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VÝROKOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNA ENÍM ZM N 
(SROVNÁVACÍ TEXT) 

 

a) vymezení zastav ného území 

V Územním plánu erná v Pošumaví (dále jen „ÚP erná v Pošumaví“) je zastav né území vymezeno k 1. 2. 
2014 2021 na základ  zpracovaných územn  analytických podklad  a up esn no dle provedených pr zkum  
a rozbor . Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese základního len ní území a v Hlavním 
výkrese.  

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 
Územní plán erná v Pošumaví ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty 
území, v etn  urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro 
hospodárné využívání zastav ného území a zajiš uje ochranu nezastav ného území a nezastavitelných 
pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného 
území.  
V obci erná v Pošumaví a v celém správním území se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných 
domech, dále rozvoj ob anského vybavení, sportu, výroby a skladování a s tím spojené dopravní i technické 
infrastruktury.  
Ve stávající zástavb  p i realizaci výstavby byt  je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního 
fondu a na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí. Rozvoj zastav ného území je ur en p evážn  k 
rekonstrukci a opravám objekt  s využitím pro bydlení a ob anské vybavení, které nenaruší obytnou funkci. 
Dostavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídel, s maximálním využitím 
stávajících komunikací a technické infrastruktury. Odstavení vozidel v nov  vzniklé zástavb  bude situováno 
vždy na vlastním pozemku u hlavní stavby. Územní plán erná v Pošumaví vytvá í p edpoklady pro kvalitní 
bydlení a pro nové pracovní p íležitosti návrhem ploch ob anského vybavení a ploch smíšených obytných, 
které p isp jí ke stabilizaci místního obyvatelstva, event. migraci nového. 
Díky krásné írod  s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, možnosti 
rekreace u Lipenského jezera, turistickým a cykloturistickým trasám a památkám, je obec erná v Pošumaví 
významným st ediskem pro celoro ní rodinnou rekreaci. Je podporován cestovní ruch a rekrea ní funkce ve 
stávajících objektech, budou vytvo eny podmínky pro agroturistiku, chalupa ení, drobné služby. 

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A P ÍRODNÍCH 
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY 

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY 
Územní plán erná v Pošumaví nevymezuje nové urbanistické, architektonické ani kulturní hodnoty, které by 
rozší ily stávající hodnoty správního území obce. Stávající hodnoty jsou výsledkem historického vývoje a 
lenitosti krajiny.  

Krom  ochrany ešeného území dle platných právních p edpis  z hlediska státní památkové pé e (kulturní 
památky zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek R, území s archeologickými nálezy - vý et je 
uveden v Od vodn ní územního plánu v kapitole vstupní limity využití území) jsou územním plánem chrán ny 
tyto hodnoty: 

- urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídel 
- památky místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R  -  

tj. objekty p ispívající k identit  území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy,…) v etn  
jejich okolí 

- kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území 

Podmínky ochrany - Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d je, innosti a za ízení musí respektovat 
kvalitu urbanistického, architektonického a p írodního prost edí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap . 
realizací nových objekt  drobné architektury, kvalitní úpravou ve ejných prostranství a zvýšenou pé í o 
ztvárn ní novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty p írodní i kulturní.  
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Podstatné je uchování stávajícího uspo ádání cenných staveb v etn  hospodá ských ástí (možnost 
rekonstrukce a p estavby nap . na bydlení). Rovn ž veškeré úpravy venkovních prostor  a ploch musí být 
ešeny s ohledem na historické prost edí a krajinný ráz.  

Na plochách ve ejných prostranství není žádoucí p ipustit takové úpravy, které by znehodnocovaly dané 
prost edí, zejména architektonicky p íznivé dominanty.  

ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo 
k vážnému narušení obrazu obce. Výsadbou ochranné zelen  je možné zmírnit negativní dopad výrobních 
staveb na krajinný ráz. 
Okolí kostela Neposkvrn ného po etí Panny Marie a jednotlivých kaplí v Dolní Vltavici, v Mokré a v Radslavi 

stane nezastav né. Je nutné zachovat roli kostela jako tradi ní architektonické dominanty. Nov  budované 
komunikace ve všech lokalitách budou plynule navazovat na dosavadní komunika ní sí . 
Navržená zástavba se nebude nadm rným m ítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou i 
barevností a také pohledov  nep ízniv  uplat ovat v i tradi ní zástavb  a nemovitým kulturním památkám. 
Nové objekty nebudou svou výškou p ekra ovat výškový horizont stávající zástavby, nebudou vytvá et 
v m ítku neúm rné hmoty objekt , nebudou používány netradi ní materiály, které by se nevhodn  a rušiv  
uplat ovaly. 

ÍRODNÍ HODNOTY 
ešené území je z hlediska ochrany p írody velmi hodnotné a územní plán tyto hodnoty respektuje. Jedná se 

zejména o vyhlášená zvlášt  chrán ná území p írody, soustavu Natura 2000, Chrán nou krajinnou oblast 
Šumava, Chrán nou oblast p irozené akumulace vod Šumava, p írodní rezervace, p írodní památky, památné 
stromy, krajinný ráz a prvky územního systému ekologické stability.  
V územním plánu nedojde k znehodnocení stávajících p írodních hodnot, které je t eba chránit a citliv  
rozvíjet.  
Podmínky ochrany - jsou dány zákonem o ochran  p írody a krajiny.  
V krajin  mimo sídel lze provád t pouze takové innosti a nezbytné stavby (nap . technické a dopravní 
infrastruktury), které nenaruší celkový ráz krajiny a p vodní zástavby a neohrozí p írodu. Oplocení v 
nezastav ném území je možné realizovat pouze formou oplocení pastvin a obor. D ležité je chránit význa né 
stromy solitéry, skupiny strom , stromo adí v urbanizovaném i neurbanizovaném území, u památných strom  
pak sledovat zdravotní stav a vykonávat pouze asana ní ezy. Výsadbou izola ní zelen  lze potla it p sobení 
rušivých dominant v obrazu obce, p edevším pak výrobních areál . 
Stavby trvalého charakteru (nap . bydlení, rekreace, podnikání, apod.) je možné na zastavitelných plochách 
umístit v minimální vzdálenosti 25m od okraje lesa, u dostaveb v rámci zastav ného území rozhoduje orgán 
SSL v rámci navazujících ízení. 

