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Zadání změny č. 2 ÚP Dolní Třebonín 

Návrh 

 

 

(1) Důvodem pro pořízení změny č. 2 územního plánu (dále 
jen „ÚP“) Dolní Třebonín je usnesení zastupitelstva obce 
ze dne 12. 12. 2013, které schválilo pořízení této změny 
na základě podnětů, které uplatnili p. Josef Fojtl, Jana a 
Eva Koblasová, p. Jakub Novák, p. Vladimír Vojík, p. Jan 
Mráz, p. Jindřich Mráz, opětovně p. Jan Mráz i p. Jindřich 
Mráz, p. Martin Dolének, pí Hana Zajíčková a p. Václav 
Mertl, p. Luboš Šesták, p. Miroslav Hammerlindl, pí Marie 
Kotašková, p. Václav Nejedlý, Ing. Václav Bürger a paní 
Gabriele Chabina. Během projednání návrhu zadání do-
plnila a upřesnila svůj požadavek pí Kotašková (bod 
3.11) a dále uplatnil požadavek p. František Friedl a pí 
Jana Vrbová 

(2) Druhým důvodem je aktualizace řešení ÚPD Dolní Tře-
bonínu s právě dokončovanou 1. aktualizací Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje1. 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH 
ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ 
ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO 
ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU 
OBCE  

a.1 požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na 
prověření plošného a prostorového uspořádání za-
stavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch, 

(3) Podnětem k zahájení procesu pořízení změny č. 2 byly 
tyto podněty ze stran občanů (rozsah jednotlivých měně-
ných ploch je patrný z přílohy č. 1 tohoto zadání, kód plo-
chy odpovídá druhé číslici za označením bodu): 

3.1. Josef Fojtl, pozemek 1708/1, k. ú. Dolní Třebonín, 
zahrnout celé jako pozemek pro bydlení, uplatněno 
ještě před započetím projednání zprávy o uplatňo-
vání územního plánu Dolní Třebonín, 

3.2. Jana a Eva Koblasová, pozemek 995, k. ú. Dolní 
Třebonín, požadavek na zařazení pro výstavbu RD 
– MěÚ ČK, ŽP, požaduje vypustit, bude důkladně 
prověřeno v návrhu a předmětem dalšího jednání 

                                                         

 

 

 

1 zdroj: 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOŘES-
KÉHO KRAJE, pořizovatel: Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor re-
gionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zodpovědný 

s orgány ochrany ŽP zejména s ohledem na 
ochranu ZPF a krajinného rázu, 

3.3. p. Jakub Novák, pozemek -165, 1908/2, 1910/1, k. 
ú. Dolní Třebonín, požadavek na zařazení pro vý-
stavbu RD, 

3.4. p. Vladimír Vojík, pozemek 238, k. ú. Dolní Svince, 
požadavek na zařazení pro možnou výstavbu RD 
s podnikáním, 

3.5. p. Jan Mráz a p. Jindřich Mráz, pozemek 321/50, k. 
ú. Záluží nad Vltavou, požadavek na zařazení pro 
možnou výstavbu farmy/hospodářské usedlosti s 
možností bydlením,  

3.6. p. Jan Mráz a Jindřich Mráz, pozemek 100/16, k. ú. 
Záluží nad Vltavou, požadavek na zařazení pro 
možnou výstavbu farmy/hospodářského stavení s 
možností bydlením, 

3.7. p. Martin Dolének, pozemek 1710/1, k. ú. Dolní Tře-
bonín, pro individuální výstavbu RD, 

3.8. pí Hana Zajíčková a p. Václav Mertl, pozemky parc. 
č. 213/1 a 213/70 (orná půda) u pozemků p. č. 
231/71 a 326/13 (trvale travný porost), vše k. ú. Pro-
střední Svince, zahrnout jako plochy k podnikatel-
skému využití, VYPUSTIT na základě požadavku 
MD, ŘSD a doporučení MěÚ ČK, ŽP. 

