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Zadání územní studie Černá v Pošumaví – alternativní trasa ŠED 

1. Ve vazbě na ustanovení § 30 odst. (2) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bylo Obecním úřadem Černá v Pošumaví, coby 
pořizovatelem územní studie, zpracováno zadání územní studie Černá v Pošumaví – alternativní trasa ŠED.   

a) Obsah studie 

 

Obrázek 1:Výřez z návrhu ÚP Černá v Pošumaví pro lokalitu Loděnice a lokalitu, kde povinnost zpracovat RP bude nahrazena povinností 
pořídit tuto územní studii 

2. Lokalita je volně určena grafickou přílohou tohoto zadání a je vymezena v prostoru mezi lesním komplexem 
a břehem přehradní nádrže Lipno.  

Loděnice 

RP na ÚS 
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3. V rozsahu vymezení nové alternativní trasy Šumavské elektrické dráhy (dále též jen „ŠED“) bude studie 
sloužit jako podklad pro zpracování návrhu územního plánu (dále též jen „ÚP“) Černá v Pošumaví a jako 
podklad pro uplatnění námitky obce v rámci řízení o návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje (dále též jen „ZÚR“ a „JČK“) – vyznačeno v grafické příloze zadání fialovou silnou 
tečkovanou čarou. Přesné vymezení rozsahu této studie bude korigována dle zpracovávané dopravní studie 
této alternativní trasy společností IKP Consulting Engineers, s.r.o.  

4. V rozsahu vymezeného území pro rozšíření komplexu Jestřábí pro záměr loděnice bude územní studie též 
podkladem pro rozhodování v území – vyznačeno v grafické příloze zadání červenou silnou tečkovanou 
čarou. Zároveň bude uplatněn požadavek obce na změnu podmínky ve výroku ÚP, aby podmínka 
zpracování RP pro tuto lokalitu byla nahrazena podmínkou pořízení této ÚS. Přesný rozsah ve východní 
části této lokality může být v návrhu studie korigován dle hranice polygonu pro alternativní vymezení trasy 
Šumavské elektrické dráhy.  

5. Konečně územní studie umístí v podrobnosti 1:500, tedy v podrobnosti a přesnosti dokumentace pro územní 
řízení, objekt „Loděnice“ na pozemku p.č. 190/7, tento pozemek není v návrhové ploše OV BR 9a, ale v jejím 
těsném sousedství (na druhé straně silnice) na plochách stávající občanské vybavenosti (kód „OV“).   

6. Plochy pro alternativní vedení Šumavské elektrické dráhy budou vymezovány jako „Plochy dopravní 
infrastruktury“ dle ust. § 9 vyhlášky 501/2006 Sb. a v souladu s paralelně zpracovávaným návrhem 
územního plánu Černé v Pošumaví. Podmínky funkčního využití ploch budou primárně vycházet 
z ustanovení § 9 vyhlášky 501/2006 Sb. s upřesnění pro plochy drážní dopravy a dále z podmínek 
stanovených pro tento typ ploch v návrhu ÚP Černá v Pošumaví pro opakované veřejné řízení dle ust. § 52 
stavebního zákona. 

Hlavní využití Kód plochy 

Plochy dopravní infrastruktury – 

plochy a koridory železniční dopravy – ŠED – návrh 

DIŠ-102.D16 

Přípustné využití 

Pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace (náspy, 

zářezy, opěrné zdi, mosty a plochy doprovodné a izolační zeleně, chodníky, parkovací stání, zastávky), parkoviště a garáže, 

pozemky dráhy a vleček, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení 

pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, 

vozoven, překladišť a správních budov. 

Podmíněně přípustné využití 

Pozemky čerpacích stanic PHM s podmínkou prokázání hygienických a bezpečnostních podmínek v návazné projektové 

dokumentaci. Stavby budov budou omezeny výškově, a to pouze na přízemní budovy. 