CIVILIZA NÍ HODNOTY 
Jedná se zejména o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. 
Hodnoty technické infrastruktury jednotlivých sídel dávají velké p edpoklady ke stabilizaci a rozvoji 
obyvatelstva nejen v oblasti bydlení, ale i pracovních p íležitostí. Vlivem ešení územního plánu dochází k 
rozvoji a zlepšení civiliza ních hodnot v d sledku návrhu nových ploch pro bydlení, ob anské vybavenosti, 
ve ejného prostranství, v etn  zlepšení technické a dopravní infrastruktury. 
Podmínky ochrany - návrh ochrany civiliza ních hodnot spo ívá v jejich zachování a podporou vybudování 
nových vodovodních a kanaliza ních ad  v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, istíren 
odpadních vod, osazení nových trafostanic, zachování a rozvíjení dopravní infrastruktury. Nové ešení nemá 
negativní dopad na p írodní a kulturní hodnoty v území. 

c) urbanistická koncepce, v etn  urbanistické kompozice, vymezení zastavitelných 
ploch s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a 
systému sídelní zelen  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové 
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti ešeného území. itom se respektuje ur itá 
uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci 
výstavby je t eba zachovávat za len ní nejen na okolní zastav né území, ale i do krajiny a p itom respektovat 
veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty, dominanty, kulturní 
památky.  
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V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny plochy s ur ením jejich hlavního, p ípustného, p ípadn  
podmín  p ípustného využití, nep ípustného využití a podmínek prostorového uspo ádání - viz údaje kap. f) 
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití…. 
Kritériem pro koncepci je ochrana p írodních, kulturních a architektonických hodnot, ochrana zem lského 

dního fondu s nejvyšším stupn m ochrany. 
i zpracování územního plánu musí být respektována veškerá ustanovení zákona o ochran  p írody a krajiny 

a na n j navazujících právních p edpis  a nebudou navrhovány žádné rozvojové plochy a funk ní využití, 
které by byly s t mito p edpisy v rozporu. 

i realizaci výstavby byt  je nutné klást d raz na modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv 
zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt  je t eba podporovat možnost z izování 
prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. 
Vymezením ploch pro bydlení, výrobu a ob anské vybavení vytvá í územní plán podmínky pro stabilizaci 
po tu obyvatel, zlepšení v kové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci a jeho ástech.  
Nové plochy pro bydlení jsou nej ast ji situované po obvod  sídel, p ípadn  navazují na zastav né území, 
nebo vypl ují proluky v zastav ném území.  
Podmínkou pro výstavbu objekt  pro bydlení soust ed ných podél silnic I., II. a III. t ídy a železni ní dráhy je 
prokázání eliminace hlukové zát že. 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY 
V p ípad  st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto ochranných pásem 
(dále jen „OP“) v navazujících ízeních. 

Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druh  
staveb.  
k.ú. erná v Pošumaví  

OZNA ENÍ 
PLOCH CHARAKTERISTIKA PLOCH 

B1 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla erná v Pošumaví severním sm rem.  
Obsluha území – sjezdem ze silnice I/39. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné 
pásmo elektrického vedení VN v etn  trafostanice, ochranné pásmo silnice (zvýšená 
hygienická zát ž hluku), telekomunika ní kabel, návrh koridoru technické infrastruktury, návrh 
el. vedení v etn  trafostanice, návrh vodovodu, návrh kanalizace, ochranné pásmo vodního 
zdroje II. stupn , meliorace.  

B2 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla erná v Pošumaví severovýchodním 
sm rem. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), návrh el. 
vedení v etn  trafostanice, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

B3 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla erná v Pošumaví východním sm rem.  
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo elektrického vedení VN, návrh elektrického 
kabelového vedení, vodovod, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , území 
s archeologickými nálezy, meliorace. 

B4 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla erná v Pošumaví jihozápadním 
sm rem.  
Obsluha území – ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné 
pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), 
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telekomunika ní kabel, návrh koridoru technické infrastruktury, návrh el. kabelového vedení, 
návrh vodovodu, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

B28 

Plocha bydlení – plocha p estavby uvnit  zastav ného území v centrální ásti sídla erná 
v Pošumaví. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn . 

B29 

Plocha bydlení – v místní ásti Slavkovice. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel, ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn . 

B32 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Bližná západním sm rem. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné 
pásmo elektrického vedení VN, území s archeologickými nálezy, návrh koridoru technické 
infrastruktury, návrh vodovodu, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn .  

B61 
Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Pláni ka severním sm rem. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo elektrického vedení VN. 

B62 

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Pláni ka východním sm rem. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo silnice 
(zvýšená hygienická zát ž hluku), území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel, 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

B63 

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území místní ásti Lesní domky východním 
sm rem. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

B71 

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Muckov západním sm rem. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo elektrického vedení 
VN, ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), území s archeologickými 
nálezy, navržená trafostanice, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , prognózní zdroj 
vyhrazených nerost  (hrani ). 

B72 

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Muckov východním sm rem. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo elektrického vedení VN v etn  trafostanice, ochranné 
pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), území s archeologickými nálezy, návrh el.  
kabelového vedení, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

B74 

Plocha bydlení – jihovýchodn  od sídla Muckov. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), vodovod, 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

B78 Plocha bydlení – severovýchodn  od sídla Muckov.  
Obsluha území – z místní komunikace. 

B81 
Plocha bydlení – jižn  od místní ásti Bedná e.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy.  
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B83 
Plocha bydlení – jižn  od místní ásti Bedná e.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – vzdálenost 50m od okraje lesa, území s archeologickými nálezy.  

B84 
Plocha bydlení – východn  od místní ásti Bedná e.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – vzdálenost 50m od okraje lesa.  

B87 
Plocha bydlení – západn  od místní ásti Bedná e.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – vzdálenost 50m od okraje lesa, území s archeologickými nálezy.  

B91 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha bydlení – jižn  pod sídlem Mokrá.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – prognózní zdroj vyhrazených nerost , haldy, poddolované území, 
ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž 
hluku), telekomunika ní kabel, navržená trafostanice, návrh vodovodu, návrh ochranného 
pásma vodního zdroje II. stupn , ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , návrh koridoru 
technické infrastruktury dle AZÚR v oblasti zásobování plynem, meliorace.  

B93 

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Mokrá severním sm rem.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (II. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, haldy, poddolované 
území, území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel, vodovod, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

B148 

Plocha bydlení – plocha p estavby jihovýchodn  od sídla Bližná. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, chrán né 
ložiskové území, výhradní ložisko nerostných surovin, dobývací prostor, haldy, poddolované 
území, území s archeologickými nálezy, návrh koridoru technické infrastruktury, kanalizace, 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace, návrh koridoru pro Polipenský vodovod. 

B153 

Plocha bydlení – plocha p estavby na jižním okraji sídla Mokrá. 
Obsluha území – dopravní obsluha z stává beze zm ny. 
Limity využití území – prognózní zdroj vyhrazených nerost , haldy, poddolované území,     
haldy, území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

B157 

Plocha bydlení – plocha navazuje na zastav né území ve východní ásti sídla Bližná. 
Obsluha území – bude využito  p íjezdu souvisejícího navazujícího objektu. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, chrán né 
ložiskové území, území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn . 

B159 

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Mokrá severozápadním sm rem.  
Obsluha území – dopravní obsluha z stává beze zm ny. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, haldy, poddolované 
území, území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

OV6 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha ob anského vybavení – navazuje na zastav né území sídla erná v Pošumaví 
severovýchodním sm rem.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

OV12 Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha ob anského vybavení – v proluce mezi stávající zástavbou v ásti Jest ábí.  
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Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, kanalizace, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , návrh el. 
vedení v etn  trafostanice, meliorace. 

OV13 

Plocha ob anského vybavení – plocha p estavby v zastav ném území v ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

OV24 

Plocha ob anského vybavení – navazuje jižn  na zastav né území v blízkosti ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

OV42 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha ob anského vybavení – navazuje na zastav né území sídla Radslav 
severovýchodním sm rem.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, radioreléová trasa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , 
návrh vodovodu, meliorace. 