3.9. p. Luboš Šesták, pozemek 373/11, k. ú. Záluží nad 
Vltavou, požadavek na zanesení do územního plánu 
v této lokalitě tábořiště a restaurace, zpevnění a od-
vodnění příjezdové cesty, rekreace a ubytování, re-
laxace a regenerace, objekt k podnikání a bydlení, 
příklad/ukázka ekologicky šetrného bydlení a hos-
podaření v souladu s přilehlou CHKO, přívoz nebo 
most pro pěší a cyklisty přes Vltavu, kulturní akce, 
workshopy, jedná se o lokalitu navazující na již rea-
lizované 2 objekty, je vydáno stavební povolení na 
další stavbu - srub 6x6 m, stávající objekty zahrnout 
do zastavěného území, zbytek pozemku zahrnout 
do zastavitelných ploch, jde o první zastávku vodáků 
pod Zlatou Korunou, 

projektant: Ing. arch. Ludmila Šnejdová, oprávněná úřední osoba po-
řizovatele: Ing. Dana Řežábková, verze pro společné jednání, k dis-
pozici na http://up.kraj-jihocesky.cz/?prvni-aktualizace-zasad-uzem-
niho-rozvoje-kraje,237 
  

http://up.kraj-jihocesky.cz/?prvni-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje,237
http://up.kraj-jihocesky.cz/?prvni-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje,237
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3.10. p. Miroslav Hammerlindl, pozemek p. č. 321/6, k. ú. 
Záluží nad Vltavou, zahrnout do územního plánu 
jako pozemek s možností výstavby rekreační chaty, 

3.11. pí Marie Kotašková, pozemek p. č. 100/10, k. ú. Zá-
luží nad Vltavou, změnit ze stávajícího využití orná 
půda na plochy "Výroby a skladování" v rozsahu dle 
přílohy tohoto materiálu, doplněno 31. 3. 2014, plo-
chy výroby a skladování by měly mít hlavní funkci: 
zemědělská výroba a navazující skladová hospo-
dářství – funkce živočišné a rostlinné výroby, skla-
dování produktů, zeleň liniová a plošná, plochy pro 
sport, stavby občanského, technického a doprav-
ního vybavení, parkovací a odstavné plochy, stavby 
hospodářské k bydlení a rekreaci; současně žádám 
o zahrnutí do ÚP zhotovení sjezdu z místní komuni-
kace p. č. 1456 a na uvedený pozemek p. č 100/10 
dle přiloženého nákresu + oplocení. 

3.12. p. Václav Nejedlý, pozemek p. č. 426/1, k. ú. Záluží 
nad Vltavou, žádost o změnu umístění zastavitelné 
plochy na uvedeném pozemku pro technické zá-
zemí ke stávajícímu rybníku, 

3.13. Ing. Václav Bürger, žádám o změnu územního plánu 
pro parcelní čísla 69 a 73, parcela zjednodušené 
evidence, k. ú. Dolní Svince, z důvodu zřízení ryb-
níku, dle požadavku MěÚ ČK, ŽP, rybník nesmí býti 
oplocen, 

3.14. pí. Gabriele Chabina, požadavek na umístění rodin-
ného domu na pozemek 100/34 o výměře 5 787 m2 
v k. ú. Záluží nad Vltavou, obec Dolní Třebonín, 

3.15. p. František Friedl, žádám o změnu pozemku p. č. 
213/48 a 213/47 z orné půdy na stavební pozemky 
pro podnikání z důvodu stavby dálnice – NEZAŘA-
TOVAT, v koridoru dálnice, nechá se předpokládat 
stejné stanovisko MD a ŘSD jako u lokality 8, 

3.16. pí Jana Vrbová, žádám o změnu stávající mobilní 
stavby „občerstvení pro vodáky“ na pozemku p. č. 
1287/4 a 1244/21 v k. ú. Záluží nad Vltavou na 
stavbu trvalou srubového charakteru pro sezónní 

                                                         

 

 

 

2 zdroj: POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 
2008, zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního 
rozvoj, ke stažení na adrese: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-
a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-
Ceske-republiky, využita publikace ISBN 978-80-87318-04-1 
 

bydlení a jako zázemí k provozovně – NEZAŘAZO-
VAT, je přímo v nadregionálním biokoridoru NKB 
118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, navíc jde o nad-
měrný zásah do volné krajiny, změna stavby do-
časné na stavbu trvalou lze navíc řešit i mimo ÚP, 
není žádoucí zde vymezovat nové plochy zastavitel-
ného území, 

