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I. změna č.1 územního plánu Kratušín
Textová část územního plánu se změnou č.1 územního plánu Kratušín mění
takto:

a)

vymezení zastavěného území
Je vyjmut text: „vydání územního plánu“
Je doplněn text: „poskytnutých mapových podkladů k datu 11.7.2017.“

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot
Název kapitoly je v souladu s platnou legislativou:
Je vyjmut text: „koncepce rozvoje území,“ je doplněn text: „Základní koncepce rozvoje
území obce“
Je vyjmut text: „Plochy smíšené obytné pro bydlení a výrobu jsou navrženy na
jihozápadním okraji sídla Kratušín –- nedaleko zemědělského areálu.“
Pod nadpisem hodnoty území je vyjmut text:
„H1 prostor návsi u obecního úřadu v Kratušíně,
H2 prostor návsi s kapličkou v Kratušíně
H3 kaplička v Kratušíně, kamenný rozcestník před obecním úřadem,
H4 prostor návsi podél místní komunikace v Chlístově,
H5 kaplička v Chlístově, prostor u památné lípy v Chlístově,
H5 prostor samoty Hamer,
H6 prostor mlýna a kamenného mostku přes Zlatý (Cikánský) potok,
V prostoru hlavních hodnot H1, H2, H3 - ochrana: tento prostor veřejného prostranství –
veřejné zeleně je nezastavitelný. Modernizace stávajících objektů v okolí návsi, případně
dostavba proluk je možná, musí respektovat prostorové a funkční uspořádání území a
dochovanou urbanistickou skladbu. Architektonický návrh staveb bude respektovat hmoty
okolní zástavby a klasické materiály. Navržená nová zástavba bude respektovat charakter a
výškovou hladinu stávající venkovské zástavby, bude mít maximálně 2 NP. Nesmí se
nepříznivě uplatňovat vůči tradiční zástavbě svým nadměrným měřítkem, nevhodným
tvaroslovím, materiálovou skladbou či barevností a také pohledově. Nové objekty svou
výškou nesmí překročit výškový horizont stávající zástavby a nesmí vytvářet neúměrné hmoty
objektů, nesmí využívat nových netradičních materiálů, které by se nevhodně a rušivě
uplatňovaly.
H7 za hodnoty území jsou považována všechna boží muka, kapličky, kamenné nebo litinové
kříže a pod – ochrana: zachovat, v jejich okolí ponechat odstup.H8 Několik objektů vesnické
lidové architektury, hmoty bývalých stodol charakteristická zástavba venkovských usedlostí
se štítovou orientací obytné a hospodářské části– ochrana: dostavba proluk na návsi bude
mít obdobné hmotové uspořádání
H9 nemovité kulturní památky
(Kratušín: Č.r. 3605 II zemědělská usedlost čp.8, Č.r. 3606 II, návesní kaple a kamenný kříž
Chlístov: objekt silničního mostku přes Cikánský potok u Bártlů č.r.6229 (parcela 371)
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Archeologie – prostor sejpů - rýžoviště zlata
(Kratušín 10 – Zábrdí – lesíky na levém břehu Cikánského potoka. Skupina I –pod
Bartlovým mlýnem, Skupina II před silnicí Záblatí- Kratušín
Kratušín 11 – Zábrdí – Na obou březích Blanice JV – V od osady. Skupina I –III).
Tradiční zastavění v centrech sídel – respektovat hmotové a materiálové řešení okolní
zástavby.) – ochrana: zachovat, v jejich okolí ponechat odstup, v jejich okolí respektovat
hmoty, proporce, materiál, barevnost….
H10 památná lípa v Chlístově
H11 sídelní zeleň (typická druhová skladba, solitery, aleje), vzrostlá zeleň na návsích,
přírodní charakter břehové partie vodních a vodohospodářských ploch – ochrana: Stávající
zeleň, typickou druhovou skladbu, tradiční umístění a prostorotvornou funkci zeleně je nutno
respektovat a zachovat.
H12 krajinný ráz (lesy, zachovalá rozptýlená zeleň podél cest a vodotečí, porosty na mezích,
kamenicích) – ochrana: doporučujeme respektovat studii krajinného rázu
H13 významné krajinné prvky - vodní plochy a toky, lesy, niva Blanice a Cikánského potoka
- ochrana: zachovat přírodní charakter v maximální možné míře, nepovolit žádné zásahy,
které by mohly klidové území narušit
H14 řada malebných výhledů, terénní kompozice sídla – ochrana: Nové objekty svou výškou
nesmí překročit výškový horizont stávající zástavby
H15 evropsky významná lokalita Šumava CZ 0314024 – Natura 2000(v řešeném území –
shodné s CHKO Šumava), evropsky významná lokalita Blanice CZ 0313805– Natura 2000
(v řešeném území – shodné s tokem řeky Blanice) - ochrana: zachovat přírodní charakter v
maximální možné míře, nepovolit žádné zásahy, které by mohly klidové území narušit
H16 Prvky ÚSES – ochrana: zachovat přírodní charakter.
Ochrana civilizačních hodnot (dobré napojení na inženýrské sítě a dopravní napojení)
spočívá v jejich zachování a návrhu jejich rozšíření. “
Je vložen text:
„H1 významný prostor návsi u obecního úřadu - kaplička, kamenný rozcestník v Kratušíně,
H2 významný prostor návsi s kapličkou v Kratušíně,
H3 významný prostor návsi podél místní komunikace v Chlístově, kaplička v Chlístově,
prostor u památné lípy v ChlístověH4 významný prostor významné urbanistické struktury samoty Hamer,
H5 prostor významné urbanistické struktury - mlýna a kamenného mostku přes Zlatý
(Cikánský) potok,
V prostoru hodnot H1-H5 významného prostoru návsi, významné urbanistické struktury ochrana: zástavbu venkovských usedlostí se štítovou orientací obytné a hospodářské části
zachovat. Modernizace stávajících objektů v okolí návsi, případně dostavba proluk je
možná, musí respektovat prostorové a funkční uspořádání území a dochovanou
urbanistickou skladbu. Architektonický návrh staveb bude respektovat okolní zástavbu, tj.
hmoty a klasické materiály. Navržená nová zástavba bude respektovat charakter a
výškovou hladinu stávající venkovské zástavby. Nesmí se nepříznivě uplatňovat vůči
tradiční zástavbě svým nadměrným měřítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou
skladbou či barevností a také pohledově. Nové objekty svou výškou nesmí překročit
výškový horizont stávající zástavby a nesmí vytvářet neúměrné hmoty objektů, nesmí
využívat nových netradičních materiálů, které by se nevhodně a rušivě uplatňovaly.
H6 kaple, kříže, boží muka, hraniční kameny, milníky apod. - ochrana: zachovat, upravit
jejich okolí (v okruhu cca 10m) jako tradiční součást kulturní krajiny a krajinného rázu
H7 nemovité kulturní památky
(Kratušín: Č.r. 3605 II zemědělská usedlost čp.8, č.r. 3606 II, návesní kaple a kamenný kříž
Chlístov: objekt silničního mostku přes Cikánský potok u Bártlů č.r.6229 (parcela 371)
- ochrana: zachovat, v jejich okolí ponechat odstup, v jejich okolí respektovat hmoty,
proporce, materiál, barevnost….
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H8 Archeologie - prostor sejpů - Nemovitá kulturní památka rýžoviště zlata na Cikánském
potoce (Kratušín 10 - Zábrdí - lesíky na levém břehu Cikánského potoka. Skupina I - pod
Bartlovým mlýnem, Skupina II před silnicí Záblatí – Kratušín; Kratušín 11 - Zábrdí - Na
obou březích Blanice JV – V od osady. Skupina I-III).
ochrana: zachovat, respektovat, neprovádět činnost, která by rýžoviště narušila.
Přírodní hodnoty:
H9 památná lípa v Chlístově - ochrana: zachovat, neprovádět činnost, která by lípu poškodila.
Část území obce Kratušín se nachází v Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Šumava.
CHKO Šumava je zároveň součástí Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Šumava.ochrana: budou respektovány zájmy chráněné dle ZOPK a soulad s posláním CHKO Šumava
Ostatní přírodní hodnoty (ÚSES, hranice a zonace CHKO Šumava, Natura EVL, přírodní památka
Blanice…) jsou dále vyznačeny jako limity v koordinačním výkrese. Podmínky ochrany jsou dány
zákonem a územní plán je nemění.
Civilizační hodnoty:
Stávající technická a dopravní infrastruktura - jsou vyznačeny jako limity v koordinačním výkrese.
Podmínky ochrany jsou dány zákonem a územním plánem se nemění.“

c)

urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
V podkapitole c.1 je zrušen původní text:
„Urbanistická koncepce
Koncepce řešení je podkladem pro optimální využití území pro všechny požadované
funkce ve vlastním sídle, jeho blízkém okolí a celém správním území. Jedná se zejména o
vymezení nových ploch s rozdílným funkčním využitím. Respektována budou OP veškerých
stávajících i nově navržených inženýrských sítí a objektů technické vybavenosti, které jsou
nezbytné pro navrhované plochy zastavitelného území (vodovod, kanalizace, elektřina). Je
navržena (maximální) hranice negativních vlivů zemědělského areálu (v Kratušíně).
Provoz, rekonstrukce a modernizace zemědělského areálu nesmí svým charakterem
provozu, kapacitou, druhem zvířat apod. tuto navrhovanou hranici překročit.
Návrh nové zástavby musí akceptovat hlavní hodnoty sídla, – především kulturní
památky, archeologické lokality, prvky drobné architektury v krajině – kříže, boží muka,
hraniční kameny…, prostor centra – zachování tradičního charakteru sídla. Viz ochrana
hodnot – kapitola b.
- V okolí hodnot musí nová výstavba ctít charakter a měřítko historické zástavby, stavební
čáru, výšku, typ a sklon střech. Respektovány budou dálkové pohledy na kulturní památky,
prostorové vazby v okolí kulturních památek na území obce (hlavní přístupové osy,
pohledové osy).
- Bude zachována relativní celistvost a kompaktnost sídel. Zastavitelná území budou
respektovat zarovnání a ucelení intravilánu.
- Budou zachovány předpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbanistických prostorů
sídla.
- Pěší propojení v zastavěných částech sídel je nutno zachovat a nadále nechat průchodné,
neboť hrají velmi důležitou roli v propojení sídla a zajišťují maximální bezpečnost chodců.
- Stabilizace sídelní funkce je podpořena návrhem ploch pro bydlení a smíšené funkce
bydlení a podnikání. Stavební formy charakteristické pro tuto oblast budou respektovány a
preferovány.
Návrh řeší především rozšíření ploch pro bydlení. Objekty nově navržené zástavby v
okolí hodnot budou respektovat měřítko a hladinu stávající venkovské zástavby, budou mít
maximálně 1 NP a podkroví, nebo 2 NP. Nesmí se nepříznivě uplatňovat vůči tradiční
zástavbě svým nadměrným měřítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou či
barevností a také pohledově. Nové objekty svou výškou nesmí překročit výškový horizont
stávající zástavby a nesmí vytvářet neúměrné hmoty objektů, nesmí využívat nových
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netradičních materiálů, které by se nevhodně a rušivě uplatňovaly. Bude zachována
atmosféra sídla a kvalitní zapojení nových staveb do terénu a okolí (Výška zástavby
s ohledem na okolní zástavbu). V dalším podrobnějším stupni je nutno vytvořit
předpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbanistických prostorů sídla - plochy, které
budou prověřeny územní studií vzhledem k minimálnímu rozsahu navrhovaných lokalit jsou
navrženy pouze v lokalitě 12 a 18. Územní studie bude zpracována do max. 1 roku od
rozhodnutí zastupitelstva takovou studii pořídit.
Nová plocha smíšená obytná je navržena na jihozápadním okraji sídla Kratušín.
Provoz podnikatelských aktivit nebude narušovat stávající a navrhované plochy bydlení.
Obvodový plášť bude přizpůsobený okolní zástavbě
Navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou
zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem
apod. může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo
budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy.
V ploše navrhovaného ochranného pásma veřejné infrastruktury není dovoleno takové
využití, či stavba, které by znemožnily navrhované využití nebo byly s nimi v rozporu.
Plochy zastavitelného území, nebudou rušit krajinný ráz. Plochy pro bydlení budou
mít na svém okraji směrem do volné krajiny pás zahrad. Objekty budou situovány do části
pozemku blíže ke komunikaci.“
Je nahrazen tímto textem:
„c.1. Urbanistická koncepce a kompozice
Navržená koncepce vymezuje kulturní a přírodní hodnoty území a stanovuje podmínky
jejich ochrany a rozvoje (viz. kap. b.).
Územní plán upřednostňuje rozvoj nové zástavby při dodržení podmínek prostorového
uspořádání, stanovených s ohledem na zachování hodnot tradiční venkovské zástavby.
Stavební formy charakteristické pro tuto oblast budou respektovány a preferovány.
Respektování charakteru okolní zástavby znamená, že nová výstavba bude respektovat
např.:
- návesní prostor a veřejná prostranství, tzn. nezastavovat předzahrádky dočasnými
jednoduchými stavbami soukromého charakteru, nepřipustit jejich zastavování
přístřešky, skleníky, altány apod.
- Výškovou hladinu stávající okolní zástavby a zachování panorama sídla.
- Urbanistické znaky sídla (situování objektů na pozemcích, hustotu zástavby).
- Především v pohledově exponované poloze a v okolí hodnot se nová zástavba nesmí
nepříznivě uplatňovat vůči tradiční zástavbě svým nadměrným měřítkem, nevhodným
tvaroslovím, objemem hmoty, materiálovou skladbou či barevností, apod. s ohledem na
krajinný ráz.
- RD budou mít maximálně 1 NP a podkroví.
- Dřevostavby jsou přípustné, musí vycházet z místní typologie - tj. bez půdorysného
přesahu v nároží a hraněné trámy či prkna (- nikoliv půlkuláče).
- Zástavba 2. řady domů, které jsou přístupné přes stávající dvory zemědělských usedlostí,
je urbanisticky zcela nevhodná a nepřípustná.
Územní plán navrhuje rozvoj ploch s cílem podpořit přiměřený nárůst počtu obyvatel,
zlepšit věkovou strukturu obyvatelstva. Stabilizace sídelní funkce je podpořena návrhem
ploch pro bydlení a plochy smíšené obytné. Územní plán zachovává a podporuje dosavadní
charakter sídla, tj. především funkci ploch bydlení v kvalitním prostředí, s možností
každodenní rekreace v bezprostředním okolí.
Nová plocha smíšená obytná je navržena na jihozápadním okraji sídla Kratušín. Provoz
podnikatelských aktivit nebude narušovat stávající a navrhované plochy bydlení. Nebudou
zde umístěny činnosti, které vedou nebo by mohly vést ke zhoršení kvality ovzduší,
k nadlimitní hlukové zátěži zasahující do chráněného venkovního prostoru a chráněného
venkovního a vnitřního prostoru staveb. Obvodový plášť bude přizpůsobený okolní
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zástavbě. Nová plocha smíšená obytná musí mít samostatný příjezd z veřejně přístupné
komunikace s vlastními přípojkami inženýrských sítí.
Zemědělské areály, které svým provozem narušují obytnou jsou stabilizovány
v dostatečném odstupu od zastavěných prostorů sídel s převažující funkcí obytnou. Je
nutné v rámci těchto výrobních ploch je začlenit do krajiny formou výsadby izolační
zeleně, která má kromě estetické funkce zároveň protierozní funkci.
Je navržena (maximální) hranice negativních vlivů zemědělského areálu (v Kratušíně).
Provoz, rekonstrukce a modernizace zemědělského areálu nesmí svým charakterem
provozu, kapacitou, druhem zvířat apod. tuto navrhovanou hranici překročit.
V ploše navrhovaného ochranného pásma veřejné infrastruktury není dovoleno takové
využití, či stavba, které by znemožnily navrhované využití nebo byly s nimi v rozporu
Navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží
(např. hlukem, prachem) uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod.
může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou
eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití – viz kap. f.
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
jsou základní; v odůvodněných případech je možné stanovit orgánem ochrany přírody,
příp. stavebním úřadem podmínky podrobnější.“
V podkapitole c.2. Vymezení zastavitelných ploch
Je zrušen text:
„-Všechny rozvojové plochy navazují na zastavěné území. Navržené rozvojové plochy“
Je vložen text:
„Územní plán upřednostňuje rozvoj nové zástavby především v prolukách a v návaznosti
na zastavěné území. Navržené rozvojové plochy především“
Je zrušen text:
„Označení plochy je shodné s číslováním lokalit v záboru ZPF“
v tabulkách u plochy 2B je změněna výměra: je vyjmut text: „0,55“ a vložen text:„0,48“
U plochy 1B je doplněn text: „Plocha 1 a 1/4 - společná US“
je doplněna plocha:je doplněna plocha:
1/4 B

Kratušín
Bydlení (B)

0,11

Obsluha území - ze silnice III. třídy
Limity využití území:

- ochranné pásmo silnice
- CHOPAV
- CHKO Šumava
- OP vedení VVN 110 KV směr Těšovice, Volary
- vodovod směr Zábrdí
Podmínky využití území:
- respektovat hodnoty sídla, okolní venkovskou zástavbu
- pohledově exponovaná poloha

Poznámka - rozšíření plochy 1B o ostatní plochu jižně
Plocha 1 a 1/4 - společná US

u plochy 3B, 4B je změněna výměra: je vyjmut text: „0,30“ a vložen text: „0,14“
Za plochu 5Sb+p je vložen text:
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1/5
Sb+p

Kratušín
Jižní okraj

0,3

Bydlení (B)

Obsluha území - odbočkou místní obslužné komunikace - nutno dořešit dostatečnou
šíři Pv pro místní obslužnou komunikaci
Limity využití území:

- ochranné pásmo silnice
- CHOPAV
- CHKO Šumava
Podmínky využití území:
- respektovat hodnoty sídla, okolní venkovskou zástavbu
Ochrana hodnot území
- zástavba bude respektovat charakter okolní venkovské zástavby
- pohledově exponovaná poloha

Poznámka - rozšíření plochy 5Sb+p

U plochy 6 TV je vyjmut text: „6Tv“ a vložen text: „6 Ti“; na konec je doplněn text: „–
pohledově odclonit“
U plochy 7 TV je vyjmut text: „7Tv a vložen text: „7 Ti“
U plochy 8B, 9B je doplněn text: „V obou lokalitách vždy max. 2 RD“
U plochy 12B je doplněn text: „- bude vymezena veřejná zeleň na cca 5% z celkové
výměry - tvar a umístění bude upřesněno v rámci řešení územní studie v návaznosti na
dopravní systém“
Na konec je doplněn text:
1/1 B

Chlístov Trpín

0,06

- CHOPAV
- CHKO Šumava II. zóna
- vzdálenost 50m od lesa

Bydlení (B)

1/3Ti Chlístov
(17Ti) Jižně ČOV(Ti)

Obsluha území - z místní obslužné komunikace
Limity využití území:

0,05

Obsluha území - z místní obslužné komunikace

Poznámka - Posunutí plochy 17 Ti

Na konci je odstraněn text:
„Celkově se jedná o 11,42 ha půdy, z toho 0 ha ostatní plochy. Ve 2.etapě je 1,86ha.“
Je doplněno označení podkapitoly c.3 Plochy přestavby
Je doplněno označení podkapitoly c.4 Systém sídelní zeleně
Je zrušen text:
„Hodnotou je H11 sídelní zeleň (typická druhová skladba, solitery, aleje), vzrostlá zeleň
na návsích, přírodní charakter břehové partie vodních a vodohospodářských ploch –ochrana: Stávající zeleň, typickou druhovou skladbu, tradiční umístění a prostorotvornou
funkci zeleně je nutno respektovat a zachovat. - doporučujeme přírodní charakter břehů.
Uvnitř zastavěného území je nutno respektovat na plochách veřejných prostranství
veřejnou zeleň. Doplnění zeleně v sídle musí respektovat její typickou druhovou skladbu,
tradiční umístění a prostorotvornou funkci vysoké a izolační zeleně.“
Je vložen text:
„Sídelní zeleň představují především plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně,
vzrostlá zeleň na návsích, přírodní charakter břehových partií vodních a
vodohospodářských ploch, solitérní zeleň, remízy, aleje, izolační zeleň apod. Doplnění
zeleně musí respektovat její typickou druhovou skladbu, tradiční umístění a také
prostorotvornou funkci vysoké a izolační zeleně.“
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d)

koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
Je opraven název kapitoly.
Jsou nově číslovány podkapitoly takto:
d.1 Návrh koncepce dopravní infrastruktury
d.2 Návrh koncepce vodního hospodářství
V podkapitole Zásobování pitnou vodou – 3. odstavec je odstraněn text: „S ohledem na
velikost osady Chlístov se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v tomto
spotřebišti. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.“ Je
vložen text: „Osada Chlístov - obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální
zdroje pitné vody, případně lze osadu napojit na veřejný vodovod od Kratušína.“
d.3 Návrh koncepce zásobování elektrickou energií
Na konci 3. odrážky je doplněn text: „Těšovice Volary – je vymezen jako koridor Ee8 (dle
ZUR Ee8, VPS E1).
Podmínky pro využití koridoru
- koridor je nutno koordinovat s ostatními záměry, se způsobem využití pro ÚSES apod...
V koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat stavby (zejm. nové
stavby pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu a skladování, těžbu
nerostných surovin apod.), které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily
umístění a realizaci stavby elektrického vedení VVN 110kV Těšovice – Volary.“
je vyjmut text: „- plocha pro novou trafostanici - Chlístov Hadí hory“
Jsou nově číslovány podkapitoly takto:
d.4 Telekomunikace:
d.5 Návrh koncepce zásobování plynem
d.6 Obnovitelné zdroje energie
d.7 Koncepce nakládání s odpady
Je vložen text: „Bude zajištěno oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu kovů, biologicky rozložitelných odpadů a nebezpečných odpadů.
d.8 Koncepce občanského vybavení
Stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání, a výchovu, sociální služby, péči o
rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva:
VPS - Stavby občanské vybavenosti ve veřejném zájmu - nejsou vymezeny.
Koncepce dalšího občanského vybavení:
Nerušící občanská vybavenost může vznikat i v rámci přípustných činností např. na
plochách bydlení apod… (Např. obchod, hřiště, penzion, hostinec, drobné služby,
soukromá MŠ,… zařízení pro volnočasové aktivity, masáže apod.) Plochy občanského
vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní
infrastruktury a být z nich přístupné.
d.9 Veřejná prostranství
- zřizovaná ve veřejném zájmu (Veřejná prostranství Pz - zeleň veřejná) - nejsou navržena.
Pro lokalitu 12B je podmínkou zpracování územní studie - bude vymezena veřejná zeleň
na cca 5% z celkové výměry - tvar a umístění bude upřesněno v rámci řešení územní studie
v návaznosti na dopravní systém.“
Je nově číslována podkapitola
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d.10 Řešení požadavků civilní ochrany k územnímu plánu

e)

koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostných
surovin nerostných surovin a podobně
Název kapitoly je v souladu s platnou legislativou:
Je vyjmut text: „nerostů“ je doplněn text: „nerostných surovin“
e.1 koncepce uspořádání krajiny
V 1. odstavci je vložen text: plochy smíšené nezastavěného území, je vypuštěn text:“plochy
přirozených ekosystémů.“
Je vypuštěn 4. odstavec s textem: „Ve volné krajině mohou být pouze objekty technické
infrastruktury a objekty určené k nezbytnému zemědělskému obhospodařování půdy –
včelíny, seníky apod.“
Na konci 4. odstavce je zrušen text: „. - H2, H5, H14“
- za 4. odstavec je vložen text:
“Krajina lesopolní a lesní:
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území (pro plochy vodní a
vodohospodářské, plochy zemědělské, lesní a plochy smíšené nezastavěného území):
a) chránit nezastavěné území, zachovat, nově zřizovat či nahrazovat lesy, sady, remízy,
aleje, meze
b) podpořit vsakování a zadržování vody v krajině, zakládání vodní ploch
c) respektovat charakter okolní zástavby – především výšku a hmotové objemy…
d) výstavba rekreačních objektů formou chalup – nikoliv chat a mobilheimů, doplňovat
cyklostezky, mobiliář- lavičky, informační tabule apod.“ Je vyjmut text:
„Lesní celky zůstanou kompaktní, nejsou narušeny.
Vymezení kostry ekologické stability
Kostru ekologické stability tvoří v současnosti existující ekologicky významné segmenty krajiny (které ale nemusejí být nutně součástí prvků ÚSES). Kostru ekologické stability vymezujeme na základě srovnání přírodního a aktuálního stavu ekosystémů v krajině. V
první řadě jsou vymezovány zbytky přírodních a přirozených společenstev s nejvyšší
ekologickou stabilitou. Jsou to například zbytky lesů s dřevinnou skladbou odpovídající
přírodní, louky s převahou přirozeně rostoucích druhů rostlin, mokřady, různé typy lad s
vysokou biologickou rozmanitostí, přirozené břehové porosty, rybníky s pobřežními lemy,
významné solitérní stromy, popřípadě skupiny dřevin a podobně.
Zachování kostry ekologické stability má pro krajinu zásadní význam. Její příznivé
ekologicko-stabilizační působení se totiž projevuje již v současnosti a je podmíněno tím, že
se zde po určitou dobu nerušeně vyvíjela přírodě blízká společenstva. ÚSES - H16 musí
proto v první řadě využívat tyto existující hodnoty, neboť nově navrhované části, které je
třeba v krajině vytvořit, začnou plně fungovat až po mnoha letech či desetiletích.
Cílem ÚSES je ochrana přírodních společenstev před lidskou činností (odlesněním,
odvodněním, regulacemi a podobně) i úprava některých funkcí krajiny. Jedná se zejména o
úpravu hospodaření na některých pozemcích.
Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
-Posílení kostry ekologické stability je možné, přičemž se jeví jako nejvhodnější využít na11

vrhovaných interakčních prvků.
-U vodotečí v co největší míře obnovit jejich přírodě blízký charakter a podporovat
sukcesi v jejich blízkosti. - H13
-Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů.
Systém biocenter a biokoridorů
Pro biocentra a biokoridory je uvedena v tabulkové příloze charakteristika
stanoviště. Prostorové parametry, jako jedno z rozhodujících kritérií vymezování ÚSES,
jsou výsledkem současné úrovně poznání přírodních zákonitostí, a nelze je chápat
absolutně.
Je navrženo doplnění prvků ÚSES alespoň na minimální parametry:
Minimální šířky biokoridorů lokálního významu
Lesní společenstva:
Minimální šířka je 15 m.
Společenstva mokřadů:
Minimální šířka je 20 m.
Luční společenstva:
Minimální šířka je 20 m.
Minimální velikost biocenter lokálního významu
Lesní společenstva:
Minimálně 3 ha v případě kruhového tvaru.
Mokřady:
Minimální velikost je 1 ha.
Luční společenstva:
Minimální velikost je 3 ha.
Společenstva skal:
Minimální velikost je 0,5 ha skut. povrchu.
Kombinovaná společenstva: Minimální velikost je 3 ha.
Maximální délky lokálních biokoridorů a jejich přípustné přerušení
Lesní společenstva:
Maximální délka je 2000 m, možnost přerušení je max. 15 m.
Mokřadní společenstva:
Maximální délka je 2000 m, přerušení je možné 50 m zpevněnou
plochou, 80 m ornou půdou a 100 m ostatními kulturami.
Kombinovaná společenstva: Maximální délka je 2000 m, přerušení je možné do 50 m
zastavěnou plochou, 80 m ornou půdou a 100 m ostatními kulturami.
Luční společenstva:
Maximální délka je 1500 m, přerušení i 1500 m.

Vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES
Jižním okrajem řešeného území prochází regionální biokoridor včetně ochranné
zóny.
Západně od řešeného území prochází nadregionální biokoridor K 110 (v krajském
generelu označen jako NBK23), konkrétně jeho mezofilní bučinná osa. Značná část území
je součástí ochranné zóny. Znamená to, že všechny plochy o stupni ekologické stability 3 a
více v této ochranné zóně jsou součástí nadregionálního biokoridoru. Nadregionální
biokoridor je vždy složený a tvoří jej osa a ochranná zóna.
Jihozápadně od řešeného území leží regionální biocentrum číslo 627 (v krajském
generelu RBC19), naopak východně regionální biocentrum 792 (= RBC40). Východního
okraje řešeného území se dotýká regionální biokoridor číslo 11 (= RBK165). S výjimkou
posledně jmenovaného jsou zmiňované prvky ve výkrese vyznačeny, ale tabulky (protože se
jedná o sousední území) nejsou součástí tohoto ÚSES.
Interakční prvky
Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky
významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a
významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním územním systému
ekologické stability zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení biocenter a
biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí
ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i
okolních, ekologicky méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna,
místo úkrytu a rozmnožování. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních
vazeb v krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, zvyšujících ekologickou
stabilitu krajiny.
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vymezení ploch (viz též grafická část) a stanovení podmínek pro v jejich využití (viz
tabulková část a regulativy kap. f))“
Je doplněno označení podkapitoly
e.2. územní systém ekologické stability
V tabulkách je vyjmut text:
Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo
Velikost
Lesní porost

Charakteristika

1
Pod Černým lesem
Biokoridor lokální, součást nadregionálního biokoridoru
350
3,5 ha
554 F

Lesní porost

Doporučení

Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive
prohloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního
výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin.
V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle
SLT. Jedná se o nejpřírodnější části krajiny, a tvoří tzv. „biologickou infrastrukturu“. Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie
musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní
vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí
být v souladu s Plánem péče pro Chráněnou krajinnou oblast Šumava.

Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo
Velikost
Lesní porost

2
Chalupovská
Biocentrum lokální, součást nadregionálního biokoridoru
644
6,8 ha
554 F

Charakteristika
Doporučení

Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo
Velikost
Lesní porost
Charakteristika
Doporučení

Lesní porost a ladní vegetace podél lesa, tok Cikánského potoka.
Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive
prohloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích
dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých
stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou
skladbu dle SLT. Jedná se o nejpřírodnější části krajiny, a tvoří tzv. „biologickou infrastrukturu“. Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému.
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný
polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní
hmoty) musejí být v souladu s Plánem péče pro Chráněnou krajinnou oblast
Šumava.
3
U Bártlů
Biokoridor lokální, součást nadregionálního biokoridoru
645
12,4 ha
555 L, 556 D
Malý lesní porost a především niva Cikánského potoka s ladní vegetací
a přírodě blízkými travinobylinnými porosty.
Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive prohloubení
přirozeného charakteru. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně
jen zásahy charakteru zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit při13

rozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené
skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT. Jedná se o nejpřírodnější části
krajiny, a tvoří tzv. „biologickou infrastrukturu“. Cílem je vznik uceleného
přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být závislá na současném stavu,
ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Plánem péče pro
Chráněnou krajinnou oblast Šumava. Na lučních porostech kosení dle stavu
společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním
některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality,
v souladu s Plánem péče pro Chráněnou krajinnou oblast Šumava tak, aby byla
umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí.
Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat
v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace,
v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud
možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní
vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky)
kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné sukcesi směrem
k lesnímu porostu.
Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo
Velikost
Lesní porost
Charakteristika
Doporučení

4
Pod Řepešínem
Biocentrum lokální, součást nadregionálního biokoridoru
646
7,2 ha
555 K, 556 B
Lesní porost a niva Cikánského (Zlatého) potoka.
Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive
prohloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích
dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých
stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou
skladbu dle SLT. Jedná se o nejpřírodnější části krajiny, a tvoří tzv. „biologickou infrastrukturu“. Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému.
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný
polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní
hmoty) musejí být v souladu s Plánem péče pro Chráněnou krajinnou oblast
Šumava.

Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo

5
Cikánský potok
Biokoridor lokální
400

Velikost
Lesní porost

7,2 ha
556 A, B, 555 H, J
Lesní porost a niva Cikánského potoka v přirozeném korytě.

Charakteristika
Doporučení

Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive
prohloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající
listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících
padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit
druhovou skladbu dle SLT. Jedná se o nejpřírodnější části krajiny, a tvoří
tzv. „biologickou infrastrukturu“. Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého
ekosystému. Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je
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usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání
odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Plánem péče pro Chráněnou
krajinnou oblast Šumava.
Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo
Velikost
Lesní porost
Charakteristika

Doporučení

Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo
Velikost
Charakteristika

Doporučení

6
Blanice
Biokoridor regionální
401
5,3 ha
564 M
Lesní porost a především niva Blanice pod jejím soutokem s Cikánským
potokem. Koryto bylo částečně necitlivě upraveno po povodni v roce 2002.
Břehový porost tvoří především olše a vrby, koryto řeky je štěrkovité a písčité,
bez bahnitých nánosů.
Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive prohloubení
přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající listnáče udržovat
do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru.
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit druhovou skladbu dle SLT.
Jedná se o nejpřírodnější části krajiny, a tvoří tzv. „biologickou infrastrukturu“. Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být
závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě
v různých místech lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných
regenerace v cyklu pravidelných sečí . Termín seče upravovat dle aktuálního
složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň
občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě
(mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo
bráněno postupné sukcesi směrem k lesnímu porostu.
7
Ke Stráži
Biokoridor lokální
2
6 ha
Biokoridor převážně východně od řešeného území, který do něj
zasahuje pouze několika malými pozemky. Spojuje údolí Blanice s prostorem
mezi Drslavicemi a Zábrdím přes agrární meze, malé remízky (tvořené
převážně listnatými autochtonními dřevinami s místními jehličnany) a přes
orné plochy. V dřevinných porostech výskyt zvláště chráněných rostlin –Lilium martagon.
Vypracovat projekt prvku ÚSES, který zohlední veškeré biotické a
abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Výsadba autochtoních dřevin podle
příslušné STG. Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. Postačující jsou prostokořenné
sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro realizaci
výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být vysazeny do
jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového
systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci
plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance
chránit. Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové
mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů
(vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x
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0,65 m. Klade se na povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným místním
materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje až ke
kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem,
který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem
slunečního záření.
Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive
prohloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Jedná se o
nejpřírodnější části krajiny, a tvoří tzv. „biologickou infrastrukturu“. Cílem je
vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být závislá na
současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Obecně platné
řešení není, a je potřebné vytvořit diferencované postupy pro jednotlivé
lokality, které nemůže tento ÚSES postihnout.
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla
jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé
části plochy střídavě v různých místech lokality tak, aby byla umožněna
existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí . Termín
seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat
v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace,
v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud
možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní
vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky)
kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné sukcesi směrem
k lesnímu porostu.
Číslo prvku
Název
Charakter
Generelové číslo
Velikost
Charakteristika

Doporučení

8
V úžlabích
Biokoridor lokální, součást nadregionálního biokoridoru
647
7 ha
Neostrý okraj lesního porostu a především louky a pastviny
s rozdílným stupněm ekologické stability podél levostranného přítoku
(upraveného) Cikánského potoka, který je v severní části dokonce
zatrubněn.
Vodoteč revitalizovat a vypracovat projekt prvku ÚSES, který
zohlední veškeré biotické a abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě.
Výsadba autochtoních dřevin podle příslušné STG. Použita by měla být
sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým
systémem. Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové.
Nejvhodnějším obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro.
Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný
pro přirozené rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je ideální
dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří,
větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním
rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150 mm)
nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se
na povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje až ke kmínku. Proti
okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled.
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla
jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé
části plochy střídavě v různých místech lokality, v souladu s Plánem péče
pro Chráněnou krajinnou oblast Šumava tak, aby byla umožněna existence
druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých
16

letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní
vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky)
kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno postupné sukcesi
směrem k lesnímu porostu.
Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost
Charakteristika
Doporučení

9
V hadích horách
Biokoridor lokální, součást nadregionálního biokoridoru
1,9 ha
Částečně funkční biocentrum na severním okraji řešeného území,
které zahrnuje ladní vegetaci a polokulturní až kulturní louky s běžnou
druhovou skladbou.
Vypracovat projekt prvku ÚSES, který zohlední veškeré biotické a
abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Výsadba autochtoních dřevin
podle příslušné STG. Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1
m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. Postačující jsou
prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím
pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice
musejí být vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené
rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými
kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a
sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150
mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m.
Klade se na povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným místním
materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje až ke
kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým
pásem, který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před
nepříznivým vlivem slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých letech
po výsadbě odborný dohled.
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla
jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na
malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí.
Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej
střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení.
Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální
partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým
odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů, aby bylo bráněno
postupné sukcesi směrem k lesnímu porostu.

Je vložen text:
Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost

LBK1
Pod Černým lesem
Biokoridor lokální
3,5 ha

Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost

LBC2
Chalupovská
Biocentrum lokální,
6,8 ha

Číslo prvku

LBK3
17

Název
Charakter
Velikost

U Bártlů
Biokoridor lokální,
12,4 ha

Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost

LBC4
Pod Řepešínem
Biocentrum lokální, součást nadregionálního biokoridoru
7,2 ha

Číslo prvku
Název
Charakter

LBK5
Cikánský potok
Biokoridor lokální

Velikost

7,2 ha

Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost

RBK3011
Husinec-Blanice
Biokoridor regionální
5,3 ha

Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost

LBC6
Na Blanici
Biocentrum lokální, součást nadregionálního biokoridoru
Severní část – (jižní část LBC zasahuje na správní území obce Záblatí)

Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost

LBK8
V úžlabích
Biokoridor lokální
7 ha

Číslo prvku
Název
Charakter
Velikost

LBC9
V hadích horách
Biokoridor lokální
1,9 ha

Prvky územního systému ekologické stability:
LBC biocentra
hlavní využití:
- druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým
antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny.
přípustné využití:
- revitalizace toků, protipovodňová opatření
- jiné činnosti, které nezhorší ekologickou stabilitu.
podmíněně přípustné využití:
- revitalizace toků, protipovodňová opatření - lze provést pouze v případě, že bude
vyloučen jejich negativní vliv na předměty ochrany CHKO Šumava, EVL Šumava a
další zájmy chráněné podle ZOPK.
- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská
zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení
funkčnosti biocentra.
nepřípustné využití:
- umisťování nových staveb pobytové rekreace, intenzívního hospodaření a nepřípustné
jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter
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LBK biokoridory
hlavní využití:
- plochy pro migraci všech organismů mezi biocentry.
přípustné využití:
- širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani souběžné vedení biokoridorů s
účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně.
- revitalizace toků, protipovodňová opatření
- jiné činnosti, které nezhorší ekologickou stabilitu.
podmíněně přípustné využití:
- širší možnosti hospodářského využití, revitalizace toků, protipovodňová opatření - lze
provést pouze v případě, že bude vyloučen jejich negativní vliv na předměty ochrany
CHKO Šumava, EVL Šumava a další zájmy chráněné podle ZOPK.
- povolování liniových staveb, konkrétně příčné křížení s biokoridorem, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod, úpravy komunikací III. třídy a podobně.
nepřípustné využití:
- umisťování nových staveb pobytové rekreace, intenzívního hospodaření a nepřípustné
jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost
biokoridorů“

Je nově označena podkapitola:
e.3 prostupnost krajiny
Je vyjmut text: „Na místních komunikacích a silnicích III. třídy je možné zřizovat
cyklostezky.“
Je vložen text: „V rámci nezastavěného území a na místních komunikacích a silnicích III.
třídy je možné zřizovat cyklotrasy a cyklostezky.“
Je nově označena podkapitola:
e.4 protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Na konci 1. věty je vyjmut text: „– plochy přirozených ekosystémů“
Na konci je vyjmut text:
„Erozní ohrožení
Na pozemky rovinaté max. do 4° svažitosti je nutno soustředit širokořádkové
plodiny, (okopaniny, kukuřice, bob apod.). Na středně ohrožených půdách se sklonem do
7° lze pěstovat i širokořádkové plodiny za předpokladu uplatnění protierozní agrotechniky.
Výrazně erozně ohrožené pozemky (svažitost 7 - 12°) je nutno chránit před erozí vysokým
podílem víceletých pícnin. Pozemky se svažitostí vyšší než 12° doporučujeme převést na
trvalé travní porosty.
Doporučujeme obdělávat svažité pozemky (do 7°) po vrstevnicích. Využívat
brázdování a hrázkování svažitých pozemků. Pěstovat plodiny v pásech (okopaniny,
obilniny, víceleté pícniny), využívat bezorebného setí do strniště předplodin nebo setí do
hrubé brázdy.
Navrhujeme vybudovat záchytné příkopy kolem ohrožených pozemků, obdělávané
nebo zatravněné průlehy, terasování svažitých pozemků. Doporučujeme znovuzřizování
některých zrušených mezí (formou agrárních teras) a jejich osazení přirozenou vegetací,
která ohrožované plochy nejenom zpevňuje a zachycuje erodované části substrátu, ale
rovněž poskytuje útočiště mnoha druhům vyšších i nižších živočichů.
Vodní eroze
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Eroze představuje přírodní děj, kterému není možné zabránit, ale pouze jej brzdit. Zaměřit se na možnosti jejího obecného snížení- zpomalení toku.
Větrná eroze
zpomalení pomocí větrolamů, vytváření závětrných míst a podobně. Navrhujeme
tyto úpravy:
 Výsadby dřevin podél cest a zatravnění pásů podél cest.
 Zatravnění některých dnes oraných ploch.
 Přísev dvouděložných rostlin do fádních travních kultur v rámci prvků ÚSES.
 Pastvu ovcí a koz náhradou za kosení některých pozemků.
 Terasování pozemků a jejich využívání jinou formou.
 Konstrukci protierozních valů (= mezí) a výsadbu vhodné vegetace na tyto terasy.“
Je nově označena podkapitola:
e.5 rekreace
Je vložen text: „nejsou vymezeny –“
Na konci je vyjmut text:“(Plochy občanského vybavení, které slouží pro tělovýchovu a sport
- jedná se o stávající plochy hřiště na severním okraji Kratušína.)“
Je vložen text: „(Plochy občanského vybavení, které slouží pro tělovýchovu a sport v obci
nejsou).“