Nepřípustné funkce 

Nepřípustné jsou objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení v rozporu s 

bezpečností v dopravě. 

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

DIŠ-102.D16 – Plochy dopravní infrastruktury – plochy a koridory železniční dopravy – ŠED – plocha pro lehkou železnici 

systému tram-train (česky vlakotramvaj) kontinuálně vymezený v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví.  

7.  Plochy pro lokalitu „Loděnice“ budou vymezeny na ploše stávající občanské vybavenosti s funkčním 
využitím „Plochy občanského vybavení“ dle ust. § 6 vyhl. 501/2006 Sb. s tím, že jejich přípustné, nepřípustné 
a podmíněné využití bude upřesněno opět dle návrhu ÚP Černá v Pošumaví pro opakované veřejné řízení 
takto: 

Hlavní využití Kód plochy 

Plochy občanského vybavení   
– stav  

OV  
 

Přípustné využití 
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Změny staveb a výstavba nových objektů pro veřejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzdělávací služby 

netechnického charakteru. Přípustné je zřizovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická 

střediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná přípustným využitím území, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků 

parteru, nákupní zařízení, obchody, bydlení, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativně neovlivňují své okolí, 

nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná zeleň a veřejné prostranství. 

Podmíněně přípustné využití 

Na lokalitě tvořené pozemky č. 354, 355, 356,357 se připouští celkový počet staveb – 2 (to znamená jedna stávající + jedna nová),  za 

podmínky respektování ÚSES. 

Pro plochy občanského vybavení, u kterých dochází k překryvu s plochou technické infrastruktury (TI-107.V8) převzaté ze ZUR 

(skupinový vodovod Lipensko V8), je uložena podmínka upřednostnit tento koridor před hlavním využitím plochy a následně řešit 

vzájemnou koexistenci. 

Nepřípustné využití 

Činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady. 

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Zastavěnost celková maximálně 35% 

Velikost stavebních pozemků minimálně 1500 m2  

Podmínky pro výškové využití území  

Výšková hladina zástavby Maximálně 2 nadzemní podlaží + 

podkroví 

8. Plochy, kde v návrhu ÚP pro veřejné řízení bude podmínka zpracování regulačního plánu (dále „RP“) 
nahrazena podmínkou zpracování územní studie, zůstanou funkčně vymezeny stejně jako doposud coby 
návrhové plochy zastavitelného území s funkčním využitím „Plochy občanského vybavení“ dle ust. § 6 vyhl. 
501/2006 Sb. s tím, že jejich přípustné, nepřípustné a podmíněné využití bude upřesněno opět dle návrhu 
ÚP Černá v Pošumaví pro opakované veřejné řízení takto: 

 Hlavní využití Kód plochy 

Plochy smíšené obytné – občanské vybavení a bydlení  
– návrh, přestavba 

OV-BR-8, OV-BR-9a,  
OV-BR-10, OV-BR-51,  
OV-BR-110, OV-BR-111 

Přípustné využití 

Plochy smíšené obytné (bydlení, sport a občanské vybavení) zahrnují navržené pozemky rodinných domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky 
souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1500 m2. 
Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Plochy samostatného 
OV a nevýrobních služeb včetně ploch pro sport a sportovní zařízení např. obchody, provozovny služeb, drobná řemeslná 
a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení 
(bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. 
Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, 
zřizování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň. 

Podmíněně přípustné využití 

Pro plochy smíšené obytné, u kterých dochází k překryvu s plochou technické infrastruktury převzaté ze ZUR (skupinový 
vodovod Lipensko V8), je uložena podmínka upřednostnit tento koridor před hlavním využitím plochy a následně řešit 
vzájemnou koexistenci. 

Nepřípustné využití 

Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady. 