3.17. Ing. Jaroslava Malinovská a Ing. Vladislav Malinov-
ský, chceme společně s majiteli pozemků č. 1023/4 
a 1023/5 na všech těchto pozemcích, označených v 
územním plánu obce Dolní Třebonín účinném od 4. 
9. 2010 jako zastavitelná plochy pro bydlení RD a 
BD oblast 22T, vystavět inženýrské sítě ZTV a zřídit 
stavební parcely, dále zamýšlíme na těchto pozem-
cích vystavět rodinné domy, řadové anebo bytové 
domy do 3 NP, výšce max. do 10 m do hřebene, 
délky jednoho bloku do 50 m, se sedlovou, poloval-
bovou či valbovou střechou o sklonu min. 20°, za-
stavitelnost stavebních pozemků jednoho staveb-
níka 35%. 

(4) V současné době je pro území České republika schvá-
leno usnesení vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 Politika 
územního rozvoje České republiky 2008, dál jen „PÚR 
ČR 2008“, ze které bude dále po analýze požadavků z ní 
vycházejících s ohledem na měněné území změny č. 2 
vycházeno2. Zejména bude při návrhu nového ÚP Dolní 
Třebonín vycházeno z 

 republikových priorit územního plánování pro zajiš-
tění udržitelného rozvoje území s podstatnou vazbou 
na řešené změny ÚP Dolní Třebonín, 

 stanovených podmínek rozvojovou osu republiko-
vého významu OS6 Praha – Benešov – Tábor – 
České Budějovice – hranice ČR/Rakousko (-Linec), 

 záměrů, které se přímo dotknou měněného území 
změny č. 2 ÚP Dolní Třebonín. 

(5) V dnešní době je pro území Jihočeského kraje platná 
ÚPD krajské úrovně a to Zásady územního rozvoje Jiho-
českého kraje3. Při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP 

3 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE, pořizo-
vatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic, U Zimního stadi-
onu1952/2, České Budějovice, projektant. A+U DESIGN spol. s r. o., 
Nová 1997/24, České Budějovice, hlavní projektant: Ing. arch. Jiří 
Brůha, Ing. arch. Dagmar Polcarová, zodpovědný projektant: Ing. 
arch. Vladimír Fučík, číslo zakázky: Z/080-11, datum verze: 13. září 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
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Dolní Třebonín musí být plně respektována tato nadřa-
zená ÚPD s tím, že po vydání 1. aktualizace bude do ná-
vrhu ÚP zaneseno řešení dle 1. aktualizace. Již nyní tedy 
bude přiměřeně vycházeno z řešení návrhu 1. aktuali-
zace ZÚR ve verzi pro veřejné projednání, která by měla 
být k dispozici v okamžiku započetí práce na návrhu 
změny č. 2 ÚP Dolní Třebonín po schválení tohoto za-
dání. Zejména bude při návrhu nového ÚP Dolní Třebo-
nín vycházeno 

 ze stanovených priorit územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území Jihočeské kraje, 
kdy se jedná o body (1) až (5) na stranách 5 až 6 
publikace Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje), 

 z požadavku na upřesnění vymezených prvků nadre-
gionálního a regionálního ÚSES, 

 z požadavku na vymezení rozvojové plochy a kori-
dory nadmístního významu, pokud se jejich vymezení 
promítne do měněného území změny č. 2 ÚP Dolní 
Třebonín. 

(6) Na úrovni obce s rozšířenou působností je podkladem 
pro návrh nového ÚP materiál AKTUALIZACE ROZ-
BORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP 
ČESKÝ KRUMLOV 20104.  

a.2 požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, 
zejména na prověření uspořádání veřejné in-
frastruktury a možnosti jejích změn, 

(7) Návrh nového ÚP Dolní Třebonín stanoví koncepci do-
pravní a technické infrastruktury v rozsahu měněných 
ploch. Vzhledem k zaměření změny bude vycházeno za 
stávající koncepce.  

