod číslem SAS 12-31-16/6. Jako
archeologická zóna II. je vedeno rozsáhlejší území. V případě
jakýchkoliv terénních úprav je nutno respektovat § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Ve výkresu O1 ( Koordinační výkres ) je vyznačeno přibližné vymezení
hranic archeologických lokalit.
Návrh územního plánu tyto lokality respektuje.
• Radonové riziko
K prvotnímu stanovení pravděpodobné rizikovosti ploch slouží
prognózní mapy radonového rizika 1: 50 000 České geologické služby.
Na většině řešeného území se nachází střední radonové riziko, v okolí
Rybnického potoka se nachází přechodné radonové riziko a místy
nízké radonové riziko.
Kategorie radonového rizika z geologického podloží
vyjadřuje
statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky
měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od těchto
kategorií lišit, především díky rozdílům mezi regionální a lokální
geologickou situací. Mapy radonového rizika nelze užít pro stanovení
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radonového rizika v jednotlivých objektech, protože skutečná radiační
zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální situací ( různá
propustnost půd, tektonické porušení hornin, lokální anomálie uranu
v horninách, antropogenní uranová kontaminace ). Konkrétní situaci je
třeba zjistit měřením objemové aktivity radonu v ovzduší v konkrétních
lokalitách.
• Zvláště chráněná území
V katastrálním území Rybnice se nenachází žádné maloplošné
chráněné území ani památné stromy.

E. Vyhodnocení vlivů řešení územního
plánu na udržitelný rozvoj území
Není požadováno.

F. Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění
funkce lesa
F.1 Zemědělský půdní fond - souhrnné údaje
V řešeném území jsou zastoupeny zemědělské půdy III., IV. a V. třídy
ochrany, které budou využity v okolí obce k rozšíření funkčních ploch
pro bydlení, bydlení a drobné podnikání a pro drobnou, řemeslnou
výrobu . Zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany se v katastrálním území
Rybnice nevyskytují.
Dle sdělení Pozemkového úřadu Plzeň-sever nejsou v daném území
zpracovány žádné pozemkové úpravy a v dohledné době se
nepřipravuje zahájení pozemkových úprav v obci Rybnice.
Vyhodnocení záborů ZPF je zobrazeno ve výkrese:
• O3 – Výkres předpokládaných záborů ZPF
V tomto výkrese jsou znázorněny navrhované vyhodnocované
lokality, hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků
(kultur) v nově navrhovaných plochách, investice do půdy a lesy. Dále
druhy pozemků řešeného území. Ve schématu na výkresu jsou
vyjádřeny BPEJ plošně.
Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na druhy
pozemků, zasahující BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny
z mapy KN v digitální podobě, která je podkladem při zpracování
územního plánu Rybnice, a to z PC v prostředí programu Archicad.
Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi grafickým a písemným
operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených
v databázi SPI.
ZPF v řešeném území tvoří: orná půda, trvalé travní porosty,
ostatní krajinná zeleň a zahrady.
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F.2 Metodika vyhodnocení záborů ZPF
Vyhodnocení důsledků územního plánu Rybnice na zemědělský půdní
fond (ZPF) vychází z Vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze
dne 29. prosince 1993 ( k zákonu č. 334/1992 Sb., a dle změn
provedených
zákonem
ČNR
č. 10/1993 Sb.
a
zákonem
č. 98/1999 Sb.). Postupy při zajištění ochrany zemědělského půdního
fondu při zpracování územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů jsou uvedeny v § 3 této vyhlášky a v její příloze
č. 3 Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond.
Ochrana zemědělského půdního fondu se řídí částí III – Zásadami
ochrany ZPF ( § 4 zákona č. 334/1992 Sb.) a částí IV – Ochrana ZPF
při územně plánovací činnosti ( § 5 zákona č. 334/1992 Sb.).
Dále se v ochraně ZPF uplatňuje Metodický pokyn odboru ochrany
lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 6. 1996
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
č. 334/1992 Sb., který zařazuje jednotlivé pětimístné BPEJ, vyjadřující
kvalitativní kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I. až V.).
Pro jednotlivé třídy jsou stanoveny možnosti zastavitelnosti:
• Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy
v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách
rovinných nebo mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry související
s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
• Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost a jde tedy o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a jen podmíněně zastavitelné.
• Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním
stupněm ochrany, které je možno využít pro případnou výstavbu.
• Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou
produkční
schopností
v rámci
jednotlivých
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
• Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou
produkční schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
Mapa BPEJ
Tato mapa rozděluje území na jednotlivé BPEJ, označené pěticiferným
označením, vypovídajícím o kvalitě a vlastnostech půdy. Tyto bonitační
půdně ekologické jednotky jsou zatříděny do pěti kvalitativních tříd
( I. až V.) uvedených výše. Čárové rozhraní tříd je zobrazeno i na
zastavěných plochách mimo ZPF.
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F.3 Vyhodnocení záborů ZPF
V následující tabulce č. 1 je u každé navržené lokality ( 7 ) uvedeno
číslo lokality, způsob využití, celková výměra, zábor zemědělského
půdního fondu (dále členěn dle druhů pozemků).
Zabíraný zemědělský půdní fond je vyhodnocován dále dle
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Pro každou
navrženou lokalitu jsou zemědělské půdy v tabulkách zařazeny do třídy
ochrany dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze
dne 12. 6. 1996.
Vymezené části územního systému ekologické stability ( ÚSES )
nebyly zahrnuty do hodnocení, protože se jedná ze zákona o
nezastavitelná území.
V katastrálním území Rybnice se nachází tyto druhy zemědělských
pozemků ( celkem 305,2122 ha ) :
- orná půda
262,6474 ha
- zahrady
14,2006 ha
- travní porosty
27,6570 ha
- ovocné sady
0,7072 ha
nezemědělské pozemky :
- lesní pozemky 159,9497 ha
- vodní plochy
1,3013 ha
- zastavěné plochy 9,9830 ha
- ostatní plochy
48,7468 ha
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TAB Č. 1 - K.Ú. RYBNICE - ZÁBORY ZPF
DRUHY POZEMKŮ

