
�&6%)=F����*F��
*MULNX0124CO0* 

MČstsk! úĜad Louny 
odbor stavebního úĜadu 

Mírové námČstí 35, 440 01 Louny 
______________________________________________________________________ 

 
Spisová znaþka: 
ýíslo jednací: 

MULN/2208/2021/SU/RL 
MULNCJ  14659/2021 

Louny 22.02.2021 
 

 
OprávnČná 
úĜední osoba: 
Sídlo: 
Telefon: 
E-mail: 

 
 
Bc. Lenka Radová 
Pod Nemocnicí 2379, Louny 
415 621 205 
l.radova@mulouny.cz 

 
 

 
 

 
 
 

ÚZEMNċ PLÁNOVACÍ INFORMACE 
O PODMÍNKÁCH VYU"ÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

 
 
MČstsk! úĜad Louny, odbor stavebního úĜadu, oddČlení územního plánování a 
památkové péþe, jako úĜad územního plánování pĜíslu!n" podle § 6 zákona þ. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ (dále jen 
"stavební zákon"), k #ádosti podle § 139 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní 
pozdČj!ích pĜedpisĤ a § 21 stavebního zákona o územnČ plánovací informaci o podmínkách 
vyu#ívání území, kterou dne 17.02.2021 podal Josef StĜítesk", nar. 05.04.1989, B. Smetany 
þ.p. 92, 566 01  Vysoké M"to-MČsto (dále jen "#adatel"), ve vČci poskytnutí územnČ plánovací 
informace ke stavebnímu zámČru "Stavba dvoupodla#ního rodinného domu na parc. þ. 4/1 
v katastrálním území Chraberce“, poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 
tyto informace: 
 
I. Platná územnČ plánovací dokumentace: 
Platnou územnČ plánovací dokumentací pro katastrální území Chraberce je Územní plán 
Chraberce, kter" vydalo Zastupitelstvo obce Chraberce jako opatĜení obecné povahy þ. 1/2009 
s úþinností ode dne 26.12.2009 (dále jen „územní plán“). Územní plán je zveĜejnČn zpĤsobem 
umo#Ėující dálkov" pĜístup na internetov"ch stránkách MČstského úĜadu Louny: 
https://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-stavebniho-
uradu/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/chraberce/. 
 
II. Podmínky pro vyu#ívání území podle územního plánu: 
Pozemek parc. þ. 4/1 v k.ú. Chraberce se nachází v zastavČném území a je v územním plánu 
þásteþnČ vymezen jako plocha veĜejné a ochranné zelenČ  (pás pozemku pĜi 
severní/severov"chodní hranici pozemku v !íĜi od cca 4 m v severozápadním rohu pozemku 
ustupující k severov"chodnímu rohu pozemku) a zb"vající þást pozemku je vymezena jako 
zastavitelná plocha smí!ená obytná. 
 
Územní plán definuje plochy smí!ené obytné podrobnČji takto: 
Zahrnují plochy pro rodinné a bytové domy, pĜípadnČ stavby pro rodinnou rekreaci, plochy 
obþanského vybavení místního v!znamu, drobné místní provozovny Ĝemesel a slu"eb, veĜejná 
prostranství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
Do ploch smí#en!ch obytn!ch lze umísĢovat pouze stavby a zaĜízení, které sv!m provozováním 
a technick!m zaĜízením nenaru#ují u"ívaní staveb a zaĜízení ve svém okolí a nesni"ují kvalitu 
prostĜedí souvisejícího území napĜ. hlukem, pra#ností nebo pachem. 
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Velikost jednotliv!ch parcel u navr"en!ch zastaviteln!ch ploch se stanovuje min 700 m2. V 
navr"en!ch plochách je nutné respektovat pĤvodní uliþní þáry, pokud jsou v místČ zĜetelné. 
V!#ková hladina do 2,5 nadzemních podla"í. Tvar stĜechy sedlová, #títová. 
PĜípustné vyu"ití: 
- bydlení v rodinn!ch domech a rodinn!ch usedlostech do 2,5 nadzemních podla"í, 
- obþanské vybavení s v!jimkou obchodního prodeje o v!mČĜe zastavené plochy nad 300 m2, 
- drobné Ĝemeslné provozovny a dílny o v!mČĜe zastavené plochy do 300 m2, 
- drobn! chov domácí drĤbe"e a zvíĜectva bez vlivu na okolí, 
- veĜejná prostranství, veĜejná zeleĖ, parkování v parkovacích pruzích podél komunikací, 
- komunikace, související technická infrastruktura, 
- soukromé okrasné i u"itkové zahrady. 
PodmíneþnČ pĜípustné vyu"ití: 
- bydlení ve vilách a bytov!ch domech do 250 m2 zastavené plochy a þtyĜ nadzemních podla"í. 
NepĜípustné vyu"ití: 
- stavby a zaĜízení, sni"ující kvalitu obytného prostĜedí a které zvy#ují dopravní zátČ" území. 
 
Územní plán definuje plochy veĜejné a ochranné zelenČ podrobnČji takto: 
Plochy veĜejné a ochranné zelenČ jsou plochy nezastavitelné. 
Zahrnují plochy veĜejné zelenČ uvnitĜ i vnČ zastavČného území v a plochy ochranné zelenČ 
podél komunikací a v kamenolomu. 
 
III. Posouzení stavebního zámČru z hlediska souladu s územním plánem: 
Stavební zámČr, jím# je stavba samostatnČ stojícího dvoupodla#ního rodinného domu o max. 
zastavČné plo!e 125 m$ na parc. þ. 4/1 v katastrálním území Chraberce, je v souladu 
s územním plánem a je pĜípustn!.  
 
IV. Posouzení stavebního zámČru z hlediska § 96b stavebního zákona: 
Stavební zámČr podléhá vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování.  
 
Pouþení 
Poskytnutá územnČ plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhĤtČ 
orgán, kter" ji vydal, #adateli nesdČlí, #e do!lo ke zmČnČ podmínek, za kter"ch byla vydána, 
zejména na základČ provedení aktualizace pĜíslu!n"ch územnČ analytick"ch podkladĤ, 
schválení zprávy o uplatĖování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatĖování územního 
plánu. ÚzemnČ plánovací informace nenahrazuje závazné stanovisko orgánu územního 
plánování podle § 96b stavebního zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bc. ZbynČk Zeibich 
zástupce vedoucí odboru stavebního úĜadu 
  
 
 
Obdr#í 
Úþastníci (dodejky) 
Josef StĜítesk", Slezská 120, Praha 3 – Vinohrady, 130 00 Praha 


