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Zastupitelstvo města Nepomuk, příslušné podle ustanovení 
§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování as ta-
vebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití  ustanovení 
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění, § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos-
ti, v platném znění, 

vydává

Změna č. 1 
územního 

plánu
Nepomuk



ZáZNam o účiNNosti ZměNy č. 1  
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Orgán vydávající změnu č. 1 územníhO plánu nepOmuk:

Zastupitelstvo města Nepomuk
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označení popis katastrální území

VPS.DI.03 cesta na Nový rybník podél silnice I/20 Nepomuk

VPS.DI.04 dopravní napojení zemědělského areálu ve Dvorci na silnici II/191 Dvorec

VPS.DI.05 komunikační síť zastavitelné plochy R18 Dvorec

VPS.DI.06 nová obslužná komunikace v návaznosti na ulici Polní Dvorec

VPS.DI.07 nové dopravní napojení průmyslové oblasti ve východní části Dvorce-jih Dvorec

VPS.DI.08 nové dopravní napojení průmyslové oblasti ve východní části Dvorce-sever Dvorec

VPS.DI.09 nová dopravní obsluha výrobní lokality Nepomuk Nepomuk

VPS.DI.10 nová dopravní obsluha oblasti za rozvodnou Nepomuk

VPS.DI.11 nová ulice pod Čihákem ve Dvorci a navazující prostup Dvorec

VPS.DI.12 nové dopravní napojení průmyslové oblasti ve východní části Dvorce-střed Dvorec

VPS.DI.13 nová obslužná komunikace v zastavitelné ploše R02 Nepomuk

VPS.DI.14 NEOBSAZENO

VPS.DI.15 nové obslužné komunikace v zastavitelné ploše R15, vč. zeleného pásu Nepomuk

VPS.DI.16 nové obslužné komunikace v zastavitelné ploše R13 Nepomuk

VPS.DI.17 nové obslužné komunikace v zastavitelné ploše R11 Nepomuk

VPS.DI.18 nové obslužné komunikace v transformační oblasti T05, nad Kapl. rybníkem Nepomuk

VPS.DI.19 nové obslužné komunikace v zastavitelné ploše R06 a přestavbové ploše T04 Nepomuk

VPS.DI.20 nové obslužné komunikace v zastavitelné ploše  R01 Nepomuk

VPS.DI.21 Převzata ze ZUR PK - obchvat Nepomuku na silnic I/20 vč. vyvolaných staveb, přeložek a 
příslušenství v ploše vymezeného koridoru Nepomuk

VPS.DI.22 nová obslužná komunikace v zastavitelné ploše R03 Nepomuk

VPS.DI.23 převzata ze ZUR PK - SD191/03 Nepomuk, přeložka s východním obchvatem Dvorec

VPS.DI.24 převzata ze ZUR PK - ZD190/01 trať č. 190 - úsek Plzeň - Nepomuk, zdvojkolejnění a 
směrová rektifikace Dvorec

VPS.DI.25 nové obslužné komunikace v zastavitelné ploše R27 Dvorec
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[neurčuje se]

cesta v zahrádkářské koloníí Pod VinicíVPS.VP.15 Nepomuk Město Nepomuk

parcelní číslo
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Textová část územního plánu Nepomuk se změ-
nou č. 1 mění takto:

(1)	 V	kapitole	Vymezení	zastavěného	území	se	v	části	Zastavě-
né	území	v	první	větě	zrušuje	text	„k	datu	3.9.2018	na	základě	
průzkumu	území	na	podkladu	katastrální	mapy	platné	k	datu	
24.8.2018“	a	nahrazuje	se	textem	„k	datu	23.5.2020	na	základě	
průzkumu	území	na	podkladu	katastrální	mapy	platné	k	datu	
23.5.2020.“

(2)	V	kapitole	01.D/	Koncepce	veřejné	 infrastruktury	–	doprav-
ní	 se	 v	 části	 Individuální	 automobilová	 doprava,	 Silnice	
III/19114	a	III/19115	zrušuje	věta	„Komunikace	III/19115	zůstá-
vá	nezměněna,	ale	dojde	k	novému	křížení	v	rámci	odbočení	
na	komunikaci	III/19114.“	a	nahrazuje	se	větou	„Komunikace	
III/19115	bude	před	stávajícím	křížením	s	žel.	tratí	zaslepena,	
od	křížení	ulic	Blatenská	a	Tojická	bude	pokračovat	po	části	
silnice	III/19114	a	dále	napojena	na	nový	úsek,	který	se	s	žel.	
tratí	kříží	mimoúrovňově.“,	dále	se	doplňuje	věta	„Tyto	úpravy	
jsou	doplněny	 rekonstrukcí	 silnice	 III/19114	v	úseku	od	kří-
žení	se	silnicí	 I/20	po	zastavěné	území	Dvorce	a	navazující	
na	přeložku“,	dále	se	zrušuje	text	„-	okružní	křižovatka	nové	
komunikace	se	silnicí	III/19115“	a	nahrazuje	textem	„nové	mi-
moúrovňové	křížení	s	železniční	tratí	na	silnici	III/19115“

(3)	V	kapitole	01.D/	Koncepce	veřejné	infrastruktury	–	dopravní	
se	v	části	Železniční	doprava	zrušuje	věta	„Stávající	železnič-
ní	přejezdy	zůstávají	beze	změn	a	nové	nejsou	navrhovány.“	
a nahrazuje	se	větou	 „Stávající	křížení	pozemních	komuni-
kací	s	železničními	tratěmi	je	upraveno	v	návaznosti	na	jiné	
navrhované	změny	dopravní	sítě.“	

(4)	V	 kapitole	 02.1.A	Území	 zastavěné,	 zastavitelné	 a	 nezasta-
věné	 se	 v	 části	 Zastavěné	 území	 v	 první	 větě	 zrušuje	 text	
„k datu	3.9.2018	na	základě	průzkumu	území	na	podkladu	ka-
tastrální	mapy	platné	k	datu	24.8.2018“	a	nahrazuje	se	textem	
„k	datu	23.5.2020	na	základě	průzkumu	území	na	podkladu	
katastrální	mapy	platné	k	datu	23.5.2020.“

(5)	V	 kapitole	 02.3	 Stanovení	 podmínek	 prostorového	 uspořá-
dání	 (prostorová	 regulace)	 je	 nahrazeno	 schéma	 „SCHÉMA	
03:Stanovení	podmínek	prostorového	uspořádání“	totožným	
schématem	zohledňujícím	úpravy	v	grafické	části	územního	
plánu

(6)	V	kapitole	04.D	Seznam	veřejně	prospěšných	staveb,	pro	kte-
ré	lze	práva	vyvlastnit	se	do	tabulky	VPS	pro	které	lze	práv	
vyvlastnit	vkládá	na	konec	řádek:
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