(8) Řešení dopravní a technické infrastruktury bude prove-
deno v rovině rámcového koncepčního řešení bez nad-
bytečných detailů a podrobností neodpovídajících kom-
plexnímu pojetí územního plánu, budou navrženy místní 
komunikace 3. a 4. třídy, příp. hlavní vedení vodovodů a 

                                                         

 

 

 

2011, oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. arch. Radek Boček, 
k dispozici na http://up.kraj-jihocesky.cz/?zasady-uzemniho-rozvoje-
kraje,9 
 
4 zdroj: AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2010, spolufinancováno z pro-
středků Jihočeského kraje, projektant: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-

kanalizací, ale nebudou stanovována podrobná tech-
nické řešení, průměry armatur, apod.  

a.3 požadavky na koncepci uspořádání krajiny, 
zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření 
možných změn, včetně prověření, ve kterých plo-
chách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zaří-
zení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona, 

(9) Za základní požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
je pro návrh ÚP Dolní Třebonín považováno: 

 návrh bude v maximální možné míře chránit krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, 

 koncepce uspořádání krajiny bude plněn respektovat 
vymezené plochy ÚSES regionální úrovně, upřesní je 
a vymezí ÚSES i na lokální úrovni, bude zohledněna 
všechny existující, funkční a vymezené prvky ÚSES 
(viz příloha č. 1 tohoto návrhu zadání), 

 základní požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
budou převzaty z původního územního plánu sídel-
ního útvaru Dolní Třebonín a z vydaných změn, 

 v návrhu ÚP Dolní Třebonín bude zohledněna blíz-
kost  

(10) Všechny plochy mimo zastavěné území a zastavitelné 
plochy budou v rámci nezastavitelného území děleny do 
ploch s rozdílným způsobem využití dle ust. § 13 až 19 
vyhlášky 501/2006. 

(11) Prvky ÚSES budou v rámci návrhu ÚP zakreslovány 
takto 

 s využitím tzv. překryvné funkce, kdy budou jasně od-
děleny biokoridory a biocentra a bude jasně patrno, 
zda se jedná o lokální, regionální nebo nadregionální 
prvek ÚSES, 

24, urbanistická kancelář, Varšavská 32, Praha 2, pořizovatel: Město 
Český Krumlov, dále jen „Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 
2010“. Tento zdroj je použit pro všechny témata RURÚ. 
  

http://up.kraj-jihocesky.cz/?zasady-uzemniho-rozvoje-kraje,9
http://up.kraj-jihocesky.cz/?zasady-uzemniho-rozvoje-kraje,9
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 nefunkční prvky ÚSES, např. intenzivně obhospoda-
řovaná pole, které by měly být biocentry, budou řa-
zeny jako „PLOCHY PŘÍRODNÍ“ dle ust. § 16 vyhl. 
501/2006 Sb., 

 nefunkční prvky ÚSES, které by měly plnit funkce bi-
okoridorů, budou řazeny do kategorie „plochy smí-
šené nezastavěného území“ dle ust. § 17 vyhl. 
501/2006 Sb.  

 mezi veřejně prospěšná opatření (dále též „VPO“) bu-
dou zařazovány jen zvláště důležité a nefunkční 
prvky ÚSES a to pokud možno v minimálním roz-
sahu, 

 interakční prvky (dále též jen „IP“) nebudou předmě-
tem řešení návrhu ÚP. 

(12) Pozitivní krajinné dominanty budou návrhem ÚP plně re-
spektovány.  

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ 
ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH 
VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT,  

(13) Plochy územních rezerv nebudou návrhem nového ÚP 
primárně vymezovány. 

(14) Pokud by se to ukázalo v průběhu procesu pořízení jako 
nutné nebo velmi vhodné u některých záměrů (např. 
z nadřazené ÚPD po provedení a vydání 1. aktualizace 
ZÚR JČK) je to na základě tohoto bodu zadání možné. 

