
Městský úřad v Lounech 

 
Obecně závazná  

V Y H L Á Š K A 
 

Městské rady v Lounech č.  4/1998 o Územním plánu zóny Výstaviště v  
Lounech. 
 
 Městská rada v Lounech na základě schválení závazné části Územního 
plánu zóny Výstaviště  Městským zastupitelstvem v Lounech dne 20.4. 1998 
vydává (usnesením č. 38/98 ze dne 15.7. 1998), v souladu s ust. §45 písm. l 
zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. §29, 
odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku o územním plánu zóny Výstaviště v 
Lounech: 
 
 

Č Á S T   P R V N Í 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 

Účel vyhlášky 
 

1. Vyhláška vymezuje závaznou část Územního plánu zóny Výstaviště v Lounech 
schváleného městským zastupitelstvem v Lounech dne 20.4. 1998 usnesením č. 
38/98. Tato zóna je vymezena parcelami č. 3024/104, 3100/1, 3100/2, 3100/16, 
3100/17, 3100/18, 3100/19, 3100/20, 3100/21, 3100/22, 3100/23, 3100/24, 3100/25, 
3100/26, 3100/27, 3100/29, 3100/3100/30, 3100/31, 3100/33, 3101, 4054/2, 4054/21 
a 5034/1 k.ú. Louny.  

2. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, podmínky jeho 
využitelnosti a uspořádání technické infrastruktury. 

 
Článek 2 

Rozsah platnosti 
 

1. Vyhláška platí pro areál Výstaviště v Lounech. 
2. Časovým horizontem platnosti tohoto územního plánu zóny je rok 2012. Výchozí stav 

vykazuje skutečnost roku 1997. 



3. Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech 
vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, při provádění staveb 
nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb. 

 

ČÁST DRUHÁ 
ZÁVAZNÉ REGULATIVY 

 
Článek 3 

Funkční uspořádání 
 

1. Funkční využití areálu je stanoveno grafickou přílohou územního plánu zóny: 
 - situace širších vztahů   1:1000 
 - funkční využití území a prostorové poměry 1:500 
2. Řešené území je funkčně vymezeno jako městský park s funkční náplní rekreačně-

oddechovou, kulturní, výstavní a  sportovní. 
3. Výrobní funkce v řešeném území nebude zastoupena, na území areálu nelze uvažovat 

s objekty skladů. 
4. Objekty občanské vybavenosti budou odpovídat jednotlivým funkčním úsekům podle 

funkčního využití území. 

 
Článek 4 

Uspořádání dopravy 
 

1. Územní plán řeší dopravní vazby uvnitř areálu - trasy komunikací včetně pěších tras a 
parkovacích stání. 

2. Dopravní napojení areálu bude řešeno doplňkem. 

 
Článek 5 

Uspořádání technické infrastruktury 
 

1. Elektrifikace území bude řešena ze stávající trafostanice. 
2. Bude provedeno zkapacitnění místní telekomunikační sítě. 
3. Rekonstruovaný vodovodní řad bude napojen na stávající veřejný vodovod. 
4. Dešťová kanalizace bude vypouštěna z větší části do travnatých ploch, kde bude 

docházet k zasakování do terénu. Minimální množství  srážkových vod bude svedeno 
dešťovou kanalizací do řeky. 

5. Kanalizační systém je navržen jako oddílná kanalizace, splaškové vody budou 
svedeny do centrální jímky a odtud tlakově čerpány do veřejné kanalizace. 

6. Plynofikace území bude řešena napojením na stávající plynovod (u objektu sauny).
  

 



Článek 6 
Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability 

 
 Při využívání území musí být dodržovány následující podmínky: 
1. Respektování ochrany kulturní památky zapsané v seznamu. 
2. Realizace celkové rekonstrukce a obnovy zeleně a trávníků. 
3. Likvidace TKO je řešena odvážením mimo řešené území. 
4. Respektování  nezastavitelnosti podružného inundačního proudu v minimální šíři 20m 

a nutnosti realizace sklopného oplocení v této části území.  
 

Článek 7 
Ochranná pásma 

 
 Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem: 
1. čistírny odpadních vod 
2. vodovodních potrubí 
3. kanalizace 
4. silničních komunikací 
5. rozvodů el. energie 
6. plynovodů 
7. telekomunikačních kabelů a zařízení 
8. přírodních minerálních vod 
  

 

ČÁST TŘETÍ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 8 

Uložení dokumentace 
 
 Územní plán zóny Výstaviště, Louny je uložen na Městském úřadu Louny odboru 
rozvoje města, újezdním stavebním úřadu Louny a na Okresním úřadu Louny referátu 
regionálního rozvoje. 
 

Článek 9 
Účinnost vyhlášky 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9. 1998                                                                                                                       
 
 

 Mgr. Milena Zikmundová v.r.   Ing. Emil Volkmann v. r. 
       zástupce starosty            starosta města 


