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ÚZEMN PLÁNOVACÍ INFORMACE
O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

M stský ú ad Louny, odbor stavebního ú adu, odd lení územního plánování a
památkové pé e, jako ú ad územního plánování p íslušný podle § 6 zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
"stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis a § 21 stavebního zákona o územn plánovací informaci o podmínkách
využívání území, kterou dne 17.02.2021 podal Josef St íteský, nar. 05.04.1989, B. Smetany
.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-M sto (dále jen "žadatel"), ve v ci poskytnutí územn plánovací
informace ke stavebnímu zám ru "Stavba dvoupodlažního rodinného domu na parc. . 4/1
v katastrálním území Chraberce“, poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
tyto informace:
I. Platná územn plánovací dokumentace:
Platnou územn plánovací dokumentací pro katastrální území Chraberce je Územní plán
Chraberce, který vydalo Zastupitelstvo obce Chraberce jako opat ení obecné povahy . 1/2009
s ú inností ode dne 26.12.2009 (dále jen „územní plán“). Územní plán je zve ejn n zp sobem
umož ující dálkový p ístup na internetových stránkách M stského ú adu Louny:
https://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-stavebnihouradu/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/chraberce/.
II. Podmínky pro využívání území podle územního plánu:
Pozemek parc. . 4/1 v k.ú. Chraberce se nachází v zastav ném území a je v územním plánu
áste n
vymezen jako plocha ve ejné a ochranné zelen
(pás pozemku p i
severní/severovýchodní hranici pozemku v ší i od cca 4 m v severozápadním rohu pozemku
ustupující k severovýchodnímu rohu pozemku) a zbývající ást pozemku je vymezena jako
zastavitelná plocha smíšená obytná.
Územní plán definuje plochy smíšené obytné podrobn ji takto:
Zahrnují plochy pro rodinné a bytové domy, p ípadn stavby pro rodinnou rekreaci, plochy
ob anského vybavení místního významu, drobné místní provozovny emesel a služeb, ve ejná
prostranství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch smíšených obytných lze umís ovat pouze stavby a za ízení, které svým provozováním
a technickým za ízením nenarušují užívaní staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu
prost edí souvisejícího území nap . hlukem, prašností nebo pachem.
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Velikost jednotlivých parcel u navržených zastavitelných ploch se stanovuje min 700 m2. V
navržených plochách je nutné respektovat p vodní uli ní áry, pokud jsou v míst z etelné.
Výšková hladina do 2,5 nadzemních podlaží. Tvar st echy sedlová, štítová.
P ípustné využití:
- bydlení v rodinných domech a rodinných usedlostech do 2,5 nadzemních podlaží,
- ob anské vybavení s výjimkou obchodního prodeje o vým e zastavené plochy nad 300 m2,
- drobné emeslné provozovny a dílny o vým e zastavené plochy do 300 m2,
- drobný chov domácí dr beže a zví ectva bez vlivu na okolí,
- ve ejná prostranství, ve ejná zele , parkování v parkovacích pruzích podél komunikací,
- komunikace, související technická infrastruktura,
- soukromé okrasné i užitkové zahrady.
Podmíne n p ípustné využití:
- bydlení ve vilách a bytových domech do 250 m2 zastavené plochy a ty nadzemních podlaží.
Nep ípustné využití:
- stavby a za ízení, snižující kvalitu obytného prost edí a které zvyšují dopravní zát ž území.
Územní plán definuje plochy ve ejné a ochranné zelen podrobn ji takto:
Plochy ve ejné a ochranné zelen jsou plochy nezastavitelné.
Zahrnují plochy ve ejné zelen uvnit i vn zastav ného území v a plochy ochranné zelen
podél komunikací a v kamenolomu.
III. Posouzení stavebního zám ru z hlediska souladu s územním plánem:
Stavební zám r, jímž je stavba samostatn stojícího dvoupodlažního rodinného domu o max.
zastav né ploše 125 m² na parc. . 4/1 v katastrálním území Chraberce, je v souladu
s územním plánem a je p ípustný.
IV. Posouzení stavebního zám ru z hlediska § 96b stavebního zákona:
Stavební zám r podléhá vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování.
Pou ení
Poskytnutá územn plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lh t
orgán, který ji vydal, žadateli nesd lí, že došlo ke zm n podmínek, za kterých byla vydána,
zejména na základ provedení aktualizace p íslušných územn analytických podklad ,
schválení zprávy o uplat ování zásad územního rozvoje a zprávy o uplat ování územního
plánu. Územn plánovací informace nenahrazuje závazné stanovisko orgánu územního
plánování podle § 96b stavebního zákona.
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