C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO 
KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ 
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 

(15) Mezi VPS budou zahrnuty veškeré stavby dopravní a 
technické infrastruktury, jak ty, které vyplývají z nadřa-
zené ÚPD, tak i ty nově navržené ÚP, pokud splňují po-
žadavek na svoji veřejnou prospěšnost (místní komuni-
kace, vedení VN, vedení STL plynu, TS, rozvodné sta-
nice, regulační stanice, páteřní kanalizace, ČOV, páteřní 
vodovody, úpravny vody, apod.), jednotlivé přípojky ne-
budou předmětem řešení návrhu a tedy ani nebudou za-
hrnovány do VPS. 

(16) Mezi VPO budou zahrnuty jen ve výjimečných případech 
chybějící části zvláště důležitých prvků ÚSES, příp. opat-
ření pro ochranu území před povodněmi.  

(17) Předkupní právo bude přednostně uplatněno pro plochy 
veřejných prostranství (§ 7 vyhl. 501/2006 Sb.), pokud 
budou takovéto plochy návrhem změny vymezovány. 

(18) Mezi VPO mohou být dále zahrnuty plochy pro asanační 
zásahy, pokud návrh nového ÚP Dolní Třebonín nějaké 
specifikuje, zadání ani provedené průzkumy a rozbory 
nicméně žádné asanační plochy neidentifikovaly. 

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ 
STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O 
PARCELACI,  

(19) Nepředpokládá se stanovení ploch a koridorů s podmín-
kou řešení RP. 

(20) Nepředpokládá se stanovení ploch a koridorů s podmín-
kou řešení ÚS, nicméně pokud zpracování a projednání 
zadání a následně návrhu pro společné jednání podle 
ust. §50 stavebního zákona, je možné podmínku zpraco-
vání územní studie uložit.  

(21) Dohoda o parcelaci bude stanovena jako podmínka pro 
další rozhodování v území jen ve výjimečných a složitých 
případech.    

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 
ŘEŠENÍ,  

(22) Nepředpokládá se variantní řešení návrhu ÚP, pokud ne-
bude požadován orgány ochrany přírody např. v rámci 
požadavků na hodnocení vlivů návrhu ÚP Dolní Třebonín 
na ŽP. 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU 
JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ 
A POČTU VYHOTOVENÍ, 

(23) Návrh nového ÚP Dolní Třebonín bude plně respektovat 
požadavky civilní ochrany k územnímu plánu dle § 20 vy-
hlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva, tj. vymezí na zá-
kladě stanoviska dotčeného orgánu, pokud bude uplat-
něno k návrhu tohoto zadání změny, a v rozsahu předa-
ných podkladů zapracuje do textové a grafické části 
územního plánu obce návrh ploch pro požadované po-
třeby  

 ochrany území před průchodem průlomové vlny 
vzniklé zvláštní povodní, 

 zón havarijního plánování, 

 ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
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 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární 
pomoci, 

 vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo 
současně zastavěná území a zastavitelná území 
obce, 

 záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro 
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontami-
nace, vzniklých při mimořádné události, 

 ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných 
v území, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elek-
trickou energií. 

(24) V návrhu změny budou respektovány všechny identifiko-
vané limity využití území. 

(25) Odůvodnění návrhu bude obsahovat kap. Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ze-
mědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 
lesa strukturovanou přesně dle požadavků přílohy č. 3 
vyhlášky 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, 
která upravuje některé podrobnosti ochrany zeměděl-
ského půdního fondu, tedy s tím, že: 

 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhova-
ného řešení nového ÚP Dolní Třebonín na zeměděl-
ský půdní fond se bude skládat z textové, tabulkové 
a grafické části v rozsahu dle metodického pokynu 
MMR a MŽP5, 

 grafická část bude zpracována v samostatném vý-
kresu, jehož podkladem bude mapa použitá pro 
hlavní výkres, rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení 
a znázornění bude odpovídat podrobnosti změny 
územního plánu, tedy použitému měřítku 1 : 5 000, 

 textová část bude dělena na tyto oddíly: (1) údaje o 
celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy 
náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o 
druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařa-
zení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekolo-
gických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně, (2) 

                                                         

 

 

 

5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V 
ÚZEMNÍM PLÁNU, společné metodické doporučení Odboru územ-

údaje o uskutečněných investicích do půdy za úče-
lem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová 
zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení, 
(3) údaje o areálech a objektech staveb zemědělské 
prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich 
předpokládaném porušení, (4) údaje o uspořádání 
zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k 
zajištění ekologické stability krajiny a významných 
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů 
pozemkových úprav a o jejich předpokládaném poru-
šení a (5) odůvodnění vymezení dalších zastavitel-
ných ploch podle § 55 odst. (3) stavebního zákona. 

