
 
OZV č. 6/1996, ve znění OZV č. 2/2002 

     Městská rada v Lounech na základě schválení závazné části Změn a doplňků Územního 
plánu sídelního útvaru Louny Městským zastupitelstvem v Lounech dne 9. 9. 1996 vydává v 
souladu s ust. §45 písm. l zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a 
podle ust. §19, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
zákona č. 262/1992 Sb. a zák. č. 43/1994 Sb. a město Louny na základě schválené závazné 
části 2. změny Územního plánu sídelního útvaru Louny zastupitelstvem města dne 10. 12. 
2001 vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 
29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu tuto obecně 
závaznou  vyhlášku: 
  
  

Č Á S T    P R V N Í 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

  
  

Článek 1 
Účel vyhlášky 

 
1. Vyhláška vymezuje závazné části Změn a doplňků územního plánu sídelního útvaru 
města Louny a jeho částí, schváleného Městským zastupitelstvem v Lounech dne 9. 9. 1996 a 
závazné části 2. změny územního plánu sídelního útvaru města Loun a schválené 
zastupitelstvem města Louny dne 10. 12. 2001. 
2. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho 
využitelnosti, vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně 
prospěšné stavby. 
  
  

Článek 2 
Rozsah platnosti 

 
1.  Vyhláška platí pro správní území města Loun zahrnující katastrální území: Louny, 
Brloh a Nečichy. 
2. Časovým horizontem platnosti tohoto územního plánu sídelního útvaru je rok 2010. 
Výchozí stav vykazuje skutečnost roku 1996 a 2001. Územní plán vymezuje rozvojové 
plochy i pro dlouhodobý výhled. 
3.  Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech 
vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb nebo 
jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb. 
  
 

Článek 3 
Vymezení pojmů 

 
1. Části města Loun - venkovská sídla, jsou vymezena jako smíšené území malých sídel - 
SMS. 
2. Město Louny je rozděleno na: 
 a) území polyfunkční 
  - obytná území - čistě obytné území (OČ) 
     - všeobecně obytné území (OV)  



  - smíšené území - smíšené území malých sídel (SMS) 
     -  všeobecné smíšené území (SV) 
     - smíšené území městského jádra (SMJ) 
  - výrobní území - území nerušící výroby a služeb (VN) 
     - území průmyslové výroby (VP) 
  - zvláštní území - zvláštní území sloužící oddechu (ZSO) 
     - ostatní zvláštní území (OZU) 
 b) území monofunkční 
  - plochy veřejného vybavení 
  - dopravní plochy 
  - plochy technické infrastruktury 
  - plochy zemědělské výroby 
  - plochy orných půd 
  - deponie a těžby 
  - vodní plochy 
  - plochy zeleně 
  
  

Č Á S T   D R U H Á 
ZÁVAZNÉ REGULATIVY  

  
  

Článek 4 
Funkční uspořádání 

 
1.  Funkční využití ploch města a jeho částí je stanoveno grafickou přílohou územního 
plánu: 
 - urbanistický návrh   1:5000, 1:2000 
 - plán využití území - regulace 1:10 000 
2. Územní plán vymezuje plochy s jednotnou funkční náplní a prostorovou regulací 
  
 a) obytná území města 
 čistě obytná území OČ 3, OČ 10-1,2,3, OČ 11, OČ 14-2,3, OČ 26, OČ 34, OČ 35, OČ 
41, OČ Č 
 - vhodné - výlučně pro bydlení a doplňkovou vybavenost (drobná hřiště pro 
neorganizovaný sport a pro potřeby obyvatel území, nezbytné plochy technického a 
obchodního vybavení, komunikace pěší, cyklistické a motorové, zeleň liniová a plošná) 
 - přístupné - zařízení církevní, kulturní, sociální, správní, sportovní, zdravotní, 
živnostenské provozy, ubytovací zařízení, garáže a zahrádkářské osady 
 všeobecné obytné území OV 2-1, 2, 3, 4, OV 19, OV 20, OV 12, OV CÍT, OV 14-
1 OV 21 
 - vhodné - pro obytné budovy s vestavěnými obchody a službami (obchodní zařízení, 
veřejné stravování, služby a drobné provozy, zařízení kulturní, církevní, sociální, 
administrativní sloužící správním funkcím, školská a sportovní, malá ubytovací zařízení, 
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití, nezbytné plochy technického 
vybavení, příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové, zeleň liniová a plošná 
 - přípustné - zahradnictví a hromadné garáže 
 