OV97 

Plocha ob anského vybavení – jihozápadn  od sídla Mokrá.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, haldy, poddolované 
území, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

OV52.SR20 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha ob anského vybavení – navazuje zastav né území v západní ásti sídla Dolní 
Vltavice.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
elektrického vedení VN, podzemní vojenský ú elový objekt, území s archeologickými nálezy, 
elektrické kabelové vedení VN 22kV, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

OV114 

Plocha ob anského vybavení – navazuje západním sm rem na zastav né území v místní 
ásti Bedná e.  

Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – vzdálenost 50m od okraje lesa, území s archeologickými nálezy, 
meliorace.  

OV115 

Plocha ob anského vybavení – plocha p estavby uvnit  zastav ného území v ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

OV133 

Plocha ob anského vybavení – západn  od sídla Bližná, v místní ásti Lískovec.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo elektronického komunika ního za ízení, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn .  

OV152 Plocha ob anského vybavení – plocha p estavby v sídle erná v Pošumaví, lokalit  u 
mostu. 



 
 

9/83 
 

Obsluha území – stávající zp sob z místní komunikace.    
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn , hrani  navržené koridory dopravní a železni ní infrastruktury. 

OV154 

Plocha ob anského vybavení – plocha p estavby v centrální ásti sídla erná v Pošumaví. 
Obsluha území – stávajícím zp sobem ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), území s archeologickými nálezy, návrh koridoru 
technické infrastruktury, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

OV158 

Plocha ob anského vybavení – áste  plocha p estavby a áste  nový návrh 
v centrální ásti sídla erná v Pošumaví. 
Obsluha území – ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

OV166 

Plocha ob anského vybavení – v jižní ásti správního území obce erná v Pošumaví, podél 
silnice II/163. 
Obsluha území – sjezdem ze silnice II. t ídy. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

OS14 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha ob anského vybavení - sportu – severn  od sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z nov  vybudované komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, návrh koridoru 
technické infrastruktury, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

OS15 

Plocha ob anského vybavení - sportu – v místní ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, kanalizace, návrh 
vodovodu, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace.  

OS25 

Plocha ob anského vybavení - sportu – navazuje jižním sm rem na zastav né území 
v blízkosti ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , návrh kanalizace (výtlak), meliorace. 

OS45 

Plocha ob anského vybavení - sportu – severovýchodn  od sídla Radslav.  
Obsluha území – z nov  vybudované komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, radioreléová 
trasa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

OS46 

Plocha ob anského vybavení - sportu – jižn  od sídla Radslav.  
Obsluha území – z nov  vybudované komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, území s archeologickými nálezy, radioreléová trasa, návrh kanalizace, ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace.  

OS145 

Plocha ob anského vybavení - sportu – jihovýchodn  od sídla erná v Pošumaví. 
Obsluha území – ze silnice II. t ídy. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), 
telekomunika ní kabel, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace, ochranné 
pásmo elektrického vedení VN, vzdálenost 50m od okraje lesa, vodovod, ochranné pásmo 
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vodního zdroje II. stupn  – návrh, lokální biokoridor, navržená cyklostezka (VPS), prognózní 
zdroj vyhrazených nerost . 

OR30 

Plocha ob anského vybavení - rekreace – plocha p estavby v zastav ném území sídla 
erná v Pošumaví.  

Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice I. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

SO5 

Plocha smíšená obytná – v místní ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

SO7 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha smíšená obytná – v centrální ásti sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), území s archeologickými nálezy, návrh koridoru 
technické infrastruktury, navržená trafostanice, návrh vodovodu, kanalizace, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn .  

SO9 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha smíšená obytná – jižn  od sídla erná v Pošumaví, v místní ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace, zástavba je dále podmín na realizací MK spojující tuto 
lokalitu a silnici III/1638. Konkrétní ešení této komunikace bude ponecháno na územním 
ízení ve vazb  na ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona.    

Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, návrh el. 
vedení v etn  trafostanice, telekomunika ní kabel, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , 
meliorace. 

SO10 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha smíšená obytná – v místní ásti Jest ábí.   
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, haldy, poddolované 
území, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

SO41 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha smíšená obytná – severovýchodn  od sídla Radslav. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn , návrh el. vedení v etn  trafostanice, meliorace. 

SO44 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha smíšená obytná – jižn  od sídla Radslav.  
Obsluha území – z navržené propojovací komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, radioreléová trasa, návrh el. vedení v etn  trafostanice, návrh vodovodu, návrh 
kanalizace, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace.  

SO50b 

Plocha smíšená obytná – plocha p estavby v jižní ásti zastav ného území sídla Radslav.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod, ochranné pásmo vodního 
zdroje II. stupn . 



 
 

11/83 
 

SO51 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha smíšená obytná – severovýchodn  od zastav ného území sídla Dolní Vltavice.  
Obsluha území – ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), ochranné pásmo 
vodního zdroje I. stupn , návrh koridoru technické infrastruktury, vodovod, návrh kanalizace, 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , návrh cyklotrasy, návrh el. vedení v etn  
trafostanice, návrh koridoru technické infrastruktury dle AZÚR v oblasti zásobování plynem. 

SO55 

Plocha smíšená obytná – plocha p estavby uvnit  zastav ného území sídla Dolní Vltavice.  
Obsluha území – ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

SO110 

Plocha smíšená obytná – plocha p estavby v zastav ném území sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – sjezdem ze silnice I. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), kanalizace, ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupn .  

SO111 

Plocha smíšená obytná – plocha p estavby v zastav ném území místní ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn . 

SO119 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha smíšená obytná – navazuje severovýchodním sm rem na zastav né území sídla 

erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

SO120 
Plocha smíšená obytná – navazuje na zastav né území v místní ásti Bedná e.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy.  

SO121 

Plocha smíšená obytná – jižn  od místní ásti Jámy.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy, otev ená vodote , meliorace. 
Realizace staveb je dále podmín na zpracováním hodnocení vliv  stavby na krajinný ráz 
podle § 12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. a zpracováním biologického hodnocení podle § 67 
téhož zákona. 

SO122 

Plocha smíšená obytná – plocha p estavby v zastav ném území ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

SO155 

Plocha smíšená obytná – plocha p estavby v centrální ásti sídla erná v Pošumaví. 
Obsluha území – stávajícím zp sobem ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), návrh koridoru technické infrastruktury, ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn . 

SO156 
Plocha smíšená obytná – plocha p estavby v centrální ásti sídla erná v Pošumaví. 
Obsluha území – stávajícím zp sobem ze silnice III. t ídy, p ípadn  z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
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významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), území s archeologickými nálezy, návrh koridoru 
technické infrastruktury, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

VS17 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha výroby a skladování – navazuje jižním sm rem na zastav né území sídla erná v 
Pošumaví.  
Obsluha území – ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
elektrického vedení VN, ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), návrh 
koridoru technické infrastruktury, návrh elektrického vedení v etn  trafostanice, ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn . 

VS109 

Plocha výroby a skladování – východn  od sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo elektrického vedení VN, telekomunika ní kabel, 
vodovod, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace.  