Je nově označena podkapitola:
e.6 dobývání nerostných surovin
V názvu podkapitoly je vyjmut text: „nerostů.“ Je doplněn text: „nerostných surovin“
Je doplněn text:
„e.7 Podmínky ochrany krajinného rázu
Ochrana krajinného rázu je v územním plánu obsažena v urbanistické koncepci, v návrhu
zastavitelných ploch a ploch přestavby, v podmínkách ploch s rozdílným způsobem využití a
v dalších příslušných kapitolách textové části. Jsou definovány zejména následující
podmínky:
- Citlivé začlenění nových staveb do stávající urbanistické struktury a krajiny tak, aby
nedošlo k narušení krajinného rázu.
- Navrhovat novou zástavbu s ohledem na charakter okolní zástavby – např. zachovat
měřítko, hmoty zastavění a převládající výškovou hladinu.
- Navrhovat zapojení staveb do krajiny prostřednictvím vysoké a kompoziční zeleně na
rozhraní zástavby a krajiny především u ploch výroby a zemědělství.
- Zachovat kompoziční osy průhledů na kulturní a přírodní dominanty území, dodržovat
převládající hladiny zastavění a odpovědně prověřovat a hodnotit vliv případně vznikajících
nových dominant.
- Veškeré budoucí záměry, které by překročily převládající hladinu zástavby, je nezbytné
prověřit s cílem chránit panorama a krajinný ráz k umísťování a povolování staveb, jakož i
jiným činnostem, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas
orgánu ochrany přírody.“

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
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pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené
v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a
intenzity jejich využití)
Název kapitoly je v souladu s platnou legislativou:
Je vyjmut původní text:
„Výstupní limity:
- V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry) je přípustné zřizování
staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí
–alespoň jednostranný volně přístupný pruh).
- Navrhovaná ochranná pásma všech navrhovaných ploch pro technickou infrastrukturu
jsou stanovena pro účely tohoto ÚP jako výstupní limity. V těchto navrhovaných OP není
dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není dovoleno
povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb dopravy a technické
infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno. Toto
území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb
v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních
předpisů), dále prostor pro jejich realizaci a popřípadě také následný přístup k nim.
- Je navržena (maximální) hranice negativního vlivu zemědělského areálu. V tomto OP není
možné povolovat stavby pro chráněné bydlení. Provoz, rekonstrukce a modernizace
zemědělského areálu nesmí svým charakterem provozu, kapacitou, druhem zvířat apod.
tuto navrhovanou hranici překročit. Maximální hranice negativního vlivu zemědělského
areálu, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované pásmo překročit, je vymezena směrem na
v zastavěné území (viz grafická část), v místech, které navazují na volnou přírodu není
tato hranice vymezena. Ochrana území platí do doby vyhlášení OP dle skutečné zátěže.
Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a
charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a
požadavků na uspořádání a využívání území. Regulativy platí pro stávající i navrhované
funkční využití.
podle významu se rozlišují zejména :
plochy zastavitelné v souhrnu tvoří plochy vymezené hranicí zastavěného a zastavitelného
území.
- zastavěné území – zahrnuje stavební objekty a k nim přilehlé pozemky určené ke
stejnému funkčními využití a další pozemky ( i nezastavěné) uvnitř hranic zastavěného
území ( viz grafická část).
-zastavitelné území - rozumí se veškerá území navržená touto ÚPD k zastavění
plochy územních rezerv – se v řešeném území nevyskytují
plochy ke změně, obnově, rekonstrukci a rekultivaci – se v řešeném území nevyskytují
plochy nezastavěného území (volná krajina) jsou nezastavitelné. V nezastavěném území lze
realizovat jen liniové dopravní stavby, stavby inženýrských sítí a stavby nezbytné pro
údržbu krajiny - seníky, včelíny apod.. , stavby sloužící k zajišťování ochrany přírody,
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zemědělské prvovýroby, myslivosti, lesního hospodářství, rybničního hospodářství,
zajišťování civilní ochrany státu.
Definování pojmů -Zásadním regulačním prvkem pro umístění je funkce.
Popis ploch s rozdílným způsobem využití:
plochy zastavitelné, územních rezerv, ke změně, obnově, rekonstrukci:
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy technické infrastruktury
Plochy bydlení
Plochy bydlení – soukromá zeleň
Plochy občanského vybavení
Plochy občanského vybavení – sport
Plochy veřejných prostranství -veřejná zeleň
Plochy smíšené obytné
Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování – plochy zemědělských staveb
plochy nezastavěného území, plochy pro rekultivaci:
Plochy lesní
Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy zemědělské –TTP, orná, ostatní
Plochy smíšené nezastavěného území – plochy přirozených ekosystémů
Plochy přírodní - Prvky územního systému ekologické stability
Činnosti, děje nebo zařízení se z hlediska přípustnosti člení na:
a. hlavní využití:je základní náplní území.
b. přípustné využití: realizovatelné bez jmenovitého omezení – v souladu s příslušnou
platnou právní úpravou. Přípustné využití území je včetně nezbytné technické a dopravní
infrastruktury
c.podmíněně přípustné využití: nesmí být v konfliktním vztahu k činnostem převládajícím,
mají charakter doplňujících činnost. Lze je jednotlivě povolit, nevyvolávají-li jednotlivě,
v souhrnu nebo v součinu rizika ohrožení (znečištění nebo havárie) nebo neporušují-li
svým vnějším působením charakter území (základní zásady utváření území a obecné
a zvláštní regulativy) nad míru stanovenou zákonem, vyhláškou, jiným obecně závazným
právním předpisem nebo platným správním rozhodnutím pro tuto část území.
d. nepřípustné využití: nerealizovatelné za žádných podmínek (za doby platnosti tohoto
ÚPO). Kromě činností, dějů nebo zařízení uvedených v tomto územním plánu jsou to
všechny činnosti, děje nebo zařízení, které nesplňují podmínky stanovené zákonem, jinými
obecně závaznými právními předpisy nebo platným správním rozhodnutím, a to buď pro
celé správní území nebo pro jeho části.
- veškeré záměry, činnosti a děje, které jsou v rozporu s danou funkcí, podmínkami využití
dané plochy, hodnotami území atd.

Plochy bydlení
a. hlavní využití: - zóna slouží pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím
nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost
veřejných prostranství a občanského vybavení.
b. přípustné využití:
rodinný dům ((izolovaný, dvojdům, …bytový – výška zástavby s ohledem na okolní
zástavbu- Navržená nová zástavba bude respektovat měřítko, charakter a hladinu
stávající venkovské zástavby, bude mít maximálně 2 NP.)
související občanské nerušící služby občanské vybavenosti a nerušící řemesla – ve
stávajících objektech, nové přístavby do 50m2
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související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. plochy místních komunikací včetně chodníků jsou součástí navrhovaných ploch pro
bydlení
plochy pro stání osobních vozidel (u rodinných domů – na vlastním pozemku,
hromadné garáže u řadových domů a bytových domů
stavby pro rodinnou rekreaci pokud jsou napojeny na kanalizaci a mají
dostatečné plochy pro vsak dešťových vod (hmoty chalup – nikoliv chaty).
- 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.
c. podmíněně přípustné využití :
- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost
- chov domácího zvířectva –ochranné pásmo nepřekročí vlastní pozemek a nebude
narušovat sousední pozemky.
- Je-li plocha zatížena hlukem, je bydlení přípustné pouze za podmínky, že budou
provedena protihluková opatření nebo bude prokázána zátěž, která vyhoví
příslušné normě.
- Plochy 2.etapy jsou zastavitelné až po vyčerpání (=zastavění) min. 90% ploch
1.etapy
- na obou plochách lokality 12B je celkem maximálně 9 hlavních objektů, - na obou
plochách lokality 18B je celkem maximálně 8 hlavních objektů - Objemové řešení
staveb 1NP+P, půdorysy obdélníkové, osově přizpůsobené historické urbanistické
koncepci sídla, sedlové střechy s oasami hřebene souběžnými s delší starnou
objektu, sklon střechy 35-45°, v místech kde nová zástavba navazuje přímo na na
historickou zástavbu maximálně přizpůsobit vzhled a etetiku nového objektu
původní zástavbě, minimalizovat zásahy do tvaru svahu nevhodnými zářezy a
násypy.
d.nepřípustné využití:
- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských , pěstitelských), které
zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou a
příslušnými hygienickými normami)
- stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory
- velkokapacitní stavby občanského vybavení
- velkokapacitní stavby pro dopravu
- velkokapacitní stavby technického vybavení
jiná než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.
Plochy bydlení – soukromá zeleň
a.hlavní využití:
- zóna slouží jako zahrady a sady
b.přípustné využití:
- parková úprava
- zahrádky a sady, i bez přímé vazby na objekty trvalého bydlení
c.podmíněně přípustné využití :
- objekty údržby a pro uložení zahradnických aj. potřeb, skleník, pokud nenaruší hlavní
hodnotu sídla (= nikoliv směrem na veřejné prostranství)
- vše, co souvisí se stávajícím využitím, umělé vodní plochy (bazény), skleníky, altány,
pergoly apod.
- všechny nové stavby budou drobného měřítka a budou svým charakterem, proporcemi a
navrženým řešením odpovídat okolní zástavbě
- hřiště
d. nepřípustné využití:
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objekty pro bydlení nebo rekreační bydlení
všechny druhy výrobních činností vč. opravárenství, dopravní služby
skladování (mimo materiálu pro údržbu), skládky odpadu,odstavení motorových vozidel
chov domácího zvířectva
dopravní služby

Plochy občanského vybavení
a.hlavní využití:
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro
obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum,
lázeňství Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně
dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.
b.přípustné využití:
- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti lokálního charakteru
- celoroční i sezónní ubytování včetně stravování, zdravotnická zařízení, sociální péče,
školská zařízení, kulturní zařízení, veřejná správa a administrativa
- obchod, tržnice, sportovní zařízení -fitcentra, tělocvičny, hřiště …, kulturní centra
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím
území budou řešena na vlastním pozemku.
- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky
- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty
- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství.
- byt majitele, správce
c.podmíněně přípustné využití :
- nejsou navrženy
d. nepřípustné využití:
- výroba, sklady
- zemědělská výrobní činnost
- jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s funkcemi přípustnými
Plochy občanského vybavení –sport
a.hlavní využití:
- tělovýchovná zařízení – krytá i otevřená sportoviště
b.přípustné využití:
- vybavenost a zázemí sloužící návštěvníkům zařízení – obchod, služby, stravování,
ubytování nezbytná technická vybavenost, provozy údržby
- byt majitele, správce
c.podmíněně přípustné využití :
- nejsou navrženy
d. nepřípustné využití:
- soukromé chaty
- drobné stavby – skleníky, altány apod.
- výrobní a chovatelská činnost
- provozy produkující zápach ( živočišná výroba)
- motokrosové a autokrosové dráhy, ostatní hlučné provozy
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Plochy veřejných prostranství- veřejná zeleň
a.hlavní využití:
- parky, parkově upravená veřejná prostranství, ostatní veřejná zeleň včetně ochranné a
izolační, aleje a stromořadí v zastavěném území, hřbitov včetně staveb doplňujících účel
využití území
b.přípustné využití:
- území veřejně přístupné a vyhrazené zeleně, sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek
a rekreační aktivity. Přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které
svým charakterem nenaruší funkci plochy a původní skladbu dřevin
- kašny a vodní plochy a toky, umělecká díla (plastiky, apod.) odpočivné plochy s lavičkami
- pěší cesty, lávky, cyklistické cesty, naučné stezky
- hudební pavilóny, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uličního mobiliáře
- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem
veřejných prostranství.
c.podmíněně přípustné využití :
- Podmíněně přípustné je na těchto plochách zřizovat a provozovat zařízení a sítě
technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za předpokladu, že budou
citlivě začleněny do tohoto území, drobné kultovní a kulturní stavby za předpokladu, že
svým charakterem a doprovodnými funkcemi, nenaruší charakter tohoto území, umělé
vodní plochy, potřebné technické zázemí.
- hřiště (mimo frekventovaná území v centru a podél hlavních průjezdných komunikací)
d. nepřípustné využití:
- Nepřípustné je na těchto územích zřizovat a provozovat veškerá zařízení a stavby, která
nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná.
Plochy smíšené obytné
a.hlavní využití:
- zóna slouží k bydlení, včetně a podnikání nesnižujícího kvalitu prostředí (řemesla,
drobné výrobní provozovny)
b.přípustné využití:
- pouze podnikání – bez bydlení v lokalitě 5 a 15
- stavby pro bydlení – i bez podnikání v lokalitě 5 10 a 15
- veřejná prostranství a související dopravní a technická infrastruktura- dopravní služby
nerušící bydlení
- zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí (např. nadměrným hlukem, prašností apod).
- nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují
dopravní zátěž v území nad přípustné normy
- výrobní, opravárenská nebo chovatelská činnost nerušící obytnou zástavbu
c.podmíněně přípustné využití :
- všechny nové stavby budou drobného měřítka a budou svým charakterem, proporcemi a
navrženým řešením odpovídat okolní zástavbě
- hřiště pokud nebude zásadně narušovat okolí hlukem, nepřípustný je např. motokros
apod.
d. nepřípustné využití:
- zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše –např. těžba, hutnictví, chemie, těžké
strojírenství, asanační služby.
- velkoobchodní činnost, která má zvýšené nároky na dopravu, hluk apod…
- lůžkové části zdravotnických a sociálních zařízení
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Plochy výroby a skladování
a.hlavní využití:
- výroba, podnikání a skladování
- drobné provozovny a služby
- pozemky související veřejné infrastruktury (trafostanice aj.)
b.přípustné využití:
- parkování nákladní dopravy musí být zajištěno uvnitř uzavřených areálů, parkování
osobních vozidel na vlastním pozemku.
- výrobní a hospodářské budovy budou respektovat hmotou a vzhledem hodnoty obce
- objekty a zařízení občanské vybavenosti
- provoz těchto podnikatelských aktivit nebude narušovat stávající a navrhované obytné
plochy
c.podmíněně přípustné využití :
- pohotovostní bydlení
- obvodový plášť bude přizpůsobený okolní zástavbě
- skladování výrobků či materiálu pouze za neprůhledným oplocením, nebo uvnitř objektů.
(Popř. clonící popínavá či keřová ochranná izolační zeleň)
d. nepřípustné využití:
- těžba, betonárky, skládky
- živočišná zemědělská výroba
- aktivity a zdroje, které vedou k emitování znečisťujících látek do ovzduší, zejména
těkavých organických látek a pachových látek.
- skladování nebezpečných látek, odpadů apod.
- činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace a
zápach překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami
a které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní
- jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití.

Plochy výroby a skladování –plochy zemědělských staveb
a.hlavní využití:
- výroba v zemědělství - zemědělská výroba a živočišná, skladování, výrobní,
opravárenská činnost, intenzivní zemědělská výroba rostlinná – skleníky, pěstitelské
školky
b.přípustné využití:
- administrativa, pohotovostní ubytování
- výrobní provozovny a služby – i nezemědělského charakteru
c.podmíněně přípustné využití :
- rekonstrukce, změny ustájení, rozšíření či přístavby areálu ZD jsou podmíněny tím, že
celková zátěž provozu nepřekročí navrženou (maximální) hranicí negativních vlivů
zemědělského areálu.
- provoz podnikatelských aktivit nezemědělského charakteru nebude narušovat stávající
a navrhované plochy bydlení
- obvodový plášť bude přizpůsobený okolní zástavbě
d. nepřípustné využití:
- jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití.

Plochy dopravní infrastruktury
a) hlavní využití:
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- slouží k zabezpečení potřeb všech druhů dopravy (zařízení pozemních komunikací,
železničních drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy) včetně ochranných pásem
b) přípustné využití:
- plochy pro silniční dopravu (komunikace chodníků a zelených pásů pro automobilovou
dopravu, zemědělskou a lesní dopravu, zastávky, garáže, pěší propojení, plochy a cesty pro
pěší, cesty pro cyklisty
- silnice II. třídy, silnice III. třídy, místní a odstavné a parkovací plochy, hromadné a
řadové garáže - včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například
náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, odstavná stání pro
autobusy a nákladní automobily, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice
pohonných hmot.)
- veřejná parkoviště, veřejná zeleň převážně liniového charakteru podél komunikací a
parkovišť, vybavení parkovišť, (kiosky apod.)
c.podmíněně přípustné využití :
- podmíněně přípustné je umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění
nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní (viz. přípustné). Pokud bude možné, měly by být tyto
stavby umisťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní.
- účelově nezastavitelné území – jako rezerva pro výhledové vedení komunikace
d. nepřípustné využití:
- jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití.
- parkování nákladních vozidel v plochách pro bydlení
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Plochy technické infrastruktury
a.hlavní využití:
pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení,
například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné
komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a
produktovody.
b.přípustné využití:
- stavby,sloužící k zabezpečení provozu a funkčnosti plochy, vodohospodářských,
energetických a jiných systémů, podmiňujících využití území
- výstavba staveb a zařízení souvisejících bezprostředně s danou funkcí technické
infrastruktury a obsluhy území, tj. bodové technické infrastruktury, stavby liniové (vedení
vzdušných, podzemních staveb energetických a vodohospodářských), stavby garáží a
stavby svým charakterem, funkcí a měřítkem odpovídající (sběrný dvůr, místo tříděného
odpadu, sběrné místo nebezpečného odpadu)
- hromadné řadové garáže
- pozemky související dopravní infrastruktury.
c.podmíněně přípustné využití :
- nejsou navrženy
d. nepřípustné využití:
- bydlení, zdravotnictví, sociální služby
- sport a rekreace
- jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití.