 
 



 
 b) smíšené území 
      smíšené území malých sídel SMS 25, SMS 30 (venkovská sídla) 
 - vhodné - pro bydlení, vybavenost, služby a nerušící živnostenskou a zemědělskou 
výrobu (obytné budovy s drobnými zařízeními zemědělské výroby, hospodářská zařízení 
zemědělské výroby a k nim příslušné byty a obytné budovy, provozy na zpracování a sběr 
zemědělských plodin, obchodní zařízení, veřejné stravování, jiné nerušící služby a zařízení 
drobné výroby, sportovní a občanské vybavení, zahradnictví, plochy klidové dopravy sloužící 
potřebě funkčního využití, nezbytné plochy technického vybavení, čerpací stanice PHM, 
příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, zeleň liniová a plošná) 
 - přípustné - zahrádkářské osady, výstavba rekreačních objektů mimo zastavěnou část 
 všeobecné smíšené území SV 41 
 - vhodné - pro bydlení a zařízení drobné výroby a služeb, které bydlení podstatně 
nenaruší (obytné budovy, kombinace bydlení a zařízení drobné výroby a služeb, nezbytné 
plochy technického vybavení, příslušné komunikace, cyklistické a motorové, odstavná místa a 
garáže sloužící potřebě funkčního využití plochy, zeleň liniová a plošná) 
 - přípustné - zábavní zařízení, čerpací stanice PHM, zahradnictví 
 smíšené území městského jádra SMJ (centrální zóna vč. malého Rynečku) 
 - vhodné - pro bydlení a pro umísťování převážně obchodních, kulturních a správních 
zařízení (obchodní, kancelářské a správní budovy, obchodní zařízení, veřejné stavování, 
ubytování a zábavní podniky, nerušivé provozy drobné výroby a služeb, zařízení kulturní 
sociální, zdravotní, církevní a školská, nezbytné plochy technického vybavení, komunikace 
pěší, cyklistické a motorové, zeleň liniová a plošná) 
 - přípustné - výrobní provozy, čerpací stanice PHM 
  
            c) výrobní území 
   území nerušící výroby a služeb VN 2-5, VN 16-2,3, VN CÍT, VN 17, VN 18, VN 
dlouhodobý výhled 
 - vhodné - pro nerušící výrobní provozy všeho druhu, sklady, skladovací plochy 
(obchodní, kancelářské a správní budovy, byty služební, odstavná místa a garáže pro funkční 
využití, nezbytné plochy technického vybavení, příslušné komunikace, zeleň liniová a plošná) 
 - přípustné - bytové domy, zařízení sociální, kulturní, zdravotní, sportovní a školská, 
nákupní střediska 
 území průmyslové výroby VP7, 16-1 VP Č, VP CH, VP 17, VP 18 
 - vhodné - pro zařízení výroby a služeb všeho druhu, sklady, skladovací plochy 
veřejné provozy (čerpací stanice PHM, odstavná místa a garáže, nezbytné plochy technického 
vybavení, příslušné komunikace, zeleň liniová a plošná, stavební dvory a zařízení pro údržbu 
sítí a komunikací) 
 - přípustné - byty služební a majitelů zařízení, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, 
sportovní a maloobchodní 
 
 d) zvláštní území 
 zvláštní území sloužící oddechu ZSO 4, ZSO 5-1, ZSO 39 
 - vhodné - pro plošná zařízení sloužící rekreaci a oddechu, nenarušující podstatně 
přírodní charakter daného území (odstavná místa sloužící potřebě funkčního využití, nezbytné 
plochy technického vybavení, nezbytné komunikace, zeleň liniová a plošná) 
 - přípustné - autokempinky, obytné objekty, plochy obchodní, malá ubytovací zařízení 
a zařízení kulturní 
 ostatní zvláštní území OZU 12, OZU 15 



 - vhodné - pro plošná zařízení sloužící výcviku, skladování a zařízení ubytovací 
(odstavná místa sloužící potřebě funkčního využití, nezbytné plochy technického vybavení, 
nezbytné komunikace zeleň liniová a plošná) 
 - přípustné - zařízení výrobní a obchodní 
  
  

