
Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a 

připomínek občanů k návrhu zadání územního plánu Srní doručených 

v průběhu jeho projednávání. 
 

Na základě vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Srní a jeho 

doručení bylo pořizovateli zasláno celkem 13 stanovisek a vyjádření: 

 

 

 

1. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 

13 Plzeň ze dne 12.1.2016 

Neuplatňují požadavky – ale musí být respektována nadřazená dokumentace PÚR ČR 

a ZÚR Plzeňského kraje ve vymezené specifické oblasti Šumava SOB1. 

 

2. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 

Praha 6 ze dne 11.2.2016 

Souhlasí s předloženým návrhem zadání územního plánu Srní. Případnou výstavbu 

rozhledny  v k.ú. Vchynice-Tetov by bylo nutné projednat.   

 

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 ze dne 

9.2.2016  
Nemají žádné požadavky. 

 

4. Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 

ze dne 19.2.2016 

Neuplatňují žádné požadavky. 

 

5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 

301 00 Plzeň ze dne 19.2.2016 

K návrhu zadání ÚP Srní nemají žádné námitky ani připomínky. 

 

6. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 

00 Plzeň ze dne 19.2.2016 

K předloženému návrhu změny č.2 ÚP neuplatňuje žádné připomínky. 

 

7. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Hřímalého 11, 

301 00 Plzeň ze dne 1.3.2016 

Na území Srní se nachází poddolované území (2xbod), které je nutno uvést v textu a 

vymezit v grafice. 

 

8. Krajský úřad Plzeňského kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň ze dne 25.2.2016 

V řešeném území se nachází technická Národní kulturní památka a nemovité kulturní 

památky, které je nutné respektovat. Předložený návrh není v rozporu se zájmy 

památkové péče. 

 

9. Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, 

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice ze dne 11.3.2016 

Připomínky k textové části:  

- Opravit čp. areálu Mosteckého Mlýna 



- Opravit a doplnit kapitolu Nemovité kulturní památky 

 

 

10. Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 

Plzeň  ze dne 1.3.2016 

Stanovisko -  požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Srní 

z hlediska vlivů na životní prostředí 

  

 

11. Správa národního parku Šumava, odbor státní správy NP Šumava, 1.máje 260, 

385 01 Vimperk ze dne 25.2.2016 

Stanovisko – významný vliv návrhu zadání ÚP Srní na příznivý stav předmětů 

ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava 

nelze vyloučit. 

      

12. Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 138, 342 01 

Sušice ze dne 1.3.2016 

- OSSL -  Zdůvodnění navrhovaných řešení, pokud jsou dotčeny pozemky PUPFL 

- Vodoprávní úřad – vyznačit záplavová území (rozsah a aktivní zóny) 

                                je vybudována oddílná splašková a dešťová kanalizace 

 

 

13. Správa národního parku Šumava odbor státní správy NP Šumava, 1 máje 385 01 

Vimperk ze dne 2.3.2016 

- Respektovat požadavky vyplývající z nadřazených dokumentací 

- Respektovat ochranu krajinného rázu 

- Ve volné krajině neumožňovat výstavbu 

- Zemědělské farmy –  stanovení funkčních regulativů vymezující požadavky a 

podmínky SNP Šumava, regulace počtu farem 

- Upravení textové části na str. 4,14,15,16 

- Regulace některých záměrů (sjezdovky, rodinné domy) 

- Požadavky na koncepci uspořádání krajiny  - zachování ÚSES 

 

 


