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a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých
byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
1. Územní plán Dolního Třebonína dle výroku textové části na str. 4 splňuje tři hlavní funkce:





vymezuje plochy k ochraně (přírodně a kulturně hodnotné, nebo nutné pro technické zajištění rozvoje) – tato
funkce je stávajícím územním plánem plněna,
vymezuje plochy pro další rozvoj obce (pro bydlení, podnikání i rekreaci, pro infrastrukturu) – tento úkol již
není stávajícím ÚP plně zajištěn, chybí vymezení koridoru (plochy dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky
501/2006 Sb.) pro záměr IV. TŽK, a dále chybí vymezení územní rezervy pro záměr napojení Českého
Krumlova na IV. TŽK (kód územní rezervy D/J dle ZÚR JČK),
omezuje činnosti v území tak, aby nedošlo k ohrožení hodnot životního prostředí a byly vytvořeny podmínky
pro trvale udržitelný rozvoj – tato funkce je stávajícím územním plánem plněna.

2. Můžeme závěrem konstatovat, že vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, končí výsledkem, že je bezpodmínečně nutné
zapracovat do změny územního plánu záměr IV. TŽK jako plochu, koridor, dopravní infrastruktury dle § 9
vyhl. 501/2006 Sb., dle nadřazené ÚPD, kterou jsou ZÚR JČK a tento koridor upřesnit do podrobnosti ÚP
Dolního Třebonína, tedy do měřítka 1 : 5000. Dále je potřeba zapracovat územní rezervu pro železniční
napojení Českého Krumlova na IV. TŽK (kód D/J dle ZÚR).

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
3. Kompletní seznam výroků ve SWOT analýze dle provedené aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území
v územně analytických podkladech ORP Český Krumlov pro obec Dolní Třebonín1 je uveden v následující
tabulce, kdy v 1. sloupci čísla znamenají: 1 – téma horninové prostředí a geologie, 2 - téma vodní režim, 3 –
téma hygiena životního prostředí, 4 – téma ochrana přírody a krajiny, 5 – téma zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa, 6 – téma veřejná dopravní a technická infrastruktura, 7 – téma
sociodemografické podmínky, 8 – téma bydlení, 9 – téma rekreace a 10 – téma hospodářské podmínky:
Silné stránky
1
2
3
4
5

Slabé stránky

Příležitosti

V území se zkoumané jevy nevyskytují
V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují
V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují
V území se zkoumané jevy nevyskytují
+ vysoký podíl
- živelné rozrůstání
+ podpora
zemědělské půdy
suburbánních celků
zemědělství
+ vysoký podíl orné
- půdní a klimatické
půdy ze zemědělské
podmínky pro
půdy
zemědělství nejsou

Hrozby

- pokračující zábor
půdy na výstavbu a
těžbu

Vyhod
nocení
0
0
0
0
-

zdroj: Koubek, Petr: Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov, projektant Ing. arch.
Petr Koubek, Urbanistická kancelář UK-24, pořizovatel Město český Krumlov, on-line webové stránky města,
citace dne 10. 5. 2013, str. 85
1

Obecní úřad Dolní Třebonín & Ateliér BOČEK

Stránka 3

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TŘEBONÍN

optimální
- nízká vybavenost
dopravní
infrastrukturou
potřebnou pro rozvoj
cestovního ruchu

6

+ dobrá základní
silniční síť
+ vysoké procento
obyvatel napojených
na vodovod a
kanalizaci

+ využití dotačních
titulů EU na zlepšení
veřejné
infrastruktury
+ rozvoj
integrovaných
dopravních systémů
+ plánovaná VRT2

7

+ vyšší přirozený
přírůstek obyvatel

- nízké hodnoty
přírůstku
obyvatelstva obecně

8

+ zájem o stavební
parcely v území
+ kvalitní obytné
území

- narušování tradice
sídelních struktur
masivní urbanizací a
nevhodnou výstavbou
- nízký podíl výstavby
bytů mimo rodinné
domy3

9
10

Data týkající se zkoumaných jev nejsou k dispozici
+ vyvážený
malá nabídka
+ výhodná poloha pro
ekonomický růst
pracovních příležitostí dojezd do zaměstnání
- nedostatek ploch
vhodných
k investičním
záměrům4
- relativně vysoká
nezaměstnanost5

+ nabídka kvalitního
bydlení a pracovních
příležitostí
obyvatelům
v produktivním věku
+ stabilní rostoucí
počet obyvatel
+ využití dotačních
programů EU na
rekonstrukce domů
+ nová výstavba
bytových jednotek
s vyšším standardem
bydlení

24. června 2013

- omezování
hromadné
autobusové a vlakové
dopravy
- omezení podpory z
fondů EU v dalším
období (po roce
2013)
- další zhoršování
technického stavu,
zvýšení nehodovosti
- růst negativního
vlivu dopravy na
zdraví obyvatelstva a
životní prostředí
- negativní projevy
suburbanizačních
procesů
- odliv obyvatel do
jiných obcí

+

- tlak developerů na
vytváření
nepřiměřeně rozsáhlé
a nekoncepční
satelitní výstavby
- blížící se konec
intervalu pro
uplatnění dotací z EU

-

- dojezd ekonomicky
aktivních obyvatel
mimo
území

+

0
0

Není zcela správné – v rámci vydaných ZÚR JČK se počítá s realizací nikoliv vysokorychlostní trati (VRT) Praha
– České Budějovice – Linec coby součásti IV. tranzitního železničního koridoru, ale konvenční železnice pro max.
uvažovanou rychlost souprav 160 km/hod, což klade jiné, menší, nároky na parametry trati, zejména stoupání a
poloměry směrových oblouků.
3 Toto hodnocení dle ÚAP ORP Český Krumlov je sporné. Pořizovatel, Obecní úřad Dolní Třebonín, nesdílí
odborný názor arch. Koubka a domnívá se, že podíl bytové výstavby je v obci dostatečný a odpovídající.
4 Také zde pořizovatel nesouhlasí s odborným názorem arch. Koubka, zpracovatele RURÚ v rámci ÚAP ORP
Český Krumlov a domnívá se, že stávající ÚP již sám navrhuje poměrně značné množství ploch vhodných pro
investiční záměry, nicméně tento problém k řešení je zapracován do návrhu zadání změny č. 2 v příloze této
zprávy.
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4. Kompletní výčet problémů k řešení nástroji územního plánování pro obec Dolní Třebonín dle provedené
aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území v územně analytických podkladech ORP Český Krumlov je
uveden v následující tabulce6:
Klíčový faktor dle ÚAP
vysoký podíl orné půdy
útlum zemědělské činnosti

Problém k řešení nástroji ÚP dle
ÚAP
ochrana PUPFL a ZPF
vytvoření podmínek pro přesunutí
pracovních míst do jiného
sektoru (návrh ploch drobné výroby,
služeb)7

demografické mládnutí populace

návrhy školních zařízení

živelný rozvoj výstavby

vnímání hrozby suburbanizace

Vyhodnocení plnění úkolu ve
vztahu k dosavadní ÚPD
plněno ve stávající UPD
plněno jen částečně ve stávajícím
ÚP, v územním plánu je navrženo
obrovské množství ploch pro
bydlení (vesnické, RD a BD,
smíšené), ale relativně k této
obrovské ploše jen málo ploch
výrobních a ploch občanského
vybavení, nutno v rámci změny
prověřit
není naplněno stávajícím územním
plánem, vzhledem k situaci
v jihočeském kraji nenavrhovat
plochu pro nové školské zařízení
v rámci nového ÚP nebo změny
důkladně analyzovat potřebu všech
vymezených ploch pro bydlení,
příp. rozsah těchto ploch revidovat,
jen výjimečně navrhovat další.