Článek 5 
Rozvojová území 

 
1. Rozvoj bydlení a občanská vybavenost 
 - obytné území čisté OČ 3, OČ 10-1, 2, 3, OČ 11 (Studénka), OČ 34 (Nad Tratí),  
    OČ 35 (VI. okrsek), OČ 41 (Louny-západ) 
 - všeobecně obytné území OV 2-2, OV 2-4, OV 21 (území nových kasáren) 
 - všeobecně smíšené území SV 41 (Louny-západ) 
 - venkovská sídla SMS 35, 30 v současně zastavěném území 
 - smíšené území městského jádra SMJ (Ryneček) 
2. rozvoj výrobních území 
 - nerušící výroba a služby VN 16-3 (EPL), VN 17, VN 18 
 - území průmyslové výroby VP CH, VP 17, VP 18 
3. V dlouhodobém výhledu vymezeny plochy pro rozvoj bydlení a podnikání navazující  
na OČ 11, OČ 35, OČ 41, OV 12, OV CÍT, SV CÍT,  VN 16*2, VN CÍT 
4. V rozvojových územích OČ 11, OČ 34, OČ 35, OČ 41, SV 41, SMJ je možné povolit 
novou výstavbu na základě podrobnější územně plánovací dokumentace - urbanistická studie. 
5. Regulační podmínky jednotlivých ploch jsou stanoveny textovou a grafickou částí, 
plán využití území 1:10 000. 
  
  

Článek 6 
Uspořádání dopravy 

 
1. Uspořádání dopravy je zřejmé z výkresové a textové části územně plánovací 
dokumentace.  
2. Územní plán řeší trasy komunikací pro cyklisty včetně pěších tras, navrhuje dopravní 
napojení nových rozvojových ploch, dílčí úpravy a rekonstrukce komunikační sítě a návrh 
odstavných parkovacích stání. 
3. Na pozemcích určených pro dopravu je zakázáno umisťovat a povolovat novostavby 
nebo přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových vedení staveb 
technického vybavení. 
  
  

Článek 7 
Uspořádání technické infrastruktury 

 
1.  Zkapacitnění dolního tlakového pásma vodovodu - rekonstrukce řadu 'A' pro bydlení, 
občanskou vybavenost a průmysl. Vodofikace rozvojových území města - řešena napojením 
na stávající vodovodní řady odbočením, prodloužením a zokruhováním vodovodu. 
2.  Vodofikace venkovských sídel - Brloh, Nečichy - nově navrženou zástavbu lze napojit 
na stávající vodovod. 
3. Koncepce odkanalizování rozvojových území města - lokalita č. 1, 2, 5, 5a, 6, 7 
vybudováním jednotné kanalizace. Lokalitu 3 a 3a odkanalizovat jednotným systémem. Pro 



převážnou část zástavby nutno vybudovat prodlouženou stoku 'C'. Lokalita č. 2a, 8, 8a, 9, 18, 
20, 21, 22, 24, 25, 27, 27a, VP 17, VP 18, VN 17 a VN 18  řešit oddílnou kanalizací. 
4. Koncepce odkanalizování venkovských sídel - Brloh - vybudování splaškové 
kanalizace a čištění na vlastní ČOV. Nečichy - vybudování splaškové kanalizace a čištění na 
lokální ČOV. 
5. Elektrifikace rozvojových území řešit ze stávajících a nově navrhovaných trafostanic. 
6. Energetickou koncepci města řešit plynofikací stávajících tepelných zdrojů včetně 
plynofikace rozvojových území. 
 
7. Energetickou koncepci venkovských sídel - Brloh řešit plošnou plynofikací, 
vybudováním středotlakého plynovodu Louny - Cítoliby - Brloh. Nečichy budou zásobeny 
pouze elektřinou z centrálních energetických zdrojů. 
8. Zkapacitnit místní telekomunikační síť pro umožnění 100 % telefonizace ploch pro 
bydlení a vytvoření rezervy pro telefonizaci rozvojových ploch občanské vybavenosti a 
výroby. 
  

Článek 8 
Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability 

 
1. Respektovat generel lokálního systému ekologické stability, kde jsou navržená 
biocentra a biokoridory chráněnými plochami, respektovanými i pozemkovými úpravami. 
2. Při návrhu rozvojových území řešit uliční stromořadí, ve stávající zástavbě navržení 
postupné rekonstrukce sídlištní zeleně. 
3. Realizovat ochrannou zeleň průmyslových areálů (Praga a Lounské strojírny) 
4. Likvidace TKO je řešena odvážením mimo řešené území. 
5.  Na pozemcích, které jsou zahrnuty do územního systému ekologické stability, je 
zakázáno umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, průmyslovou a zemědělskou 
výrobu a stavby pro skladování a skládku odpadů. Dále na těchto plochách nelze provádět 
nedovolené pozemkové úpravy (odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžit 
nerosty) a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch. 
6. respektovat ochranu kulturních památek a areálů zapsaných v seznamu. 
  
