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25. 2. 2021

Stanovisko
k návrhu územního plánu Bezdružice
podle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydané Krajským úřadem Plzeňského
kraje, odborem životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně
příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. d) zákona.
I.

Identifikační údaje:

Název koncepce: Návrh územního plánu Bezdružice
Charakter a rozsah koncepce:
Řešené celé správní území města Bezdružice je tvořeno šesti katastrálními územími:
Bezdružice, Kohoutov u Bezdružic, Křivce, Polžice u Bezdružic, Řešín a Zhořec u
Bezdružic. Územní plán Bezdružice je ucelenou a komplexní územně plánovací
dokumentací a v jednotlivých částech se zaměřuje na:
- celkové pojetí ÚP, zejména na koncepci rozvoje města a urbanistickou
koncepci; koncepci dopravy a technické infrastruktury; koncepci uspořádání
krajiny
- návrhy změn v území, tedy na zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy
změn v krajině
Z hlediska změn v území obsahuje návrh územního plánu města Bezdružice 65 nových
zastavitelných ploch a 9 ploch přestavby, tří koridorů dopravní infrastruktury, dvou
koridorů technické infrastruktury, 48 ploch změn v krajině a jedné územní rezervy.
Součástí návrhu ÚP je i nový návrh ÚSES.
Plochy zastavitelné jsou určeny pro:
- smíšená obytná zástavba - 26 ploch;
- veřejná prostranství - 16 ploch;
- výrobu a skladování - 6 ploch;
- rekreace - 7 ploch;
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-

letecká doprava – 2 plochy;
těžba – 2 plochy;
občanské vybavení – 1 plocha;
sídelní zeleň – 5 ploch.

Plochy přestavby jsou určeny pro:
- bydlení – 3 plochy;
- veřejná prostranství – 2 plochy;
- smíšenou obytnou zástavbu – 3 plochy;
- silniční doprava – 1 plocha.
Návrh územního plánu byl předložen v jedné aktivní variantě.
Umístění území řešeného koncepcí:
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Tachov
Obec:
Bezdružice
k.ú.:
Bezdružice, Křivce, Řešín, Zhořec u Bezdružic, Kohoutov u
Bezdružic, Polžice u Bezdružic.
II.

Průběh vyhodnocení

Návrh zadání územního plánu
Krajský úřad obdržel dne 12. 12. 2019 návrh zadání územního plánu Bezdružice podle
§ 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Předložený plán řešil
prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření
možných změn, včetně vymezených zastavitelných ploch a požadavky na koncepci
veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a
možnosti jejich změn.
Krajský úřad jako dotčený úřad k posuzování vlivů na životní prostředí posoudil
uvedený záměr a přitom zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může uvedený záměr vážně
ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na
jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho
vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. Na základě
výše uvedeného a s přihlédnutím k obecnému zpracování návrhu zadání územního
plánu, kde z hlediska konkretizace jednotlivých záměrů, velikosti a jejich umístění,
nebylo možné vyhodnotit ovlivnění na některé složky životního prostředí a veřejné
zdraví a na skutečnost, že příslušný orgán nevyloučil významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, krajský
úřad dospěl k závěru, že předložený návrh zadání územní plánu Bezdružice bude
posuzován. Vyhodnocení vlivů prokáže, zda jsou navrhované vlivy významné pro
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, případně navrhne možná
kompenzační opatření.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny vydal k návrhu zadání stanovisko,
dle kterého nevyloučil významný vliv koncepce na příznivý stav předmětu ochrany
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nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblast (území soustavy Natura
2000).
Návrh územního plánu a společné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů
územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
Krajský úřad obdržel od MěÚ Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování,
oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu Bezdružice, včetně
posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí, na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti a na udržitelný rozvoj území a oznámení data konání veřejného
projednání podle ust. § 55b) odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Součástí návrhu bylo vyhodnocení vlivů územního plánu Bezdružice na životní
prostředí. Předložené vyhodnocení SEA, bylo zpracované Mgr. Alenou Smrčkovou,
Ph.D., která je dle § 19 cit. zákona, držitelkou autorizace MŽP pro posuzování vlivů na
životní prostředí. Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D., osoba autorizovaná k provádění
posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, který je dle § 19 cit. zákona, držitelem autorizace MŽP pro posuzování vlivů na
životní prostředí. Zpracovatelem vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj provedla
společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Beroun.
Dne 11. 2. 2021 obdržel krajský úřad v souladu s ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb.
podklady pro vydání stanoviska k vyhodnocení územního plánu Bezdružice na životní
prostředí ve fázi návrhu, a podle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona, stanoviska
dotčených orgánů a námitky a připomínky uplatněné po společném jednání návrhu
územního plánu.
K návrhu územního plánu Bezdružice byla uplatněna následující stanoviska:
Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, stanovisko zn. MPO 469990/2020 ze dne
30.07.2020, doručeno dne 30.07.2020
- S návrhem územního plánu Bezdružice souhlasíme.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.
OBÚ v Plzni, stanovisko zn. SBS 27866/2020/OBÚ-06 ze dne 03.08.2020, doručeno
dne 04.08.2020
- Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Bezdružice a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.
Krajská hygienická stanice PK, stanovisko zn. KHSPL/19766/21/2019 ze dne
20.08.2020, doručeno dne 20.08.2020
- S předloženým návrhem územního plánu Bezdružice se souhlasí.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.