5. Také zde můžeme závěrem konstatovat, že vyhodnocení identifikovaných problémů v ÚAP obcí ORP Český
Krumlov prokázalo potřebu změnit stávající územní plán Dolního Třebonína masívní změnou zahrnující
doplnění plochy dopravní pro vymezení záměru IV. TŽK a územní rezervu pro železniční napojení českého
Krumlova na IV. TŽK dle nadřazené ÚPD a dále provézt důkladnou revizi ploch pro bydlení, bydlení
vesnické, bydlení v rodinných a bytových domech a bydlení smíšené, příp. redukovat rozsah těchto ploch a
naopak doplnit plochy pro občanskou vybavenost (školu, školku) a ploch pro výrobu, výrobu a skladování
nebo smíšenou výrobu.
c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem

Nezaměstnanost v České republice je dle nejnovějšího údaje zveřejněného na webu Českého statistického
úřadu 7,50%, v Jihočeském kraji 6,13% s klesající tendencí, a v obci Dolní Třebonín byla nezaměstnanost v roce
2011 14,20%. Nicméně nezaměstnanost před výše uvedené není v obci pociťována jako podstatný a závažný
problém.
6 zdroj: Koubek, Petr: Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov, projektant Ing. arch.
Petr Koubek, Urbanistická kancelář UK-24, pořizovatel Město český Krumlov, on-line webové stránky města,
citace dne 10. 5. 2013, str. 114.
7 Zde je nutné ale počítat s tím, že město má především funkci obytnou a vysokou vyjížďku za prací jak do
Českých Budějovic, tak do Českého Krumlova
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6. Výčet záměrů, zásad úkolů vyplývajících z Politiky územního rozvoje8 pro správní území obce Dolní
Třebonín a jejich zhodnocení z hlediska stávající územního plánu:
Záměr, popis, zásady, úkoly pro navazující ÚPD
Republikové priority územního plánování

Vyhodnocení souladu ÚP Dolní Třebonín
Republikové priority územního plánování dle ÚP
Dolního Třebonína



Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,  Je naplněno stanovenou koncepcí rozvoje území
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
obce, ochrany a rozvoje hodnot tohoto území,
urbanistického,
architektonického
a
jsou respektovány jak přírodní, tak kulturní
archeologického dědictví… bod (14) PÚR ČR
hodnoty v území a stávajícího ÚP vytváří
2008.
předpoklady pro rozvoj civilizačních hodnot, k
čemuž prokazatelně i v reálném životě obce
dochází, obec Dolní Třebonín je v demografických
ukazatelích, zejména nárůstu počtu obyvatel,
jedna z nejlepších v rámci celého JČK.9



Při stanovování způsobu využití území v územně  Je naplněno stávajícím uzemním plánem, který je
plánovací
dokumentaci
dávat
přednost
příkladem komplexního řešení celé území,
komplexním řešením před uplatňováním
urbanizované i volné krajiny, od ploch pro bydlení,
jednostranných hledisek a požadavků, které ve
přes nové plochy rekreace, občanské
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
vybavenosti, to, bohužel, jen v menší a ne zcela
Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné
dostatečné míře.
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality
života obyvatel a hospodářského rozvoje území…
bod (16) PÚR ČR 2008



Vytvářet v území podmínky k odstraňování ×
důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních
příležitostí, zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci
tak řešení problémů v těchto územích… bod (17)
PÚR ČR 2008.



Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.  Vlastní územní plán Dolního Třebonína naplňuje
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
požadavek na polycentrický rozvoj území. Výše
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak
zmíněná aktualizace RURÚ zpracovaného v ÚAP
jejich konkurenceschopnost… bod (18) PÚR ČR
ORP Český Krumlov řadí obce do kategorie "+",
2008.
rostoucí, a to ve 2 pilířích udržitelného rozvoje,
v pilíři sociálním a v pilíři ekonomickém, pouze

Obec Dolní Třebonín má průměrnou míru
nezaměstnanosti ve své velikostní skupině obcí a
velmi nadprůměrnou míru vyjížďky za prací mimo
obce v rámci celé ČR. Obec má částečně
charakter „obytného satelitu“ Českých Budějovic a
v daleko menší míře i Českého Krumlova. Prověřit
vhodné možnosti v rámci návrhu změny.

Název publikace: Politika územního rozvoje České republiky 2008, vydává: Ústav územního rozvoje, garant:
Ministerstvo pro místní rozvoj, místo a rok vydání: Brno 2009, vydání první, náklad: 5500 výtisků, stran: 90, tisk:
GRAFEX, s.r.o., ISBN: ISBN 978-80-87318-04-1.
9 Viz graf 1 s názvem „Vývoj počtu obyvatel 1971 – 2012 Dolního Třebonína“ pod tabulkou.
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environmentální pilíř je v kategorii „-“, vlivem
velkých záborů ZPF10. Nechá se tedy konstatovat,
že vlastní ÚP podporuje polycentrickou strukturu
sídel Jihočeského kraje, i při vědomí, že tím
hlavním nástrojem, který toto může determinovat,
jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje,
nikoliv jednotlivé územní plány měst a obcí.


Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání  Je naplněno a konzumováno již v rámci
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
stávajícího územního plánu, vzhledem k poměrně
průmyslového, zemědělského, vojenského a
dynamickému rozvoji podnikání i bydlení v obci,
jiného původu)… bod (19) PÚR ČR 2008.
stejně jako rozvoj služeb, na území obce již
nejsou další brownfields.



Rozvojové záměry, které mohou významně  Stávající ÚP nebyl podroben posouzení vlivů na
ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
ŽP podle přílohy stavebního zákona (tzv. SEA)
nejméně konfliktních lokalit a následně
ani hodnocením jeho vlivu na soustavu NATURA
podporovat potřebná kompenzační opatření…
2000, protože to ani jeden z orgánů ochrany ŽP v
bod (20) PÚR ČR 2008.
rámci jeho zadání ani v průběhu zpracování a
projednávání návrhu nepovažoval. Obec leží
v rozvojové oblasti republikového významu „OS6“
Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice –
hranice ČR / Rakousko (Linec) dle PÚR ČR 2008,
proto je zde plně namístě, že stávající ÚP
obsahuje větší množství rozvojových záměrů
(zejména ploch pro bydlení), než by odpovídalo
velikostní skupině obcí okolo 1 200 obyv., kam
Dolní Třebonín11 náleží.



Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými  Stávající ÚP s tímto počítá a vymezuje plochy
obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
veřejné zeleně i ÚSES v dostatečném rozsahu.
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
Zejména plochy ÚSES jsou díky existenci
zeleně (zelené pásy)… bod (21) PÚR ČR 2008.
nadregionálního (podél řeky Vltavy) a
regionálního ÚSES zastoupeny velmi masivně.



Podle místních podmínek vytvářet předpoklady ×
pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny… bod (23) PÚR ČR 2008.



Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti  Dolní Třebonín leží v rozvojové ose OS6
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
republikového významu. Nicméně požadavek na
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
zkvalitňování dopravní infrastruktury je naplněn

Chybí promítnout záměr IV. TŽK z nadřazené
ÚPD (ZÚR JČK) i z PÚR ČR 2008, a koridor
územní rezervy pro železniční napojení Českého
Krumlova na IV. TŽK.

zdroj: Koubek, Petr: Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov, projektant Ing. arch.
Petr Koubek, Urbanistická kancelář UK-24, pořizovatel Město český Krumlov, on-line webové stránky města,
citace dne 10. 5. 2012, str. 124.
11 Dolní Třebonín měl k 31. 12. 2012 celkem 1293 obyvatel, zdroj dat: Český statistický úřad, volně přístupné
údaje na http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
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pouze částečně vymezením koridoru pro dálnici
D3 a rychlostní silnici R3 a silničního napojení ČK
na dálnici. Chybí již výše uvedený záměr IV. TŽK
a územní rezerva pro železničního napojení ČK
na IV. TŽK.



Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území  Je řešeno v rozsahu obvyklém pro podrobnost
a obyvatelstva před potenciálními riziky a
územních plánů, jsou zde stanoveny podmínky
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy
ochrany obyvatelstva dle příslušné vyhlášky.
půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
Vlastní řešení respektuje reliéf krajiny. Vzhledem
případných škod… bod (25) PÚR ČR 2008.
k tomu, že obec leží v nivě Vltavy na západě a
Malše na východě a v okolí je vymezeno několik
dopravních staveb republikového a regionálního
významu, je nutné věnovat maximální pozornost
tomu, aby se tyto stavby (náspy) nestaly hrázemi
zhoršujícími povodňové riziko v tomto území.



Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových  Je splněno již dosavadním územním plánem,
územích a umisťovat do nich veřejnou
návrhové plochy jsou vymezovány v okolí Dolního
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
Třebonína (především) a sídla Prostřední Svince
odůvodněných případech… bod (26) PÚR ČR
ve východní části správního území, naopak
2008.
v západní části u řeky Vltavy rozvojové plochy ani
stávajícím územním plánem vymezovány nejsou.



Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování ×
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní
struktury… bod (27) PÚR ČR 2008.

Není naplněno dosavadním územním plánem, je
nutné komplexně řešil celé správní území a
všechny republikové a regionální záměry
nadřazené dopravní infrastruktury (dálnice D3,
rychlostní silnice R3, IV. TŽK, silniční napojení ČK
silnicí I/39 a železniční napojení ČK na IV. TŽK) a
koordinovat a upřesnit do podrobnosti ÚP tyto
velmi nákladné a na území náročné stavby a
zařízení veřejné dopravní infrastruktury.



Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat ×
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu… bod (28) PÚR ČR 2008.

Není naplněno stávajícím územním plánem, nutno
promítnout výše uvedené dopravní záměry a
koordinovat vymezení koridorů a ploch pro ně, tak
nedošlo k nadměrného záboru ZPF, narušení
krajiny a zničení pohody bydlení v již
realizovaných obytných okrscích.



Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých ×
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou
hromadnou dopravu umožňující účelné propojení
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí…
bod (29) PÚR ČR 2008.

Chybí již mnohokráte opakované vymezení IV.
TŽK, napojení ČK silnicí I/39 na dálnici a územní
rezerva pro napojení ČK na IV. TŽK. Nutno
dopracovat do nového územního plánu nebo do
jeho velké a koncepční změny. V rámci ní, či
nového ÚP je nutné vymezit koridory velmi přesně
tak, aby byly koordinovány v území všechny módy
dopravy a zároveň ochráněny stávající i nově
navržené rozvojové plochy Dolního Třebonína i
sousedních sídel a zároveň technickým řešením
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dopravních staveb nebyla zhoršena povodňová
situace v území.


Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku  Je částečně splněno již záměry navrženými v
vody a zpracování odpadních vod je nutno
předchozím územním plánu Dolního Třebonína.
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti… bod (30) PÚR ČR 2008.



Vytvářet územní podmínky pro rozvoj  Tato republiková priorita je spíše obecného
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
charakteru a jen nepřímo může být naplněna na
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
úrovni ÚP jednotlivé obce. Nicméně stávající ÚP
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních
Dolního Třebonína nijak nebrání umisťování
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
kolektorů, decentralizovanému systému vytápění
bezpečného zásobování území energiemi… bod
a v rovině stanovení podmínek využití ploch
(31) PÚR ČR 2008.
vyžaduje minimalizovat možné negativní dopady
škodlivých provozů a zařízení.



Při stanovování urbanistické koncepce posoudit  Bylo provedeno ve stávajícím územním plánu a
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
plochy přestavby v něm v dostatečném rozsahu
městských částech a v souladu s požadavky na
vymezeny.
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost
vymezení ploch přestavby… bod (32) PÚR ČR
2008.

5 KORIDORY A PLOCHY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Koridory a plochy dopravní infrastruktury dle ÚP
Dolního Třebonína

Multimodální koridor M1, vymezení: Praha – České
Budějovice – hranice ČR/Rakousko (Linec).
Důvody vymezení: Propojení multimodálního koridoru
IV. (Berlín – Drážďany – Praha – Bratislava – Györ –
Budapešť – Konstanca / Soluň / Istanbul)
s multimodálním koridorem X. (Salzburg – Lublaň –
Zagreb – Beograd – Niš – Skopje – Veles – Soluň) či
jeho větví X. A (Graz – Maribor – Zagreb).
Multimodální koridor v sobě zahrnuje územní
koordinaci koridorů konvenční železniční dopravy C-E
551, dálničního a silničního koridoru D3 a R3,
splavnění Vltavy do Českých Budějovic, plochu
mezinárodního letiště a veřejného logistického centra.
Vazba na mezinárodní dopravní sítě směrem do
Rakouska. Úkoly pro územní plánování: V rámci
koridoru řešit koordinaci umístění rozvojových
záměrů.
Koridor konvenční železniční dopravy C-E551,
vymezení: Praha – Benešov – Veselí nad Lužnicí –
České Budějovice – Horní Dvořiště – hranice ČR
(Linec). Jedná se o tratě č. 221 Praha - Benešov, č.
220 Benešov – České Budějovice a č. 196 České

×

Nutno doplnit koridor pro IV. TŽK, tj. koridor
konvenční železniční dopravy C-E 551. Dálnice
D3 a rychlostní silnice R3 vymezena je, splavnění
Vltavy do Českých Budějovic, plocha
mezinárodního letiště a veřejného logistického
centra se již správního území obce Dolní
Třebonín netýká.

×

Nutno doplnit koridor pro IV. TŽK, tj. koridor
konvenční železniční dopravy C-E 551, v celém
rozsahu přes správní území obce Dolní Třebonín
vč. vymezení územní rezervy pro napojení
českého Krumlova železnicí na tento nový
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Budějovice – Horní Dvořiště. Je nedílnou součástí
panevropského multimodálního koridoru X, v PÚR ČR
M1. Důvody vymezení: nutnost zabezpečit naplnění
projektu EU č. 22, řešícího zlepšení kvality železniční
dopravní infrastruktury, zvýšení atraktivity a kapacity
železniční dopravy na hlavních mezinárodních tazích,
zařazených do tranzitních železničních koridorů a
splnění požadavků AGC a AGTC.

24. června 2013

železniční koridor. Dále je nutné v rámci nového
ÚP či jeho velmi podstatné a koncepční změny
zajistit koordinaci dopravních záměrů IV. TŽK,
dálnice D3, rychlostní silnice R3, železničního
napojení ČK a silničního napojení ČK se
stávajícími již vymezenými a realizovanými
obytnými okrsky v Dolním Třeboníně a
v Prostředních Svincích.

7. Z PÚR ČR 2008 vyplývá akutní potřeba dopracovat do územního plánu Dolního Třebonína záměr IV. TŽK,
jedná se o součást, prvek, záměru „M1“ – multimodální koridor, v sobě zahrnující územní koordinaci koridorů
konvenční železniční dopravy C-E 551, dálničního a silničního koridoru D3 a R3, splavnění Vltavy do
Českých Budějovic, plochu mezinárodního letiště a veřejného logistického centra s vazbou na mezinárodní
dopravní sítě směrem do Rakouska12, jednak je záměr samostatně vymezen pod bodem (85) jako „C-E551“
s vymezením Praha – Benešov – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště – hranice ČR
(Linec)13.