Plochy lesní (PUPFL)
a.hlavní využití:
- plnění funkcí lesa
- hospodaření na lesním půdním fondu (včetně pěstebních ploch)
- vzrostlá zeleň
b.přípustné využití:
- účelové komunikace(pěší, cyklistické, pro jízdu s potahem, pro jízdu na lyžích a saních
- izolační a doprovodná zeleň
- nezbytné objekty pro údržbu lesa,
- volně rostoucí dřevinné porosty, křoviny, stromořadí, liniová zeleň
- zřizování malých vodních ploch, revitalizace toků, protipovodňová opatření
c.podmíněně přípustné využití :
- pouze stavby nezbytně nutné pro hospodaření v lese a myslivost
- stavby seníků, včelínů apod.
- křížení liniových staveb
- dostavby a přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku malého rozsahu
(max. nárůst 20%prvně zkolaudované podlahové plochy)
- pouze činnost v souladu s lesním zákonem
d. nepřípustné využití:
- jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití.
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Plochy vodní a vodohospodářské
a.hlavní využití:
- rybníky, nádrže, řeky, potoky, vodní plochy, pozemky koryt vodních toků a jiné pozemky
určené pro převažující vodohospodářské využití.
b.přípustné využití:
- ponechání stávající způsobu využití těchto ploch. Zásahy do vodních ploch a s nimi
bezprostředně související území a objektů budou sledovat především stabilizaci vodních
poměrů v území, revitalizaci vodní ploch, obnovou a zkvalitněním břehových porostů,
přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí, začlenění plochy do územního
systému ekologické stability.
- stavby související s rekreací a sportem
- revitalizace toků, protipovodňová opatření
c.podmíněně přípustné využití :
- V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry) je přípustné zřizování
staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí –
alespoň jednostranný volně přístupný pruh
- zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a
zásobování přilehlého území, ve směru kolmo na vodoteče, případně nejkratším možným
způsobem přes nebo pod vodní plochou
- stavby přístavišť, zařízení pro chov ryb, a dalších, které přímo souvisí s využitím vodní
plochy nebo jejího břehu.
d. nepřípustné využití:
- zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv nová zařízení (zejména stavby)
nesouvisející s využitím vodní plochy
- funkční využití a činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné.
Plochy zemědělské – trvalý travní porost,orná, ostatní plochy
a.hlavní využití:
trvalý travní porost (TTP = louky a pastviny), orná, ostatní plochy. Území je určeno
pro intenzivní i extenzivní hospodaření nebo činnosti a zařízení, které s hospodařením
souvisí. Jedná se o plochy mimo současně zastavěná a zastavitelná území a mimo plochy
ÚSES.
b.přípustné využití:
- účelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
- izolační a doprovodná zeleň
- změny kultur za splnění všech zákonných podmínek.
- ohrazení pastvin
- revitalizace toků, protipovodňová opatření
c.podmíněně přípustné využití :
- jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce vinic
a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.).
- liniové sítě a zařízení technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zásobování
přilehlého území
- změny kultur (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy) za splnění všech zákonných
podmínek.
- měnit funkční využití na lesní pozemky
- v záplavovém území změna kultury pouze na TTP
- podél vodních toků – volně přístupný manipulační pruh
d. nepřípustné využití:
- v záplavovém území je nepřípustná změna kultury na ornou
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-

jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití.
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Plochy smíšené nezastavěného území – plochy přirozených ekosystémů
a.hlavní využití:
- trvalý travní porost, ostatní plochy, náletový porost. Jedná se o plochy okolo vodotečí,
v území ohroženém vodní erozí, mimo současně zastavěná a zastavitelná území , interakční
prvky
b.přípustné využití:
- účelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území
- izolační a doprovodná zeleň
- revitalizace toků, protipovodňová opatření
c.podmíněně přípustné využití :
- podél vodních toků – volně přístupný manipulační pruh
d. nepřípustné využití:
- jiná než hlavní,přípustná a podmíněně přípustné využití.
Prvky územního systému ekologické stability:
Pro využití ploch biocenter
a. hlavní využití:
- současné využití
- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám,
b. přípustné využití:
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.
- revitalizace toků, protipovodňová opatření
c.podmíněně přípustné využití :
- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská
zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti
biocentra.
d. nepřípustné využití:
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability
na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou
v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES,
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich,
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných
surovin apod., mimo činnosti podmíněné.
Pro využití ploch biokoridorů
a. hlavní využití:
- současné využití,
- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým
stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém
hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy
přírodního charakteru
b. přípustné využití:
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů
- revitalizace toků, protipovodňová opatření
c.podmíněně přípustné využití :
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nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd.
Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.
Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu.
d. nepřípustné využití:
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability
na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou
v rozporu s funkcí biokoridoru,
- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a
založení chybějících částí biokoridorů,
- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných
surovin, apod., mimo činností podmíněných.“
Je vložen text: „
Územní plán vymezuje kromě nezastavěného území zejména:
plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití)
- zastavěné území - zahrnuje stavební objekty a k nim přilehlé pozemky určené ke stejnému
funkčními využití (plochy stabilizované zastavěné) - a další pozemky (i nezastavěné) uvnitř
hranice zastavěného území (viz grafická část).
plochy změn (je navržena budoucí změna využití)
- zastavitelné plochy (plochy vymezené k zastavění). Tyto mohou být rovněž nezastavěné
pozemky uvnitř zastavěného území (např. v plochách stabilizovaných nebo v plochách změn
- tzv. prolukách). Plochy menší, než 1ha ležící uvnitř zastavěného území nejsou zpravidla
v grafické části vymezeny hranicí zastavitelných ploch.
Pro všechny plochy s rozdílným využitím platí:
- Respektována budou ochranná pásma veškerých stávajících i nově navržených
inženýrských sítí, objektů dopravní a technické infrastruktury, veškeré limity.
- V dalším stupni dokumentace bude prověřena možnost umístění chráněné výstavby, která
by mohla být zasažena nadlimitním hlukem.
- V blízkosti toků a melioračních stok je přípustné zřizování staveb pouze tak, aby byl
umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čištění vodotečí – alespoň jednostranný
volně přístupný pruh).
- Lze provádět protierozní a protipovodňová opatření a opatření pro zadržování vody
v krajině.
- Před zahájením výstavby v zastavitelných plochách dotčených investicemi do půdy je
nutné zajistit úpravami melioračního systému jeho funkčnost: Pokud je plocha odvodněna
(= jsou zde provedené meliorace), budou tyto meliorace při zastavění nahrazeny tak, aby
nedošlo k přerušení systému meliorací a bylo zajištěno náhradní svedení přívalových
dešťových vod.
- Samotná výstavba jednotlivých objektů v zastavitelných plochách nesmí být zahájena před
vybudováním souvisejících inženýrských sítí a dopravní infrastruktury.
- Na stávajících a navrhovaných plochách v blízkosti lesních pozemků je realizace staveb
trvalého charakteru možná pouze ve větší vzdálenosti od lesních pozemků než je průměrná
výška blízkého lesního porostu v mýtním věku upravená s ohledem na charakter konkrétní
lokality, dále je nutné zajistit dostatečný přístup do okolních lesů s ohledem na
mechanizaci používanou v lesích.
- U stávajících komunikací II. a III. třídy je možné provádět úpravy do parametrů
odpovídajících příslušným normovým hodnotám, tj. zejména směrové a výškové úpravy
včetně homogenizace jejich šířek. Při střetu s prvky ÚSES mají tyto úpravy komunikací II.
a III.třídy přednost.
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- Překryvná funkce – návrh maximální hranice negativních vlivů (okolo zemědělského
areálu a okolo ČOV) znamená nemožnost umístění ploch pro bydlení - v dalším stupni
dokumentace bude prokázáno splnění limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněném venkovním prostoru staveb
- V nezastavěném území, v souladu s charakterem území a v souladu se zájmy ochrany
přírody a krajiny a pouze pokud jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO
Šumava a další zájmy chráněné podle ZOPK je možné umisťování staveb pro lesnictví
charakterizovaných zvláštními právními předpisy do velikosti jejich zastavěné plochy
max.25m2 a výšky 5m, staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství do zastavěné
plochy max. celkem 70m2 a výšky max.7m, staveb, zařízení a jiných opatření pro vodní
hospodářství zastavěné plochy max.25m2 a výšky 5m, staveb pro ochranu přírody, staveb
veřejné dopravní a technické infrastruktury, staveb a opatření pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich následků, staveb a opatření
zlepšujících podmínky využití území pro účely veřejné rekreace a cestovního ruchu ve
formě cyklistických stezek, odpočinkových sezení (tedy nikoli pobytové rekreace),
zalesňování pozemků, protipovodňová a retenční opatření, umisťování vodních ploch
- V nezastavěném území, a pouze pokud jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO
Šumava a další zájmy chráněné podle ZOPK, lze umisťovat technická opatření a pro
účely rekreace a cestovního ruchu pouze informační tabule, odpočinková místa (např. s
lavicemi a stoly, příp. s drobným přístřeškem), drobná hygienická zařízení (např. mobilní
WC), vše do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, rozhledny do velikosti jejich zastavěné
plochy max.40m2. Nezvyšovat intenzitu rekreačního využívání parkováním obytných
přívěsů a mobilheimů.
- V nezastavěném území (ve volné krajině) (pokud nebude nalezen rozpor se zájmy
chráněnými dle ZOPK a nebude v souladu s posláním CHKO Šumava lze akceptovat
případně i jiný návrh)
- nebudou nové stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- nebudou nové plochy pro soustředěnou rekreační chatovou zástavbu ve formě
chatových osad.
- nebudou nové plochy pro umístění fotovoltaických a větrných elektráren.
- Fotovoltaické panely pouze jako technické zařízení staveb.
- V rámci všech ploch je možné zřizovat protipovodňová a retenční opatření, vodní plochy,
související dopravní a technickou infrastrukturu a zeleň.
- Oplocování pozemků v nezastavěném území je nepřípustné s výjimkou ovocnářských sadů
a pěstebních školek, obory; pastevní areály lze ohradit.
- Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
lze v odůvodněných případech orgánem ochrany přírody, příp. stavebním úřadem stanovit
podrobnější podmínky
B Plochy bydlení
hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech a usedlostech s hospodářským zázemím
přípustné využití:
- občanské vybavení není-li uvedeno jinak, např. ubytovací zařízení – penziony, hasičská
zbrojnice….
- oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
- dopravní a technické infrastruktura místního významu, veřejná prostranství
- plochy veřejné zeleně, ochranné a izolační zeleně
- stávající stavby pro individuální rekreaci
podmíněně přípustné využití:
- řemeslná činnost, nebo služby občanské vybavenosti o výměře do 250 m2, které nemají
negativní vliv na okolní plochy bydlení
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-

dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 250 m2, pokud nebudou zásadně
narušovat okolí hlukem
- chov domácího zvířectva, který nebude mít negativní vliv na okolní plochy bydlení
- fotovoltaické panely, např. na střechách objektů, které slouží jako technické zařízení
stavby, pokud nedojde k poškození hodnot území
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
zejména: výroba průmyslového charakteru, stavby a činnosti náročné na dopravní
obsluhu, asanační služby, parkování nákladních vozidel, apod.
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
Navržená nová zástavba bude respektovat charakter okolní zástavby.
Je nutno splnit veškeré hygienické požadavky (z hlediska hluku a emisí).
Minimálně 2 odstavné stání (nebo garážování) na 1 RD na vlastním pozemku, zajištění
parkování pro zákazníky a zaměstnance (-viz přípustné či podmíněné přípustné využití).
Nová zástavba bude navazovat na uliční čáru okolní zástavby, zástavba 2. řady domů
přístupné přes stávající dvory zemědělských usedlostí je nepřípustná.
Na obou plochách lokality 12B je celkem maximálně 9 hlavních objektů; na obou plochách
lokality 18B je celkem maximálně 8 hlavních objektů - Objemové řešení staveb s ohledem
na ochranu krajinného rázu: 1NP+P, půdorysy obdélníkové, osově přizpůsobené historické
urbanistické koncepci sídla, symetrické sedlové střechy s osami hřebene souběžnými s delší
stranou objektu, sklon střechy 35-45°, v místech kde nová zástavba navazuje přímo na
historickou zástavbu maximálně přizpůsobit vzhled a estetiku nového objektu původní
zástavbě, minimalizovat zásahy do tvaru svahu nevhodnými zářezy a násypy.
Plochy 2.etapy jsou zastavitelné až po vyčerpání (= zastavění) min. 90% ploch 1.etapy.

Bz Plochy bydlení - soukromá zeleň
hlavní využití:
- plochy zeleně, obvykle oplocené (zejména sady a zahrady nezahrnuté do jiných druhů
ploch
přípustné využití:
- drobné zahradní stavby, např. objekty pro uložení zahradnických potřeb a výpěstků,
fóliovníky, skleníky, altány, pergoly,
- vodní plochy, bazény
- dopravní a technické infrastruktura místního významu, včetně liniových sítí technické
infrastruktury
podmíněně přípustné využití:
- hřiště, pokud nebudou zásadně narušovat okolí hlukem
nepřípustné využití:
- veškeré stavby (zejména pro bydlení a rekreační bydlení) a činnosti (včetně zařízení
chovatelských a pěstitelských), jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
nad přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený v příslušných předpisech,
obecní vyhláškou a příslušnými hygienickými normami
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející a neslučitelné s hlavním a přípustným využitím,
zejména objekty pro bydlení nebo rekreaci, všechny druhy výrobních činností a zařízení
vč. opravárenství a dopravních služeb, skladování (mimo materiálu pro údržbu zahrady),
parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy a pro přívěsy
těchto nákladních vozidel, fotovoltaické a větrné elektrárny
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
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Stavby včetně oplocení nebudou svým charakterem, proporcemi, tvarovým a materiálovým
řešením narušovat charakter sídla a krajinný ráz. Stavebně technické provedení musí
vycházet z místně tradičních způsobů.
Drobné zahradní stavby (viz přípustné využití) nebudou umístěny v plochách předzahrádek
směrem na náves.
Ov Plochy občanského vybavení
hlavní využití:
- občanská vybavenost sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální
služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva apod.
přípustné využití:
- komerční občanská vybavenost, např. stravování, ubytování, tělovýchova
- kultovní stavby, rozhledny
- dopravní a technické infrastruktura místního významu, veřejná prostranství
- plochy veřejné zeleně, ochranné a izolační zeleně
podmíněně přípustné využití:
- byt majitele, správce – za podmínky splnění hygienických limitů (max. 50% veškeré
podlažní plochy)
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad
přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený v příslušných předpisech, obecní
vyhláškou a příslušnými hygienickými normami
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
V případě přestavby musí být respektovány podmínky ochrany hodnot (viz kap.b)
Je nutno splnit veškeré hygienické požadavky (z hlediska hluku a emisí).
Pv Plochy veřejných prostranství
hlavní využití:
- návsi, místní a účelové komunikace, chodníky a další prostranství přístupná bez omezení
přípustné využití:
- parky, veřejná zeleň včetně ochranné a izolační
- dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství (parkoviště apod.)
- prvky drobné architektury, dětská hřiště, odpočinkové plochy s lavičkami
- místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad
přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený v příslušných předpisech, obecní
vyhláškou a příslušnými hygienickými normami
- jakékoliv stavby na plochách předzahrádek, které jsou součástí návesních prostranství a
vymezených hodnotných prostorů
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
Veškeré stavby a vegetační úpravy musí respektovat charakter zástavby, hodnoty a krajinný
ráz a v max. možné míře zajistit propustnost a retenci plochy
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Pz Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
hlavní využití:
- parky, veřejná zeleň včetně ochranné a izolační, hřbitov včetně staveb doplňujících účel
využití území
přípustné využití:
- dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství (parkoviště apod.)
- prvky drobné architektury, (např. kašny a vodní plochy a toky, umělecká díla hudební
pavilóny, altány, pergoly, apod), dětská hřiště, odpočinkové plochy s lavičkami
- místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
- Veškeré stavby a vegetační úpravy musí respektovat charakter zástavby, hodnoty a
krajinný ráz a v max. možné míře zajistit propustnost a retenci plochy
- Doplnění zeleně musí respektovat typickou druhovou skladbu, prostorotvornou funkci
zeleně; převážně přírodní charakter břehových partií vodních ploch.
Sb+p Plochy smíšené obytné
hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech a usedlostech s hospodářským zázemím, včetně a
podnikání (řemesla, drobné výrobní provozovny)
přípustné využití:
- pouze podnikání - bez bydlení v lokalitě 5 a 15
- stavby pro bydlení - i bez podnikání v lokalitě 5, 10 a 15
- dopravní a technické infrastruktura místního významu, veřejná prostranství
- plochy veřejné zeleně, ochranné a izolační zeleně
- nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují
dopravní zátěž v území nad přípustné normy.
- výrobní, opravárenská nebo chovatelská činnost nerušící obytnou zástavbu (např.
nadměrným hlukem, prašností apod.).
podmíněně přípustné využití:
- hřiště, pokud nebude zásadně narušovat okolí hlukem
nepřípustné využití:
- zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše - např. těžba, hutnictví, chemie, těžké
strojírenství, asanační služby,
- činnost, která má zvýšené nároky na dopravu, hluk apod.…(např. velkoobchodní
činnost, motokros,…)
- lůžkové části zdravotnických a sociálních zařízení
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
Navržená nová zástavba bude respektovat charakter okolní zástavby.
Je nutno splnit veškeré hygienické požadavky (z hlediska hluku a emisí).
Zajištění parkování pro zákazníky a zaměstnance.
Pro plochu 10Sb+p - pouze trvalé bydlení se zemědělským hospodařením, příp.
agroturistikou a službami občanské vybavenosti.
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Vs Plochy výroby a skladování
hlavní využití:
- stavby pro výrobu a skladování
přípustné využití:
- plochy ochranné a izolační zeleně
- dopravní a technická infrastruktura místního významu, včetně liniových sítí technické
infrastruktury
podmíněně přípustné využití:
- zřízení služebního bytu, pohotovostního ubytování, objekty a zařízení občanské
vybavenosti – při splnění hygienických limitů, max. 25% veškeré podlažní plochy,
- nové stavby a změny stávajících staveb zemědělské výroby jsou podmíněny tím, že
celková zátěž provozu nepřekročí územním plánem stanovenou maximální hranici
negativních vlivů zemědělského areálu, provoz nebude narušovat stávající a navrhované
plochy smíšené obytné
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti (včetně související dopravní obsluhy), jejichž negativní účinky
na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity zátěže, nebo režim stanovený
v příslušných předpisech, obecní vyhláškou a příslušnými hygienickými normami,
zejména stavby a zařízení pro těžbu, těžké strojírenství, chemii, větrné elektrárny, stavby
s vysokými nároky na dopravní obsluhu, např. logistická centra.
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
Výrobní a hospodářské budovy budou respektovat hodnoty obce.
Výška nových objektů bude max. 13m nad upravený terén; hmoty nejsou regulovány, ale
nesmí narušit krajinný ráz – tzn. do krajiny musí být zapojeny např. výsadbou po okraji
areálu.
Parkování nákladní dopravy musí být zajištěno uvnitř uzavřených areálů, parkování
osobních vozidel na vlastním pozemku.
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Di Plochy dopravní infrastruktury
hlavní využití:
- silnice III. třídy včetně náspů, zářezů, ostatních staveb a zařízení, které jsou součástí a
příslušenstvím silnice jako jsou křížení liniových sítí, křížení ostatních silnic a
komunikací, křížení pěších a cyklistických tras, propustky, apod.
přípustné využití:
- plochy pro chodníky, zastávky, odpočívadla, odstavné a parkovací plochy, vybavení
parkovišť, (kiosky apod.), areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice
pohonných hmot.
- plochy pro obsluhu území zemědělskou a lesní dopravou,
- opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň, zelené pásy, aleje
podmíněně přípustné využití:
- podmíněně přípustné je umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění
nesmí ohrozit ani omezit hlavní a přípustné využití. Pokud bude možné, měly by být tyto
stavby umisťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní.
- překryvná funkce ÚSES a křížení biokoridorů bude vzájemně koordinováno s ostatními
záměry v území.
nepřípustné využití:
- činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Ti Plochy technické infrastruktury
hlavní využití:
- areály technické infrastruktury
- zařízení sítí technické infrastruktury
přípustné využití:
- plochy dopravní infrastruktury místního významu
- plochy ochranné a izolační zeleně
- sběrné dvory, sběrná místa tříděného odpadu, skladování materiálu pro potřeby obce,
garážování
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
- maximální hranice negativních vlivů nebude narušovat plochy bydlení

L Plochy lesní
hlavní využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
přípustné využití:
- dopravní a technická infrastruktura místního významu
- rozhledny
- zřizování vodních ploch
- stávající objekty individuální rekreace
podmíněně přípustné využití:
- dostavby a přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (max. nárůst 20%
prvně zkolaudované podlahové plochy)
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veškeré stavby a zařízení, které neslouží k plnění funkce lesa do max. 25m2 zastavěné
plochy a max. výšky 5m, pouze pokud jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO
Šumava a další zájmy chráněné podle ZOPK
- technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovní ruchu pouze informační tabule,
odpočinková místa (např. s lavicemi a stoly, příp. s drobným přístřeškem), drobná
hygienická zařízení (např. mobilní WC), vše do max. 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky,
pouze pokud jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO Šumava a další zájmy
chráněné podle ZOPK
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména:
fotovoltaické a větrné elektrárny, výstavba objektů rodinné rekreace (chaty), tábořiště,
kempinky, parkování obytných přívěsů a mobilheimů
-