VS147 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha výroby a skladování – jižn  od sídla erná v Pošumaví, v místní ásti Jest ábí.  
Obsluha území – z místních komunikací.    
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (II. a III. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava,  
telekomunika ní kabel, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

VS148 

Plocha výroby a skladování – v jihovýchodní ásti sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místní komunikace, silnice II/163 nebo vnitroareálových komunikací.  
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava, Natura 2000 – evropsky významná 
lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo komunikace, 
chrán né ložiskové území.  
Nutno postupovat dle ust. §§ 18 a 19 zákona . 44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného 
bohatství, v platném zn ní (horní zákon), v ásti plochy VS148 zasahující do chrán ného 
ložiskového území. Využití plochy výroby a skladování VS148 je možné pouze za 

edpokladu, že investor získá souhlasné závazné stanovisko krajského ú adu s umíst ním 
stavby v chrán ném ložiskovém území podle §19 odst. 1 horního zákona.  

VE117 

Plocha výroby a skladování - ekofarma – severovýchodn  od sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupn , meliorace. 

VE118 
Plocha výroby a skladování - ekofarma – severovýchodn  od sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

VE143 

Plocha výroby a skladování - ekofarma – severovýchodn  od sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), Chrán ná 
krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky významná lokalita, Chrán ná 
oblast p irozené akumulace vod Šumava, meliorace. 

SV18 

Plocha smíšená výrobní – v centrální ásti sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – ze silnice II. t ídy. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), území 
s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , 
meliorace.  

SV150 

Plocha smíšená výrobní – jižn  od sídla erná v Pošumaví. 
Obsluha území – ze silnice II. t ídy. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), stávající a 
navržené ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , vzdálenost 50m od okraje lesa, 
telekomunika ní kabel, meliorace, prognózní zdroj vyhrazených nerost . 



 
 

13/83 
 

TI8 

Plocha technické infrastruktury – áste  plocha p estavby a áste  návrh v centrální 
ásti sídla erná v Pošumaví. 

Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupn , meliorace, ochranné pásmo elektrického vedení VN v etn  trafostanice. 

TI50a 

Plocha technické infrastruktury – jižn  od sídla Radslav.  
Obsluha území – z nov  vybudované ú elové komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

TI99 

Plocha technické infrastruktury – mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

TI130 

Plocha technické infrastruktury – místní ást Jámy.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy, meliorace. Realizace staveb je dále 
podmín na zpracováním hodnocení vliv  stavby na krajinný ráz podle § 12 odst. 2 zákona 
114/1992 Sb. a zpracováním biologického hodnocení podle § 67 téhož zákona. 

TI135 
Plocha technické infrastruktury – plocha p estavby v jižní ásti sídla Muckov.  
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III. t ídy. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy. 

TI162 

Plocha technické infrastruktury – severn  od sídla Radslav.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

TI163 

Plocha technické infrastruktury – severn  od sídla Dolní Vltavice.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

TI164 

Plocha technické infrastruktury – plocha p estavby v centrální ásti sídla Dolní Vltavice.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

 VP21 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha ve ejných prostranství – severn  od sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – z místních komunikací. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, návrh 
kanalizace, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , návrh koridoru technické infrastruktury. 

VP39 

Plocha ve ejných prostranství – jihovýchodn  od sídla Bližná.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, chrán né 
ložiskové území, výhradní ložisko nerostných surovin, dobývací prostor, haldy, poddolované 
území, ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická 
zát ž hluku), navržená maximální hranice negativního vlivu istírna odpadních vod, území 
s archeologickými nálezy, návrh koridoru technické infrastruktury, kanalizace, ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

VP47 Plocha ve ejných prostranství – východn  navazující na zastav né území sídla Radslav.  
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Obsluha území – z místní komunikace.  
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné pásmo 
elektrického vedení VN, území s archeologickými nálezy, radioreléová trasa, návrh koridoru 
technické infrastruktury, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , návrh el. vedení, návrh 
vodovodu. 

VP48 

Plocha ve ejných prostranství – jižn  od sídla Radslav.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, návrh vodovodu, kanalizace, návrh kanalizace, ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupn , meliorace.  

VP100 

Plocha ve ejných prostranství – plocha p estavby v centrální ásti sídla Mokrá.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, haldy, poddolované 
území, území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel, návrh ochranného pásma 
vodního zdroje II. stupn , ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

VP124 

Plocha ve ejných prostranství – v centrální ásti sídla erná v Pošumaví.  
Obsluha území – ze silnice II. t ídy. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice, území s archeologickými nálezy, návrh 
koridoru technické infrastruktury, návrh elektrického kabelového vedení VN 22 kV, návrh 
vodovodu, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

VP125 

Plocha ve ejných prostranství – plocha p estavby v centrální ásti sídla Muckov.  
Obsluha území – ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy, ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupn . 

VP127 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha ve ejných prostranství – navazuje na zastav né území sídla Bližná západním 
sm rem.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (IV. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, chrán né ložiskové 
území, ochranné pásmo elektrického vedení VN, telekomunika ní kabel, návrh koridoru 
technické infrastruktury, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

VP128 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha ve ejných prostranství – severovýchodním sm rem od sídla erná v Pošumaví.  
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), kanalizace, 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

VP136 

Pro tuto plochu je uloženo prov ení územní studií. 
Plocha ve ejných prostranství – jihozápadním sm rem od sídla erná v Pošumaví, sm rem 
na Jest ábí.  
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, návrh 
cyklotrasy, kanalizace, meliorace, telekomunika ní kabel, ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupn , meliorace. 

VP141 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha ve ejných prostranství - jižn  pod sídlem Mokrá. 
Limity využití území – prognózní zdroj vyhrazených nerost , haldy, poddolované území, 
ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž 
hluku), návrh vodovodu, návrh kanalizace, návrh ochranného pásma vodního zdroje II. 
stupn , ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , návrh koridoru technické infrastruktury dle 
AZÚR v oblasti zásobování plynem, meliorace. 

VP144 Plocha ve ejných prostranství – jihovýchodn  od sídla erná v Pošumaví. 



 
 

15/83 
 

Obsluha území – ze silnice II. t ídy. 
Limity využití území – ochranné pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), 
telekomunika ní kabel, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace, ochranné 
pásmo elektrického vedení VN, vodovod. 

VP165 

Plocha ve ejných prostranství – severní ást sídla Dolní Vltavice. 
Obsluha území – sjezdem ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné 
pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo silnice, návrh koridoru technické 
infrastruktury, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

R129 

Plocha rekreace – navazuje východním sm rem na zastav né území sídla Radslav.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (III. a IV. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, území 
s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel, návrh koridoru technické infrastruktury, 
návrh vodovodu, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn . 

R152 

Plocha rekreace – v místní ásti Jámy.  
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území – území s archeologickými nálezy, telekomunika ní kabel, ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupn , meliorace. 

k.ú. Kyselov 

OZNA ENÍ 
PLOCHY CHARAKTERISTIKA PLOCHY 

OV150 

Pro tuto plochu je uloženo po ízení a vydání regula ního plánu. 
Plocha ob anského vybavení – navazuje na zastav né území v jižní ásti katastrálního 
území Kyselov.  
Obsluha území – sjezdem ze silnice III/1638. 
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava (II. a III. zóna), Natura 2000 – 
evropsky významná lokalita, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, ochranné 
pásmo silnice (zvýšená hygienická zát ž hluku), ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn .  