12
13

PÚR ČR 2008, str. 41, bod (82).
PÚR ČR 2008, str. 42, bod (85).
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Vývoj počtu obyvatel 1971 - 2012 Dolního
Třebonína
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel 1971 – 2012 Dolního Třebonína
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8. Výčet záměrů, zásad úkolů vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje14 pro správní území
obce Dolní Třebonín a jejich zhodnocení z hlediska stávající územního plánu Dolního Třebonína:
Záměr, popis, zásady, úkoly pro navazující ÚPD
Stanovení priorit územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území

Vyhodnocení souladu ÚP Dolní Třebonín
Stanovení priorit územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území



Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje je rozvoj konkurenceschopnosti
a prosperity Jihočeského kraje posilováním
atraktivity jeho území pro podnikání i investice,
dynamizací lidských zdrojů a zkvalitňováním
životních podmínek obyvatel při respektování
principů udržitelného rozvoje… bod (1) ZÚR JČK.

 Je naplněno stávajícím územním plánem, který
determinoval rozvoj obce Dolní Třebonín na pozici
jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících obcí ve
srovnatelné velikostní skupině obcí v celém JČK
(viz graf 1 nad touto tabulkou).



V souladu PÚR ČR a urbanistickou koncepcí
území kraje jsou v Zásadách územního rozvoje
Jihočeského kraje upřesněny republikové
specifické oblasti, rozvojové oblasti a rozvojové
osy a dále jsou doplněny o rozvojové oblasti a osy
a specifické oblasti nadmístního významu, v rámci
kterých jsou stanoveny zásady pro rozhodování o
změnách v území a úkoly pro územní plánování…
bod (2) ZÚR JČK.

 Návrh stávajícího územního plánu plně respektuje
zásady pro rozhodování v území a naplňuje úkoly
pro územní plánování dotčených obcí tak, jak je
stanovuje PÚR ČR 2008 pro rozvojovou osu
republikového významu OS6, do které obec Dolní
Třebonín svým správním územím náleží. Rovněž
naplňuje zásady a úkoly pro tuto rozvojovou osu
upřesněnou ZÚR Jihočeského kraje15.



Respektovat podmínky využití zvláště chráněných
území přírody a ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit soustavy NATURA 2000 a
zajistit jejich organické doplnění a posílení
ekologické stability krajiny prostřednictvím
vymezených prvků ÚSES… bod (3) ZÚR JČK.

 Je naplněno rovněž již stávajícím uzemním
plánem, ke kterému bylo vydáno stanovisko
orgánů ochrany ŽP vylučující významný vliv na
soustavu NATURA 2000 a zároveň bylo závěrem
zjišťovacího řízení prokázáno, že nebude
potřebné posuzovat dosavadní ÚP z hlediska jeho
vlivů na ŽP podle přílohy stavebního zákona (tj.
procesem SEA). ÚSES je plně vymezen na
nadregionální, regionální i lokální úrovni a to
přiměřeně v souladu s požadavky ZÚR JČK,
nicméně vymezení je potřebné upřesnit do
podrobnosti ÚP, do měřítka 1 : 5000, tedy na
jednotlivé parcely nebo lomové body parcelní
kresby podkladní mapy KN.



Z hlediska ochrany vodohospodářsky
nejvýznamnějších území zahrnutých do
chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(dále též jen „CHOPAV“), ochrany povrchových a
podzemních vod a vodních ekosystémů v území

 Správní území obce Dolní Třebonín není dotčeno
CHOPAV. Řešení ÚP nijak neohrožuje ochranu
zdrojů pitné vody. V rámci koncepce krajiny
nicméně chybí jasné stanovení zásad pro
podporu a vytváření územních opatření

Brůha, Jiří; Polcarová, Dagmar; Fučík Vladimír, a další, ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO
KRAJE, Pořizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic, zpracovatel: A+U DESIGN spol. s r. o., finální verze, září 2011.
15 Rozvojová osa Praha – České Budějovice – hranice ČR, viz str. 7 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOČESKÉHO KRAJE.
14
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kraje je potřeba podporovat a vytvářet územní
opatření, která povedou ke zvýšení retenčních
schopností území, s cílem zabezpečit ochranu
zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i
budoucí potřeby kraje… bod (3) ZÚR JČK.

směřujících ke zvýšení retenčních schopnosti
krajiny.



Z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy je
potřeba zajistit ochranu před vodní a větrnou
erozí, před svahovými deformacemi a před
neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem
zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní
hospodaření a podporovat zejména ekologické a
ekonomické přínosy těchto hospodářských
činností… bod (3) ZÚR JČK.

 Je řešeno stávajícím územním plánem, ke
kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko
orgánu ochrany ZPF. Protože, jak je uvedeno na
závěr, pořizovatel nepředpokládá razantní
navyšování nových rozvojových ploch, naopak,
žádá revizi a případné korekce těch již
vymezených a pouze výjimečně a ve zvlášť
odůvodněných případech vymezování nových,
nemůže v rámci změny či nového ÚP dojít k
dalšímu nadměrnému záboru zemědělské půdy.



Z hlediska ochrany území před potencionálními
riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod, vytvořit
územní rezervy pro případnou náhradní
výstavbu… bod (3) ZÚR JČK.

 Stávající ÚP má vymezeno dostatek
zastavitelných ploch. Vzhledem k umístění na
v nivě Vltavy na západě a Malše na východě
správního území zde riziko povodní v žádném
případě nelze podceňovat.



Z hlediska zachování migračních tras zvěře a
zejména velkých savců zabránit fragmentaci
území, při přípravě a realizaci silničních a
železničních staveb, především čtyř-pruhových
komunikací a dvoukolejných tratí, zajistit
dostatečnou prostupnost silničního nebo
železničního tělesa pro živočichy, zejména s
ohledem na velké druhy savců… bod (3) ZÚR
JČK.

×



Při územně plánovací činnosti a dále při přípravě,
realizaci a provozování konkrétních záměrů v
jednotlivých rozvojových oblastech a osách, ve
specifických oblastech a ve stabilizovaných
plochách a koridorech respektovat principy a
podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů zásad
územního rozvoje na životní prostředí… bod (3)
ZÚR JČK.

 Plně naplněno při tvorbě stávajícího územního
plánu, který ani ve větší podrobnosti nevyžadoval
posouzení vlivů na ŽP a na soustavu NATURA,
nový ÚP / změna bude v etapě projednání této
zprávy podroben analýze příslušných orgánů
ochrany ŽP, zda bude vyžadováno komplexní
hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vč.
hodnocení vlivů na ŽP (SEA) a hodnocení vlivů na
EVL a PO soustavy NATURA nebo nikoliv.



Vytvářet podmínky k ochraně stávajících a
vytváření nových, zatím nefunkčních prvků ÚSES,
zvyšovat podíl zatravněných a lesních ploch,
mokřadů a dalších ekosystémů zvyšujících
biodiverzitu, ekologickou stabilitu a snižujících
vodní i větrnou erozi půdy… bod (3) ZÚR JČK.

 Je zajištěno v rozsahu stávajícího ÚP.
Vymezování nových ploch ÚSES naráží v
urbanizovaném území na ustanovení § 102
stavebního zákona o náhradách za změny
v území. Plochy ÚSES jsou vymezeny v
dostatečném rozsahu odpovídajíce metodice
vymezování prvků ÚSES i závazným požadavkům
vyplývajících z článku (39) ZÚR Jihočeského

V územním plánu je navržena jak dálnice D3, tak
její pokračování směrem do Rakouska jako
rychlostní silnice R3. V novém ÚP nebo
koncepční změně bude muset být doplněn
imperativ řešit střety těchto dopravních staveb
s migračními trasami zvěře.
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kraje. Naopak je bude nutno někde upřesnit
s ohledem na parcelní kresbu podkladní mapy
KN.