ÚZEMÍ

VYUŽITÍ PLOCHY

VÝMĚRA
( z toho v
ZPF )
( ha )

Z1

Drobná a řemeslná
výroba
( VD )

3,4600
( 3,4600 )

Z2

Bydlení
venkovského typu
( BV )

1,6094
( 1,6094 )

Z3

Bydlení
venkovského typu
( BV )

1,7830
( 1,7830 )

Z4

Bydlení
venkovského typu
( BV )

9,0127
( 9,0127 )

Z5

Bydlení
venkovského typu
( BV )

1,4302
( 1,3512 )

Z6

Bydlení
venkovského typu
( BV )

1,199
( 1,0254 )

Z7

Bydlení smíšené
bydlení + podnikání
( SB )

3,1226
( 3,1226 )

CELKEM

ORNÁ PŮDA
( ha )

TRVALÉ
TRAVNÍ
POROSTY
( ha )

OSTATNÍ
KRAJINNÁ
ZELEŇ
( ha )

ZAHRADY
( ha )

třídy ochrany

třídy ochrany

třídy ochrany

třídy ochrany

III.

V.

III.

III.

III.

2,667

0,2788

V.
0,4947

2,9458

0,4947

1,5682

V.

V.

0,0195
0,0195
0,0412

1,5682

0,0412

0,2076

1,5754

0,2076

1,5754
8,9815

0,0312

8,9815
0,866

0,0312

0,4375

0,0477

0,866

0,4375

0,0477

1,0254
1,0254
0,0057

2,1242

0,2772

2,1299

0,2772

21,6169 4,5641 14,5281 0,0477 0,8031
(21,3643)
19,0922
0,8508
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0,5245
0,5245
0,5852
0,5852

0,191
0,191
0,4375 0,3986
0,8361

V následující tabulce č. 2 jsou souhrnně vyhodnoceny zábory ZPF, tj.
jsou uvedeny celkové výměry zabíraných druhů pozemků a tříd
ochrany a jejich procentuální podíl z celkového záboru ZPF dané
kategorie.

TAB Č. 2 - RYBNICE - ZÁBORY ZPF - CELKOVÉ VYHODNOCENÍ
DRUHY POZEMKŮ
TŘÍDA
OCHRANY

OSTATNÍ
KRAJINNÁ
ZELEŇ
( ha )

ZAHRADY
( ha )

CELKOVÁ
VÝMĚRA
ZÁBORU ZPF
( ha )

PODÍL Z
CELKOVÉHO
ZÁBORU
(%)

0,4375

5,0493

23,63%

ORNÁ PŮDA
( ha )

TRVALÉ
TRAVNÍ
POROSTY
( ha )

III.

4,5641

0,0477

V.

14,5281

0,8031

0,5852

0,3986

16,315

76,37%

CELKEM

19,0922

0,8508

0,5852

0,8361

21,3643

100%

PODÍL ( % )

89,37%

3,98%

2,74%

3,91%

100%

F.4 Investice do půdy, meliorace
V katastrálním území Rybnice je správcem drobných vodních toků a
hlavních odvodňovacích zařízení Zemědělská vodohospodářská
správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Plzeň.
Ve výkresech O1 – Koordinační výkres a O3 – Výkres
předpokládaných záborů ZPF jsou vyznačeny plochy, na kterých je
provedeno odvodnění systematickou trubkovou drenáží. Odvodnění je
dle zákona o půdě ve vlastnictví majitelů pozemků.