Ministerstvo obrany ČR Praha, stanovisko zn. 117720/2020-1150-OÚZ-LIT ze dne
09.09.2020, doručeno dne 09.09.2020
- Stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci s požadavkem:
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- V části odůvodnění kapitola 10.2.5 Limity využití území, Ochrana obyvatelstva
vypustit limit vzdušný prostor MO ČR a nahradit ho limitem vymezené území leteckých
zabezpečovacích zařízení MO.
- Požadavek neovlivní koncepci ÚPD a veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou
uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací
stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k
ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: V textové části Odůvodnění bude v
kapitole 10.2.5 Limity využití území, vypuštěn limit vzdušný prostor MO ČR a bude
nahrazen Limitem vymezené území leteckých zabezpečovacích zařízení MO.
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí, stanovisko č.j. PKŽP/18536/20 ze dne 08.09.2020, doručeno dne 11.09.2020
- Ochrana ZPF: Požadavek na vyhodnocení bilance záboru nově navrhovaných
rozvojových ploch, které jsou na zemědělském půdním fondu vymezeny nad rámec
platné ÚPD a to nejlépe formou grafického rozlišení v samostatném výkresu a
příslušné tabulkové přílohy. Se současnou podobou ÚP Bezdružice nelze z hlediska
zásad ochrany ZPF souhlasit.
- Stanovisko orgánu ochrany ZPF bylo dohodnuto a k návrhu ÚP Bezdružice bylo
vydáno stanovisko bez připomínek: č.j. PK-ŽP/1148/21 dne 05.02.2021.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí, stanovisko č.j. PKŽP/18536/20 ze dne 08.09.2020, doručeno dne 11.09.2020
- SEA – Stanovisko k vyhodnocení koncepce ÚP Bezdružice na životní prostředí a
udržitelný rozvoj vydá samostatně v souladu s ustanovením § 10 g cit. zákona, ve lhůtě
30 dnů od obdržení podkladů podle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona, k
předloženému návrhu ÚP Bezdružice pro společné jednání nemá KÚ PK – OŽP
připomínek.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.
Městský úřad Stříbro – OŽP, stanovisko č.j. 1544/ŽP/20 ze 14.09.2020, doručeno
15.09.2020 - ochrana přírody a krajiny – plocha Z 22 RH zasahuje z části do lokálního
biokoridoru a požadujeme, aby část plochy Z22 (jižní okraj překrývající LBK BE11BE12) byla vyňata a přednostně vymezena jako plocha přírodní, nezastavitelná (s
výjimkou nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury) při zachování
celistvosti a funkčnosti ÚSES.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Část plochy Z22 zasahující do ÚSES
bude vymezena jako plocha přírodní z důvodu zásahu do ÚSES a ostatní část bude
ponechána v ploše pro RH – rekreace hromadná.
Státní pozemkový úřad Tachov, stanovisko zn. SPU 338121/2020 ze dne
17.09.2020, doručeno dne 17.09.2020
Státní pozemkový úřad s návrhem územního plánu Bezdružice souhlasí za níže
uvedených podmínek:
- Přizpůsobit návrh ÚP Bezdružice se schválenými Plány společných zařízení tak, aby
nezanikla jejich platnost a funkčnost z nich vyplývající, především se jedná o
zachování přístupu k pozemkům sousedních vlastníků
- V územním plánu Bezdružice budou uvedeny, jako technická infrastruktura, stavby
vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení.
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- Požadujeme zakreslení HOZ, jako technické infrastruktury, do koordinačního výkresu
územního plánu Bezdružice.
- Informace o POZ doporučujeme uvést v textové i grafické části územního plánu jako
plochy meliorací (odvodněné plochy).
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Komplexní pozemkové úpravy
územní plán respektuje. Územní plán je zpracován nad aktuálními pozemkovými
mapami, ÚSES je vymezen v souladu s KPÚ. Je zachována přístupnost ochrany
přírody a krajiny, ochrany vody a půdy v jednotlivých katastrálních územích. HOZ i
POZ odvodňovací zařízení bude vyznačeno ve výkresu ozn. II.1 Koordinační výkres.
K projednávanému návrhu změny územního plánu nebyly uplatněny připomínky
sousedních obcí.
Povodí Vltavy s.p., Plzeň, vyjádření správce povodí a správce vodních toků zn. PVL63024/2020/340/Če, PVL-11877/2020/SP ze 16.09.2020, doručeno 17.09.2020
1. Nesouhlasíme s navrženou lokalitou Z 36 (RH) – rekreace hromadná v aktivní
zóně záplavového území Nezdického potoka. Lokalita Z 36 bude vyznačena mimo
stanovenou aktivní zónu záplavového území (AZZÚ) Nezdického potoka. V AZZÚ je
dle § 67 vodního zákona zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby s výjimkou
vodních děl, … dále např. provádět terénní úpravy, skladovat odplavitelný materiál,
látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky.
2. Do koordinační situace ÚP Bezdružice bude zakresleno nově stanovené záplavové
území významného vodního toku Hadovka.
3. Vodní toky a jejich trasy ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou vyznačené v
grafické části ÚP dle Centrální evidence vodních toků (CEVT) MZe ČR, tedy i ty toky
a jejich části, které nemají své parcelní vymezení. Žádáme doplnit celou trasu
drobného vodního toku IDVT 10268743 tak, jak je vyznačena v CEVTu.
4. Požadujeme zachování oprávnění pro správce toku při správě vodních toků dle §
49 odst. 2, Vodního zákona č. 254/2001 Sb. vyhlášky č. 178/2012 Sb., v platném znění.