Situovat rozvojové projekty zejména v
rozvojových oblastech a rozvojových plochách
vymezených v souladu s Politikou územního
rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a
rozvojových osách nadmístního významu
vymezených v této dokumentaci… bod (4) ZÚR
JČK.

 Je splněno, obec Dolní Třebonín leží v rozvojové
ose OS6 republikového významu.



Zejména ve vymezených rozvojových osách
zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů
dopravní obsluhy a veřejné technické vybavenosti
spolu s přednostním využitím vlastních a místně
dostupných surovinových zdrojů pro výstavbu…
bod (4) ZÚR JČK.

 Netýká se přímo Dolního Třebonína, nejsou zde
lomy a surovinové zdroje pro výstavbu dálnice D3
a rychlostní silnice R3.



Podporovat využívání technologií s nízkou
spotřebou primárních surovin, nízkoemisních,
nízkoodpadových a energeticky nenáročných
technologií, podporovat využívání technologií,
které omezují množství vznikajících odpadů,
podporovat maximální materiálové a energetické
využití odpadů… bod (4) ZÚR JČK.

 Je do určité, obecné míry, naplněno stávajícím
územním plánem, nový ÚP / změna by tento
požadavek měla doplnit do podmínek koncepce
veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování.



Pro posílení polycentrického uspořádání sídelní
struktury kraje je potřeba posílit vzájemné
sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi
urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi,
zlepšit podmínky i v malých venkovských sídlech
v rámci existující sídelní struktury kraje, umožnit i
rozvoj specifických oblastí, ve kterých dnes
převládají priority ochrany přírody nad
civilizačními hodnotami… bod (5) ZÚR JČK.

 Posílení polycentrického uspořádání kraje je
úkolem především pro ZÚR, jednotlivý ÚP toto
stěží může naplnit. Nicméně Dolní Třebonín je
významně se rozvíjejícím centrem s pozitivním
vlivem na rozvoj svého okolí a tudíž zlepšování
socioekonomických ukazatelů celého
mikroregionu. Propojení s krajským centrem, tedy
Českými Budějovice, i s okresním centrem,
Českým Krumlovem, je úkolem pro novou ÚPD,
ať již půjde o nový ÚP nebo jeho koncepční
změnu z hlediska dopravních systémů.



Při vymezování zastavitelných ploch vyloučit
nekoncepční formy využívání volné krajiny,
zastavitelné plochy situovat pokud možno v
návaznosti na zastavěné území… bod (5) ZÚR
JČK.

 Bylo naplněno již stávajícím územním plánem.
Není potřeba vymezovat podstatně rozsáhlé nové
zastavitelné plochy. Proto nemůže a nemělo by
v budoucnu již dojít k exploataci volné krajiny.



U rázovitých obcí a sídel dbát na zachování
originality původního architektonického výrazu a
prostorového uspořádání, podpořit oblastně
pestré hodnoty kulturního dědictví venkova a jeho
oblastní zvyky, tradice a charakteristiky… bod (5)
ZÚR JČK.

×

Stávající výstavba originalitu původního
architektonického výrazu a prostorového
uspořádání jihočeské vesnice již poněkud
narušila. Dolní Třebonín má charakter obytného
satelitu moderního města. U okolních sídel,
Čertyně, Záluží nad Vltavou, Štěkře, Dolní Svince,
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Prostřední Svince a Horní Svince, musí být tato
rázovitost zachována a nový ÚP / změna k tomu
musí dát jasný a závazný pokyn.
Upřesnění rozvojové osy republikového významu
OS6
 Podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v
OS6 především do území s dobrou dopravní
dostupností, v dosahu pracovních sil a v
návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu.

Upřesnění podmínek rozvojové osy republikového
významu OS6 v rámci ÚP Dolního Třebonína
 Je splněno již v rámci stávajícího územního plánu
návrhem silně dimenzovaných nových ploch pro
různé druhy rodinné výstavby, do určité míry
chybí návrh ploch pro podnikání a výrobu.



Respektovat oblastně specifické přírodní a
krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou
prostupnost krajiny.

×

Bohužel se nepodařilo dodržet, stávající zástavba
vytváří nové formy v krajině, nicméně nový ÚP už
s tím nemůže, u té stávající, mnoho nadělat. Měl
by se proto soustředit na doplnění ploch
občanského vybavení a ploch pro podnikání u
lokalit již realizované zástavby RD a ochránit
krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou
prostupnost krajiny mimo urbanizované plochy ve
volné krajině. Zvláště pečlivě musí chránit
migrační tahy ve vazbě na plánované dopravní
stavby republikového významu (D3/R3 a IV. TŽK).



Podporovat řešení, která budou minimalizovat
dopady na kulturní a urbanistické hodnoty území v
rámci rozvojové osy, zejména chránit venkovský
ráz sídel a obytný charakter a pohledově
významná panoramata sídel a krajiny, respektovat
oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty
území, památkově chráněné objekty a území a
zachovávat přiměřenou prostupnost krajiny.

×

Ani zde se nepodařilo ochránit kulturní a
urbanistické hodnoty území, a to důrazněji je
potřeba se zaměřit na ochranu krajinného rázu
v neurbanizovaném území a na zachování
„rázovitosti“ sídel Čertyně, Záluží nad Vltavou,
Štěkře, Dolní Svince, Prostřední Svince a Horní
Svince.



Omezovat nekontrolovatelný rozvoj obchodních
center zejména podél trasy dálnice D3 s ohledem
na minimalizaci záborů zemědělského půdního
fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa a
zachování krajinného rázu.

 Je respektováno již stávajícím územním plánem,
který navrhuje jen velmi uměřený rozvoj ploch
občanské vybavenosti a ploch pro podnikání ve
vazbě na nově navrhované dopravní tepny
republikového významu.



Řešit územní souvislosti upřesněného koridoru
dálnice D3, rychlostní silnice R3, IV. tranzitního
železničního koridoru a koordinovat tato řešení
s Rakouskem.

×

Je řešeno v rozsahu D3/R3 a napojení ČK
prostřednictvím přeložky silnice I/39, chybí vyřešit
průchod IV. TŽK správním územím Dolního
Třebonína a napojení ČK na IV. TŽK
prostřednictvím vymezení územní rezervy pro
železnici.



Při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat
negativní vlivy územního rozvoje na přírodní,
krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně
urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví.

×

Rozvoj obytných satelitů v Dolním Třeboníně do
určité míry již narušil krajinný ráz i ráz sídla. O to
pečlivěji je nutné chránit přírodní, krajinné a
kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví,
v ostatních sídlech a v rámci koncepce volné
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krajiny.


Při řešení rozvojových ploch a koridorů v rámci
rozvojové osy OS6 dbát na dostatečné
zastoupení zeleně a ekoduktů.

×

Nutno zapracovat jako podmínku do nového
ÚP/koncepční změny jako závazný imperativ pro
rozhodování v území.



Zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a
koridorů na území obcí v rámci vymezené
rozvojové osy OS6 a stanovit pravidla pro jejich
využití.

×

Nutno zapracovat jako podmínku do nového
ÚP/koncepční změny a stanovit podrobná pravidla
pro stávající i příp. nově navržené rozvojové
plochy ve vazbě na nadřazené záměry dopravní
infrastruktury.