(26) Textová část výrokové části návrhu nového ÚP Dolní 
Třebonín bude zpracovaná přesně a v rozsahu dle sta-
vebního zákona včetně prováděcích vyhlášek, zejména 
dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., kdy textová část ná-
vrhu bude obsahovat zejména zásady a pokyny pro na-
vazující rozhodování a to v rozsahu, o kterém může roz-
hodovat zastupitelstvo obce a kdy textová část nebude 
obsahovat popisné části patřící do odůvodnění či dopl-
ňujících průzkumů a rozborů, části nesloužící pro nava-
zující rozhodování či pořizování podrobnějších doku-
mentací, citování obecně platných právních předpisů, ani 
části, o kterých nemůže rozhodovat zastupitelstvo obce, 

(27) Grafická část výroku nového ÚP Dolní Třebonín bude 
zpracovaná přesně dle stavebního zákona, včetně pro-
váděcích vyhlášek 500/2006 Sb., zde zejména dle její 
přílohy č. 7, a 501/2006 Sb., kdy se jedná zejména o tyto 
výkresy: 

 Výkres základního členění území 1 : 5 000, 

 Hlavní výkres 1 : 5 000, 

 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asa-
nací 1 : 5 000, a to i tehdy, kdy množina staveb a 
opatření bude nulová. 

(28) Textová část odůvodnění nového ÚP Dolní Třebonín 
bude zpracovaná dle stavebního zákona včetně prová-
děcích vyhlášek 500/2006 Sb., zejména dle její přílohy č. 
7, a vyhlášky 501/2006 Sb., to znamená, že textová část 
odůvodnění bude doplněna o kapitoly vyplývající z § 53 
odst. 4 a 5 stavebního zákona a bude tedy obsahovat 
zejména tyto kapitoly: 

ního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního pro-
středí MŽP, červenec 2011, vydalo MMR, MŽP, Ústav územního roz-
voje. 
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1) postup při pořízení územního plánu, 

2) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhod-
nocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území, 

3) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního pláno-
vání, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území, 

4) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích právních předpisů, 

5) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvlášt-
ních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů, 

6) vyhodnocení splnění zadání, v případě zpracování kon-
ceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu, 

7) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané vari-
anty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků to-
hoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území, 

8) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a infor-
mace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno sta-
novisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popří-
padě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část ne-
bylo respektováno, 

9) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vy-
hodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, 

10) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhova-
ného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, 

11) rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění, 

12) vypořádání připomínek, 

kdy kapitoly č. 1), 5), 11), 12) budou před tiskem pro ve-
řejné projednání zpracovány pořizovatelem, 

kdy kapitoly č. 2), 4), 9) budou zpracovány společně pro-
jektantem a pořizovatelem, 

a kdy ostatní kapitoly č. 3), 6), 7), 8), 10) budou zpracovány 
projektantem s tím, že kap. 8), vyhodnocení vlivů na udrži-
telný rozvoj území, bude zpracována v plném rozsahu 
podle přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. pouze v případě, 
že si jeho zpracování ve vazbě na ustanovení § 50 odst. 
(1) stavebního zákona vyžádá objednatel ve schváleném 
zadání a kdy případné vyhodnocení vlivů na EVL a PO 

soustavy NATURA 2000 musí být zpracováno držitelem 
příslušné autorizace. 

(29) Grafická část odůvodnění návrhu nového ÚP Dolní Tře-
bonín bude zpracována dle stavebního zákona včetně 
prováděcích vyhlášek, zejména dle přílohy č. 7 vyhlášky 
500/2006 Sb. a dle vyhlášky 501/2006 Sb., kdy se jedná 
zejména o tyto výkresy: 

 Koordinační výkres 1 : 5 000, 

 Výkres širších vztahů 1 : 50 000, 

 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 
5 000. 