Správci vodního toku bude zachován přístup k vodním tokům a zachována možnost
užívání pozemků v souběhu s významným vodním tokem v šířce 8,0 m a v souběhu s
drobným vodním tokem 6,0 m od břehové čáry vodního toku.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele:
ad1) Lokalita Z 36 bude upravena tak, aby nezasahovala do aktivní zóny záplavového
území Nezdického potoka.
ad2) V grafické části ÚP Bezdružice ve výkresu II.1 Koordinační výkres bude
zakresleno záplavové území vodního toku Hadovka.
ad3) Podmínka
ad4) Oprávnění přístupu k vodnímu toku a zachování možnosti užívání pozemku v
souběhu s vodním tokem v šířce 8 m u významných vodních toků a 6 m od břehové
čáry drobných vodních toků je zakotven ve výše zmiňovaném zákoně a vyhlášce a
není potřeba požadavky duplikovat v územním plánu.
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III.

Hodnocení koncepce

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Bezdružice na životní prostředí je
zpracováno v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce
Návrh územního plánu Bezdružice nebyl zpracován ve variantách. Za tzv. nulovou
variantu lze považovat platný územní plán, včetně jeho změn.
Zpracovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) vyhodnotil zjištěné i
předpokládané kladné a záporné vlivy posuzovaného návrhu územního plánu na
obyvatelstvo, veřejné zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, flóru, půdu, horninové
prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví a krajinu.
Vyhodnocením koncepce ÚP Bezdružice byly identifikovány potenciálně mírně
negativní až významně negativní vlivy ve vztahu k obyvatelstvu a kvalitě ovzduší.
Vznik negativních vlivů nelze vyloučit využitím ploch určených pro výrobu. Zpracovatel
SEA proto pro využití všech ploch určených pro lehkou výrobu (VL) Z40, Z49 a Z50 v
Bezdružicích podmiňuje zajištěním splnění hygienických limitů v plochách s obytnou
zástavbou. Tentýž požadavek je z důvodu předběžné opatrnosti rovněž uplatněn u
ploch Z51 a Z52 vymezených pro ochranu vzletové a přistávající dráhy letiště
Bezdružice.
Vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a ovzduší nelze vyloučit v souvislosti s využitím
ploch vymezených pro těžební činnost (GD) v plochách Z09 a Z23. Plocha Z09 je od
obytné zástavby Zhořce vymezena cca 300 m. Plocha Z23 je od zastavěného území
sídla Křivce vzdálena cca 800 m, od rekreačního střediska u Tomášova mlýna cca
600 m. V důsledku vlastní těžební činnosti dojde ke zvýšení emisní zátěže v řešeném
území především polétavým prachem a ke vzniku hlukové zátěže v souvislosti s
těžbou. Dalším zdrojem zátěže pak bude vyvolaná nákladní automobilová doprava a
hluk z provozu železniční vlečky do lomu Zhořec. Podmínkou využití vymezených
ploch pro těžbu je zajištění zachování kvality obytného prostředí a zajištění splnění
hygienických limitů v území.
ÚP vymezuje koridor CNZ01 pro regionální železniční trať č. 177 - Pňovany –
Bezdružice, propojení trati Bezdružice – Teplá. Koridor se přibližuje obytné zástavbě
sídel Loučky (cca 150 m) a zasahuje okrajové částí sídel Kamýk, Pačín a Horní
Polžice. Také využití tohoto koridoru je podmíněno zajištěním splnění hlukových limitů
v dotčených sídlech.
Jednoznačně kladně jsou z pohledu kvality obytného prostředí hodnoceny všechny
plochy vymezené pro rozvoj sídelní zeleně. Kladně jsou rovněž hodnoceny koridory
pro zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty. Vznik nových cest v krajině
přispěje ke zvýšení atraktivity území pro rekreaci.
Naplnění koncepce nebude spojeno s vlivy na klima. Mírně negativně je z pohledu
adaptace na klimatické změny hodnoceno zvýšení rozsahu zpevněných ploch v
řešeném území.
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Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)
Půda
Využití ploch vymezených ÚP Bezdružice dojde k záboru ploch zařazených do ZPF.
Celkový zábor ZPF, ke kterému dojde v případě využití všech rozvojových ploch, ploch
změn v krajině a koridorů dopravní a technické infrastruktury vymezených ÚP
Bezdružice činí 71,02 ha, z toho 10,21 ha půdy 1.třídy ochrany a 7,08 ha půdy 2.třídy
ochrany. Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou dotčeny využitím zastavitelných
ploch Z09 a Z24 v rozsahu 1,47 ha a koridorů CNZ01 2,15 ha a CNU01 0,05 ha .
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Obecným jevem, který vyplývá z povahy většiny navrhovaných rozvojových
zastavitelných ploch, je tvorba zpevněných povrchů, který následně urychluje odtok
atmosférických srážek z území. Dochází tím částečně k omezení retenčních
schopností území. ÚP Bezdružice vymezuje značný počet ploch, jejichž využitím dojde
ke zpevnění ploch a dalšímu omezení zasakování srážkových vod v území. Všechny
plochy, které budou zpevněny, budou na nich vytvořeny souvislé nepropustné povrchy
jsou z tohoto pohledu hodnoceny negativně.
Provedeným vyhodnocením byl identifikován střet plochy Z36 (pro revitalizaci areálu
Český Mlýn a pro případnou obnovu vodárenské infrastruktury) a plochy Z28 (pro
rozšíření sítě účelových cest ve volné krajině a pro zlepšení propojení sídel s volnou
krajinou) se záplavovým území Q100 Nezdického potoka. Využitím plochy Z36 nesmí
dojít ke zhoršení podmínek pro průchod povodně.