D1/6 – dálnice D3 v úseku Borek – Dolní Třebonín
 Úsek dálnice D3 Borek – Dolní Třebonín je
vymezen pro novou stavbu dálnice ve složitém
terénu urbanizovaného území aglomerace
Českých Budějovic, obvyklá šíře koridoru se
stanovuje na 600m s rozšířením v místě
předpokládaných mimoúrovňových křižovatek a
pro napojení dnešní silnice I/3 (v budoucnu II/603)
v předpokládané mimoúrovňové křižovatce
Krasejovka.

D1/6 v dnešním ÚP Dolního Třebonína
 Je splněno již stávajícím řešením ÚP, nutno ale
upřesnit koridor pro dálnici jako stavbu dopravní
infrastruktury dle §9 vyhl. 501/2006 Sb.
v minimálním rozsahu tak, aby byla zajištěna jak
stavebně technicky proveditelnost záměru dálnice
D3, tak i ochrana území před nehospodárným
zatěžováním závazně navrženého koridoru
veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění
dle § 170 stavebního zákona.

D2/1 – rychlostní silnice R3
 Na území Jihočeského kraje je koridor pro záměr
rychlostní silnice R3 kontinuálně vymezen v úseku
Dolní Třebonín (navazuje na koridor pro záměr
dálnice D3) – Dolní Dvořiště (státní hranice), kdy
záměr je dělen do 3 úseků. Správního území
Dolního Třebonína se týká úsek D2/1, Dolní
Třebonín – Dolní Dvořiště, úsek pro stavbu
rychlostní silnice, obvyklá šíře koridoru 600m.

D2/1 v dnešním ÚP Dolního Třebonína
 Je splněno již stávajícím řešením ÚP, plochy
potřebné pro vedení rychlostní silnice jsou již
vymezeny stávajícím územním plánem, ale i zde
je nutné upřesnit koridor pro rychlostní silnici jako
stavbu dopravní infrastruktury dle §9 vyhl.
501/2006 Sb. v minimálním rozsahu tak, aby byla
zajištěna jak stavebně technicky proveditelnost
vlastní stavby, tak ochrana území před
nehospodárným zatěžováním závazně
navrženého koridoru veřejně prospěšné stavby s
možností vyvlastnění dle § 170 stavebního
zákona.

D3/6 – IV. tranzitní železniční koridor
 Úsek stavby evropsky významné železničního
koridoru s označením D3/6 je vymezen ZÚR od
Českých Budějovic po Horní Dvořiště (státní
hranice), úsek převážně ve volné krajině, šíře
koridoru 600m, v úseku od Dolního Třebonína po
Kaplice-nádraží v souběhu se záměrem rychlostní
silnice R3 kvůli snížení fragmentace krajiny.

D3/6 v dnešním ÚP Dolního Třebonína
× Záměr republikového a středoevropského
významu není promítnut do řešení stávajícího
územního plánu, po nabytí účinnosti ZÚR jako
nadřazené ÚPD je nutno vyvolat buď změnu
stávajícího ÚP, nebo pořídit zcela nový ÚP, a
tento koridor do jeho řešení zpracovat. I zde je
nutné koridor pro IV. TŽK vymezit jako stavbu
dopravní infrastruktury dle §9 vyhl. 501/2006 Sb. v
minimálním rozsahu tak, aby byla zajištěna jak
stavebně technicky proveditelnost železnice, tak i
ochrana území před nehospodárným zatěžováním
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závazně navrženého koridoru veřejně prospěšné
stavby s možností vyvlastnění dle § 170
stavebního zákona.
D13/1 – silnice I/39
 Silnice I/39, úsek Dolní Třebonín – Rájov, návrh
nové silnice, začíná navrženou mimoúrovňovou
křižovatkou s D3 Dolní Třebonín, dále jižní
obchvat Dolního Třebonína, napojení na stávající
silnici I/39 na vrchu nad Rájovem, šíře koridoru
200m.

Silnice I/39 v ÚP Dolního Třebonína
 Je splněno v rozsahu dnešního ÚP Dolního
Třebonína.

Ee12 – VVN 110kV Dasný – Větřní
 Koridor pro vedení VVN 110kV Dasný – Větřní,
záměr nového vedení VVN, šíře koridoru 100m.
Dotčená katastrální území: Bavorovice, Dasný,
Břehov, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou,
Jaronice, Křenovice u Dubného, Dubné, Kaliště u
Lipí, Lipí, Závraty, Homole, Vrábče, Záluží nad
Vltavou, Štěkře, Dolní Třebonín, Rájov, RájovČernice, Chabičovice, Zahrádka u Mirkovic,
Přídolí, Spolí, Hašlovice.

VVN Dasný – Větřní v ÚP Dolního Třebonína
 Je zapracováno do dnešního ÚP Dolního
Třebonína, nutno prověřit aktuálnost projektu a
záměru ve vazbě na probíhající 1. aktualizaci
ZÚR JČK.

NBC 52 Dívčí Kámen
 Nadregionální biocentrum Dívčí Kámen vymezené
v ZÚR v rozsahu dotčených katastrálních území
Křemže, Vrábče, Zahorčice u Vrábče, Třísov,
Záluží nad Vltavou, Opalice, Kamenný Újezd,
Plešovice, Štěkře, Rájov, Zlatá Koruna, Holubov.

NBC 52 Dívčí Kámen v ÚP Dolního Třebonína
 Je splněno v rozsahu správního území obce Dolní
Třebonín, nadregionální biocentrum je nutné
upřesnit (50m max. možná korekce hranice
oběma směry) dle morfologie terénu a dle
parcelní kresby.

D/J územní rezerva pro napojení Českého
Krumlova na IV. TŽK
 Územní rezerva pro budoucí napojení města na
železniční trať IV. tranzitního železničního
koridoru, koridor je vymezen od Domoradic
východně od obce Přísečná, jižně od sídla
Černice, severně od obce Mojné a jižně od
Dolního Třebonína, východně od této obce se
napojuje na IV. tranzitní železniční koridor.
Koridor územní rezervy vymezen v šíři 200m.
Dotčená katastrální území: Přísečná-Domoradice,
Přísečná, Rájov, Rájov-Černice, Mojné,
Prostřední Svince, Dolní Třebonín.

územní rezerva pro napojení Českého Krumlova na
IV. TŽK v ÚP Dolního Třebonína
× Záměr regionálního významu není promítnut do
řešení stávajícího územního plánu, po nabytí
účinnosti ZÚR jako nadřazené ÚPD je nutno
vyvolat buď změnu stávajícího ÚP, nebo pořídit
zcela nový ÚP, a tento koridor do jeho řešení
zpracovat. I zde je nutné územní rezervu
vymezovat jen v minimálním rozsahu tak, aby sice
byla zajištěna jak stavebně technicky
proveditelnost železnice, ale na druhou stranu
území nebylo zbytečně a nadměrně zatěžováno
„stavební uzávěrou“ plynoucí z režimu územní
rezervy. 16