 

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN  
Stávající systém sídelní zelen  bude zachován a dále rozvíjen. Územní plán erná v Pošumaví vymezuje 
sídelní zele  v navržených plochách ve ejného prostranství. Jsou to zejména plochy ve ejných prostranství, u 
kterých je stanovena podmínka primárního ur ení k realizaci zelen , a jsou za azeny mezi ve ejn  prosp šná 
opat ení.  

ípadná výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo silni ní pozemek a v 
souladu s § 33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu zákonem 
458/2000 Sb. a p íslušnými ustanoveními SN. Další plochy sídelní zelen  lze realizovat výsadbou alejí okolo 
polních cest, remízk , vodote í, vodních ploch. Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé 
terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do b eh  a vodních ploch. 

d) koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování, vymezení 
ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro 
jejich využití 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

SILNI NÍ DOPRAVA 
V navržených plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu 
s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou zakresleny plochy pro místní 
komunikace v rozvojových plochách. 
Vybudování místních nebo ú elových komunikací je p ípustné ve všech plochách s rozdílným zp sobem 
využití. Dopravní napojení zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím sít  kapacitn  odpovídajících 



 
 

16/83 
 

silnic nižších t íd a místních komunikací, co nejmenším po tem p ímých vjezd  na silnice I., II. a III. t íd. 
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním 
pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt  nabízejících ubytovací služby. 
Navržené plochy pro bydlení a ob anské vybavení musí respektovat ochranné pásmo silnice I/39. U t chto 
lokalit je možnost zasažení nep íznivými vlivy ze silni ní dopravy, p edevším hlukem. V rámci následujících 
stavebních ízeních je nutno posoudit toto p ípadné zasažení a na základ  toho budou navržena i pot ebná 
technická opat ení na náklady investora budoucí výstavby. Protihluková opat ení v p ípad  nespln ní 
hlukových limit  pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena z prost edk SD. 
V ÚP jsou ešeny stavební úpravy silnice II. t ídy v blízkosti sídla Pláni ka, které se týkají trasy se zam ením 
na odstran ní sm rových oblouk  malých polom . Tyto stavební úpravy jsou sou ástí dopravního koridoru 
DI65. 
Do správního území obce erná v Pošumaví zasahuje dle AZÚR obchvat silnice I/39 v úseku erná v 
Pošumaví - H rka D13/4 (nové k ížení se železni ní tratí, severní obchvat ásti sídla H rka). Územní plán 
tento koridor respektuje (DI103.D13/4). 
Homogenizace silnice I/39 a její k ížení s navrženým koridorem železni ní dopravy DIŠ102.D16 je ešena 
vymezením koridoru dopravní infrastruktury DI137. 
Z d vodu nár stu intenzity dopravy na komunikaci komunikacích vedoucích do osady Radslav je uvažováno s 
rozší ením parametr  této chto komunikacekomunikací. Na místní komunikaci Bližná - Radslav je vymezen 
koridor dopravní infrastruktury DI161 a na místní komunikaci erná v Pošumaví – Radslav koridor dopravní 
infrastruktury DI167 pro možné rozší ení t chto komunikací. Lokalita SO44 bude dopravn  obsloužena z nov  
vybudované propojovací komunikace vedoucí po ploše s ozna ením VP47. V návaznosti na navrhovanou 
zástavbu v Radslavi je vymezeno parkovišt  s ozna ením DI142. 
Pro dopravní obsluhu plochy SV150 je podél stávající silnice II/163 navržena plocha pro odbo ovací pruh 
s ozna ením DI151. V p ípad  realizace této plochy musí být postupováno podle § 18 a 19 horního zákona, 
protože leží v ochranném ložiskovém území. 
V centrální ásti sídla erná v Pošumaví se navrhuje plocha s ozna ením DI160 pro okružní k ižovatku 
v míst  k ížení silnic I/39 a II/163. 
Trasy místních komunikací II., III. a IV. t íd jsou p evzaty z Pasportu místních komunikací - erná v Pošumaví 
(Dopravní centrum, s.r.o.; listopad 2003).  
Všechna nová p ipojení ešených lokalit na silni ní sí  I. t ídy budou p edem projednána s SD R G  a SD 

R, Správou eské Bud jovice. P ipojení nov  navržených lokalit na silni ní sí  bude ešeno pomocí 
komunikací nižší t ídy a stávajících p ipojení na silnici I/39. 
Na vjezdu do sídla erná v Pošumaví ve sm ru od Horní Plané a od eského Krumlova budou na pr tahu 
silnice I/39 provedena taková technická opat ení, která povedou ke snížení rychlosti a tím ke zklidn ní 
dopravy a dosažení vyšší bezpe nosti všech ú astník  silni ního provozu (není sou ástí grafické ásti).  

ŽELEZNI NÍ DOPRAVA 
V územním plánu je vymezen koridor pro železni ní dopravu - ŠED - (DIŠ102.D16) - pro lehkou železnici 
systému tram-train ( esky vlakotramvaj) kontinuáln  vymezený v úseku Lipno nad Vltavou - erná 
v Pošumaví D16. 

VODNÍ DOPRAVA 
Územní plán vymezuje v návaznosti na vodní cestu plochu vodní dopravy pro p ístav (DIV101). 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA A TURISTICKÉ TRASY 
Sou asný systém cyklostezek a cyklistických a turistických tras z stane zachován.  
Nov  jsou vymezeny koridory pro cyklostezky DI108, DI132, DI139, DI140 a DI137 a cyklotrasa propojující 
stávající cyklostezky Bližná  - Radslav a Radslav – erná v Pošumaví. 
DI108 - v k.ú. Kyselov, koridor je vymezen v rozsahu stávající komunikace s možností p ípadných úprav. 
DI132 – erná v Pošumaví – Frymburk.  
DI139 - návrh na úpravu cyklostezky v etn  podjezdu pod silnicí I/39; trasa koridoru navržena na základ  
podklad  poskytnutých firmou DoPI, s.r.o. 
DI137 – koridor pro cyklostezku je veden ve stejné ploše s koridorem DIŠ102.D16, zárove eší homogenizaci 
I/39 a k ížení DIŠ102.D16 se silnicí I/39 a dalšími liniovými dopravními stavbami. 
DI140 – levob ežní trasa vedoucí po b ehu „malého Lipna“; trasa koridoru navržena na základ  podklad  
poskytnutých firmou DoPI, s.r.o. 
Pozn.: koridory DI137 a DI140 jsou áste  vedeny po plochách vodních a vodohospodá ských. Tyto úseky 
jsou graficky znázorn né jako p ekryvné. 
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Vymezené cyklotrasy jsou p evzaty ze Studie rozvoje obce erná v Pošumaví (Atelier 8000 spol. s r.o.). 
Jedná se o sí  cyklotras v celém správním území. 
Rozvoj dopl kových za ízení (odpo ívky, ob erstvení, informa ní tabule, atd.) je umožn n v rámci p ípustných 
využití navrhovaných ploch ve ejných prostranství a ploch dopravní a technické infrastruktury. 