Vv Plochy vodní a vodohospodářské
hlavní využití:
- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití
přípustné využití:
- doprovodná zeleň - břehové porosty
- činnosti a stavby vedoucí ke stabilizaci vodních poměrů v území, revitalizaci vodních
ploch, obnově a zkvalitnění břehových porostů, přirozené začlenění vodní plochy do
krajinného prostředí, začlenění plochy do územního systému ekologické stability
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- zařízení pro chov ryb
podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení pro výrobu energie, sloužící k akumulaci vody, pro chov ryb a vodní
drůbeže a další stavby hospodářského významu, které by mohly být označeny jako stavby
pro zemědělství či vodní hospodářství do velikosti jejich zastavěné plochy max.25m2 a
výšky 5m a pouze pokud budou v zastavěném území nebo zastavitelné ploše
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející a neslučitelné s hlavním a přípustným využitím
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
Veškeré stavby musí respektovat charakter zástavby a krajinný ráz. Stavebně technické
provedení musí vycházet z místně tradičních způsobů, stavby musí být citlivě začleněny do
krajiny.
V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb
pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí -alespoň
jednostranný volně přístupný pruh
Z Plochy zemědělské
hlavní využití:
- pozemky zemědělského půdního fondu
přípustné využití:
- místní a účelové komunikace
- cyklotrasy, cesty pro pěší, hipostezky, rozhledny
- liniové sítě a zařízení technické infrastruktury
- izolační a doprovodná zeleň
- protipovodňová a protierozní opatření, retenční opatření, revitalizace vodních ploch a toků,
zadržování vody v krajině
- revitalizace vodních ploch a toků
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-

změny způsobu využití na lesní plochy za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní
plochy a jedná se o zemědělskou půdu nižší kvality (např. zamokřené, podmáčené
pozemky) nebo o půdy s IV. a V. třídou ochrany,
- změny způsobu využití na vodní plochy, ovocnářské sady (včetně oplocení), a to za
podmínky, že se jedná o zemědělskou půdu nižší kvality (např. zamokřené, podmáčené
pozemky) nebo o půdy s IV. a V. třídou ochrany.
podmíněně přípustné využití:
- jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, bažantnice,
posedy, krmelce) do velikosti jejich zastavěné plochy max.70m2 a výšky 7m a pokud
nenarušují krajinný ráz a pokud jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO Šumava
a další zájmy chráněné podle ZOPK
- technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovní ruchu pouze informační tabule,
odpočinková místa (např. s lavicemi a stoly, příp. s drobným přístřeškem), drobná
hygienická zařízení (např. mobilní WC), vše do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky a
pokud jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO Šumava a další zájmy chráněné
podle ZOPK
- pastevní areály (včetně ohrazení) - za podmínky zajištění ochrany významných krajinných
prvků, rybníků, remízů, mimo plochy ohrožené erozí
nepřípustné využití:
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející se zemědělskou činností
- v záplavovém území je nepřípustná změna kultury na ornou
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející a neslučitelné s hlavním využitím, zejména
fotovoltaické a větrné elektrárny, parkování obytných přívěsů a mobilheimů
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
V nezastavěném území je nepřípustné nové oplocení, vyjma sadů, pěstebních školek a obory;
pastevní areály lze ohradit. Veškeré stavby musí respektovat charakter zástavby a krajinný ráz.
Stavebně technické provedení musí vycházet z místně tradičních způsobů, stavby musí být
citlivě začleněny do krajiny.
V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb
pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí -alespoň
jednostranný volně přístupný pruh
N Plochy smíšené nezastavěného území
hlavní využití:
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů: plochy břehových partií vodních
ploch a vodotečí, plochy v území ohroženém vodní erozí, některé plochy biokoridorů a
biocenter plochy interakčních prvků, louky, ostatní plochy, náletový porost, vzrostlá zeleň,
aleje, remízy a meze
přípustné využití:
- zřizování vodních ploch, dopravní infrastruktura místního významu, např. pěší a cyklistické
cesty, hipostezky,
podmíněně přípustné využití:
- technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovní ruchu pouze informační tabule,
odpočinková místa (např. s lavicemi a stoly, příp. s drobným přístřeškem), drobná
hygienická zařízení (např. mobilní WC), vše do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky a
pokud jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO Šumava a další zájmy chráněné
podle ZOPK
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků pokud
jejich realizace neohrozí předměty ochrany CHKO Šumava a další zájmy chráněné podle
ZOPK
40

nepřípustné využití:
- oplocení
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející a neslučitelné s přípustným využitím, zejména:
fotovoltaické a větrné elektrárny, výstavba objektů rodinné rekreace (chaty), tábořiště,
kempinky, parkování obytných přívěsů a mobilheimů
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu
Veškeré stavby musí respektovat krajinný ráz. Stavebně technické provedení musí vycházet
z místně tradičních způsobů, stavby musí být citlivě začleněny do krajiny.
V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb
pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí -alespoň
jednostranný volně přístupný pruh “

g)

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
V nadpise kapitoly je vyjmut text: „i uplatnit předkupní právo“
Původní text je zrušen. Je vložen tento text:
g.1 Seznam veřejně prospěšných staveb
Doprava:
Prvek
číslo
D1

Účel

Katastrální území

Ve prospěch

Kratušín
Chlístov

obec

Katastrální území

Ve prospěch

Kratušín
Kratušín
Chlístov
Kratušín
Chlístov
Kratušín
Chlístov
Kratušín

obec
obec

Kratušín
Chlístov
Kratušín

obec
obec

Účel

Katastrální území

Ve prospěch

nový propustek a záchytná stoka v Kratušíně
Lokální biokoridor - část

Kratušín
Chlístov

obec
obec

jednostranný chodník podél silnice III. třídy v celé
trase průtahu zastavěným územím
Technická infrastruktura:
Prvek
Účel
číslo
V
vodovod
V1
Vodovod Chlístov-Kratušín
K

kanalizace

K1
K2
E1

čistírna odpadních vod v Kratušíně
čistírna odpadních vod v Chlístově
výstavba elektrického vedení VVN 110kV
Těšovice – Volary (dle ZUR Ee8)
výstavba nové trafostanice TS západ Chlístov a
TS Kratušín sever, včetně připojení
sběrný dvůr

E2
Ti

obec
obec
obec
obec

g.2. Seznam veřejně prospěšných opatření
Protipovodňová opatření
Prvek
číslo
PV1
LBK8
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h)

vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo,
s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Název kapitoly je v souladu s platnou legislativou:
Je vyjmut text: „vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo“
je doplněn text: „vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5
odst. 1 katastrálního zákona “
Je vložen název podkapitoly: „h.1 Seznam VPS a veřejných prostranství“
je vložen text: „Nejsou navrženy.“
Je vyjmut text:
„i) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo
Nejsou vymezeny
j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část má 31 stran
Grafická část má tyto výkresy:
Návrh:
1.Výkres základního členění území
2.Hlavní výkres
3.Koncepce veřejné infrastruktury
4.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“
Další kapitoly jsou přečíslovány:

i)

vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření
Text se nemění.
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j)

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Název kapitoly je v souladu s platnou legislativou:
Je vyjmut text: „vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti“
je doplněn text: „vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“
V 1. větě na konci je zrušen text: „ 1 2 18“. Je vložen text: „1, 1/4, 12 18. Plocha 1 a 1/4 společná US.“
Na konci je vyjmut text: „max. 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva takovou studii pořídit“
je vložen text: „6 let“

k)

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9,
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo
na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené
lhůty pro jeho vydání
Název kapitoly je v souladu s platnou legislativou:
Je vyjmut text: „vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu“
je doplněn text: „vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy
č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u
regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání“

Další kapitoly jsou přečíslovány:

l)

stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Text se nemění.

m) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Text se nemění.
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n)

vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení
podle § 117 odst. 1 stavebního zákona
Text se nemění.

Je vložena kapitola:

o) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
Textová část má 28 stran
Grafická část má tyto výkresy:
I.1.Výkres základního členění území
I.2.Hlavní výkres
I.3.Koncepce veřejné infrastruktury
I.4.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výroková část změny č.1 ÚP Kratušín má 44 stran.
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II. Odůvodnění změny č.1 územního plánu Kratušín
a) postup pořízení a zpracování územního plánu
Návrh Změny č.1 Územního plánu Kratušín (dále jen změna územního plánu) je pořízen
v souladu s 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě zprávy o uplatňování, která
byla schválená usnesením zastupitelstva obce Kratušín č.19/03/2017 ze dne 7.3.2017.
Projektantem změny územního plánu je firma UA Projekce, ing. arch. Štěpánka
Ťukalová, České Budějovice, pořizovatelem je na základě žádosti obce Městský úřad
Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje.
Změna územního plánu je zpracována nad katastrální mapou aktuální ke dni 11.7.2017.
Návrh změny územního plánu byl projednán na společném jednání s dotčenými orgány,
krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenou obcí podle § 50 stavebního zákona.
Toto jednání bylo svoláno opatřením pořizovatele čj. MUPt 41496/2018 ze dne
19.12.2018 a konalo se dne 24. 1. 2019 na Obecním úřadu Kratušín. V uvedeném opatření
byla uvedena lhůta pro uplatňování stanovisek a připomínek a místo a lhůta, kde je možné
do dokumentace návrhu změny územního plánu nahlížet. Současně byl návrh změny
územního plánu včetně informace o stanovené lhůtě pro uplatňování připomínek doručen
veřejnou vyhláškou (na úřední desce obce Kratušín vyvěšeno dne 21.12.2018, sejmuto
5.2.2019 - platí i pro elektronické zveřejnění, na úřední desce MěÚ Prachatice vyvěšeno
dne 20.12. 2018, sejmuto dne 6.2.2019 - platí i pro elektronické zveřejnění). K návrhu
změny územního plánu následně vydal dne 2.9.2019 pod čj. KUJCK 96691/2019 krajský
úřad stanovisko podle § 50 odst.7 stavebního zákona, které neobsahovalo žádné
upozornění na nedostatky z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na
širší územní vztahy a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.
Další postup bude následně doplněn.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území
širší vztahy
Řešení změny územního plánu nemá žádný podstatný vliv na sousední obce, ani na širší
souvislosti v území.
- Respektována je návaznost ÚSES se sousedním správním územím : LBK7 je celý
pouze ve správním území Zábrdí. Plochy lokálního ÚSES i RBK 3011 HusinecBlanice navazují na území sousedních obcí. Ochranná zóna nadregionálního
biokoridoru NBK 110 je vypuštěna.
- Koridory VPS pro technickou infrastrukturu E1(VVN 110kV Těšovice- Volary) a
P1(VTL plynovod) navazují na sousední území (Záblatí, Zábrdí i Lažiště).