Výše uvedené záměry ze ZÚR Jihočeského kraje jsou znázorněny na výřezu z výkresu Ploch a koridorů vč.
ÚSES na další straně
16
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Obrázek 1: Výřez ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje pro správní území obce Dolní Třebonín
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9. Po velmi podrobném rozboru požadavků vyplynuvších z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a ze Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje nezbývá než konstatovat, že kvůli zapracování záměru republikového
významu, tj. vymezení IV. TŽK jako záměru z PÚR ČR 2008 a ZÚR JČK, je nutno vyvolat koncepční změnu
ÚP Dolní Třebonín nebo pořídit nový ÚP. V rámci změny / nového ÚP je nutné též řešit územní rezervu pro
napojení ČK na IV. TŽK (kód D/J dle ZÚR) a koordinovat vymezení dopravních staveb s již vymezenými
zastavitelnými plochami a realizovanými obytnými okrsky. Rovněž je nutno zevrubně řešit zajištění
průchodnosti krajiny a střety s migračními trasami a prvky ÚSES. Podle ustanovení § 45 odst. (2) stavebního
zákona pořízení této změny ÚP musí hradit Jihočeský kraj.
d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,
10. Pokud jde prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy, můžeme konstatovat, že v případě
ÚP Dolní Třebonín tato eventualita nenastala. Všechny zastavitelné plochy vymezené v dnešním územním
plánu jsou postupně zastavovány nebo jsou vytvářeny podmínky, aby zastavěny býti mohly. Není zde
vymezena žádná zastavitelná plocha, která by objektivně nešla dnes nebo v budoucnu zastavět, za splnění
všech zákonných i podzákonných podmínek, a není zde tedy důvod nějakou již vymezenou zastavitelnou
plochu vypouštět z entity zastavitelných ploch a plochy vracet zpět do nezastavitelného území.
11. Navíc případné změny vymezení zastavitelných ploch v negativním smyslu (tj. ubírání) nebo změny
funkčního využití z více atraktivního módu (typicky bydlení, rekreace) na méně komerčně zajímavý (typicky
nezastavitelné plochy, např. veřejná zeleň nebo přírodě blízké plochy ÚSES) sebou nesou riziko
kompenzačních opatření podle ustanovení § 102 stavebního zákona.17 Důležité pro obec Dolní Třebonín a
její „obecní kasu“ je zejména ustanovení o náhradě za koupi pozemku, kdy částky budou atakovat
miliónovou hranici za jednu stavební parcelu.
12. Tato zpráva o uplatňování stávajícího územního plánu navrhuje jen velmi skromné vymezení nových
zastavitelných ploch. Plochy vymezené ve stávajícím územním plánu jsou dostatečně dimenzované a
postupně se naplňují. Jen ve výjimečných případech, zejména proluky a zahušťování stávající zástavby,
budou moci býti doplňovány nové zastavitelné plochy, a to především pro chybějící zařízení a stavby
občanské vybavenosti a pro podnikání.
17

§ 102 stavebního zákona:

(1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavbě byla územním opatřením o stavební
uzávěře omezena a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží náhrada.
(2) Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení určení pozemku k
zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada
vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu
výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží
též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením regulačního plánu anebo před
změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující
územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen „oprávněný"), pokud
uvedenou změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma.
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13. Odůvodnění těchto velmi drobných nárůstů již tak dost masivního dřívějšího záboru volné krajiny je
a. trvale rostoucí počet obyvatel Dolního Třebonína, což je výjimečný jev v celé ČR,
b. umístění obce v republikové rozvojové ose OS6 spojující Praha – České Budějovice – Linec,
c. potřeba sjednotit, zarovnat hranici zastavitelných ploch,
d. odstranit některé existující proluky,
e. doplnit potřebné stavby a zařízení občanské vybavenosti jak vyplynulo ze SWOT analýzy ÚAP obcí
OPR Český Krumlov a uloženo jako úkol k řešení v ÚPD dotčených obcí,
f.

doplnit potřebné stavby a zařízení pro výrobu a podnikání pro vytvoření podmínek pro vznik nových
pracovních příležitostí a snížení enormní vyjížďky za zaměstnáním, jak rovněž bylo identifikováno
ve SWOT analýze ÚAP obcí OPR Český Krumlov a uloženo jako úkol k řešení v ÚPD dotčených
obcí.

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
14. Jsou přílohou č. 1 této zprávy o uplatňování ÚP Dolního Třebonína v uplynulém období.
f)

požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní
prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast

15. Bude doplněno na základě stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví.
g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant
vyžadováno
16. V rámci změny č. 2 nebudou zpracovávána variantní řešení identifikovaných problémů, bude upřesňování
řešení ploch a koridoru nadřazené dopravní infrastruktury dle ZÚR JČK.
h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d)
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu
17. Po zvážení všech pro a proti je navrženo zpracování masivní změny stávajícího územního plánu spolu se
zpracováním výkresů se zachycením právního stavu po nabytí účinnosti této změny dle ustanovení § 55
odst. (5) stavebního zákona.
i)

požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny

18. V rámci vyhodnocení uplatňování stávajícího územního plánu nebyly zjištěny konkrétní negativní dopady na
udržitelný rozvoj území. Ty ale mohou velmi reálně nastat, pokud by to území Dolního Třebonína byly
promítnuty všechny záměry nadřazené dopravní infrastruktury u nadřazené ÚPD bez jejich upřesnění do

Obecní úřad Dolní Třebonín & Ateliér BOČEK

Stránka 20

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TŘEBONÍN

24. června 2013

podrobnosti ÚP a bez zajištění jejich vzájemné koordinace vč. zajištění koordinace jejich umístění a
vymezení s již vymezenými nebo dokonce realizovanými plochami pro bydlení.
19. Proto se na základě výše uvedené v souladu s požadavkem PÚR ČR 2008 a ZÚR JČK ukládá řešit územní
souvislosti upřesněného koridoru dálnice D3, rychlostní silnice R3, IV. tranzitního železničního koridoru,
koordinovat tato řešení, při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje
na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Je tedy nutné všechny uvedené koridory upřesnit, minimalizovat jejich negativní dopady na území.
Dále je nutno vymezit a upřesnit též územní rezervu pro napojení Českého Krumlova na IV. TŽK.
j)

návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

20. Úprava koridoru
a. pro stavbu dálnice D3 v rozsahu úseku D1/6 na základě upřesnění hranic tohoto koridoru ve změně
č. 2 ÚP Dolní Třebonín,
b. pro stavbu rychlostní silnice R3 v rozsahu úseku D2/1 na základě upřesnění hranic tohoto koridoru
ve změně č. 2 ÚP Dolní Třebonín,
c. pro stavbu silnice I/39 v rozsahu úseku D13/1 na základě upřesnění hranic tohoto koridoru ve
změně č. 2 ÚP Dolní Třebonín,
d. pro stavbu vedení VVN 110kV Dasný – Větřní (kód Ee12 dle ZÚR) na základě upřesnění hranic
tohoto koridoru ve změně č. 2 ÚP Dolní Třebonín.
21. Úprava nadregionálního biocentra Dívčí kámen pro upřesnění hranic tohoto velkoplošného prvky ÚSES do
větší podrobnosti v rámci změny č. 2 ÚP Dolní Třebonín.
22. Úprava vymezení územní rezervy pro železniční napojení Českého Krumlova (kód D/J) dle upřesnění hranic
tohoto liniového prvku v rámci řešení změny č. 2 ÚP Dolní Třebonín.
Příloha:
Zadání změny č. 2 územního plánu Dolní Třebonín v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb.
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Citované právní předpisy:
stavební zákon
správní řád

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon 114/1992 Sb.

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

zákon 100/2001 Sb.