(30) Tištěná (papírová) podoba bude odevzdána v počtu pare 
(viz níže) vždy po vydání souhlasného písemného zápisu 
o předání jednotlivé etapy a tím potvrzení její správnosti:  

 návrh pro společné jednání o návrhu územního plánu 
dle § 50 stavebního zákona – 2 pare, 

 návrh upraveného a posouzeného návrhu ÚP pro ve-
řejné projednání návrhu územního plánu dle § 52 sta-
vebního zákona – 2 pare, 

 výsledný návrh – 4 pare. 

(31) Každá etapa návrhu nového ÚP Dolní Třebonín bude 
odevzdána ke kontrole v jednom pracovním výtisku a v 
souborech ve formátech PDF pro grafickou část a DOCX 
pro texty. Po vydání souhlasného písemného zápisu o 
předání jednotlivé etapy a tím potvrzení její správnosti 
pořizovatelem bude, kromě tištěné podoby, grafická část 
dané etapy též znovu předána ve vektorové podobě ve 
struktuře PDF a textová část ve formátu DOCX programu 
Microsoft Word. 

(32) Výsledný návrh bude odevzdán též v elektronické verzi 
ve formátu PDF, jak je uvedeno výše a dále v nativním 
formátu ArcGIS (přednostně SHP, též možno MDB) po-
užitého pro zpracování grafické části. Data musí být to-
pologicky čistá (plošné jevy musí být obrysovou čarou 
zcela ohraničeny, plochy s charakterem souvislého po-
krytí musí být zakresleny bez mezer a překryvů, nedo-
chází k přetažení nebo nedotažení linií v místě dotyku 
atd.), bude zakresleno v souřadnicovém systému S-
JTSK. 

(33) Obsah textové i grafické části návrhu změny bude re-
spektovat ustanovení stavebního zákona účinné po jeho 
tzv. „velké novele“, tj. od 1. 1. 2013 a to vč. případných 
změn v prováděcích předpisech (zejména vyhlášky 
500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 

(34) Na základě stanoviska KÚ OZZL není vyžadováno hod-
nocení vlivů na EVL a PO soustavy NATURA. 

(35) Na základě stanoviska KÚ OZZL je požadováno hodno-
cení vlivů změny na ŽP dle přílohy stavebního zákona, 
tzv. SEA. 

H. POŽADAVKY VYPLYNUVŠÍ Z PROJEDNÁNÍ ZADÁNÍ. 

(36) MŽP neuplatňuje žádný požadavek na obsah návrhu 
změny z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

(37) ČR -  STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE nemá žádné 
připomínky. 

(38) ŘSD zásadně nesouhlasí se změnou funkčního využití 
na „plochy k podnikatelskému využití“ u záměru 3.8. 

(39) MO sdělilo, že řešené území změny se nachází v OP ra-
diolokačního prostředku RTH Třebotovice, kdy ve vyme-
zeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit no-
vou výstavbu přesahující výškovou hladinu stávající zá-
stavby jen na základě závazného stanoviska ČR – Minis-
terstva obrany. Výše uvedené zájmové území ČR – Mi-
nisterstva obrany požaduje v předmětné ÚPD respekto-
vat. 

(40) KHS JČK souhlasí s podmínkou, kdy požaduje v souvis-
losti s umísťováním nové chráněné zástavby respektovat 
jednotlivá ochranná pásma (dopravních tras komunikací 
III. třídy, III/1539 a III/15535 a železnice – trať 196, ven-
kovního elektrického vedení VN 22 kV a 110 kV, OP ra-
dioreléového spoje, OP jednotlivých trafostanic, OP 
ČOV, apod.).  

(41) OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského nemá 
k návrhu zadání připomínek. 