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem
soulad územního plánu s politikou územního rozvoje
Území řešené Změnou č.1 ÚP Kratušín je součástí Specifické oblasti SOB1 Šumava
vymezené Politikou územního rozvoje (PÚR) v platném znění (z r. 2009 včetně 1.
aktualizace PÚR České republiky schválené Vládou ČR dne 15. 4. 2015 pod usnesením
č. 276, účinné k 17. 4. 2015).
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Změna územního plánu vychází z republikových priorit územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území formulované v kap.2 PÚR .
o článek (14a) „Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj
primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a
ekologických funkcí krajiny“ – Plochy pro výrobu a skladování jsou stabilizovány, nové
plochy pro Vs nejsou změnou č.1 navrženy.
článek (16a) „Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje
území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a
následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek“ : města na
správní území obce nenavazují. Návaznosti liniových sítí a ploch technické infrastruktury
byly prověřeny a navazují na sousední území (Viz E1 - VVN 110kV Těšovice – Volary ,
P1 - VTL plynovod). Další požadavky na návaznosti ze sousedních regionů nejsou známy
a dosud nebyly sousedními městy a regiony uplatněny.
o článek (17) „Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v
hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích“
- Možnost nových pracovních příležitostí změna č.1 neřeší.
o článek (20a) „Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny
pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny“- Propojenost ÚSES se
sousedním územím je zajištěna. Sídla zůstávají oddělena.
- článek (24) „… Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou
přímo podmínit …“.- viz kap. f. výroku Samotná výstavba jednotlivých objektů
v zastavitelných plochách nesmí být zahájena před vybudováním souvisejících
inženýrských sítí a dopravní infrastruktury.
soulad územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Území řešené Změnou č.1 ÚP Kratušín je součástí specifické oblasti Šumava SOB1,
neleží v žádné rozvojové ploše nadmístního významu pro smíšenou obytnou funkci,
komerční a průmyslovou funkci nebo sportovní a rekreační funkci, neleží v koridoru
dopravní infrastruktury nadmístního významu vymezenými Zásadami územního rozvoje
(ZÚR) Jihočeského kraje v platném znění (včetně 1., 2., 3., 5. a 6. aktualizace).
Na řešené území zasahuje:
- koridor územního systému ekologické stability regionálního významu - regionální
biokoridor RBK 3011 Husinec-Blanice – je vymezen,
- E1 - VVN 110kV Těšovice – Volary –Ee8 - je vymezen,
Řešené území je součástí území s cílovou charakteristikou krajiny lesopolní a částečně i
lesní – zásady pro činnost a rozhodování v území jsou doplněny do textové části.
Změna č.1 vychází z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území.
Soulad se stanovením priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje
[kap.a) ZÚR]
(1) Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je dosažení
územně vyváženého a dynamického rozvoje území Jihočeského kraje, který povede ke
zvyšování celkové konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování kvality života
ak
efektivnímu a udržitelnému využívání disponibilních zdrojů při zohlednění veškerých
hodnot území- koncepce ÚP Kratušín a změny č.1 ÚP Kratušín umožňuje zlepšování
kvality života a využívání disponibilních zdrojů tím, že ve výroku ÚP v kap d) koncepci
technické infrastruktury -v rámci přípustných činností v jednotlivých funkčních plochách
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bude vznikat nová dopravní infrastruktura,budou využívány stávající řády v rámci nové
zástavby budou budovány nové vodovodní řady a nová kanalizace.. . Nová zástavba je
podmíněna zajištěním dostatku požární vody a přístupností k jejímu zdroji, budou využity
kapacitní rezervy budou vybudovány nové transformační stanice, které se napojí na
stávající rozvody VN… Ochrana hodnot je respektována v urbanistické koncepci v kap.C
výroku- Návrh nové zástavby bude respektovat charakter okolní zástavby - kap.F výroku.
(2) Řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje reaguje na polohu Jihočeského kraje
v rámci České republiky, na návaznosti na území sousedních států Německa a Rakouska,
zohledňuje schválenou Politiku územního rozvoje ČR v platném znění a respektuje
princip udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů - příznivého životního prostředí,
zdravého hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel ZÚR neklade žádné
požadavky. - koncepce ÚP Kratušín a změnyč.1 ÚP Kratušín respektují příznivé
životního prostředí (vymezením ploch nezastavěného území), zdravý hospodářského
rozvoj (vymezením ploch výroby a skladování) a sociální soudržnosti obyvatel
(vymezením ploch občanské vybavenosti a veřejných prostranství).
(3) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění
příznivého životního prostředí:
a. vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky
stabilní krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené
zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny
a dále vytvářet podmínky k ochraně a zajištění funkčnosti územního systému ekologické
stability (dále též jen „ÚSES“) - Podmínky ZÚR pro krajinu lesopolní a částečně i lesní
byly splněny takto: do kap.e.1 výroku ÚP jsou doplněny Zásady pro činnost v území a
rozhodování o změnách v území ( pro plochy vodní a vodohospodářské, plochy
zemědělské, lesní a plochy smíšené nezastavěného území):
a) chránit nezastavěné území, zachovat, nově zřizovat či nahrazovat lesy, sady, remízy,
aleje, meze
b) podpořit vsakování a zadržování vody v krajině, zakládání vodní ploch
c) respektovat charakter okolní zástavby – především výšku a hmotové objemy…
d) výstavba rekreačních objektů formou chalup – nikoliv chat a mobilheimů, doplňovat
cyklostezky, mobiliář- lavičky, informační tabule apod.
Ochrana a zajištění funkčnosti prvků ÚSES - je zajištěna návaznost na okolní území
sousedních obcí.
b. minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu a negativní zásahy do pozemků
určených k plnění funkcí lesa (dále též jen „PUPFL“); tzn. zajistit ochranu před
neopodstatněnými zábory kvalitní zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty území pro
zemědělské a lesní hospodaření - zábor ZPF je minimální, s ohledem na ochranu byla
vypuštěna požadovaná plocha pro zástavbu v Chlístově. Plocha celkového navrženého
záboru ZPF je úměrná poloze sídla v regionu, dostupnosti většího centra se zázemím
občanské vybavenosti (město Prachatice)a odpovídá zájmu místních obyvatel především
o bydlení. Dále viz kap.n tohoto odůvodnění.
c. zajistit ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k
vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy; tzn. minimalizovat
necitlivé zásahy do krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy,
činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území - viz
podmínky využití… kap. b, e výroku ÚP- změna č.1 nemění
d. vytvářet podmínky pro ochranu území před potencionálními riziky a přírodními
katastrofami (např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání technologického systému), tzn.
řešit opatření vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah
případných škod, a to se zřetelem na možné ovlivnění širšího území; zejména preferovat
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pasivní protipovodňová opatření spočívající ve zvyšování retenční schopnosti krajiny při
ochraně před povodněmi a záplavami - viz kap. d, e výroku ÚP- změna č.1 nemění
e. vytvářet podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů, chráněných oblastí
přirozené akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), území chráněných pro akumulaci
povrchových vod, povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů na území kraje a
vodních zdrojů pro stávající i budoucí potřeby kraje, tzn. podporovat a vytvářet opatření v
území, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území -viz kap. d, e výroku ÚPzměna č.1 nemění
f. podporovat a vytvářet taková řešení, která povedou k ochraně ovzduší, půd a vod v
území a k minimalizaci jejich znečištění - viz kap. d výroku ÚP - změna č.1 nemění; –
v grafické části je upravena poloha ČOV.
g. podporovat řešení zohledňující ochranu přírodně a krajinářsky cenných území - změna
č.1 respektuje tím, že Územní plán a změna č.1 vymezuje plochy nezastavěného území a
nevymezuje zastavitelné plochy na zvláště chráněných územích a přírodně a krajinářsky
cenných územích.
(4) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění
hospodářského rozvoje kraje:
a. situovat rozvojové záměry, včetně záměrů vědeckovýzkumného a inovačního
charakteru, zejména v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v souladu
s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění a v rozvojových oblastech a
rozvojových osách nadmístního významu vymezených v této dokumentaci - viz výše
v této kap. c odůvodnění - soulad územního plánu s politikou územního rozvoje
b. upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území,
tzn. přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s
cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby za účelem využití brownfields plochy přestavby nejsou navrženy - viz kap.c výroku ÚP změnou č.1 není měněna
c. zabezpečit rozvoj cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, tzn. vytvořit podmínky
a prostor pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v oblasti
turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace včetně vytvoření podmínek pro
uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a
rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech s cíli umožnit intenzivnější
rekreační a turistické využívání území - viz kap.f výroku ÚP a zlepšení prostupnosti
krajiny - viz kap. e výroku ÚP i v přeshraničním turistickém styku - se správního území
nedotýká.
d. vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. vytvořit
podmínky a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a
stejně tak aktivit, které s nimi souvisejí - respektování těchto zásad je vyřešeno v kap.
c)výroku ÚP tím, že plochy nezastavěného území - pozemky nezahrnuté do zastavěného
území nebo do zastavitelné plochy (volná krajina)- v souladu s charakterem území a v
souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, je možné umisťování staveb pro lesnictví
charakterizovaných zvláštními právními předpisy, staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství do zastavěné plochy max. celkem 100m2, staveb, zařízení a jiných opatření
pro vodní hospodářství, staveb pro ochranu přírody, staveb veřejné dopravní a technické
infrastruktury, staveb a opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a odstraňování jejich následků, staveb a opatření zlepšujících podmínky využití
území pro účely veřejné rekreace a cestovního ruchu ve formě cyklistických stezek,
odpočinkových sezení (tedy nikoli pobytové rekreace), zalesňování pozemků,
protipovodňová a retenční opatření
e. vytvářet podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického vybavení, tzn. na
území kraje zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejného
technického vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a pro
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stabilizaci hospodářských činností na území kraje - Nadmístní technická infrastruktura je
zapracována: E1 - VVN 110kV Těšovice – Volary –Ee8, dále P1 - VTL plynovod.
(5) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění
sociální soudržnosti obyvatel:
a. vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a posílení
polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje; tzn. nepříznivé sociální vlivy plynoucí
z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí je potřeba
eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury - -změnou č.1 v kap. F je
doplněno:Podmínkou nové zástavby je zajištění odpovídající dopravní infrastruktury a
inženýrských sítí, včetně dostatku požární vody a přístupnost komunikací k jejímu zdroji,
je nutno splnit veškeré hygienické požadavky (z hlediska hluku a emisí). Nová dopravní
infrastruktura a technická infrastruktura bude vznikat v rámci přípustných činností
v jednotlivých funkčních plochách; prosazením příznivého urbanistického rozvoje a
posílením vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními,
venkovskými a marginálními oblastmi a umožnit i rozvoj oblastí, kde dnes převládají
zájmy ochrany přírody nad civilizačními hodnotami, v nichž je nutno zároveň zohlednit
přírodní hodnoty daného území Toto již je vyřešeno v ÚP. Změna č. 1 neřeší.
b. vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území, tzn. vytvořit územně
plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti
obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na
diferencované předpoklady jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí - viz kap. f
výroku ÚP(místní pracovní příležitosti v rámci ploch Sb+p…), Nárůst nových ploch
vychází z celkové urbanistické koncepce, která zachovává především smíšené obytné
funkce v území a stabilizuje stávající výrobní areály. Místní pracovní příležitosti jsou tedy
tímto vyváženým poměrem zachovány.
c. při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné
krajiny, tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném území a nevyužité a opuštěné
areály, předcházet negativním vlivům suburbanizace. Proluky v zastavěném území jsou
převážně již vyčerpány - je navržena proluka pro bydlení v lokalitě 1/4- jako rozšíření
zastavitelné plochy 1B (jde o změnu funkce místo sportoviště).
Nové zastavitelné plochy jsou dále navrženy v lokalitě 1/5B – jako rozšíření stávající
plochy 5Sb+p,která navazuje na tuto zastavitelnou plochu.
Plocha 1/1 nenavazuje na zastavěné území.
d. vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat
stávající historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i
vesnických sídel v krajině, včetně zajištění ochrany jednotlivých kulturních památek a
krajinných a stavebních dominant, u městských a vesnických památkových rezervací a
zón a krajinných památkových zón dbát na zachování a citlivé doplnění originality
původního architektonického výrazu a urbanistického a prostorového uspořádání, s cílem
nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické a
přírodní hodnoty nevhodnou zástavbou, u rázovitých obcí a sídel dbát na zachování
originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit
oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví - Ochrana hodnot je respektována
v urbanistické koncepci v kap.c výroku ÚP- rozvoj nové zástavby při dodržení
podmínek prostorového uspořádání, stanovených s ohledem na zachování hodnot tradiční
venkovské zástavby. Stavební formy charakteristické pro tuto oblast budou respektovány
a preferovány.
Respektování charakteru okolní zástavby- respektovat např.:
- návesní prostor a veřejná prostranství, tzn. nezastavovat předzahrádky dočasnými
jednoduchými stavbami soukromého charakteru, nepřipustit jejich zastavování
přístřešky, skleníky, altány apod.
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- Výškovou hladinu stávající okolní zástavby a zachování panorama sídla.
- Urbanistické znaky sídla (situování objektů na pozemcích, hustotu zástavby).
- Především v pohledově exponované poloze a v okolí hodnot se nová zástavba nesmí
nepříznivě uplatňovat vůči tradiční zástavbě svým nadměrným měřítkem, nevhodným
tvaroslovím, objemem hmoty, materiálovou skladbou či barevností, apod.
- RD budou mít maximálně 1 NP a podkroví.
- Dřevostavby jsou přípustné, musí vycházet z místní typologie - tj. bez půdorysného
přesahu v nároží a hraněné trámy či prkna (- nikoliv půlkuláče).
- Zástavba 2. řady domů, které jsou přístupné přes stávající dvory zemědělských
usedlostí, je urbanisticky zcela nevhodná a nepřípustná.,… se Změnou č. 1 se jinak
formuluje, ale zásadně se koncepce nemění.
e. vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů,
tzn. vhodně stanovenými koncepcemi v územních plánech je potřeba zamezit
nepříznivým dopadům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí,
asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území - viz kap. d
výroku- není změnou č.1 měněna – v grafické části je upravena poloha ČOV
f. při činnosti v území vytvářet podmínky pro zajištění odpovídající ochrany veřejného
zdraví - Ochranná pásma, která jsou vymezena pro ochranu veřejného zdraví je nutno
respektovat ze zákona. V kap. c. výroku ÚP: (maximální) hranice negativních vlivů
zemědělského areálu (v Kratušíně). Provoz, rekonstrukce a modernizace zemědělského
areálu nesmí svým charakterem provozu, kapacitou, druhem zvířat apod. tuto
navrhovanou hranici překročit.
Soulad s upřesněním územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje [kap. e) ZÚR]
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek ochrany a
rozvoje přírodních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a
správní řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
a. respektovat ochranu přírodních hodnot ve zvláště chráněných územích, evropsky
významných lokalitách a ptačích oblastech, respektovat cílovou charakteristiku krajiny
dle vymezení krajinného typu, podporovat obnovu a doplnění krajinných prvků a
segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny - viz kap. e výroku, Podmínky
ZÚR pro krajinu lesopolní byly splněny takto: do kap.e výroku ÚP jsou doplněny Zásady
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území (pro plochy vodní a
vodohospodářské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy zemědělské a lesní):
a) chránit nezastavěné území, zachovat, nově zřizovat či nahrazovat lesy, sady, remízy,
aleje, meze
b) podpořit vsakování a zadržování vody v krajině, zakládání vodní ploch
c) respektovat charakter okolní zástavby – především výšku a hmotové objemy…
d) výstavba rekreačních objektů formou chalup - nikoliv chat a mobilheimů, doplňovat
cyklostezky, mobiliář- lavičky, informační tabule apod.
b. podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících
rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území - viz
kap. c a f. výroku ÚPV nezastavěném území …je možné umisťování staveb pro lesnictví
charakterizovaných zvláštními právními předpisy, staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství do zastavěné plochy max. celkem 100m2,..staveb a opatření zlepšujících
podmínky využití území pro účely veřejné rekreace a cestovního ruchu ve formě
cyklistických stezek, odpočinkových sezení (tedy nikoli pobytové rekreace), … pro účely
rekreace a cestovního ruchu lze umisťovat stavby jako např.hygienická zařízení a
ekologická a informační centra, pouze do velikosti jejich zastavěné plochy max.16m2,
rozhledny do velikosti jejich zastavěné plochy max.40m2. Nezvyšovat intenzitu
rekreačního využívání parkováním obytných přívěsů a mobilheimů.
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Podmíněně přípustné jsou pro plochy zemědělské: jednotlivé jednoduché stavby
zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, bažantnice, posedy, krmelce) - pokud nenarušují
krajinný ráz
Plochy rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci ani veřejnou nejsou navrženy
c. při navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledňovány zásady ochrany
zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa - viz kap. n
odůvodnění předpokládaných záborů ZPF
d. nové zastavitelné plochy budou pokud možno vymezovány v návaznosti na již
urbanizované území (tj. zastavěné území nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za
cenu méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského půdního fondu - viz kap. n
odůvodnění předpokládaných záborů ZPF
e. při navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledněny zásady ochrany
přírody a krajiny - viz kap. e a f. výroku ÚP, f. při stanovování podmínek využití území
dbát na posilování retenční schopnosti území, ve vztahu k posílení biodiverzity a k
protipovodňové prevenci, podporovat obnovu břehových porostů a ploch lužních lesů,
vytvoření ochranných pásem travních porostů v údolních nivách - viz kap. d, f výroku, Budou budovány vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody v
krajině. Pro všechny plochy platí: lze provádět protierozní a protipovodňová opatření a
opatření pro zadržování vody v krajině.
g. vytvořit územní předpoklady k ekologicky přijatelnému rekreačnímu využití vodních
ploch a toků při omezení negativního dopadu jejich hospodářského využití - Změna č.
1rekreační využití vodních ploch neřeší.
h. respektovat vodohospodářské zájmy v území, ochranu přirozených koryt vodních toků,
vodních ploch, ochranu zdrojů podzemní a povrchové vody, minerálních a léčivých vod a
vodních ekosystémů, včetně podmínek ochrany lázeňských míst a přírodních léčivých
zdrojů v území - viz kap. d, e výroku, Podél vodotečí je zachován přístupný pruh
pozemků. Jsou navrženy vhodná krajinná revitalizační opatření, ke zvýšení záchytu vody
v krajině…. Ochranná pásma vodních zdrojů budou respektována. Minerální a léčivé
vody, lázeňská místa a přírodních léčivé zdroje se v území nevyskytují. – V grafické části
je upravena poloha ČOV
i. zajistit územní ochranu vymezených ložiskových území a prognózních ložisek
nerostných surovin, upřesnit vymezení území pro těžbu nerostných surovin s ohledem na
podmínky ochrany přírody a krajiny a pozemkovou držbu v dané lokalitě, dbát na
zajištění rekultivace území po těžbě surovin s preferencí přírodě blízké obnovy a na
řešení způsobu jeho dalšího využívání - Změna č. 1neřeší.
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek ochrany a
rozvoje kulturních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a
správní řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
a. vytvářet podmínky pro obnovu a udržování památkového fondu kraje a podporovat
rozvoj jeho dalšího možného využití - viz ochrana hodnot - kap.b výroku ÚP
b. vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o kulturní památky a o památkové
rezervace a zóny, dbát na kvalitu řešení jejich okolí, a to i z hlediska širších vazeb se
zvláštním důrazem na památky zasahující do širšího území (přesahující katastrální území)
- „Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část)“, „Schwarzenberský
plavební kanál“ a „Rožmberská rybniční soustava“ - se řešeného území nedotýká,
c. vytvářet podmínky pro ochranu a využívání dalších, výše neuvedených, kulturních hodnot
kraje - viz ochrana hodnot - kap.b výroku ÚP - H6 kaple, kříž, boží muka, hraniční
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kameny, milníky apod. - ochrana: zachovat, upravit jejich okolí (v okruhu cca 10m) jako
tradiční součást kulturní krajiny a krajinného rázu
d. respektovat charakter krajiny, podporovat obnovu a doplnění originálních krajinných
prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, nepřipouštět
zástavbu vymykající se měřítku krajiny i charakteru zástavby a výrazně narušující krajinný,
urbanistický nebo architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické a dálkové
pohledy nebo sídelní a krajinné prostředí - Změna č. 1 stanovuje požadavky na ochranu
krajinného rázu takto:
- Citlivé začlenění nových staveb do stávající urbanistické struktury a krajiny tak, aby
nedošlo k narušení krajinného rázu.
- Navrhovat novou zástavbu s ohledem na charakter okolní zástavby – např. na
zachovat měřítko, hmoty zastavění a převládající výškovou hladinu.
- Navrhovat zapojení staveb do krajiny prostřednictvím vysoké a kompoziční zeleně na
rozhraní zástavby a krajiny především u ploch výroby a zemědělství.
- Zachovat kompoziční osy průhledů na kulturní a přírodní dominanty území,
dodržovat převládající hladiny zastavění a odpovědně prověřovat a hodnotit vliv
případně vznikajících nových dominant.
- Veškeré budoucí záměry, které by překročily převládající hladinu zástavby, je
nezbytné prověřit s cílem chránit panorama a krajinný ráz k umísťování a povolování
staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, je
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
e. vytvářet podmínky pro trvale udržitelný a přiměřený rozvoj zařízení a vybavenosti
cestovního ruchu, kongresové a poznávací turistiky v návaznosti na lokality s výskytem
kulturních hodnot - Změna č. 1 neřeší. - tyto požadavky již byly vyřešeny v ÚP
f. vytvářet podmínky pro zařazení lokalit Slavonice a Rožmberská rybniční soustava do
seznamu památek UNESCO- se řešeného území nedotýká,
g. vytvářet podmínky pro obnovu a rozvoj krajinných památkových zón a území s
nesporným krajinářským potencionálem - se řešeného území nedotýká.
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek
civilizačních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a správní
řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
a. podporovat ochranu, obnovu a rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na hodnoty území,
zvláštní pozornost věnovat zařízením občanského vybavení a veřejným prostranstvím - viz
ochrana hodnot kap.f výroku ÚP- Podmínky prostorového uspořádání ploch občanského
vybyvení Ov - V případě přestavby musí být respektovány podmínky ochrany hodnot ….
b. vytvářet podmínky pro znovuvyužití již urbanizovaného území, regeneraci brownfields
(např. opuštěných a nevyužívaných území, nefunkčních průmyslových zón,
nevyužívaných dopravních staveb) - plochy přestavby nejsou navrženy - viz kap.c výroku
ÚP změnou č.1 není měněna
c. dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoj doplňkové lázeňské infrastruktury,
vytvářet podmínky pro rozvoj lázeňských míst Bechyně, Třeboň, Vráž u Písku,
respektovat požadavky na kvalitní propojení obytného a přírodního prostředí v území -se
řešeného území nedotýká
d. podporovat vznik zařízení a vybavenosti cestovního ruchu; v oblasti infrastruktury např.
rozvoj informačního systému cestovního ruchu, zřizování doprovodné infrastruktury pro
vodní aktivity a vodní turistiku, zřizování nových cykloturistických stezek nebo naučných
stezek včetně doprovodné infrastruktury, zřizování a propojování hipostezek, v oblasti
sportu a rekreace např. modernizace a rozvoj areálů zimních sportů s prioritou komplexnosti
těchto areálů a jejich celoročního využití, podpora tvorby produktů prodlužující sezónnost
v regionu - viz kap. c výroku. V nezastavěném území …je možné umisťování staveb a
opatření zlepšujících podmínky využití území pro účely veřejné rekreace a cestovního ruchu
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ve formě cyklistických stezek, odpočinkových sezení (tedy nikoli pobytové rekreace), … pro
účely rekreace a cestovního ruchu lze umisťovat stavby jako např.hygienická zařízení a
ekologická a informační centra, pouze do velikosti jejich zastavěné plochy max.16m2,
rozhledny do velikosti jejich zastavěné plochy max.40m2. Nezvyšovat intenzitu rekreačního
využívání parkováním obytných přívěsů a mobilheimů.
Soulad s
územními podmínkami pro zachování anebo dosažení cílových
charakteristik krajin [kap.f) ZÚR]
KRAJINA LESOPOLNÍ: reliéf vrchovin a pahorkatin, zemědělská krajina je střídána s
lesní krajinou (lesy na 30-70% plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny,
potoční a říční nivy, mokřady, lesní porosty se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě
blízké louky - cílem koncepce je zachování charakteru tohoto typu krajiny.
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území ( pro plochy vodní a
vodohospodářské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy zemědělské a lesní):
a) rozmanitost krajiny.. a minimalizace záborů PUPFL je definována takto: chránit
nezastavěné území, zachovat, nově zřizovat či nahrazovat lesy, sady, remízy, aleje,
meze… dále viz kap. c výroku ÚP - je možné provádět protipovodňová a retenční
opatření. Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou změnou dotčeny.
b) podpora retenční schopnosti krajiny je definována takto: podpořit vsakování a
zadržování vody v krajině, zakládání vodní ploch- viz kap. c výroku ÚP- je možné
provádět protipovodňová a retenční opatření
c) podpora respektování znaků historicky kulturní krajiny, cenných architektonických a
urbanistických znaků sídel a jejich vhodná dostavba je definována takto: respektovat
charakter - výšku a hmotové objemy okolní zástavby- viz kap. c výroku ÚP… Návrh nové
zástavby bude respektovat hodnoty sídla, - především archeologické lokality, prvky
drobné architektury v krajině - kříže, boží muka, hraniční kameny, prostory centra. Je
nutné respektovat okolní charakter zástavby.
d) rozvoj cestovního ruchu ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj je definován
takto: výstavba rekreačních objektů formou chalup - nikoliv chat a mobilheimů,
doplňovat cyklostezky, mobiliář- lavičky, informační tabule apod. - viz kap.c.V nezastavěném území …je možné umisťování staveb a opatření zlepšujících podmínky
využití území pro účely veřejné rekreace a cestovního ruchu ve formě cyklistických stezek,
odpočinkových sezení (tedy nikoli pobytové rekreace), … pro účely rekreace a
cestovního ruchu lze umisťovat stavby jako např. hygienická zařízení a ekologická a
informační centra, pouze do velikosti jejich zastavěné plochy max.16m2, rozhledny do
velikosti jejich zastavěné plochy max.40m2. Nezvyšovat intenzitu rekreačního využívání
parkováním obytných přívěsů a mobilheimů.

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Změna č.1 ÚP Kratušín je v souladu s cíly a úkoly územního plánování obsaženými v §
18 a 19 stavebního zákona: vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro sociální soudržnost obyvatel obce ÚP navrhuje vyvážený
poměr ploch pro rekreaci (Pz, Pv a všechny plochy v nezastavěném území), ploch pro
pracovní příležitosti (Ov, Vs) a ploch pro bydlení ( Sb+p, a B, Bz).
 vymezením funkčních ploch pro plochy smíšené obytné vytváří územní předpoklady pro
rozvoj tradičních řemesel a pro stabilizaci funkce bydlení
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 změna č.1 nenarušuje vyváženost hospodářského a sociálního pilíře v rámci
udržitelného rozvoje v rovnováze s ekologickým pilířem - koncepce ÚP respektuje
příznivé životního prostředí (vymezením ploch nezastavěného území), zdravý
hospodářského rozvoj (vymezením ploch výroby a skladování) a sociální soudržnosti
obyvatel (vymezením ploch občanské vybavenosti a veřejných prostranství) při
koncepčním návrhu zajištění těchto ploch dopravní a technickou infrastrukturou tak, aby
byly maximálně účelné.
 změna č.1 koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce - jsou
respektovány vlastnické vztahy a požadavky soukromých vlastníku a zároveň je
respektován veřejný zájem ochrany kvalitní půdy na I. a II. stupni ochrany - požadavky
na rozvoj na kvalitních půdách jsou v návrhu změny č.1 minimalizovány.
 změna č.1 nenarušuje požadavky na ochranu kulturních hodnot, především
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, které jsou vymezené
územním plánem
 respektuje požadavky na krajinný ráz , které jsou nově definovány takto:
- Citlivé začlenění nových staveb do stávající urbanistické struktury a krajiny tak, aby
nedošlo k narušení krajinného rázu.
- Navrhovat novou zástavbu s ohledem na charakter okolní zástavby – např. na
zachovat měřítko, hmoty zastavění a převládající výškovou hladinu.
- Navrhovat zapojení staveb do krajiny prostřednictvím vysoké a kompoziční zeleně na
rozhraní zástavby a krajiny především u ploch výroby a zemědělství.
- Zachovat kompoziční osy průhledů na kulturní a přírodní dominanty území,
dodržovat převládající hladiny zastavění a odpovědně prověřovat a hodnotit vliv
případně vznikajících nových dominant.
- Veškeré budoucí záměry, které by překročily převládající hladinu zástavby, je
nezbytné prověřit s cílem chránit panorama a krajinný ráz k umísťování a povolování
staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, je
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
- s požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území je změna č.1
územního plánu v souladu. Aktualizovány byly hodnoty a upřesněna jejich ochrana.
Ochranná zóna NBK je vypuštěna, je upraven text ÚSES; RBK6 je přečíslován na RBK
3011 HUSINEC-BLANICE . Byla opravena hranice zastavěného území. Ochrana
nezastavěného území – viz dále kap. n. tohoto odůvodnění.

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů
Změna č.1 ÚP Kratušín je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování,
především stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.
V souvislosti s novým mapovým podkladem a s tím, že některé plochy již byly
zastavěny, je aktualizována hranice zastavěného území.
Do koordinačního výkresu byl doplněn limit: investice do půdy (meliorace.
Změna se vydává v rozsahu měněných částí.
Výkresy obsahují pouze měněné jevy. Jevy, které nejsou měněny a zůstávají v platnosti –
nejsou zobrazeny. Informativní jevy (hranice a značení dle ÚP) jsou barevně potlačeny.
Hranice řešeného území = hranice správního území obce.

f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
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předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Změna č.1 ÚP Kratušín je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování,
především stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou 501/2006
Sb. Jiné funkční typy nejsou stanoveny.
S ohledem na krajinný ráz je v nezastavěném území možné umisťování staveb pro lesnictví
a pro zemědělství do zastavěné plochy max. celkem 100m2 - tato velikost je odvozena
z půdorysné velikosti klasické stodoly, která v krajině nenaruší krajinný ráz. V
nezastavěném území lze pro účely rekreace a cestovního ruchu umisťovat stavby pouze do
velikosti jejich zastavěné plochy max.16m2 - tato velikost je odvozena z půdorysné
velikosti klasického altánu, který pro sociální zařízení zcela postačuje a v krajině nenaruší
krajinný ráz. Je stanovena maximální velikost zastavěné plochy rozhledny max.40m2 - tato
velikost je odvozena z půdorysné velikosti klasické zděné rozhledny, která pro sociální
zařízení včetně občerstvení zcela postačuje, její výška, tvar a hmota nesmí v krajině
nenarušit krajinný ráz.
U ploch bydlení jsou podmíněně přípustné řemeslná činnost nebo služby občanské
vybavenosti o výměře do 250 m2. Tato plocha vychází z průměrné velikosti cca 2 bytů. Při
cca 3 bytech na jeden rodinný dům je tato velikost postačující.
Dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 250 m2 – tato velikost vychází z velikosti
tenisového hřiště.
Pro plochy výroby a skladování Vs je stanovena s ohledem na charakter okolní zástavby
max. výška nových objektů 13m – což odpovídá výšce hřebene střechy u větších stodol
historické zástavby.
Pro plochy výroby a skladování Vs je podmíněně přípustné zřízení služebního bytu,
pohotovostního ubytování, objekty a zařízení občanské vybavenosti při splnění
hygienických limitů, max. 25% veškeré podlažní plochy, přičemž tato velikost vychází ze
skutečnosti, že některé výrobní areály musí mít možnost zajistit noční ostrahu a hlídání
majetku či zajistit ubytování pro sezónní zaměstnance nebo sezónní prodej výrobků apod..
Plocha bude sloužit primárně pro hlavní a přípustnou funkci.
Pro plochy lesní L jsou podmíněně přípustné dostavby a přístavby stávajících trvalých
staveb na vlastním pozemku (max. nárůst 20% prvně zkolaudované podlahové plochy).
Tato podmínka je stanovena s ohledem na ochranu lesa, reálně jde o přístavbu nového
sociálního zařízení tj. max. cca 4m2, které zcela postačují pro tuto přístavbu.
Podmínky pro oplocování pozemků v nezastavěném území jsou formulovány a stanoveny
jako nepřípustné s výjimkou ovocnářských sadů a pěstebních školek, obory; pastevní areály
lze ohradit. Tato podmínka výjimky je stanovena s ohledem na ochranu majetku.
Nepřípustné oplocení je stanoveno s ohledem na ochranu a krajinného rázu a na požadavek
zachování prostupnosti území a údržbu krajiny, které jsou ve veřejném zájmu.
Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny územního plánu.
V rámci společného jednání o návrhu změny územního plánu podle § 50 odst.2
stavebního zákona byly uplatněny následující stanoviska dotčených orgánů:
1)
2)