  

Č Á S T    T Ř E T Í 
PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

  
  

Článek 10 
Veřejně prospěšné stavby a asanační opatření 

 
 Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezuje grafická příloha územního plánu: 
- veřejně prospěšné stavby v měř. 1:5000 
 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit 
nebo vlastnická práva k pozemkům omezit, jsou tyto stavby dle zpracované grafické části: 
1.  Dopravní trasy 
 - komunikační propojení ulic Tomanova - Fügnerova, navržená kategorie 
MO 8/50 
 - návrh cyklistických tras na Cítoliby, Blšanský chlum, Zeměchy, přes  
                        Lužehrady do Vršovic, do Dobroměřic a Lenešic 
 - návrh objektů klidové dopravy podle výhledových potřeb ve městě 



 - vybudování bezkolizní pěší trasy Louny - vodárna - směr Zeměchy 
 - veškeré místní komunikace na katastru Loun a jejich rozšíření 
 - D1 - obslužná komunikace na jižní straně lokalit VN 18 a VP 17 na k.ú. Louny 
 - D2 - „Chlumčanská cesta“ k hranicím katastru (prodloužení ulice  
                         5. května východním směrem) 
 -  D3 - místní komunikace spojující ul. Č. Zemana s „Chlumčanskou cestou 
                          “ (na východní straně lokality OV 21) 
 - D4 - vjezd do lokality č. OV 21 z ulice 28. října 
2. Vodní hospodářství 
 -  nový řad 'A' DN 400 (místo DN 200) v ul. Poděbradova, Fügnerova, Mánesova 
                       napojený na stávající řad DN 300 v ulici Osvoboditelů. Délka řadu A je 1500m. 
 -  řad 'B' DN 400 v ulici Tomanova propojující navržený řad 'A' se  
                        stávajícím řadem DN 400. Délka řadu B je 310 m 
 - prodloužení stoky C od dnešního ukončení Fügnerovou a Tomanovou ulicí  
                        k hranic lokality č. 3. (VI. okrsek), kde na stoku navážou sídlištní stoky   
                        lokality č. 3 a 3a. Profil stoky C DN 1200, délka 800 m. 
 - splašková kanalizace a likvidace odpadních vod Brloh 
 - splašková kanalizace a likvidace odpadních vod Nečichy 
 - vodohospodářské sítě (vodovod, kanalizace) podmiňující nově navrženou 
výstavbu (obytnou, občanskou a průmyslovou). 
3.  Energetika 
 - trafostanice č. 101 vč. VN přípojky - rozvojová plocha č. 1, 2, 7, 8 
 - trafostanice č. 102 vč. VN přípojky - rozvojová plocha č. 3 
 - trafostanice č. 103 vč. VN přípojky - rozvojová plocha č. 4 
 - trafostanice č. 104 vč. VN přípojky - rozvojová plocha č. 5, 6 
 - trafostanice č. 108 vč. VN přípojky - rozvojová plocha č. 10 
 - trafostanice č. 109 vč. VN přípojky - posílení stávající sítě 
 - kogenerační jednotka 'Západ' - stávající zástavba, rozvojová plocha 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 10  
 - rozšíření NT sítě 
4. Spoje 
 - obnova a rozšíření místní telekomunikační sítě 
  
  

Č Á S T    Č T V R T Á 
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ  

  
  

Článek 11 
 

 Zrušuje se vyhláška ONV Louny ze dne 20. 9. 1990 o uspořádání území města Louny. 
Zrušuje se vyhláška Městského zastupitelstva v Lounech č. 8/1993 O změnách a doplňcích 
územního plánu sídelního útvaru Loun. Zrušuje se vyhláška Městské rady v Lounech č. 
3/1993 O zákazu prodeje alkoholických nápojů. Zrušuje se vyhláška Městského zastupitelstva 
v Lounech č. 2/1991 ve znění č. 5/1991, 8/1992 a 10/1995 O veřejných dražbách. 
  
 
 
 
  



Č Á S T    P Á T Á 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  
  

Článek 12 
Uložení dokumentace 

 
1. Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru Louny jsou uloženy na Městském 
úřadu Louny odboru rozvoje města, újezdním stavebním úřadu Louny a na Okresním úřadu 
Louny referátu regionálního rozvoje. 
2. Zastupitelstvo zmocňuje Městský úřad v Lounech k vydání úplného znění vyhláška č. 
6/1996 O změnách a doplňcích územního plánu sídelního útvaru Louny. 
  
  

Článek 13 
Účinnost vyhlášky 

 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. listopadu 1996 a její novela nabývá 
účinnosti dnem 1. 3. 2002. 
  
  
  
  

Ing. Emil Volkmann 
starosta města  

Mgr. Milena Zikmundová 
zástupkyně starosty 

  

  
 


