
V Y H L Á Š K A 

 
Městské rady v Lounech č. 7 /1998 o Územním plánu zóny Louny západ - u 
finských domků (výstavba rodinných domků). 
 
 Městská rada v Lounech na základě schválení závazné části Územního 
plánu zóny Louny západ - u finských domků Městským zastupitelstvem v 
Lounech dne 19.10. 1998 vydává v souladu s ust. §45 písm. l zákona č. 
367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. §29, odst. 3 
zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Č Á S T   P R V N Í 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 

Účel vyhlášky 
 

 1.Vyhláška vymezuje závaznou část Územního plánu zóny, Louny západ - u finských  
    domků schváleného městským zastupitelstvem dne 19.10. 1998 usnesením č. 98/98. 
 2.Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, podmínky jeho  
     využitelnosti a uspořádání technické infrastruktury. Vyhláška vymezuje místní  
                systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby. 
 

 
Článek 2 

Rozsah platnosti 
 

1. Vyhláška platí pro řešené území, které je vymezeno ze severu zájmovým územím 
jezdeckého klubu JISKRA, ze západu tělesem komunikace I/28 - obchvat města, na 
jihu komunikací místního charakteru v trase původní komunikace I/7 Praha - 
Chomutov. Z východu navazuje řešené území na zástavbu rodinných domků, z nichž 
část tvoří tzv. "finské domky", mazutová kotelna, zástavba V. okrsku a zahrádkářská 
kolonie. 

2. Časovým horizontem platnosti tohoto územního plánu zóny je rok 2012. Výchozí stav 
vykazuje skutečnost roku 1997. Územní plán zóny vymezuje rozvojové plochy. 

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   1:5000 
 - funkční využití území a prostorové poměry 1:1000 
2. Hlavní náplní funkčního využití řešeného území je bydlení v rodinných domcích a  

nerušící občanská vybavenost, která by měla lemovat vnější komunikační systém a  
tvořit ochrannou barieru mezi bydlením a komunikací I/28. 

3. Regulativy funkčního využití dle ÚPN SÚ Louny: 
 a) čistě obytné území 
  jedná se o území, kde dominantní roli hraje bydlení a doprovodné 

vybavení, zeleň liniová a plošná 
 b) všeobecně smíšené území SV 
  jedná se o část urbanistického obvodu č. 41, který přiléhá k nově 

navržené silnici I/28. Slouží pro zařízení drobné výroby a služeb, které bydlení 
neruší. 

4. Základní regulativy prostorového uspořádání rodinných domků 
 - uliční čára  - je zřejmá z grafické části 

územního plánu 
 - výšková hladina - přízemní zástavba s 

obytným podkrovím i jednopatrová s obytným 
podkrovím 

 - tvar střechy  - sedlový nebo valbový se 
sklonem střechy 40o  

 - materiály  - omítka: hladká štuková v 
omezené míře jako doplněk strukturální 

    - výplně otvorů : dřevo příp. plast 
bílý nebo tmavě hnědý 

    - střecha : pálená krytina - 
červenohnědá barva 

 - ploty   - v jedné uliční frontě vždy 
jednotné. Doporučené materiály: beton, cihla, dřevo, 
živý plot. 

 - garáže  - příp. dvojgaráže budou 
vždy součástí hmoty obytného  objektu (nikoli jako 
solitéry na pozemku), dtto sklad zahradnických potřeb 

 - doplňky  - v jedné uliční frontě vždy 
jednotně řešeny kryty popelnic, schránky apod. 



   

Článek 4 
Uspořádání dopravy 

 
1. Dopravní dostupnost řešeného území bude zajištěna především hlavní páteřní 

komunikací se středním zeleným pruhem, která na dopravní systém města navazuje 
kruhovým objezdem na "Zeměšské" křižovatce. Tato komunikace bude respektovat 
stávající parcelaci a nebude zasahovat do přilehlých zahrádek. Přirozeným způsobem  

 zajištěna dostupnost komunikačním propojením se stávající zástavbou okrsku Louny - 
západ. 

    
2. Další významnější komunikační osou nové zástavby je okružní komunikace vedoucí 

po obvodu celého území. Tato rovněž umožňuje přímou obsluhu všech objektů. Tyto 
dvě základní komunikační osy jsou doplněny ještě několika podružnými propojeními, 
navazujícími na stávající uliční síť V. okrsku. 

3. Na pozemcích určených pro dopravu je zakázáno umisťovat a povolovat novostavby 
nebo přístavby stávajících staveb s výjmkou podzemních liniových vedení staveb 
technického vybavení.  

 
Článek 5 

Uspořádání technické infrastruktury 
 

1. Bude provedena okruhová vodovodní síť s napojením na stávající řád. 
2. Přeložka stávajícího vodovodního řadu užitkové vody DN 300 - z důvodu kolize s 

výstavbou rodinných domků. 
3. Odkanalizování bude provedeno jednotnou kanalizací. Vzhledem  ke špatným 

spádovým podmínkám nebude možné část lokality odvodnit gravitačně. Pro tuto část 
bude zřízena oddílná splašková kanalizace s přečerpáváním a propojením na stávající 
kanalizační stoku. 

4. Zpevněné parkovací plochy budou odvodněny přes ropný odlučovač olejů. 
5. Plynofikace území bude řešena napojením na stávající NTL. 
6. Elektrifikace území bude řešena z nových kabelových rozvodů, bude vybudována  

trafostanice. 
7. Bude provedeno zkapacitnění místní telefonní sítě. 
 
 

Článek 6 
Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability 

 
1. Dojde k rekonstrukci a výsadbě nové zeleně včetně provedení ochranného pásma 

zeleně mezi  bytovou zástavbou a komunikacemi. 
2. Likvidace TKO je řešena odvážením mimo řešené území. 



3. Bude respektovat generel lokálního systému ekologické stability. 
4. 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. 

5.      Bude respektováno dočasné omezení při povolování nových staveb v hlukových zónách 
A a B, stanovených pro nejméně příznivou variantu - mezní vojenský letecký provoz, 
na základě zpracované hlukové studie využití vojenského letiště Žatec 

 
Článek 7 

Ochranná pásma 
 

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

  
 

ČÁST TŘETÍ 

PLOCHY   PRO   VEŘEJNĚ   PROSPĚŠNÉ   STAVBY 

 
Článek 8 

Veřejně prospěšné stavby 
 

1.  Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezuje grafická příloha územního plánu: - 
veřejně prospěšné stavby v měř. 1 : 2000 

2. 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: 

 - celá nově navrhovaná síť místních komunikací 
 - ochranné pásmo zeleně mezi tělesem  komunikace I/28 - obchvatem města a 

plochou  určenou pro občanské vybavení na západním okraji řešeného území. 

 
ČÁST   ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 9 

Uložení dokumentace 
 



 Územní plán zóny, Louny západ - u finských domků (výstavba rodinných domků) je 
uložen na Městském úřadu Louny odboru rozvoje města, újezdním stavebním úřadu Louny a 
na Okresním úřadu Louny referátu regionálního rozvoje. 
 
       

Článek 10 
Účinnost vyhlášky 

 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.12. 1998.                                                                                                                                                                                               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Emil   V o l k m a n n  v.r.   Mgr. Milena  Z i k m u n d o v á   v.r. 
           starosta města      zástupkyně starosty 
 
 
 