Státní pozemkový úřad, pobočka Prachatice – v k.ú. Kratušín a k.ú. Chlístov u Lažišť
byly ukončeny pozemkové úpravy.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Plzeň – z hlediska
ochrany využití nerostného bohatství bez připomínek.
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3)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha – z hlediska využívání nerostného bohatství a
těžby nerostných surovin bez připomínek.
4) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice –
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství bez připomínek.
5) Ministerstvo obrany ČR – vydán souhlas s předloženým návrhem územního plánu.
Hasičský záchranný sbor JČ kraje, územní odbor Prachatice – vydáno souhlasné
stanovisko.
6) Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí
 z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, bez připomínek, s návrhem územního plánu vysloven souhlas (jedná se o
část území mimo CHKO Šumava),
 z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se souhlasí bez připomínek,
 z hlediska zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na charakter lesa, krajinnou
konfiguraci a převládající směr větrů uplatněn požadavek na posunutí zastavitelné
plochy B1/2 na parcele č.parc.113/1 v k.ú. Chlístov u Lažišť o 30m směrem na jih
z důvodu ochranného pásma lesa. Dále upozornění, že z hlediska lesního zákona je
nežádoucí realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních
pozemků, než je průměrná výška blízkého lesního porostu v mýtním věku upravená
s ohledem na charakter konkrétní lokality, dále je nutné zajistit dostatečný přístup
do okolních lesů s ohledem na mechanizaci používanou v lesích.
Vyhodnocení: Stanovisko je respektováno. Zastavitelná plocha B1/2 byla z návrhu
změny územního plánu na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín ze dne
22.7.2019 vypuštěna.
 z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bez
připomínek.
7) Krajská hygienická stanice JČ kraje – vydán souhlas předloženým návrhem změny
územního plánu.
8) Správa NP Šumava, odbor státní správy CHKO Šumava – uplatněny požadavky na
dílčí úpravu jednotlivých kapitol textové části návrhu změny územního plánu, např.
úpravu podmínek prostorového uspořádání u ploch pro bydlení, úpravu podmínek
využití prvků lokálního ÚSES a ploch nezastavěného území. Správa souhlasí
s vymezením zastavitelných ploch B1/1 a B1/2, dle doplňujícího stanoviska by správa
v případě jiného vymezení těchto ploch nemohla vyloučit významný vliv na území
soustavy Natura 2000 a požadovala by zpracování vyhodnocení vlivů změny
územního plánu na životní prostředí.
Vyhodnocení: Stanovisko je respektováno. Textová část byla upravena dle uvedených
požadavků, zastavitelná plocha bydlení B1/1 je v návrhu změny územního plánu
ponechána v nezměněné poloze rozsahu, zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na
základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín ze dne 22.7.2019 z návrhu změny
územního plánu vypuštěna.
9) Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu vysloven s návrhem územního plánu souhlas.
10) Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – z hlediska zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 nemůže mít změna územního plánu na území mimo CHKO Šumava dle § 45i
zákona samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí,
 z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny
uplatněn požadavek na doplnění celého názvu RBK 3011 Husinec-Blanice dle ZÚR
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Jihočeského kraje ve znění pozdějších aktualizací a úpravu podmínek využití ploch
zemědělských z důvodu zajištění ochrany kvalitní zemědělské půdy.
Vyhodnocení: Stanovisko je respektováno. Textová část byla upravena dle uvedených
požadavků.
V rámci veřejného projednání návrhu změny územního plánu podle § 52 stavebního
zákona byly uplatněny následující stanoviska dotčených orgánů:
Bude následně doplněno.

g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Návrh zadání nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Šumava - správní
území nezasahuje na CHKO Šumava. Vzhledem k této skutečnosti se nepožaduje
zpracování vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území.

h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Na základě stanoviska Krajského úřadu, odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví, čj. KUJCK 164597/2016/OZZL/2 ze dne 28.12.2016 ke Zprávě o uplatňování
územního plánu Kratušín nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivu změny
územního plánu na životní prostředí z důvodu, že předmětem řešení změny územního
plánu nejsou změny v území v takovém rozsahu, u kterých se předpokládá kumulativní
vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona a dále z toho důvodu, že
zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze v tomto případě prosadit
standardními postupy podle zvláštních předpisů.

i) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
Nepožaduje se zpracování vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území.

j) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu …
Návrh je zpracován v souladu se Zprávou o uplatňování dle Pokynů pro zpracování
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, schválené zastupitelstvem obce
dne dne 7.3.2017.
5.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
5.1.1. Všeobecné požadavky
 Aktualizovány jsou limity využití území – je vyznačena stávající TS a vedení VN
Hadí hory. Je vyznačena nemovitá kulturní památka – rýžoviště zlata na Cikánském
potoce.
 Specifická oblast SOB1 Šumava, a republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území z 1.aktualizace Politiky územního rozvoje ČR
jsou změnou respektovány.
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Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění pozdějších aktualizací,
zejména zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování stanovené Specifickou
oblastí Šumava SOB1 a soulad územního plánu s krajskými prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, koncepcí ochrany a rozvoje
hodnot území a zásadami pro činnost a rozhodování v území s cílovou
charakteristikou krajiny lesopolní a částečně i lesní jsou zapracovány. Je upřesněna
trasa regionálního biokoridoru 3011 Husinec-Blanice a koridor pro VVN 110kV
Těšovice-Volary (označeno jako Ee8).
5.1.2. Požadavky na rozvoj území
 Základní koncepce rozvoje území stanovená v územním plánu je respektována.
Redukce zastavitelných ploch je pouze tam, kde již byly záměry realizoványlokalita 19Sb+p je realizována, dále tam, kde byla podstatně upravena mapa a je
zde jiný vlastník: 11B je zmenšena o 0,05ha, 1B je zmenšena o 0,07ha.
 Byly prověřeny následující požadavky na rozvoj území uplatněné ze strany
veřejnosti:
 změna způsobu využití pozemku (popř. části) KN č.152/8 k.ú. Chlístov na
plochu bydlení za účelem výstavby rodinného domu- viz plocha 1/1 - 0,06ha
 možnost přemístění trasy navrženého kanalizačního sběrače a ČOV v Chlístově
východněji, tj. dále od objektu čp.1 (pozemek KN st.1/2 k.ú. Chlístov) -viz
plocha 1/3
 1/4 lokalita na sz okraji Kratušína, kde je změna funkce – na bydlení – 0,11ha
– ostatní plocha
 1/5 lokalita na jz okraji Kratušína – na bydlení – 0,3ha- rozšíření plochy
5Sb+p
Nebyly zapracovány tyto požadavky:
- změna způsobu využití pozemku KN č.340/7 k.ú. Chlístov na plochu bydlení za
účelem výstavby rodinného domu nebo chaty – důvodem pro zamítnutí je
umístění ve volné krajině, nenavazuje na zastavěné území ani na
zastavitelné plochy, je na III. stupni ochrany ZPF – nebyla zapracována.
- možnost výstavby rybníku na pozemku KN č.52/8 k.ú. Chlístov – nová
zastavitelná plocha nebyla zapracována, ale přípustné činnosti v nezastavěném
území umožňují vybudování vodních ploch
 změna způsobu využití pozemku (popř. části) KN č.113/1 k.ú. Chlístov na
plochu bydlení za účelem výstavby rodinného domu- viz plocha 1/2 - 0,06ha –
byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín ze dne 22.7.2019
z návrhu změny územního plánu vypuštěna.
5.1.3. Požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
území
podmínky ochrany hodnot jsou upraveny.
5.1.4. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,
včetně vymezení zastavitelných ploch
Aktualizace hranice zastavěného území - Prověřením vymezení hranice
zastavěného území jsou zpět do nezastavěného území navráceny plochy = celkem
cca 0,96ha.
V souvislosti se změnou zastavěného území jsou některé pozemky převedeny na
novou funkci, např.:
Z: Chlístov – část pozemku 116/1 (v UP byla B)
Z: Chlístov – část pozemku 95/1 (v UP byla B)
B: Chlístov – část pozemku 314/3, 299 (v UP byla Zo)
Bz: Chlístov – část pozemku 52/3 (v UP byla Zt)
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Z: Chlístov – část pozemku 27/2 (v UP byla Bz)
B: Chlístov – část pozemku 340/9, 340/10 (v UP byla Zt)
Z: Kratušín – pozemek 456/4 (v UP byla B)
Z: Kratušín – části pozemku 395/6, 395/3 (v UP byla Sb+p)
B: Kratušín – části pozemku 500/5 (v UP byla Zo)
N: Kratušín – části pozemku 524/3 (v UP byla B)
Graficky upravit hranice jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby
odpovídaly hranicím parcel digitální katastrální mapy,
V souvislosti s novým mapovým podkladem (a způsobem, který je uveden
v katastru nemovitostí, či vlastnictvím sousední nemovitosti) jsou některé pozemky
převedeny na novou funkci stav:
L: Chlístov – část pozemku 123/1 (v UP byla orná)
N: Kratušín – část pozemku 205/2 (v UP byl L)
N, Z : Chlístov – pozemek 244/2 část, 244/7 část (v UP byla Bz)
Bz: Chlístov – pozemek 359/7 (v UP byla Pz)
L: Kratušín – část pozemku 375/2 (v UP byl Sb+p návrh)
Bz: Chlístov – pozemek 52/3 (v katastru vedeno TTP – dnes oplocený sad)
V souvislosti se sloučením ploch TTP (Zt) spolu s ornou půdou (Zo) do společné
funkce ploch zemědělských (Z) - se měnilo mnoho ploch v nezastavěném území
volné krajiny na funkci N. Jde převážně o ostatní plochy většinou remízů a mezí,
které byly původně zahrnuty obvykle v plochách Zt, z důvodů ochrany krajinného
rázu je třeba je chránit a po sloučení funkcí Zo a Zt touto změnou č.1 neodpovídají
plochám zemědělským Z) – viz úplné znění – koordinační výkres.
podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou upraveny.
plochy pro výrobu a skladování pro kovovýrobu a plochy pro zemědělství jsou
sloučeny

5.1.5. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn
 zlepšení šířkových a směrových parametrů nevyhovujících úseků silnic III. třídy, tj.
je umožněno v rámci přípustných činností ve všech plochách s rozdílným způsobem
využití.
 přemístění trasy navrženého kanalizačního sběrače a ČOV v Chlístově východněji,
je patrné v grafické části – lokalita 1/3
 Je vymezen koridor záměru nadmístního významu VVN 110kV Těšovice-Volary
(označen jako Ee8), trasa VN vedení včetně trafostanice v lokalitě V hadích horách
je vyznačena jako stav
 Plochy pro sport v obytné zóně jsou vyznačeny jako zastavitelná plocha bydlení
1/4, obecní úřad je vyznačen jako plocha občanského vybavení.
5.1.6. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn,
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
 podmínky pro oplocování pozemků v nezastavěném území a vyloučení umístění
vybraných staveb dle § 18 odst.5 stavebního zákona - jsou v textu kap.f. výroku,
 Je rozšířeno řešené území (= změna katastru ) o pozemek KN č. 511 k.ú. Kratušín
(jako plocha lesní) v souladu s rozšířením katastrálního území Kratušín.
 Trasa regionálního biokoridoru RBK 3011 Husinec-Blanice je vymezena na hranice
pozemkových parcel, z obce Záblatí je zakreslen přesah LBC6, které je vloženo do
RBK 3011 Husinec-Blanice, zrušena je ochranná zóna nadregionálního biokoridoru
NBK 110 z důvodu jejích vypuštění ze ZÚR JČ kraje ve znění pozdějších
aktualizací.
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Prvky lokálního ÚSES navazují na území sousedních obcí, LBK7 je z řešeného
území vypuštěn, neboť je veden celý v sousedním katastrálním území Zábrdí.
5.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
 Nejsou stanoveny.
5.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo
 Je zrušeno E2 - již zrealizované elektrického vedení VN včetně trafostanice
v lokalitě V hadích horách. Jsou zrušeny funkční části ÚSES.
Jako VPS je vymezena E1 VVN 110kV Těšovice-Volary a P1- VTL plynovod. K2
nový kanalizační řád a čistírna odpadních vod v Chlístově je v grafické části
posunuta.
5.4. 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
 lhůta pro pořízení územních studií pro zastavitelné plochy 1B, 12B a 18B je
stanovena na 6 let.
5.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení
 Není stanoven.
5.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na
uspořádání obsahu jejího odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
Návrh je zpracován dle požadavků.

vyhodnocení souladu
a)
se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v
případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona
Varianty nejsou řešeny.
b)
s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst.
3 stavebního zákona
Nový návrh změny územního plánu nebylo třeba pořídit.
c)
s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3
stavebního zákona
Bude doplněno - zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem změny č.1
územního plánu.
d)
s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v
případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
Zrušení části územního plánu se změny č.1 nedotýká.

k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Odůvodnění přijatého řešení:
Viz výše kap. j
Ve změně č.1 územního plánu nebyly navrhovány varianty řešení.
Hodnoty: kap.b. výroku – jsou nově očíslovány a sjednoceny v textu i grafice; jsou
graficky zobrazeny zejména v koordinačním výkrese.
Urbanistická koncepce kap.c. výroku - je upraven název kapitoly, ale v celkovém smyslu
je nezměněna – je přeformulována z důvodů lepší logiky a srozumitelnosti textu.
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Jsou doplněny zastavitelné plochy navržené změnou č.1.
Je přeformulován i systém sídelní zeleně z důvodů lepší srozumitelnosti textu.
V grafické části byla především v nezastavěném území provedena celá řada drobných
změn, protože došlo ke změně vlastníků, k realizaci staveb a tedy došlo ke změně
zastavěného území - proto jsou některé pozemky převedeny na novou funkci, viz výše
kap.j. požadavek zadání bod 5.1.4.
Dále jsou některé pozemky převedeny na novou funkci v důsledku souvislosti s novým
mapovým podkladem (a způsobem, který je uveden v katastru nemovitostí), viz výše
kap.j. požadavek zadání bod 5.1.4.
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování kap.d. výroku je
nezměněna (s výjimkou názvu kapitoly)..
Bylo posunuto umístění ČOV v Chlístově. Vymezen byl koridor pro nové vedení VVN
110kV Těšovice Volary –koridor Ee8 (dle ZUR Ee8, VPS E1).
Jsou formulovány podmínky pro využití koridoru pro umístění a realizaci stavby
elektrického vedení VVN 110kV Těšovice – Volary.
Jsou vyznačeny sítě, které již byly realizovány E2- Hadí hory. E2
V textu byla doplněna nově formulována mimo jiné i funkce plochy občanského vybavení
Ov a v grafice byla vyznačena plocha pro obecní úřad.
V textu byla doplněna mimo jiné i formulace plochy Veřejná prostranství Pv, protože ÚP
Kratušín z r. 2008 v grafice tuto plochu obsahoval, ale v textu chyběla.
Koncepce uspořádání krajiny kap. e. výroku:
 ochrana přírody a krajiny
Návrh řešení byl přizpůsoben požadavkům ochrany krajiny v míře odpovídající obsahu a
měřítku zpracování územního plánu. Byly zapracovány zásady pro cílovou
charakteristiku lesopolní a lesní krajiny, protože dosud v textu chyběly.
Byl vymezen lokální ÚSES a respektována návaznost na sousední správní území. LBK7
je z řešeného území vypuštěn, neboť je veden celý v sousedním katastrálním území
Zábrdí. Podmínky pro LBK a LBC byly přesunuty z kap. f. do kap. e. výroku.
Byly doplněny podmínky ochrany krajinného rázu, protože dosud v textu chyběly; jsou
zařazeny v této kapitole, protože se v nich jedná především o ochranu a uspořádání
krajiny. Jejich nová formulace je v souladu s ochranou hodnot.
 ochrana lesa
Řešení změny č.1 se dotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa s výjimkou vedení
LBK a LBC. Řešení změny č.1 se dotýká vzdáleností 50m od kraje lesa v lokalitě 1/1.
 ochrana zemědělského půdního fondu
Dále viz kapitola n.) …
 ochrana vod
řešení změny č.1 nepředpokládá zdroje znečištění povrchových a podzemních vod likvidace odpadních vod bude řešena zákonným způsobem; navržené posunutí ČOV
nemá žádný podstatný vliv.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
- charakter využití a stanovené „regulativy“ kap. f. výroku nepřipouští činnosti, které by
mohly vést ke zhoršení kvality ovzduší
- jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně
ovzduší a z krajského programu snižování emisí tak, aby byla dodržená přípustná úroveň
znečištění ovzduší.
Požadavky civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu
- nebyly stanoveny žádné požadavky.
Ochrana ložisek nerostných surovin
- nebyly stanoveny žádné požadavky.
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Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
- nebyly stanoveny žádné požadavky.
Stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití: kapitola f. výroku byla
zcela přeformulována tak, aby se podmínky v kapitole c. koncepce a v kapitole f.
navzájem logicky doplnily, byly přehledně uspořádány a byly jednoznačně formulovány.
Byly doplněny chybějící podmínky v nezastavěném území.
Nově formulované podmínky pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití jsou
plně souladu s původní urbanistickou koncepcí ÚP a s ochranou hodnot a také s ÚAP a s
prioritami stanovenými v PÚR ČR a ZÚR Jčk.
V kapitole g. výroku - je vypuštěna realizovaná VPS – TS Hadí Hory. Parcelní čísla byla
vypuštěna, protože předkup se pro tyto VPS neuplatňuje.
V kapitole j. výroku - jsou plochy podmíněné územní studií v lokalitě 1B a 1/4B spojeny, a
tedy zástavba je podmíněna společnou US.
US v lokalitě 12B je ponechána, neboť je potřeba vymezit plochu pro veřejnou zeleň.
Důsledky řešení ve vztahu k udržitelnému rozvoji:
Změna č.1 je v souladu se snahou obce podporovat funkci bydlení a vznik soukromých
podnikatelských aktivit a tak rozšiřovat nabídku pracovních možností v sídle. Návrhem
změny č.1 nejsou narušeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území.

l) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Prognoza vývoje počtu obyvatel do roku 2030
( 5 variant )
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Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení dle urbanistické kalkulačky
URBANKA
Počet obyvatel
Potřeba
Nevyužité
Varianta

Konzervativní

výchozí
cílový rok
rok (2015)
(2030)
47

47

nových
bytů
2

62

zastavitelné
zastavitelných plochy pro
ploch pro
bydlení
bydlení (ha) dle ÚP (ha)
0,58

10,87

Realistická
47
40
0
0,00
10,87
Mírně
47
55
5
1,44
10,87
optimistická
Středně
47
63
7
2,02
10,87
optimistická
Nejvíce
47
85
15
4,32
10,87
optimistická
Pozn.: Výpočet potřeby nových bytů a zastavitelných ploch pro bydlení vychází
z následujících parametrů, které jsou pro všechny varianty shodné:
- průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce = 2,14 obyv./byt
- odhad průměrné roční intenzity odpadů bytů = 0,35% (tj. 1 byt za sledované období)
- odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů = 0,52% (tj.vypočtěná průměrná zalidněnost bytů
v cílovém roce = 1,97 obyv./rok)
- podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území) = 80%
- podíl nových bytů v rodinných domech = 100%
- průměrná velikost pozemků rodinného domu vč. funkčně propojených ploch = 3000m2
- navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů = 20%.
Z vyhodnocení využití zastavitelných ploch vyplynulo, že z celkových 11,05 ha
zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných bylo doposud využito pouze 0,18 ha
(tj. cca 1,6%). Z vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch bydlení a smíšených
obytných provedeném na základě demografické prognózy zpracované v 5 variantách je
zřejmé, že zbývajících 10,87 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných
vymezených v územním plánu pokrývá více než 2,5x potřebu dle nejvíce optimistické
varianty vývoje počtu obyvatelstva v obci. Potřeba vymezovat další zastavitelné plochy
pro bydlení tak ve střednědobém horizontu (do roku 2030) není. Vzhledem k této
skutečnosti ve změně územního plánu zvážit potřebu zachování již vymezených
zastavitelných ploch a popř. navrhnout jejich redukci.
Touto změnou č.1 je navráceno do nezastavěného území (Z):
1.) Jako stav – realizované stavby – jsou vymezeny: 19Sb+p Trpín, část 11B - Celkem
cca 0,30ha
2.) Zmenšení zastavitelných ploch - severní část původně vymezené zastavitelné plochy
1B , část 2B a část 9B - Celkem cca 0,54ha (jde o zmenšení v důsledku nového
mapového podkladu – nových vlastnických hranic, a je vypuštěna plocha v majetku
obce).
3) Prověřením vymezení hranice zastavěného území (jde o zmenšení v důsledku nového
mapového podkladu – nových vlastnických hranic) - Celkem cca 0,96ha
Tedy jsou zpět do nezastavěného území navráceny plochy o výměře - celkem cca 1,73ha
Změna č.1 navrhuje novou zastavitelnou plochu:
1/1 - 0,06ha - změna způsobu využití pozemku (popř. části) KN č.152/8 k.ú. Chlístov na
plochu bydlení za účelem výstavby rodinného domu - B
1/3 přemístění trasy navrženého kanalizačního sběrače a ČOV v Chlístově východněji, tj.
dále od objektu čp.1 (pozemek KN st.1/2 k.ú. Chlístov)
1/4– 0,20ha lokalita na sz okraji Kratušína, kde je změna funkce – na bydlení B – ostatní
plocha
1/5 -0,36 ha lokalita na jz okraji Kratušína – na bydlení - rozšíření plochy 5Sb+p
Všechny navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území.Nárůst nových ploch
vychází z celkové urbanistické koncepce, která zachovává především obytné funkce
v území a stabilizuje stávající výrobní areály.
63