Vymezení zastavitelných ploch 

OV-BR-9a – Plocha smíšená obytná – občanské vybavení a bydlení – v lokalitě Jestřábí. Obsluha území – z místní 
komunikace. Limity využití území – OP elektrického vedení, OP kanalizace; lokalita leží v CHKO Šumava, PO Šumava, 
CHOPAV. Pro lokalitu je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu. 

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu 
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Podmínky pro plošné využití území  

Zastavěnost celková maximálně 30%  

Velikost stavebních pozemků minimálně 600 m2  

Podmínky pro výškové využití území  

Výšková hladina zástavby Maximálně 1 nadzemní podlaží + 
podkroví 

9. Také ostatní typy funkčních ploch budou přiměřeně odvozeny od §§ 4 až 19 vyhlášky 501/2006 Sb. a budou 
navazovat na funkční typy a podmínky jejich využití dle návrhu ÚP Černá v Pošumaví.  

10. Řešení studie navrhne změnu podmínky „pořízení a vydání regulační plánu“ na pořízení územní studie 
v paralelně pořizovaném a zpracovávaném návrhu ÚP Černá v Pošumaví pro řízení o návrhu dle ust. §52 
stavebního zákona.  

11. Pro lokalitu „Loděnice“ stanovena základní prostorová regulace přiměřeně na úrovni podrobnosti regulačního 
plánu dle přílohy č. 11 vyhlášky 500/2006 Sb., kdy součástí této regulace bude 

- uliční čára jako čára nepřekročitelná určující min. vzdálenost hrany objektu od dané hranice, obvykle 
komunikace, kdy objekt bude moci být v územím řízení umístěn i dále od dané hrany, ale nikoliv blíže 
k ní,  

- nepředpokládá se, že bude stanovována, vzhledem k morfologii terénu (svažitost, břehové porosty) 
pevná uliční čára, nicméně pokud projektant odůvodní potřebu ji v některých částech stanovit (odstup od 
cyklostezky, komunikace), zadání to připouští, 

- stavební čáry jako polygon ohraničující vnější maximální hranice možného umístění jednotlivých objektů, 
kdy polygon nebude vnitřně dělen na stavební čáry pro jednotlivé objekty, ani nebude stanovovat jejich 
počet a půdorysnou plochu, ale pouze stanoví polygon, v rámci kterého budou moci být objekty 
v navazujících správních řízeních dále umisťovány, 

- vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb bude stanovena kótou, 

- půdorysná velikost stavby bude stanovena pouze orientačně, ilustrativně, jako promítnutí možné 
představy aurora územní studie o nejvhodnější urbanistické koncepci celé lokality,  

- zastavitelnost bude stanovena na max. 30% pro celou lokalitu dle návrhu ÚP,   

- podlažnost bude stanovena v souladu s ÚP na 1NP s možností využití podkroví a s možností 
podsklepení, 

- objem a tvar staveb bude stanoven pouze textově a velmi rámcově, jde o atypickou lokalitu, kde se 
nechá predikovat zájem investorů s velmi rozmanitými představami o tvarosloví jednotlivých staveb a 
vzhledem k poloze lokality zde lze připustit architektonicky výrazné až solitérní stavby,  

- další požadavky vyplývající z ÚP na prostorovou regulaci staveb budou studií plně respektovány. 

- Koridor pro záměr Šumavských elektrických drah (dále jen „ŠED“) bude obsahovat prostorovou regulace 
staveb dle dopravní studie společnosti IKP Consulting Engineers. 

b) Rozsah studie 

12. Je stanoven grafickou přílohou tohoto zadání polygonem ohraničeným silnou červenou tečkovanou čarou 
pro lokalitu „Loděnice“, kde studie bude podkladem pro zpracování návrhu ÚP Černá v Pošumaví a zároveň 
podkladem pro rozhodování v území a polygonem ohraničeným silnou fialovou tečkovanou čarou pro lokalitu 
„ŠED“, kde studie bude podkladem pro námitku obce k 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje a pro řešení návrhu ÚP Černá v Pošumaví. 