Rozvojové plochy Z13, Z14, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z31, Z32, Z33, Z34, Z35, Z38,
Z39, Z40, Z41, Z43a-D, Z49, Z50, Z51, Z52, Z56, Z56, Z57, Z58, Z62, Z65, Z66, Z67
a plochy přestaveb P03, P04, P07, P08 a koridory CNZ01, CNZ02, CNZ11 a CNZ12
zasahují do ochranného pásma II.b – vnějšího ochranného pásma přírodního léčivého
zdroje ve smyslu zák. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění platných předpisů.
Využití těchto ploch je podmíněno zajištěním zachování kvality a vydatnosti léčivého
zdroje.
Vlivy na horninové prostředí
Vyhodnocením koncepce ÚP Bezdružice nebyly identifikovány významně negativní
vlivy na horninové prostředí.
Hodnocením ploch Z43a a Z43d byl identifikován střet s poddolovaným územím. V
rámci přípravy využití plochy je nutné zajistit zpracování inženýrsko-geologického
průzkumu.
ÚP Bezdružice vymezuje 2 plochy pro těžební činnost plochu Z09 pro potenciální těžbu
živce v rozsahu stanoveného dobývacího prostoru Zhořec u Bezdružic a plochu Z23
pro obnovení pískovny Křivce.
Vlivy na ovzduší, klima
V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší zejména doprava, provoz
stávajících výrobních zařízení, vymezení ploch pro těžební činnost v plochách Z09 a
Z23 a místní, především malé a střední zdroje znečištění.
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Realizace a následné naplnění koncepce nebude spojeno s vlivy na klima. Na
klimatických charakteristikách širšího okolí se uvažované záměry neprojeví. Mírně
negativně je z pohledu adaptace na klimatické změny hodnoceno zvýšení rozsahu
zpevněných ploch v řešeném území.
Vlivy na krajinu
Vyhodnocením návrhu ÚP Bezdružice byly identifikovány negativní vlivy až významně
negativní vlivy na krajinu. Toto hodnocení se vztahuje k rozvojovým plochám pro
lehkou výrobu Z49 a Z50. Plochy jsou vymezeny pro rozšíření stávajícího výrobního
areálu na jižním okraji Bezdružic v návaznosti na zastavěné území a stávající areál
resp. v prostoru mezi sídlem a provozním objektem účelového letiště Bezdružice, který
uzavírá urbanizované území města. Využitím ploch dojde k významnému rozšíření
urbanizovaného území, ovlivnění obrazu města Bezdružice. Vliv ploch Z49 a Z50 na
krajinu je hodnocen jako významně negativní. V nově vymezených plochách pro
leteckou dopravu Z51 a Z52 nebudou realizovány objemově významné stavby, a jejich
vliv na krajinu je proto hodnocen jako mírně negativní.
Obdobně jsou hodnoceny plochy Z39 a Z40 vymezené pro lehkou výrobu (VL). Také
využití těchto ploch bude spojeno s vlivy na krajinu, bude prohloubena urbanizace
krajiny. Navrhováno je založení ploch izolační zeleně z důvodu zapojení
urbanizovaných ploch do krajiny, zajištění přechodu sídla do krajiny.
Jako plochy s mírně negativním vlivem jsou hodnoceny všechny zastavitelné plochy
vymezené v okrajových částech sídel z důvodu prohloubení procesu urbanizace
krajiny.
Z hlediska vlivu na krajinu jsou plochy s mírně až významně negativním vlivem
hodnoceny plochy vymezené pro těžbu Z09 a Z23. Důvodem tohoto hodnocení je u
plochy Z09 také zásah do lesních porostů.
Jako mírně až významně negativní vlivy na krajinu jsou hodnoceny vlivy plochy Z10.
Plocha je vymezena v návaznosti na zastavěné území vesnické památkové zóny
Pačín. Využitím plochy dojde k ovlivnění obrazu krajiny tohoto sídla.
Mírně až významně negativní vlivy na krajinu budou vyvolány z důvodu využití koridorů
pro dopravní a technickou infrastrukturu. ÚP Bezdružice vymezuje koridor CNZ11 pro
dvojité vedení 400 kV (Vítkov) – hranice kraje – Přeštice. Koridor je vymezen v trase
stávajícího vedení. Využitím koridoru dojde ke zvýraznění antropogenní linie
nadzemního elektrického vedení v krajině.
Nové antropogenní linie v krajině vzniknou také využitím koridoru CNZ01 vymezeného
pro umístění stavby trati č. 177 Pňovany – Bezdružice - propojení trati Bezdružice –
Teplá a koridoru CNU01 pro umístění stavby vlečky do lomu Zhořec. Dojde k
prohloubení procesu fragmentace krajiny.
Z důvodu ochrany volné krajiny je stanoven požadavek doplnění etapizace využití
území a to pro plochu Z07 využít až po naplnění plochy Z05.
ÚP Bezdružice vymezuje řadu ploch změn v krajině, jejichž využití přispěje k
obohacení obrazu krajiny mimolesní zelení, zapojení sídel do krajiny, zlepšení
prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty. Vliv ploch změn v krajině je hodnocen jako
mírně až významně pozitivní. Obraz krajiny obce bude obohacen využitím ploch K01
a K03 vymezených pro umístění víceúčelových průtočných nádrží s retenční a
krajinotvornou funkcí.
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Vlivy na kulturní a historické hodnoty území
ÚP Bezdružice vymezuje plochu Z10 pro rozšíření stávajícího výrobního areálu na
jihozápadním okraji sídla Pačín, který je vesnickou památkovou zónou. Využití této
plochy je podmíněno zajištěním minimalizace vlivů na území VPZ Pačín. Hmotové a
výškové řešení objektů je nutno řešit s ohledem na kulturní a historické hodnoty tohoto
území.