Tyto výše uvedené nové zastavitelné plochy (které jsou vymezeny jako náhrada za
pozemky navrácené do nezastavěného území), mají výměru - celkem cca 0,68ha.
Lze tedy konstatovat, že nově navrhované zastavitelné plochy svým rozsahem tvoří cca
1/3 ploch, které touto změnou navracíme do nezastavěného území. Tedy silně převažují
plochy vyjmuté ze zastavitelných ploch - tedy redukce zastavitelných ploch nad nově
navrženými zastavitelnými plochami.
Plocha celkového navrženého záboru ZPF je ve vyváženém poměru se současným
trendem zástavby, je úměrná reálnému zájmu obyvatel, poloze sídla v regionu a
dostupnosti většího centra se zázemím občanské vybavenosti (městem Prachatice).

m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v
zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s
odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán a změna č.1 nestanoví záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Údaje o již uskutečněných investicích do půdy:
V řešeném území jsou stávající meliorace vyznačeny, zasahují na rozvojovou plochu 1/1,
1/3, 1/5.
Plochy ÚSES - Ve změně č.1 územního plánu se nejedná o odnětí ZPF. Je vypuštěna
plocha ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NBK 110 .
Zábor ZPF pro plochy VPS - VPS a VPO nemají nároky na zábor ZPF, změnou č.1 je
doplněn Koridor VPS pro technickou infrastrukturu E1(VVN 110kV Těšovice- Volary) a
P1(VTL plynovod) navazují na sousední území
Slovní popis jednotlivých návrhových ploch - viz kapitola c - urbanistická koncepce a
tabulka rozvojových ploch a kapitola f - stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití.
B = plochy bydlení
Sb+p = plochy smíšené obytné
Ti = plochy technické infrastruktury
Zdůvodnění ve srovnání s jiným možným řešením z hlediska ochrany ZPF a z
hlediska ostatních zákonem chráněných obecních zájmů
Zastavěné území Kratušín se nachází z 90% na III. stupni ochrany ZPF; Chlístov má
zastavěné území na III. stupni ochrany ZPF
Navržené plochy na lokalitách s I. stupněm ochrany a s II. stupněm ochrany ZPF :
Změnou je navržen nulový zábor na plochách s I. stupněm ochrany a s II. stupněm
ochrany ZPF.
Po rebonitaci se z plochy 1/1 nalézá na I. stupni ochrany max. 30m2- což je 0,003ha a
toto zaokrouhlením na 2 desetinná místa je 0 ha.
Ostatní požadavky byly z návrhu změny vypuštěny.
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Navržené plochy na lokalitách s III. stupněm ochrany ZPF :
Lokalita 1/1 v Trpíně (k.ú. Chlístov) je navržena podél stávající komunikace (cca
0,06ha), mezi lokalitami stávající zástavby, je zde předpoklad využití stávajících
inženýrských sítí. Plocha je navržena jako náhrada z redukované zastavitelné plochy.
V lokalitě 1/5 v Kratušíně je navržena zastavitelná plocha pro smíšené bydlení a
podnikání na III. stupni ochrany (cca 0,36ha). Plocha je navržena v návaznosti na
stávající zastavitelnou plochu. Vzhledem k nově vymezeným pozemkům po pozemkové
úpravě je zastavitelnost zahrnuta na celých pozemcích.
Ostatní požadavky byly z návrhu změny vypuštěny. (-Např. změna způsobu využití
pozemku KN č.340/7 k.ú. Chlístov na plochu bydlení za účelem výstavby rodinného
domu nebo chaty – důvodem pro zamítnutí je umístění ve volné krajině, nenavazuje
na zastavěné území ani na zastavitelné plochy, je na III. stupni ochrany ZPF – nebyla
zapracována.
Navržené plochy na lokalitách s V.stupněm ochrany ZPF :
Lokalita 1/3 je navržena pro ČOV – původní lokalita17Ti je posunuta- není to nový zábor
ZPF, ale posunutím plochy je naopak ještě více jak polovina výměry -0,3ha (z původních
celkových 0,5ha) v V. stupni ochrany (místo III. stupně ochrany).
Navržené plochy na lokalitách ostatní plochy- bez záboru ZPF :
V lokalitě 1/4 je navržena plocha pro bydlení na původně vymezené ploše pro sport a
rekreaci uvnitř zastavěného území. Touto změnou je funkční využití změněno. Tato
plocha je v proluce a navazuje na zastavěné území.- jde o ostatní plochu – nejedná se o
zábor ZPF.
Touto změnou č.1 je navráceno do nezastavěného území (Z):
1.) Jako stav – realizované stavby – jsou vymezeny: 19Sb+p Trpín, část 11B - Celkem
cca 0,30ha
2.) Zmenšení zastavitelných ploch - severní část původně vymezené zastavitelné plochy
část 2B a část 9B - Celkem cca 0,46ha (jde o zmenšení v důsledku nového mapového
podkladu – nových vlastnických hranic, a je vypuštěna plocha v majetku obce).
3) Prověřením vymezení hranice zastavěného území (jde o zmenšení v důsledku nového
mapového podkladu – nových vlastnických hranic) - Celkem cca 0,96ha
Tedy jsou zpět do nezastavěného území navráceny plochy o výměře - celkem cca 1,73ha
Celkově jde tedy o snížení záboru ZPF oproti původnímu plánu o 1,73ha
Tyto zastavitelné plochy již původně vymezené územním plánem - výše dle bodu 2.) a 3.)
– mají jiný tvar, přičemž nové části těchto zastavitelných ploch jsou menší (celkově o
1,73ha), než rušené části těchto ploch (šedou šrafou) - dle bodu 1.), 2.) a 3.). Toto je
patrné v grafické části záboru ZPF změny č.1 ÚP.
V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny pouze zastavitelné plochy, navržené touto
změnou č.1: 1/1 – 1/5.
Data
Kratušín Chlístov Celkový součet
I. třída
0
0
0
II. třída
0
0
0
III. třída
0,36
0,06
0,42
IV. třída
0
0
0
V. třída
0
0,06
0,06
Odnětí půdy - ZPF
0,36
0,06
0,42
Odnětí půdy - celkem
0,56
0,06
0,62
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Funkce
B

Data
Odnětí ZPF
Odnětí půdy
Ti
Odnětí ZPF
Odnětí půdy
Sb+p
Odnětí ZPF
Odnětí půdy
Celkem Odnětí ZPF
Celkem Odnětí půdy

Kratušín
0
0,2
0,36
0,36
0,36
0,56

Chlístov Celkový součet
0,06
0,06
0,06
0,08
0
0
0
0
0,36
0,36
0,06
0,42
0,06
0,62

Nově navrhované zastavitelné plochy svým rozsahem tvoří cca 1/3 ploch, které touto
změnou navracíme do nezastavěného území. Tedy silně převažují plochy vyjmuté ze
zastavitelných ploch - tedy redukce zastavitelných ploch (1,73ha) nad nově
navrženými zastavitelnými plochami (0,42ha ze ZPF).
Navíc posunutím plochy 1/3 pro ČOV je celá polovina - 0,3ha z původních celkem 0,5ha
v V. stupni ochrany (místo III. stupně ochrany).
Plocha celkového navrženého záboru ZPF je ve vyváženém poměru se současným
trendem zástavby, je úměrná reálnému zájmu obyvatel, poloze sídla v regionu a
dostupnosti většího centra se zázemím občanské vybavenosti (městem Prachatice).

Vyhodnocení důsledku navrhovaného řešení na PUPFL - lesní pozemky
Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou změnou dotčeny.
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Kratušín
Číslo
lokality

Funkční
využití

1/4

B

1/5

Sb+p

Součet

I. tř.

II. tř.

III.
tř.

IV.
tř.

V. tř.

TTP Orná Sad

TTP Orná Sad

TTP Orná Sad

TTP Orná Sad

TTP Orná Sad

Ostatní
plocha

Odnětí
p.
celkem

Odnětí
p.
ZPF

0,20

0,20

0,00

0,36

0,36

0,20

0,56

0,36

Ostatní
plocha

Odnětí
p.
celkem

Odnětí
p.
ZPF

0,06

0,06

x

0,00

0,00

x

0,06

0,06

0,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vzhledem
k zast. úz.
uvnitř

mimo

Chlístov
I. tř.
Číslo
lokality

Funkční
využití

1/1

B

1/3

Ti

Součet

TTP Orná Sad

0,00

II. tř.
TTP Orná Sad

III. tř.
TTP Orná Sad

IV. tř.
TTP Orná Sad

V. tř.
TTP Orná

Sad

0,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00

0,00

Vzhledem
k zast. úz.
uvnitř

mimo

o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách
Bude doplněno v průběhu projednání

p) vyhodnocení uplatněných připomínek
V rámci společného jednání o návrhu změny územního plánu podle § 50 odst.2 stavebního
zákona byly uplatněny následující připomínky:
1) Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Kratušín, z.s., Za Škardou 327, 370 06
Srubec, předseda spolku Ing.Leoš Polanský - požadavek na vypuštění zastavitelných
ploch bydlení B1/1 a B1/2 z důvodu jejich vzdálenosti od lesa menší než 50m a výskytu
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
Vyhodnocení: Připomínce se částečně vyhovuje.
Zastavitelná plocha bydlení B1/1 zůstává vymezena změnou územního plánu ve stejném
rozsahu. V rámci společného jednání o změně územního plánu nebylo prokázáno, že by
vymezení této zastavitelné plochy kolidovalo s veřejnými zájmy chráněnými zákonem o
lesích a zákonem o ochraně přírody a krajiny. Správa NP Šumava jako příslušný orgán
ochrany přírody a Městský úřad Prachatice, odbor ŽP jako příslušný orgán státní
správy lesů vyslovily souhlas s jejím vymezením. Zastupitelstvo obce Kratušín svým
usnesením ze dne 22.7.2019 souhlasilo s ponecháním této zastavitelné plochy
v územním plánu.
Zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín
ze dne 22.7.2019 z návrhu změny územního plánu vypuštěna. S vymezením této
zastavitelné plochy nesouhlasil příslušný orgán státní správy lesů, který požadoval její
posunutí o 30m směrem na jih z důvodu ochranného pásma lesa.
2) Adam Jirkal, Matějkova 1935/12, 190 00 Praha 9-Libeň – nesouhlas s vedením koridoru
VVN 110 kV Těšovice-Volary přes pozemek KN č. 456/6 k.ú. Kratušín z důvodu
omezení vlastnických práv a narušení krajinného rázu.
Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje. Koridor nadmístního významu VVN 110kV
Těšovice – Volary je převzat ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje jako
nadřazené územně plánovací dokumentace. Podle § 54 odst.6 stavebního zákona je
obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem. Podle § 52 odst.4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje
vydané krajem, nepřihlíží.
3) Prof.Ing.Vladimír Krupauer, CSc., Senior dům, Husova tř.1651/125, České Budějovice
- požadavek na velmi objektivní posouzení zastavitelných ploch bydlení B1/1 a B1/2
z důvodu rozmanitosti místní fauny a flory a výskytu zvláště chráněných druhů
živočichů a rostlin,např.zmije obecná, čolek, mlok apod. a dále z důvodu, že historicky
tyto lokality nebyly nikdy zastavěny.
Vyhodnocení: Připomínce se částečně vyhovuje.
Zastavitelná plocha bydlení B1/1 zůstává vymezena změnou územního plánu ve stejném
rozsahu. V rámci společného jednání o změně územního plánu nebylo prokázáno, že by
vymezení této zastavitelné plochy kolidovalo s veřejnými zájmy chráněnými zákonem o
lesích a zákonem o ochraně přírody a krajiny. Správa NP Šumava jako příslušný orgán
ochrany přírody a Městský úřad Prachatice, odbor ŽP jako příslušný orgán státní
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správy lesů vyslovily souhlas s jejím vymezením. Zastupitelstvo obce Kratušín svým
usnesením ze dne 22.7.2019 souhlasilo s ponecháním této zastavitelné plochy
v územním plánu.
Zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín
ze dne 22.7.2019 z návrhu změny územního plánu vypuštěna. S vymezením této
zastavitelné plochy nesouhlasil příslušný orgán státní správy lesů, který požadoval její
posunutí o 30m směrem na jih z důvodu ochranného pásma lesa.
4) Lenka Miklasová, Písecká 127, 387 31 Radomyšl – nesouhlas se zrušením
zastavitelného plochy na pozemku KN č. 45/12 46/12 k.ú. Kratušín.
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. Část uvedeného pozemku zůstává i nadále
vymezena jako zastavitelná plocha bydlení B1.
5) Ing.Radovana Kutláková, Velké náměstí 44, 383 01 Prachatice – požadavek na
ponechání zastavitelné plochy bydlení B1/2 na části pozemku KN č. 113/1 k.ú. Chlístov
u Lažišť z důvodu, že se neprokázal v předmětné lokalitě výskyt zvláště chráněných
druhů živočichů, a že záměr výstavby rodinného domu splňuje podmínky stanovené
příslušným orgánem ochrany přírody.
Vyhodnocení: Připomínce se nevyhovuje.
Zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín
ze dne 22.7.2019 z návrhu změny územního plánu vypuštěna. S vymezením této
zastavitelné plochy nesouhlasil příslušný orgán státní správy lesů, který požadoval její
posunutí o 30m směrem na jih z důvodu ochranného pásma lesa. Správa NP Šumava
jako příslušný orgán ochrany přírody s jejím vymezením souhlasila. V případě jejího
vymezení v jiné poloze by však nemohla vyloučit významný vliv na území soustavy
Natura 2000 a změna územního plánu by musela být s největší pravděpodobností
posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí.
6) Ing.Leoš Polanský, Matice školské 14, 370 01 České Budějovice - požadavek na
vypuštění zastavitelných ploch bydlení B1/1 a B1/2 z důvodu jejich vzdálenosti od lesa
menší než 50m.
Vyhodnocení: Připomínce se částečně vyhovuje.
Zastavitelná plocha bydlení B1/1 zůstává vymezena změnou územního plánu ve stejném
rozsahu. V rámci společného jednání o změně územního plánu nebyla prokázána kolize
jejího vymezení s veřejnými zájmy chráněnými zákonem o lesích. Městský úřad
Prachatice, odbor ŽP jako příslušný orgán státní správy lesů, vyslovil souhlas
s vymezením této zastavitelné plochy. Zastupitelstvo obce Kratušín svým usnesením ze
dne 22.7.2019 souhlasilo s ponecháním této zastavitelné plochy v územním plánu.
Zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín
ze dne 22.7.2019 z návrhu změny územního plánu vypuštěna. S vymezením této
zastavitelné plochy nesouhlasil příslušný orgán státní správy lesů, který požadoval její
posunutí o 30m směrem na jih z důvodu ochranného pásma lesa.
7) Karel Hodina, Chlístov 26, 383 01 Prachatice – jako vlastník sousedních lesních
pozemků nesouhlasí s vymezením zastavitelných ploch bydlení B1/1 a B1/2 z důvodu
jejich vzdálenosti od lesa menší než 50m.
Vyhodnocení: Připomínce se částečně vyhovuje.
Zastavitelná plocha bydlení B1/1 zůstává vymezena změnou územního plánu ve stejném
rozsahu. V rámci společného jednání o změně územního plánu nebyla prokázána kolize
jejího vymezení s veřejnými zájmy chráněnými zákonem o lesích. Městský úřad
Prachatice, odbor ŽP jako příslušný orgán státní správy lesů, vyslovil souhlas
s vymezením této zastavitelné plochy. Zastupitelstvo obce Kratušín svým usnesením ze
dne 22.7.2019 souhlasilo s ponecháním této zastavitelné plochy v územním plánu.
Zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín
ze dne 22.7.2019 z návrhu změny územního plánu vypuštěna. S vymezením této
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zastavitelné plochy nesouhlasil příslušný orgán státní správy lesů, který požadoval její
posunutí o 30m směrem na jih z důvodu ochranného pásma lesa.
8) Petr Toušek, Chlístov 1, 383 01 Prachatice – požadavek na zakreslení vodovodu z obce
Kratušín do Chlístova a posun navržené ČOV v Chlístově dále od obytné části
z hygienických důvodů.
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje. Změnou územního plánu byla upravena
koncepce rozvoje vodohospodářské infrastruktury stanovená pro osadu Chlístov, tzn.
nově bude uvažováno s napojením osady na veřejný vodovod z Kratušína a dále bylo
přehodnoceno umístění navržené ČOV tak, aby byla maximálně zajištěna eliminace
případných negativních vlivů z jejího budoucího provozu na obytné prostředí.
9) Karel Hodina, Chlístov 26, 383 01 Prachatice – požadavek na ponechání zákresu
rybníku v rozsahu dle platného územního plánu.
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje.
Dle koncepce rozvoje nezastavěného území stanovené územním plánem je obecně
přípustné umisťování vodních ploch v krajině. Vzhledem k jejich často neurčitému
upřesnění z hlediska četnosti, umístění a rozsahu není účelné v územním plánu graficky
konkretizovat jejich vymezení. Z tohoto důvodu je přípustnost umisťování vodních ploch
v krajině stanovena pouze v textové části územního plánu
10) Jiří a Věra Kadlecovi, Husinecká 704, 383 01 Prachatice – nesouhlas s vymezením
zastavitelné plochy bydlení B1/2 z důvodu nedodržení ochranného pásma lesa dle
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (přiloženo vyjádření vlastníka
sousedního lesního pozemku, který požaduje dodržení stanoveného ochranného pásma
lesa), dále z důvodu, že v obci Kratušín je dostatek stavebních pozemků a proto není
třeba vymezovat nové zastavitelné plochy a dále, že na dotčeném pozemku je
vymapován biotop T.1.1-Mezofilní ovsíkové louky odpovídající přírodnímu
evropskému stanovišti 6510-Extenzivní sečené louky nížin a podhůří, který patří mezi
předměty ochrany EVL Šumava.
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje.
Zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín
ze dne 22.7.2019 z návrhu změny územního plánu vypuštěna. V rámci dosavadního
průběhu pořízení změny územního plánu však nebyla prokázána kolize jejího vymezení
s veřejnými zájmy chráněnými zákonem o lesích a zákonem o ochraně přírody a
krajiny. S vymezením této zastavitelné plochy souhlasila Správa NP Šumava jako
příslušný orgán ochrany přírody při splnění předem stanovených podmínek. Vymezení
této zastavitelné plochy zcela nevyloučil ani Městský úřad Prachatice, odbor ŽP jako
příslušný orgán státní správy lesů, který pouze požadoval její posunutí o 30m směrem
na jih z důvodu ochranného pásma lesa.
11) Věra a František Selnerovi, Nám.Přátelství 664, 383 01 Prachatice – nesouhlas
s vymezením zastavitelné plochy bydlení B1/2 z důvodu nedodržení ochranného pásma
lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (přiloženo vyjádření
vlastníka sousedního lesního pozemku, který požaduje dodržení stanoveného
ochranného pásma lesa), dále z důvodu, že v obci Kratušín je dostatek stavebních
pozemků a proto není třeba vymezovat nové zastavitelné plochy a dále, že na
dotčeném pozemku je vymapován biotop T.1.1-Mezofilní ovsíkové louky odpovídající
přírodnímu evropskému stanovišti 6510-Extenzivní sečené louky nížin a podhůří, který
patří mezi předměty ochrany EVL Šumava.
Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje.
Zastavitelná plocha bydlení B1/2 byla na základě usnesení zastupitelstva obce Kratušín
ze dne 22.7.2019 z návrhu změny územního plánu vypuštěna. V rámci dosavadního
průběhu pořízení změny územního plánu však nebyla prokázána kolize jejího vymezení
s veřejnými zájmy chráněnými zákonem o lesích a zákonem o ochraně přírody a
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krajiny. S vymezením této zastavitelné plochy souhlasila Správa NP Šumava jako
příslušný orgán ochrany přírody při splnění předem stanovených podmínek. Vymezení
této zastavitelné plochy zcela nevyloučil ani Městský úřad Prachatice, odbor ŽP jako
příslušný orgán státní správy lesů, který pouze požadoval její posunutí o 30m směrem
na jih z důvodu ochranného pásma lesa.
V rámci veřejného projednání návrhu změny územního plánu podle § 52 stavebního zákona
byly uplatněny následující připomínky:
Bude doplněno v průběhu projednání

Textová část II. odůvodnění změny č.1 ÚP obsahuje strany: 45-71
Grafická část II. odůvodnění změny č.1 ÚP územního plánu obsahuje zejména
II.1. koordinační výkres
II.2. výkres širších vztahů
II.3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
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