c) Cíle a účel studie 

13. Cílem územní studie je najít optimální trasu pro vedení Šumavské elektrické dráhy v exponovaném prostoru 
jižně do zastavěného území Černé v Pošumaví a stanovit vhodnost urbanistickou koncepci pro lokalitu 
navazující na stávající kemp Jestřábí.  
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d) Technické požadavky na zpracování studie 

14. Grafická část bude složena z těchto výkresů 

- „výkres širších vazeb“ v měřítku ÚP, tedy 1 : 5 000, kdy podkladem může být kopii hlavního výkresu ÚP 
se zákresem předmětné lokality a potřebných vazeb do okolí, 

- „výkres funkčního využití ploch“ s vyznačením prostorových parametrů, funkčního využití ploch a 
celkového urbanistického řešení v rozsahu řešeného území studie v měřítku 1 : 1 000, 

- výkres „podrobná situace“ zaměřující se na stanovení prostorové regulace staveb v měřítku 1 : 1000, 

- „výkres dopravní a technické infrastruktury“ v podrobnosti přibližně odpovídajícím dokumentaci 
regulačního plánu v rozsahu řešeného území studie v měřítku 1 : 1 000, 

15. Grafická část může být příp. doplněna dalšími schématy, pohledy, řezy, vizualizacemi, skicami, apod. 

16. Pro lokalitu „Loděnice“ budou vypracovány uvedené výkresy (bez výkresu širších vazeb) též jako detail 
v měřítku 1 : 500, příp. podrobnějším.  

17. Textová část studie bude složena z průvodní zprávy svým obsahem přiměřeně odpovídající požadavkům na 
textovou část regulačního plánu dle přílohy č. 11 vyhl. 500/2006 Sb., kdy podrobnost jednotlivých kapitol 
bude odpovídat stanovené podrobnosti grafické části studie a dostupným podkladům, očekává se rozsah do 
15 – 20 stran formátu A4 vč. odůvodnění zvoleného řečení. 

18. Dokumentace územní studie bude vyhotovena v 5 vyhotoveních a bude uložena v souladu s ustanovením § 
166 odst. (3) stavebního zákona u  

- pořizovatele, tj. na Obecním úřadu Černá v Pošumaví, 

- bude poskytnuta žadateli, který o pořízení požádal (Ing. Petr Beneš), 

- bude předána na místně příslušný stavební úřad,  

- na Krajský úřad Jihočeského kraje jako podklad pro zápis do centrální evidence územně plánovací 
činnosti, 

- a poslední pare bude předáno starostce obce Černá v Pošumaví.  

19. Územní studie bude též předána pořizovateli v digitální podobě na DVD nosiči nebo USB disku ve formátu 
DOCX a PDF pro textovou část a ve formátu PDF pro grafickou a pro archivaci a případné zveřejnění na 
webu obce nebo pro poskytování informací dle příslušného zákona  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím. Grafická část studie bude zpracována v prostředí CAD/GIS a pořizovateli budou předány i data v 
nativních formátech.  

Příloha: 

- Vymezení řešeného území územní studie Černá v Pošumaví – alternativní trasa ŠED 
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Zpracoval Schválilo: 

Obecní úřad Černá v Pošumaví, 
Černá v Pošumaví 46 
382 23 Černá v Pošumaví 

Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví, 
Dne: 
jako bod programu: 
 

zastoupený 
 

pod č. usnesení: 
 

Paní Irenou Pekárkovou, 
starostkou obce, 
 

 

 

podpis a razítko 

ověřeno: 
Irenou Pekárkovou, 
starostkou obce, 

 

 

podpis a razítko 
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Ing. arch. Radkem 
Bočkem,  
osobou splňující kvalifikační 
požadavky pro výkon územně 
plánovací činnosti dle § 24 
stavebního zákona.  

podpis a razítko 

a 
Mgr. Věrou Daňovou, 

místostarostkou obce 
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