F.5 Závěrečné zhodnocení záborů ZPF
Řešení ÚP Rybnice navrhuje návrhové plochy v rozsahu 24,7909 ha,
z toho 24,5383 ha na pozemcích ZPF.
Z hlediska druhů pozemků dochází převážně k záborům orné půdy
( 89,37 % ) a trvalých travních porostů ( 3,98 % ).
Z hlediska kvality ZPF dochází převážně k záborům V. třídy ( 76,37 %)
a III. třídy (23,63 %).
Řešení územního plánu navrhuje k novému využití (zástavbě) půdy
horších kvalit.
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F.6 Pozemky určené k plnění funkce lesa
V řešeném území se nachází 159,9497 ha lesních pozemků ( dle údajů
katastru nemovitostí ). Procento zalesnění je tak 30,5 % z celkové
plochy katastrálního území.
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají
stanoveno ochranné pásmo 50 m od okraje. Pozemky určené k plnění
funkcí lesa a ochranné pásmo lesa jsou vyznačeny ve výkresové
dokumentaci.
Vyhodnocení záboru PUPFL
V územním plánu Rybnice nedochází návrhem nových zastavitelných
ploch k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Do
ochranného pásma lesa ( 50 m ) zasahuje lokalita navrhované
zástavby – Z6 ( BV – bydlení venkovského typu ). Na těchto plochách
v o. p. lesa je možná výstavba pouze se souhlasem orgánu, hájícího
zájmy ochrany lesa.

G. Vyhodnocení řešení územního plánu
podle výsledků veřejného projednání dle
§ 53 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb.
G.1 Vyhodnocení výsledků veřejného projednání
Vyhodnocení námitek:
V průběhu veřejného projednání ve lhůtách a za podmínek
stanovených § 52 odst. 3) zák. 183/2006 Sb. nebyla podána žádná
námitka.
Vyhodnocení připomínek:
V průběhu veřejného projednání ve lhůtách a za podmínek
stanovených § 52 odst. 3) zák. 183/2006 Sb. nebyla podána žádná
připomínka.

G.2 Provedené úpravy návrhu územního plánu
v souladu se stanovisky dotčených orgánů a
rozhodnutí o námitkách
Návrh územního plánu nebylo třeba k vydání upravovat.
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H. Soulad s požadavky zvláštních právních
předpisů (soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popř. s výsledkem
řešení rozporů)
Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu
ÚP podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivě
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Obci Rybnice a sousedním
obcím (na doručenku) dopisem ze dne 21.4.2011 č. j. ORP-9922/111426/2007-Sap. Společné ústní jednání se konalo dne 10.5.2011 na
Městském úřadě Kralovice, Manětínská čp. 493. Obsahem oznámení
byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek, a to včetně
lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena na 30 dnů ode dne
jednání, tj. do 11.6.2011 (včetně). Zároveň dotčené orgány a krajský
úřad pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatněným stanoviskům a
připomínkám se nepřihlíží a že návrh ÚP bude do tohoto termínu
vystaven k nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje a územního
plánu MěÚ Kralovice, Manětínská 493, a na obecním úřadu Rybnice.
V rámci nařízeného společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto
dotčené orgány:
⁃ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Plzeń
⁃ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeń
⁃ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Plzeń
⁃ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Plzeň
⁃ Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň – sever, Plzeň
⁃ Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Plzeň
⁃ Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Plzeň
⁃ Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Plzeň
⁃ MěÚ Kralovice, odbor životního prostředí, Kralovice
⁃ MěÚ Kralovice, odbor dopravy, Kralovice
⁃ MěÚ Kralovice, referát státní památkové péče, Kralovice
Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány:
⁃ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Plzeň,
⁃ Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň – sever,
⁃ Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Ostatní dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnily žádná
stanoviska.
Ve stanovené lhůtě neuplatnila svoji připomínku žádná sousední obec.
Podle ustanovení § 51 odst. 1 stavebního zákona byl návrh územního
plánu včetně zprávy o jeho projednání předložen k posouzení
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Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odboru regionálního rozvoje dne
10.6.2011. Dne 4.7.2011 bylo pořizovateli doručeno posouzení návrhu
s uvedením některých nedostatků. Podle tohoto posouzení byl návrh
územního plánu upraven a opětovně předložen Krajskému úřadu
1.8.2011. Kladné stanovisko Krajského úřadu PK ze dne 29.8.2011
bylo doručeno pořizovateli dne 31.8.2011.
O upraveném a posouzeném návrhu ÚP pořizovatel podle ustanovení
§52 odst. 1) stavebního zákona nařídil Veřejnou vyhláškou ze dne
7.9.2011 konání veřejného projednání na čtvrtek 25.10.2011 od 18.00
hodin na obecním úřadě v Rybnici a jednotlivě přizval výše uvedené
dotčené orgány a sousední obce (písemně, na doručenku) dopisem ze
dne 21.9.2011 č. j. ORP-21670/11-1426/2007-Šap.
ÚPD byla k nahlédnutí u pořizovatele a na obecním úřadě Rybnice.
Pořizovatel před veřejným projednáním neobdržel žádnou námitku ani
připomínku. Žádná námitka a připomínka nebyla podána ani na
veřejném projednání.
Veřejného projednání se neúčastnili žádné dotčené orgány. Rozpory
nebyly řešeny.
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že zpracovaná územně
plánovací dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů i se stanovisky dotčených orgánů.
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