(42) SŽDC požaduje respektovat OP dráhy, umisťování ja-
kýchkoliv nově navrhovaných ploch do koridoru IV. TŽK 
vymezeného dle ZÚR a zpřesnění tohoto koridoru musí 
být projednáno s odborem strategie GŘ SŽDC, bude za-
dána technicko ekonomická studie, která prověří nové 
trasování tratě tak, aby lépe obsluhovala Český Krumlov 
a východní část Šumavy, výsledky této studie budou pro-
mítnuty do příští aktualizace ZÚR JČK. V nově vymeze-
ných zastavitelných či přestavbových plochách v OP 
dráhy požadujeme objekty a zařízení, pro které jsou sta-
noveny hygienické hlukové limity do funkčního využití 
podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že 
v územním, resp. stavebním řízení, bude prokázáno ne-
překročení maximální přípustné hladiny hluku v chráně-
ných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkov-
ních prostorech. 

(43) MD požaduje respektovat silniční ochranná pásma, MD 
požaduje i nadále chránit koridory pro dálnici D3, rych-
lostní silnici R3 a přeložku silnice I/39 dle ZÚR JČK, ko-
ridor pro D3 a R3 zapracovat v šíři 600m, koridor pro pře-
ložku I/39 zapracovat v šíři 200m, MD zásadně nesou-
hlasí se změnou funkčního využití u bodu 3.8 na „plochy 
k podnikatelskému využití“. Z hlediska železniční do-
pravy viz SŽDC. V případě navrhování jakékoliv úpravy 
koridoru D3/6 je nutné návrh úpravy předjednat se SŽDC 
a následně dohodnout s MD. 

(44) MěÚ ČK, odbor ŽP a zemědělství, lokalita 1 – zapracovat 
regulativ respektovat základní podmínky ochrany krajin-
ného rázu, lokalita 2 – ponechat i nadále jako nezasta-
věné území, lokalita 3 – respektovat základní podmínky 
ochrany krajinného rázu, lokalita 4 – respektovat zá-
kladní podmínky ochrany krajinného rázu, lokalita 5 – 
v lokalitě musí být zachovány přírodní prvky, přechod za-
lesněných svahů Vltavy do zemědělské krajiny a docho-
vané struktury historických sídel, lokality 6 – v lokalitě 
musí být zachován soulad přírodního prostředí a docho-
vané struktury sídel Štěkře a Záluží, lokalita 7 – respek-
tovat podmínky ochrany krajinného rázu, na pozemek 
zasahuje OP ČOV, lokalita 8 – mohlo být dojít k narušení 
přírodní a estetické hodnoty předmětného území a tím 
k negativnímu zásahu do krajiny, lokalita 9 – ponechat 
plochu pouze pro sezónní rekreaci, lokalita 10 – respek-
tovat základní podmínky ochrany krajinného rázu, loka-
lita 11 – respektovat základní podmínky ochrany krajin-
ného rázu, lokalita 12 – respektovat základní podmínky 
ochrany krajinného rázu, lokalita 13 – výstavba rybníka 
je možná pouze za podmínky, že plocha nebude oplo-
cena, biokoridor musí zůstat průchozí pro volně žijící ži-
vočichy, lokalita 14 – respektovat základní podmínky 
ochrany krajinného rázu, pozemek zasahuje do OP ze-
mědělského areálu. Orgán ochrany ZPF odkazuje na KÚ 
OZZL, odpadové hospodářství bez požadavků, státní 
správa lesů požaduje dát do podmínek, že stavby trva-
lého charakteru je možné umístit v min. vzdálenosti 25m 
od okraje lesního pozemku, vodoprávní úřad bez poža-
davků.  

(45) KÚ OZZL, stanoviska z hlediska SEA a NATURA viz kap. 
G, ke zbylé části požadavků se dle ust. § 47 odst. 2 ne-
přihlíží, byla překročena lhůta „do 30 dnů od obdržení ná-
vrhu zadání“. 

(46) KÚ OREG, k požadavkům se se dle ust. § 47 odst. 2 ne-
přihlíží, byla překročena lhůta „do 30 dnů od obdržení ná-
vrhu zadání“. 

Přílohy: 

 zákres rozsahu měněného území u jednotlivých loka-
lit 1 až 17, záměry, červeně jsou k zamítnutí.



 