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů
vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

vyhl. 500/2006 Sb.
vyhl. 501/2006 Sb.
vyhl. 13/1994 Sb.
vyhl. 380/2002 Sb.
zákon č. 13/1997 Sb.
zákon č. 334/1992 Sb.
zákon 128/2000 Sb.,

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Příloha – zadání změny č. 2 územního plánu Dolní Třebonín

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, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
1. Zachovat stávající urbanistickou koncepci.
2. Doplnit plochy pro občanskou vybavenost a plochy pro výrobu a podnikání.
3. Revidovat stávající vymezené rozvojové plochy pro bydlení všech módů, u těch, které doposud nebyly
využity, zvážit jejich vypuštění nebo prostorové korekce. Naopak doplnit drobné rozvojové plochy pro bydlení
tam, kde to bude požadováno v rámci uplatňování požadavků na obsah návrhu změny č. 2 ze strany
veřejnosti. Celková bilance rozvojových zastavitelných ploch pro bydlení by měla zůstat vyrovnaná nebo jen
velmi mírně navýšená oproti stávajícímu územnímu plánu ve znění změny č. 1.
a. pozemek 1708/1 v k. ú. Dolní Třebonín, prověřit a příp. zahrnout,
b. pozemek parc. č. 995 v k. ú. Dolní Třebonín prověřit a příp. zahrnout,
c. pozemky parc. č. -165, parc. č. 1908/2 a 1910/1, vše rovněž k. ú. Dolní Třebonín, prověřit a na
základě vyjádření stanoviska ochrany ŽP příp. zahrnout, pokud to bude možné,
d. příp. další na základě uplatnění požadavků veřejnosti ať již nyní v etapě zadání nebo v rámci
projednání návrhu změny.
4. Zapracovat koridor pro stavbu IV. TŽK dle ZÚR JČK a tento koridor výrazně upřesnit do měřítka ÚP tak, aby
na straně jedné byla zajištěna dobra stavebně – technická realizovatelnost záměru, ale na straně druhé
nebylo územní nadměrně či nadbytečně zatěžováno vymezením této VPS.
5. Na základě požadavku KÚ JČK, OREG,
a. kompletně vyřešit napojení Českého Krumlova na dálnici D3 v rámci správního území Dolního
Třebonína, minimalizovat rozsah koridoru pro záměr D13/1 dle nadřazené ÚPD, vymezit jej
v proměnné šíři tak, aby stavba byla technicky realizovatelná, ale nedocházelo k nadměrné blokaci
území vymezením tohoto koridoru veřejně prospěšné dopravní infrastruktury,
b. zapracovat do návrhu řešení změny č. 2 ÚP Dolní Třebonín řešení vedení VVN Dasný – Větřní dle
nadřazené ÚPD, vymezit koridor pro toto vedení v přiměřené šíři cca 20m tak, aby stavba vedení
byla technicky realizovatelná, ale též aby nedocházelo k nadměrné blokaci území vymezením
koridoru veřejně prospěšné technické infrastruktury.
6. Stanovit jasné požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, tj. upřesnit plochy lokálních biokoridorů a
biocenter a zpřesnit hranici nadregionálního biocentra Dívčí Kámen dle podkladní mapy KN na jednotlivé
parcely nebo lomové body parcel.
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7. Prověřit a následně závazně stanovit, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
8. Na základě stanoviska Ministerstva obrany je nutno zohlednit, že v řešeném území se nachází ochranné
pásmo radiolokačního prostředku RTH Třebotovice, kdy ve vymezeném území radiolokačního prostředku lze
vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu přesahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na
základě závazné stanoviska Ministerstva obrany, zohlednit v návrhu, stanovit výškovou hladinu nové
zástavby.
9. KHS souhlasí za podmínky, kdy požaduje v souvislosti s umísťováním nové chráněné zástavby respektovat
jednotlivá ochranná pásma (OP venkovního elektrického vedení VN 22 kV a 110 kV, OP komunikace III.
třídy, OP jednotlivých trafostanic apod.). Bude zohledněno v návrhu změny a uvedeno v limitech využití
území.
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit
10. Vymezit územní rezervu pro napojení ČK na IV. TŽK. Koridor vymezit v přiměřené šíři 50-100m tak, aby na
straně jedné byla ponechána určitá volnost a variabilita technického řešení stavby pro navazující změnu ÚP,
která převede rezervu do návrhu a pro následné územní řízení, na straně druhé aby území Dolního
Třebonína nebylo nadměrně zatíženo stavební uzávěrou pro většinu staveb plynoucí z vymezení této
územní rezervy. Stanovit podrobné podmínky, co lze a co nelze umisťovat v ploše územní rezervy.
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
11. Koridor IV. TŽK bude vymezen jako VPS dopravní infrastruktury, stejně tak silniční napojení Českého
Krumlova na dálnici (záměr D13/1). Vedení VVN Dasný – Větřní bude vymezen jako VPS technické
infrastruktury.
12. Plochy lokálního ÚSES budou vymezeny jako VPO jen tam, kde se bude jednat o návrh doplnění
nefunkčního prvku ÚSES, funkční a stávající prvky ÚSES nebudou zahrnovány mezi plochy VPO.
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
13. V rámci projednání zadání bude s orgány na celostátní a krajské úrovni zváženo, zda koridor pro stavbu IV.
TŽK nevymezit jako koridor, ve kterém bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu na žádost, příp. nebude požadováno uzavření dohody o parcelaci.
14. Pro jiné koridory a plochy se užití instrumentů povinnosti pořídit RP, územní studii nebo uzavření dohody o
parcelaci nepředpokládá.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení
15. Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Třebonín bude zpracován jako invariantní.
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požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

16. Textová část bude zpracovaná přesně a v rozsahu dle stavebního zákona včetně prováděcích vyhlášek
účinných po 1. 1. 2013, maximálně stručně, jasně a jednoznačně pro výrokovou část a dostatečně
odůvodněnou v části odůvodnění.
17. Grafická část bude obsahovat tyto výkresy
-

č. 1 – výkres základního členění území 1 : 5 000,
č. 2 – hlavní výkres 1 : 5 000,
č. 3 – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000,
č. 5 – koordinační výkres 1 : 5 000,
č. 6 – výkres širších vztahů 1 : 25 000,
č. 7 – výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000.

18. Počet vyhotovení – 4x.
19. Každá etapa bude odevzdána ke kontrole pořizovateli, kterým bude na základě usnesení zastupitelstva obce
Dolní Třebonín ze dne 27. 3. 2013 Obecní úřad Dolní Třebonín, v jednom pracovním výtisku a v souborech
ve formátech PDF pro grafickou část a DOCX (na vyžádání DOC) pro texty. Po vydání souhlasného
písemného zápisu o převzetí jednotlivé etapy a tím potvrzení její správnosti bude obci znovu předána, kromě
tištěné podoby kompletní upravené finální podoby dokumentace též elektronická podoba úplné grafické i
textové části dané etapy, obě ve formátu PDF a textová část navíc i ve formátu DOCX programu Microsoft
Word.
20. Výsledný návrh bude obci a pořizovateli odevzdán též v elektronické verzi ve formátu PDF, jak je uvedeno
výše a dále v nativním formátu pro zpracování grafické části (přednostně formát DWG) pro zanesení do
územně analytických podkladů na příslušném úřadu územního plánování (zde v Českém Krumlově). Data
musí být topologicky čistá (plošné jevy musí být obrysovou čarou zcela ohraničeny, plochy s charakterem
souvislého pokrytí musí být zakresleny bez mezer a překryvů, nedochází k přetažení nebo nedotažení linií v
místě dotyku atd.) a budou zakresleny v souřadnicovém systému S-JTSK.
g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
21. Zpracování hodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se nepředpokládá.
Zadání je natolik určité a invariantní, že pořizovatele nevidí důvod pro zpracování hodnocení vlivů změny č. 2
ÚP Dolní Třebonín na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (SEA) ani na hodnocení vlivů této
změny na EVL a PO soustavy NATURA. Záměry, které jsou důvodem pro zpracování změny č. 2, tedy IV.
TŽK a územní rezerva pro železniční napojení Českého Krumlova, byly již hodnoceny v rámci hodnocení
vlivů ZÚR JČK. Nicméně vydání stanoviska je v kompetenci příslušných orgánu ochrany ŽP.
22. Výslovně se zapovídá navrhovat takové nové záměry nevycházející z nadřazené ÚPD, které by si sami o
sobě nebo ve spojení s výše uvedenými záměry vyžadovaly posouzení vlivu na ŽP nebo posouzení vlivů na
EVL a PO soustavy NATURA.
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