S ohledem na ochranu kulturně historických hodnot je nutné také zpřesnit vymezení
koridoru CNZ01 pro rozšíření regionální železniční trati č. 177 Pňovany – Bezdružice
do Teplé.
ÚP Bezdružice vymezuje některé rozvojové a přestavbové plochy (P01, P01a, P01b,
P02, Z10, Z33, Z34, Z38, Z59, P01, P01a, P01b, P02) na území s archeologickými
nalezišti I. a II. kategorie.
Vlivy na lidské zdraví a obyvatelstvo
Faktory, které by mohly ovlivnit zdraví obyvatel, představují hluk a emise ze stávající
výroby, dopravy, z ploch vymezených pro těžební činnost a mechanizace spojené
s následnou realizací budoucích záměrů. V době výstavby zvýšená prašnost a hluk
budou soustředěny pouze na časově omezené období a do těsného sousedství
stavby.
Pro využití všech ploch pro lehkou výrobu (VL) Z40, Z49 a Z50 v Bezdružicích je
stanoveno podmínečné zajištění splnění hygienických limitů v plochách s obytnou
zástavbou. Tentýž požadavek je z důvodu předběžné opatrnosti rovněž uplatněn u
ploch Z51 a Z52 vymezených pro ochranu vzletové a přistávající dráhy letiště
Bezdružice.
Lze předpokládat, že ochrana obyvatel (veřejného zdraví) bude zajištěna standardními
prostředky v územním a stavebním řízení.
Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, floru
Fauna, flóra a biologická rozmanitost budou uplatněním koncepce ÚP Bezdružice
ovlivněny v důsledku rozšíření zastavěných ploch. Rozsah těchto vlivů je hodnocen
jako mírně negativní až významně negativní. Toto hodnocení se týká ploch Z01, Z08,
Z09, Z17, Z18, Z22, Z23, Z29, Z64, P01a, P01b, P02, P03, P06 a koridoru CNZ01.
ÚP Bezdružice vymezuje koridor CNZ01 křížící skladebné prvky lokálního ÚSES LBKBE01-BE26, LBKBE04-BE05, LBK BE09-BE10 a LBC BE26, LBC BE05. Využití
koridoru je podmíněno zajištěním zachování funkcí ÚSES.
Skladebné prvky ÚSES kříží také koridor CNZ11 – LBC BE26, LBK BE01-BE26,
LBKBE04 -BE05, LBK BE09-BE10. Trasa nadzemního vedení funkce ÚSES neovlivní.
Plocha Z22 okrajově zasahuje do lokálního biokoridoru LBK BE11 – BE12. Využití
plochy je podmíněno zajištěním zachování funkcí ÚSES.
Téměř celé řešené území je vymezeno jako migračně významné území. Podmínky pro
migraci budou negativně dotčeny zejména v důsledku využití koridorů vymezených pro
stavby dopravní infrastruktury CNZ01 rozšíření regionální železniční trati č.177
Pňovany – Bezdružice, CNZ02 Kokašice – Nová Ves, přeložka, CNU01 pro umístění
stavby vlečky do lomu Zhořec.
Z hlediska vlivu na faunu jsou jako plochy s potenciálně negativním vlivem hodnoceny
rovněž vymezené plochy těžby Z09 a Z23. V důsledku těžební aktivity budou ovlivněny
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nejen stanovištní podmínky v místě těžební činnosti, ale také v jejím okolí (hluk z
těžební činnosti bude zdrojem rušení pro ptáky a savce).
ÚP Bezdružice vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability
regionálního a lokálního významu. Naplněním této části koncepce ÚP dojde k
závaznému vymezení skladebných částí ÚSES a vytvoření podmínek pro realizaci
skladebných částí ÚSES. Realizace ÚSES je jedním ze základních předpokladů
vedoucích ke zvýšení ekologické stability území, zvýšení podílu mimolesní zeleně,
zvýšení migrační prostupnosti území a zvýšení estetických hodnot území.
Z hlediska vlivu na flóru a faunu jsou kladně hodnoceny všechny vymezené plochy
změn v krajině. Jejich využitím dojde k posílení ekologické stability území, zlepšení
podmínky pro obohacení biologické diverzity atd.
Součástí Vyhodnocení vlivů ÚP Bezdružice na udržitelný rozvoj území je Posouzení
vlivu koncepce: „ÚP Bezdružice“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Provedeným posouzením bylo zjištěno, že realizace návrhů uvedených v hodnocené
koncepci ve většině případů nepřináší rizika negativních vlivů na lokality soustavy
Natura 2000. Všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby s navrženou změnou
využití území jsou situovány mimo území lokalit soustavy Natura 2000. Při screeningu
bylo zjištěno, že navržená plocha Z09 a koridor CNU01 do budoucna, ve fázi
konkrétního záměru, představují potencionální zdroje znečištění, které hypoteticky
mohou mít vliv na kvalitu vody v řece Hadovce, resp. v jejich přítocích.
Zprostředkovaně tak mohou mít vliv také na předmět ochrany EVL Hadovka – vranku
obecnou. V případě vranky obecné byl konstatován nulový až mírně negativní vliv v
závislosti na míře dodržení navržených zmírňujících opatření.
Na základě vyhodnocení předloženého návrhu územního plánu v souladu s § 45h,i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění bylo konstatováno, že uvedený návrh ÚP
nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí.
Charakteristiky vlivů na životní prostředí, které by mohly být uplatněním změny
územního plánu významně ovlivněny:
Návrh územního plánu vykazuje v předmětném území potenciální mírný negativní vliv
na imisní a hlukovou situaci.