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ  

ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu 
vegetace zejména v okolí vodních tok . P edpokládá se rekonstrukce rybník , jejichž technický stav toto 
vyžaduje. Dále se umož ují vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení 
erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Na zem lských a lesních pozemcích lze z izovat vodní plochy. 
Územním plánem je v místní ásti Jámy navržena vodní a vodohospodá ská plocha s ozna ením V131. 
Pokud bude tato plocha realizována spole  s plochami SO121 a TI130 je ú elné zpracování spole ného 
biologického hodnocení a hodnocení vliv  na krajinný ráz. V místní ásti Bedná e je navržena plocha vodní a 
vodohospodá ská s ozna ením V151 sloužící primárn  k zadržení vody v krajin . 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Skupinový vodovod Lipenská oblast (TI107) 
Zdrojem Skupinového vodovodu Lipenská oblast bude již vybudovaný vrt HJ5 (jihovýchodn  od Bližné, 
vydatnost 14 l/s) a štola Josef v d l (západn  od Mokré, vydatnost 13 l/s). Se zdrojem HV8 (jihovýchodn  od 

erné v Pošumaví, vydatnost 4.4 l/s) se zatím neuvažuje. Zdroje mají zpracovaný návrh ochranný pásem. 
Surová voda z jednotlivých zdroj  bude erpána do navrhované sdruženého objektu úpravny vody s 
vodojemem Lískovec 2x 600 m3 v blízkosti vodojemu Bližná. Upravená voda bude dopravována ve sm ru 
Horní Planá, ve sm ru erná v Pošumaví (do VDJ erná starý), do Radslavi a do Dolní Vltavice, odkud bude 
dále dopravována sm rem (vodovodní ad veden po dn  Lipenské vodní nádrže) Hruštice-Ková ov, Lojzovy 
Paseky, P edmostí, Frymburk, P ední Výto , Kobylnice, Slupe ná a Lipno nad Vltavou. 
V rámci zásobování Horní Plané ze zdroje Bližná je v p edstihu navrženo erpání z vrtu HJ5 do vodojemu 

erná a odtud gravita ní doprava vody p es hráz sm r Horní Planá. 
erná v Pošumaví 

Zásobování pitnou vodou obce z stane zachováno. Navrhuje se napojení na p ipravovaný Skupinový 
vodovod Lipenská oblast. Lokality ur ené k zástavb  budou napojeny na stávající nebo p ipravovaný (p íp. 

es redukci tlaku) vodovodní systém. 
Stávající vodovod autocampingu bude rekonstruován v . vyhlášení ochranného pásma v nejbližším okolí 
zdroje. 
Podmá ené území v okolí prameništ  Slavonice je nutno odvodnit. 
V horní ásti sídla erná v Pošumaví je v rámci výstavby rodinných dom  navrhováno z ízení II. tlakového 
pásma. 
Zdrojem požární vody pro sídlo je vodárenská nádrž Lipno I a stávající vodovod. 
Bližná 
Zásobování osady pitnou vodou z stane zachováno. Vodovodní potrubí, zejména starší a z AC, vyžaduje 
rekonstrukci. Navrhuje se napojení sídla na Skupinový vodovod Lipenská oblast. Navrhuje se trasa vodovodu 
mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá. 
Zdrojem požární vody pro sídlo je Lipenské jezero a stávající vodovod. 
Dolní Vltavice 
Zásobování osady pitnou vodou z stane zachováno. Navrhuje se napojení sídla na Skupinový vodovod 
Lipenská oblast. Navrhuje se plocha pro realizaci stavby pro akumulaci pitné vody. U stávajících zdroj  DV-1 
a DV-2 budou vyhlášena ochranná pásma.  
Zdrojem požární vody pro sídlo je Lipenské jezero. 
Mokrá 
Zásobování osady pitnou vodou z stane zachováno. Navrhuje se rozší ení stávající vodovodní sít  a p ipojení 
stávajícího vrtu v . vyhlášení ochranných pásem. U stávajícího vodojemu se navrhuje AT stanice pro výše 
položenou zástavbu. Navrhuje se trasa vodovodu mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá. 
Zdrojem požární vody pro sídlo je Lipenské jezero (vzdálenost 1,5 km) a stávající vodovod. 
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Muckov 
Zásobování sídla pitnou vodou z stane zachováno. U ásti stávajícího vodovodu je navržena jeho vým na. 
Dále se navrhuje dostavba vodovodní sít  v . do ásti Bedná e a rekonstrukce erpací stanice a vodojemu. 
Zdrojem požární vody pro sídlo je stávající vodovod. 
Pláni ka 
Zásobování sídla pitnou vodou je vyhovující. Navrhované lokality budou zásobovány pitnou vodou 
z individuálních zdroj . Navrhuje se výstavba vodojemu za spot ebišt m (severn  od sídla na kót  cca 812 m 
n.m.). Okolo zdroj  bude vyhlášeno ochranné pásmo. 
Jest ábí 
Zásobování chatové oblasti pitnou vodou z stane zachováno. Navrhuje se pouze rozší ení vodovodní sít . 
Zdrojem požární vody pro sídlo je Lipenské jezero a stávající vodovod. 
Radslav 
Chatovou oblast se navrhuje napojit na Skupinový vodovod Lipenská oblast. 
Zdrojem požární vody pro sídlo je Lipenské jezero. 
U Baštý e 
V chatové oblasti se s výstavbou vodovodu pro ve ejnou pot ebu neuvažuje. 
Zdrojem požární vody pro sídlo je Lipenské jezero. 

ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. 
Nové vodovodní ady jsou navrhovány v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud 
nenapojeným objekt m a budou p ednostn  ukládány do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách 
ve ejných prostranství.  

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
Stavby podle druhu a pot eby musí být napojeny na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, pokud je to 
technicky možné a ekonomicky p ijatelné. V opa ném p ípad  je nutno realizovat za ízení pro 
zneškod ování nebo akumulaci odpadních vod. Tam, kde bude možné odvést vy išt né odpadní vody 
do vod povrchových (do recipientu – nap . vodní tok), bude išt ní ešeno pomocí domovních istíren. 
V ostatních p ípadech bude likvidace odpadních vod ešena bezodtokovými jímkami na vyvážení. 
Nová kanalizace je navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným 
objekt m a bude p ednostn  ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných 
prostranství, výjime  s ohledem na spádové pom ry po soukromých pozemcích. Deš ové vody budou 
ešeny odd len , a to ednostn  zasakováním na pozemcích jednotlivých stavebník  nebo akumulací 

srážkových vod pro další využit a nesmí být odvád ny splaškovou kanalizací. Deš ové vody z ve ejných ploch 
a komunikací budou zasakovány p irozeným zp sobem do zelených pruh  podél komunikací, p ípadn  
svedeny do recipientu. 