Vyhodnocením nebyly identifikovány významně negativní přechodné vlivy (krátkodobé
a střednědobé vlivy) na sledované složky životního prostředí. Identifikovány byly mírně
negativní vlivy, které budou vyvolány v důsledku stavební činnosti ve vymezených
plochách, na kterých budou umísťovány stavby a v okolí koridorů vymezených pro
dopravní a technickou infrastrukturu. Stavební činností bude dočasně v okolí stavby
dotčena kvalita ovzduší z důvodu vyšší prašnosti a z důvodu provozu stavební
techniky, ovlivnění kvality obytného prostředí zejména z důvodu zvýšení hlukové
zátěže z důvodu provozu stavebních strojů, dojde k ovlivnění stanovištních podmínek
v okolí staveniště a ovlivnění kvality krajinného prostředí v okolí stavby po dobu
provádění stavebních prací. Riziko vzniku sekundárních vlivů nebylo identifikováno.
Koncepce ÚP Bezdružice je koordinována s územními plány sousedních obcí.
Nejvýznamnějšími záměry, které přesahují správní hranici města Bezdružice, jsou
koridory CNZ01 (rozšíření regionální železniční tratě č. 177 Pňovany – Bezdružice do
Teplé) a CNZ02 Kokašice – Nová Ves, přeložka včetně návaznosti na silnici II/202).
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Dále jsou vymezeny koridory technické infrastruktury CNZ11 (dvojité vedení 400 kV
(Vítkov) – hranice kraje – Přeštice a CNZ12 (regulační stanice Polžice u Bezdružic +
krátký propoj VTL v návaznosti na plynofikaci Lestkova).
Skladebné prvky ÚSES vymezené ÚP Bezdružice mají návaznost na území
sousedních obcí, a to na regionální i lokální úrovni.
Synergické a kumulativní vlivy jsou a budou ovlivňovány urbanizací území.
Provedeným hodnocením bylo identifikováno riziko vzniku kumulativních a
synergických vlivů na tyto složky životního prostředí.
Půda
Celkový zábor ZPF, ke kterému dojde v případě využití všech rozvojových ploch, ploch
změn v krajině a koridorů dopravní a technické infrastruktury vymezených ÚP.
Záborem ZPF dojde k úbytku ploch zemědělské půdy využívaných pro prvovýrobu či
ke změně vlastností půdy. Je navrhováno kompenzovat zábor a zakrývání zemědělské
půdy. Proto je nutné v co nejvyšší míře omezit zábor a zakrývání půdy a zmírnit jeho
negativní důsledky. Kompenzačním opatřením, které částečně nahrazuje škody
způsobené záborem ZPF je opakované využití odebrané ornice. Při tom je nutné
zajistit takové způsoby snímání, skladování a přepravy, které zabrání degradaci půdy
a byla umožněna jistá míra obnovení její funkce v nové lokalitě.
Povrchové a podzemní vody
Naplněním koncepce ÚP Bezdružice dojde k výraznému nárůstu zpevněných ploch v
řešeném území, které ve spojení se stávajícími zpevněnými plochami významně
ovlivní režim odtoku srážkových vod a podmínky jejich retence v širším zájmovém
území. Určitou kompenzací tohoto nepříznivého jevu je nahrazení nepropustných
povrchů povrchy propustnými či polopropustnými, které umožní alespoň částečný
zásak srážkových vod, či zajištění takového způsobu hospodaření s dešťovými
vodami, který umožní jejich zasakování v blízkosti zpevněných ploch.
Krajina
Naplňováním koncepce ÚP Bezdružice dojde k ovlivnění obrazu krajiny v důsledku
kumulace rozvojových zastavitelných ploch. Trendem urbanizace jsou ovlivněny
všechny místní části obce Bezdružice. Z pohledu ochrany krajiny a obrazu krajiny je
negativně hodnoceno zejména rozšiřování sídel do krajiny, někdy i ploch pohledově
exponovaných. Negativní kumulativní vlivy byly hodnoceny u ploch Z39, Z40, Z49 a
Z50. Toto lze částečně zmírnit kvalitním architektonickým řešením objektů
ÚP přispívá k naplnění priorit územního plánování stanovených ZÚR Plzeňského
kraje.
Návrh rozvoje města se v ÚP soustřeďuje především na rozvoj bydlení, občanské
vybavenosti a dopravní infrastruktury.
Rozvoj města je navržen dle velikosti a potřeb jednotlivých sídel, s převažujícím
smíšeným charakterem navrhovaného využití, který umožňuje maximální flexibilitu a
schopnosti rychle reagovat na potřeby města, případně i okolních obcí. Pro posílení
vazeb v širším zájmovém území jsou stabilizovány a doplněny plochy dopravní
infrastruktury a veřejných prostranství, které zlepší dostupnost sídel a prostupnost
krajiny.
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Pro rozvoj města jsou přednostně využívané prostorové rezervy, okrajové proluky na
hranici zastavěného území, případně plochy v bezprostřední návaznosti na něj. ÚP se
snaží minimalizovat zábory ZPF a PUPFL.
Koncepce dopravní infrastruktury je založena na stabilizaci silnic III. třídy, místních a
účelových komunikací, železniční trati, letiště a veřejné hromadné dopravy a vytvoření
podmínek ke zlepšení prostupnosti území města a krajiny. ÚP vymezuje jeden koridor
silniční dopravy CNZ02 a dva koridory železniční dopravy CNZ01 a CNU01. V ÚP je
dále vymezen koridor CNZ11.