erná v Pošumaví 
Odkanalizování sídla bude zachováno. Stávající kanalizace je navržena k postupné rekonstrukci. Návrh 
spo ívá v dopln ní OV o samostatný objekt s kontejnerem na shrabky a s automatickými eslemi a ve 
stavebních úpravách stávajícího objektu. Zárove  v tomto objektu bude ešeno z ízení stá ecího místa pro 
fekální vody z okolí. Dále je pot ebná rekonstrukce kalolisu na odvodn ní kalu. Lokality ur ené k zástavb  
budou napojeny na stávající kanaliza ní systém (v p ípad  nep íznivých výškových pom  s p erpáváním). 
Bližná 
V osad  Bližná je navržena dostavba kanaliza ní sít  jako oddílné splaškové a rekonstrukce stávající OV, u 
které bude vyhlášeno pásmo ochrany p írody. Odpadní vody z jižní navrhované zástavby bude nutno 

erpávat. 
Dolní Vltavice 
V sídle se navrhuje výstavba nové oddílné splaškové kanalizace pro ve ejnou pot ebu a istírna odpadních 
vod. Tato OV však zasahuje do katastrálního území Frymburk a je ešena ve vydané Zm .4 ÚPNSÚ 
Frymburk. Další plocha pro OV s ozna ením TI163 je vymezena severn  od sídla Dolní Vltavice v blízkosti 
Lipenské nádrže.  
Mokrá 
V sídle se navrhuje nová oddílná splašková kanalizace pro ve ejnou pot ebu a istírna odpadních vod v . 
vyhlášení pásma ochrany prost edí. OV bude umíst na jihozápadn  pod zástavbou v blízkosti recipientu. 
Navrhuje se trasa kanalizace mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá.  
Muckov 
Odkanalizování sídla bude zachováno. Navrhuje se dostavba oddílná splašková kanalizace, podchycení 
stávající kanalizace v míst  nad silnicí a výstavba nové istírny odpadních vod v jižní ásti sídla. Nová 
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kanalizace nebude vedena p es ochranná pásma vodních zdroj , kde bude stávající kanalizace zrušena. 
Lokalita Bedná e bude napojena na kanaliza ní sí  Muckov s p erpáváním. 
Pláni ka 
S ohledem na velikost této místní ásti není investi  a provozn  výhodné budovat istírnu odpadních vod a 
kanaliza ní sí . Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se 
ešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikro istíren (nap . OV 

s biokontaktory, eventuáln  provozn  úsporn jším typem - vícekomorovým septikem dopln ným o zemní filtr) 
a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumula ních jímek pro zachycování odpadních vod. 
V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na 
istírn  odpadních vod obce erná v Pošumaví. – p evzato z Programu rozvoje vodovod  a kanalizací m st a 

obcí Jiho eského kraje. 
Jest ábí 
V chatové oblasti je navržena dostavba kanalizace tj. výstavba nové erpací stanice odpadních vod, 
podchycení stávající chatové zástavby a výstavba kanaliza ního sb ra e (výtlaku a gravita ní kanalizace) s 
napojením na stávající sb ra  u hotelu Jest ábí. 
Radslav 
V chatové oblasti se navrhuje nová oddílná splašková a deš ová kanalizace pro ve ejnou pot ebu. Splaškové 
odpadní vody budou svedeny na navrhovanou OV resp. navrhovanou oddílnou splaškovou kanalizaci pro 
ve ejnou pot ebu pro osadu Radslav (gravita , s ohledem na rozsáhlost území i s p erpáváním). Deš ové 
vody budou vyúst ny do recipientu (nádrž Lipno I).  

OV bude umíst na východn  od stávající OV tak, aby na ní mohly být svedeny odpadní vody z navrhované 
jižní zástavby. Stávající OV bude zm na na erpací stanici s výtlakem do nové OV. Okolo nové istírny 
bude vyhlášeno pásmo ochrany prost edí. Další plocha pro OV s ozna ením TI162 je vymezena severn  od 
sídla Radslav v blízkosti Lipenské nádrže.  
Severovýchodní zástavba bude odkanalizována ve sm ru p es S Jest ábí ( OV erná v Pošumaví).  
U Baštý e 
V ásti chatové oblasti se navrhuje nová oddílná splašková kanalizace pro ve ejnou pot ebu v . erpací 
stanice a napojení na S autocamping, tj. kanaliza ní sí  sídla erná v Pošumaví. 
Navržené OV budou vybudovány s takovou technologií, která svými negativními vlivy posuzovaných z 
hlediska hygienických p edpis  nebude poškozovat stávající nebo navržené plochy umož ující umíst ní 
objekt . Okolo istíren bude vyhlášeno pásmo ochrany prost edí. Do doby realizace centrálních istíren 
odpadních vod bude zp sob išt ní odpadních vod provád n formou domovních OV nebo jímkou na 
vyvážení. 

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
Do územního plánu zasahuje koridor pro VVN 110kV V ní - Horní Planá Ee13 z AZÚR. Tento koridor se 
nachází v severní ásti p i hranici správního území a je zde vymezen v plném rozsahu bez jakýchkoliv úprav, 
tak jak do území zasahuje, jako plocha technické infrastruktury (TI104.Ee13). 

V ÚP JSOU VYMEZENY PLOCHY PRO ELEKTRICKÉ VEDENÍ A PRO TRAFOSTANICE: 
erná v Pošumaví 

Rekonstrukce stávající trafostanice T14 - nová trafostanice (severn  od sídla erná v Pošumaví).   
Osazení nové trafostanice T12 (severovýchodní okraj sídla erná v Pošumaví).   
Osazení nové trafostanice T11 - kabelová  trafostanice nasmy kovaná na nový kabel VN (centrální ást sídla).   
Rekonstrukce stávající trafostanice T1 - nová trafostanice (jižní okraj sídla erná v Pošumaví).                    
Osazení nové trafostanice T13 (centrální ást sídla erná v Pošumaví).                    
Rekonstrukce stávající trafostanice T2 - nová trafostanice (centrální ást sídla erná v Pošumaví). 
Osazení nové trafostanice T7-4 (jižn  od sídla erná v Pošumaví).                     
Osazení nové trafostanice T8 - kabelová  trafostanice (nahradí stávající TS-T3) – jižní okraj sídla. 
Osazení nové trafostanice T7-1 - kabelová  trafostanice nasmy kovaná na stávající kabel VN (jihozápadní 
okraj sídla). 
Osazení nové trafostanice T7-2 - nová trafostanice - v p ípad  realizace T7-1 se nebude realizovat 
(jihozápadní okraj sídla).                                                                 
Osazení nové trafostanice T9 - kabelová  trafostanice nasmy kovaná na stávající kabel VN (u mostu). 
Osazení nové trafostanice T10 (západn  od sídla erná v Pošumaví).                           
Jest ábí 
Rekonstrukce stávající trafostanice T1 - nová trafostanice.  
Osazení nové trafostanice T2, vlastní TS je možné umístit v rámci navazujících ízení kdekoliv v ploše vedení 
VN a jeho ochranného pásma v rámci pozemku p. . 367/3, tj. i na jeho východní stran .   
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Bližná 
Osazení nové trafostanice T3.   
Osazení nové trafostanice T4  pro vrt.   
Radslav 
Rekonstrukce stávající trafostanice T1 - nová trafostanice (východní okraj sídla).     
Osazení nové trafostanice T2 (severovýchodn  od sídla).   
Osazení nové trafostanice T3 (jižn  od sídla).   
Dolní Vltavice 
Rekonstrukce stávající trafostanice T1 - nová trafostanice (centrální ást sídla).   
Osazení nové trafostanice T2 - kabelová  trafostanici (západní ást sídla).   
Osazení nové trafostanice T3 - nová trafostanice (východní ást sídla).  
Pláni ka 
Rekonstrukce stávající trafostanice T1 - nová trafostanice.  
Muckov 
Osazení nové trafostanice T2.   
Muckov - Bedná e 
Osazení nové trafostanice T3.   
Mokrá 
Osazení nových trafostanic T1, T2. 

edpokládaný nár st el. energie v ostatních sídlech je minimální. Pro jejich zásobování je konstruk  
možné provést vým nu trafa u všech stávajících trafostanic, eventuáln  doplnit novými TS. 