Pro zvýšení ekologické stability a retence krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitý
ÚSES a pro zajištění jeho funkčnosti navrhuje nové fragmenty ploch přírodních (NP).
V ÚP je vymezena územní rezerva R01 pro LAPV Šipín.
ÚP jako celek přispívá k udržitelnému rozvoji území města i širšího území správního
obvodu ORP Stříbro.
Z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí jsou pozitivní zejména
návrhy krajinářských opatření, která budou mít komplexní účinky na stabilitu, funkčnost
krajiny a využitelnost krajiny. Mírně negativním jevem je zábor ZPF a fragmentace
krajiny.
Pro územní podmínky, na základě kterých je podporována soudržnost obyvatel, je
zásadní navržené zatraktivnění města pro bydlení, které je dáno nejen vymezením
nových ploch pro bydlení, ale i doplněním ploch pro občanské vybavení, veřejných
prostranství a zatraktivnění krajiny.
Návrh územního plánu Bezdružice respektuje relevantní cíle ochrany životního
prostředí na vnitrostátní úrovni a relevantní strategické dokumenty z hlediska životního
prostředí mající vazbu k hodnocenému území a charakteru posuzované změny ÚP.
Při jejich zhodnocení nebylo zjištěno, že dojde vlivem požadované změny
k negativnímu hodnocení relevantních strategických dokumentů.
Lze konstatovat, že k realizaci konkrétního záměru budou vedena navazující řízení
(nebo společné navazující řízení), v rámci kterých mohou být uplatněny připomínky,
které mohou vést k další eliminaci popsaných nevýznamných vlivů záměru. K eliminaci
vlivů lze přispět dodržováním organizačních a technických opatření.
Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací
dokumentace)
Na základě „návrhu územního plánu Bezdružice“, vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na životní prostředí, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, na udržitelný
rozvoj území a po posouzení vyjádření dotčených územně samosprávných celků,
dotčených správních úřadů a po veřejném projednání, krajský úřad jako příslušný
orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a
§ 10i uvedeného zákona:

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu územního plánu Bezdružice
a stanoví následující požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné
dopady realizace územního plánu Bezdružice na životní prostředí a veřejné zdraví:
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Minimalizovat rozsah zásahu do prvků sídelní a mimolesní krajinné zeleně.
Minimalizovat rozsah zpevněných ploch z důvodu zachování retence vody v
území
Minimalizovat rozsah záboru zemědělských půd (ZPF).
Využití ploch vymezených v pásmu 50 m od okraje lesa je podmíněno
souhlasem orgánu ochrany lesa.
Využití ploch a koridorů vymezených v poddolovaném území je podmíněno
zajištěním zpracování inženýrsko-geologického průzkumu.
Zajistit takové řešení stavebních objektů, aby nedošlo k narušení rázu krajiny.
Dodržovat stanovený rozsah nezpevněných ploch rostlého terénu v rámci nové
zástavby
V místech, kde je to možné, preferovat použití polopropustných povrchů
(dlažby, mechanicky zpevněné kamenivo apod.)
Preferovat zasakování dešťových vod před jejich odváděním do vodních toků,
pokud není možné zasakovat, odvádět dešťové vody do recipientů přes
dostatečně kapacitní retenční nádrže nebo poldry.
Odvod dešťových vod ze souvisle zpevněných ploch řešit přes retenční nádrže,
které by měly zároveň sloužit jako nádrže vsakovací, zadržovat srážkové vody
pro další využití.
Využití plochy Z07 (SV) je podmíněno zajištěním etapizace využití území ve
vazbě na využití plochy Z05 (SV).
Využití plochy Z09 (GD) a Z23 (GD) je podmíněno zajištěním organizace
vyvolané nákladní automobilové dopravy s cílem zajistit ochranu kvality
obytného prostředí v sídlech a zajištěním definování podmínek těžby s cílem
minimalizace vlivů na případné narušení hydrologické a odtokové poměry
území
Využití plochy Z56 (SV) je podmíněno vyloučením zásahu do VKP
(registrovaného) – porost nelesní zeleně a koordinací s návrhem záměru
výstavby regulační stanice Polžice u Bezdružic + krátký propojovací VTL v
návaznosti na plynofikaci Lestkova (koridor CNZ12).
Využití plochy Z51 a Z52 (DL) je podmíněno zajištěním splnění hygienických
limitů
Využití plochy Z65 (SV) je podmíněno zajištěním ochrany VKP (registrovaného)
porostu nelesní zeleně (zeleň v okolí rybníka). Koordinovat využití plochy s
návrhem regionální železniční trati č. 177 Pňovany – Bezdružice u Teplé
(koridor CNZ01).
Využití koridoru CNZ01 je podmíněno zajištěním splnění hygienických limitů
(hluk) v obytné zástavbě přiléhající k trati, minimalizací rozsahu zásahu do lesa
a prvků mimolesní a krajinné zeleně, zajištěním zachování funkcí ÚSES,
vyloučením negativních vlivů na VPZ Pačín. Zajistit začlenění koridoru do
krajiny prvky doprovodné vegetační zeleně.
pro využití rozvojových ploch Z02, Z05, Z10, Z11, Z13, Z16, Z18, Z19, Z21, Z27,
Z28, Z2, Z31, Z35, Z36, Z39, Z40, Z41, Z43a, Z43d, Z49, Z50, Z51, Z52, Z53,
Z56, Z57, Z58, Z59, Z65 realizovat uvedená doporučení uvedená v kapitole č.
„8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci
všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní
prostředí“ – „opaření specifická.“
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v případě, že ve vymezených plochách bude umístěn záměr, který je
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, bude provedeno zjišťovací
řízení, dle zákona.

Odůvodnění:
Vyhodnocením žádné z posuzovaných ploch/koridorů nebyly identifikovány významně
negativní vlivy, které by vylučovaly jejich využití. Z hodnocení vlivů na životní prostředí
byly identifikovány u některých možných záměrů, potenciálně mírně negativní až
významně negativní vlivy ve vztahu k obyvatelstvu a kvalitě ovzduší, ale jsou navržena
opatření, která za předpokladu jejich zapracování do návrhu územního plánu
Bezdružice a pak následná navazující řízení k realizaci jednotlivých záměrů, zajistí
zachování kvality obytného prostředí, zajištění splnění hygienických limitů a kvalitu
životního prostředí.
Vznik negativních vlivů nelze vyloučit využitím ploch určených pro výrobu. Zpracovatel
SEA proto využití všech ploch pro lehkou výrobu (VL) Z40, Z49 a Z50 v Bezdružicích
podmiňuje zajištěním splnění hygienických limitů v plochách s obytnou zástavbou.
Tentýž požadavek je z důvodu předběžné opatrnosti rovněž uplatněn u ploch Z51 a
Z52 vymezených pro ochranu vzletové a přistávající dráhy letiště Bezdružice.
Vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a ovzduší nelze vyloučit v souvislosti s využitím
ploch vymezených pro těžební činnost (GD) v plochách Z09 a Z23. V důsledku vlastní
těžební činnosti dojde ke zvýšení emisní zátěže v řešeném území především
polétavým prachem a ke vzniku hlukové zátěže v souvislosti s těžbou. Dalším zdrojem
zátěže pak bude vyvolaná nákladní automobilová doprava a hluk z provozu železniční
vlečky do lomu Zhořec. Podmínkou využití vymezených ploch pro těžbu je zajištění
zachování kvality obytného prostředí a zajištění splnění hygienických limitů v území.
ÚP vymezuje koridor CNZ01 pro regionální železniční trať č. 177 - Pňovany –
Bezdružice, propojení trati Bezdružice – Teplá. Koridor se přibližuje obytné zástavbě
sídel Loučky (cca 150 m) a zasahuje okrajové částí sídel Kamýk, Pačín a Horní
Polžice. Také využití tohoto koridoru je podmíněno zajištěním splnění hlukových limitů
v dotčených sídlech.
Jednoznačně kladně jsou z pohledu kvality obytného prostředí hodnoceny všechny
plochy vymezené pro rozvoj sídelní zeleně. Kladně jsou rovněž hodnoceny koridory
pro zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty. Vznik nových cest v krajině
přispěje ke zvýšení atraktivity území pro rekreaci.
Naplnění koncepce nebude spojeno s vlivy na klima. Mírně negativně je z pohledu
adaptace na klimatické změny hodnoceno zvýšení rozsahu zpevněných ploch v
řešeném území.
S ohledem na závěry SEA vyhodnocení, tak lze konstatovat, že za předpokladu
uplatnění požadavků obsažených v souhlasném stanovisku u některých návrhových
ploch budou eliminovány možné významně negativní vlivy, které by mohly negativně
ovlivnit zdraví obyvatel, zvláště chráněná území přírody, evropsky významné lokality,
ptačí oblasti a jiné chráněné složky území.
Případný vliv jednotlivých dílčích záměrů bude potřeba vyhodnotit v následných
správních řízeních ve fázích přípravy záměru.
Navrhované plochy jsou vymezeny s cílem zajištění podmínek pro rozvoj území obce
Bezdružice. V případě nevymezení rozvojových ploch a nestanovení podmínek jejich
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využití existuje riziko vzniku nové zástavby, která by nerespektovala stanovené
koncepční principy včetně ochrany složek životního prostředí.
V závislosti na míře rozvoje území je na území obce rozvíjena také veřejná
infrastruktura – dopravní a technická. V případě nestanovení koncepce rozvoje veřejné
infrastruktury by nebyly vytvořeny podmínky pro zlepšení kvality obytného prostředí,
ale také např. pro zlepšení podmínek v ochraně kvality vod, kterou částečně zajišťuje
koncepce likvidace odpadních vod.
V případě neuplatnění koncepce ÚP Bezdružice (nulová varianta) by nebyly vytvořeny
podmínky pro takové způsoby využití území, které jednoznačně posilují kvalitu složek
životního prostředí (např. vymezení ploch pro skladebné prvky lokálního a regionálního
ÚSES, ploch pro posílení protierozní ochrany, ploch pro zlepšení vody v území atd.).
Krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora –
oznamovatele záměru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto
zákona, upravujících posuzování vlivů na životní prostředí, pokud budou tyto záměry
naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení
vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následujících řízeních dle
zvláštních právních předpisů.
Zohlednění tohoto stanoviska ve změně územního plánu je třeba řádně okomentovat
v jejím odůvodnění v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Některé dílčí podmínky odkazující
na plnění zákonných povinností, popř. podmínky, které již byly do návrhu územního
plánu prokazatelně zapracovány, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska.
Schvalující orgán je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h zákona.
Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není závazným
stanoviskem ani rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Toto
stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
MěÚ Bezdružice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění tohoto stanoviska
na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s
§ 16 odst. 3 citovaného zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska na
úřední desce v nejkratším možném termínu.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC + EIA
podepsáno elektronicky
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Obdrží:
MěÚ Stříbro, odbor výstavby a ÚP, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Město Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice

Potvrzení o zveřejnění (provede MěÚ Bezdružice a Plzeňský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
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