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 
Správní území obce erná v Pošumaví není plynofikováno. ÚP erná v Pošumaví neuvažuje s plynofikací 
obce. 
Navržené vytáp ní je individuální lokální s možností kombinace elekt ina a využívání alternativních zdroj  
tepelné energie pro vytáp ní a oh ev TUV (tepelná erpadla, solární energie, biomasa, …). 
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran  ovzduší a krajského 
programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn  
zne išt ní ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj  p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší. 

ešeným územím prochází zám ry vysokotlakého plynovodu (TI105.Ep10, TI106.Ep12, TI134.Ep26) 

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ 
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou provád cí vyhláškou. Sou asný stav 
nakládání s odpady je obecn  charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Bude povoleno 
takové podnikání, které skladováním odpad  v etn  nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude 
zát žovým rizikem pro obyvatele. ÚP vymezuje samostatnou plochu technické infrastruktury TI8 pro t íd ní a 
skladování, jiné plochy pro nakládání s odpady, nap . skládky, spalovny, t ídírny odpadu nejsou v ÚP 
vymezeny. P ipouští se možnost umis ování sb rných dvor  v plochách výroby a skladování dále se p ipouští 
plochy pro t íd ný odpad, v etn  odpadu inertního (stanovišt  kontejner , shromaž ovací místa) v plochách 
jako technická (p íp. ve ejná) infrastruktura. 
U navrhovaných ploch bydlení, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umíst ní plochy 
(shromaž ovacího místa) pro t íd ný komunální odpad. 

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ  
Koncepce rozvoje ob anského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter 
ešeného území optimální. ÚP erná v Pošumaví vymezuje plochy ob anského vybavení (OV) a plochy 

ob anského vybavení – sportu (OS). Možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší 
okolní bydlení je podporována i v rámci ploch bydlení nebo smíšených obytných. 

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. Jedná se zejména o návesní nebo centrální 
prostory sídel tvo ené ve ejnou zelení a komunikacemi. Plochy ve ejných prostranství jsou vymezeny 

evážn  samostatn  v návaznosti na stávající nebo navrženou zástavbu, v menší mí e pak tvo í odclon ní 
ploch výroby a skladování nebo jsou vymezeny v ochranném pásmu dopravní a technické infrastruktury. 
Plochy s ozna ením VP39, VP100 a VP125 jsou plochy ve ejných prostranství s podmínkou umíst ní zejména 
ve ejné zelen  a jsou za azeny mezi ve ejn  prosp šná opat ení.  
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CIVILNÍ OCHRANA 
V p ípad  vzniku mimo ádné události bude postupováno dle Havarijního plánu J K.  

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílný zp sobem 
využití, ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, 
ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a 
podobn  

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY  
V nezastav ném území je umožn no zales ování pozemk  na plochách navazujících na stávající PUPFL a 
na plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nesmí se jednat o zem lskou p du s I. a II. t ídou 
ochrany. Dále je v nezastav ném území umožn no z izování vodních ploch a umis ování staveb pro 
zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata, v elíny formou 
lehkých p íst ešk , podmín  realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  za spln ní zákonných 
podmínek. 
Vymezení ploch v krajin   
Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese. 
Charakter krajiny na území obce erná v Pošumaví lze rozd lit na následující charakteristické plochy s 
rozdílným zp sobem jejich využití: 

Plochy vodní a vodohospodá ské - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zachování a obnovu p irozených 
ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok  a vodních ploch. 

- koncepce odkanalizování zajiš uje podmínky zejména pro ochranu p ed zne išt ním vod;  
- stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat, je pot eba i nadále provád t 

údržbu vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk  charakteru vodote í a vodních 
ploch; 

- v ÚP jsou navrženy plochy vodní a vodohospodá ské 

Plochy vodní a vodohospodá ské - nezatopené – vymezené plochy jsou v území stabilizované. ešením ÚP 
jsou vytvo eny podmínky pro zachování a obnovu p irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních 
tok  a vodních ploch. V návaznosti na zastavitelné plochy je možné tyto ásti využít pro dopl kové stavby a 
za ízení sousedního zp sobu využití (nap íklad lod nice, pláže…) 

Plochy lesní - plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek využiti ploch lesních je zajistit 
zejména: 

- zachování ekologické rovnováhy; 
- zachování krajinného rázu; 
- v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m. 

Plochy zem lské - územní plán nenavrhuje nové zem lské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF 
jsou zejména: 

- p i hospoda ení na ZPF uplat ovat ekologické zásady; 
- na zem lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou 

zelení; 
- snižovat podíl orné p dy na erozi ohrožených pozemcích nap íklad zatravn ním, atd. 
- v záplavových územích je nep ípustná zm na kultury (nap . trvalého travního porostu) na ornou p du. 

Plochy smíšené nezastav ného území - vymezené plochy jsou v území stabilizované. V rámci využívání ploch 
smíšených nezastav ného území je t eba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy, krajinného 
rázu, zamezení erozním ú ink m a  pro zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním.  

Plochy p írodní - tyto plochy  jsou v území stabilizované. Jsou tvo eny pozemky I. a II. zóny chrán né krajinné 
oblasti, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky ve zvláš  chrán ných územích. 

Podrobn ji viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití. 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyzna en v grafické ásti této dokumentace v Hlavním výkresu 
a je vymezen p ekryvným zp sobem využití území.  
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Územní systém ekologické stability nadmístního významu p evzatý z AZÚR je dopln n o prvky p evzaté 
z Plánu ÚSES zpracované firmou GeoVision s.r.o. Územní plánem jsou provedeny pouze t i drobné úpravy 
(zúžení), a to u koridor  na lokální úrovni. 
Tabulka nadregionálních a regionálních prvk  ÚSES 
 - údaje jsou vypsané z výkresové ásti Aktualizace Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje 
 
Ozna ení a po adové íslo:  NRBK 174 Název: Vltavská niva – Dív í 

Kámen 
Rozloha: 1711,44263ha 
funk ní 

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální  
 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 577  Název: Dolní Vltavice – Ježová Rozloha: 185,28ha funk ní 
Biogeografický význam: RBC - biocentrum regionální, vložené do nadregionálního biokoridoru 

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 586 Název: Kyselovský les Rozloha: 252,28ha funk ní 
Biogeografický význam: RBC - biocentrum regionální 

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 587 Název: Blíženský les Rozloha: 264,67ha funk ní 
Biogeografický význam: RBC -  biocentrum regionální 

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 589 Název: Koukal Rozloha: 52,12ha funk ní 
Biogeografický význam: RBC  - biocentrum regionální  

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 596 Název: Muckov Rozloha:  113,59ha funk ní 
Biogeografický význam: RBC  - biocentrum regionální  

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 4058 Název: Slavkovické louky Rozloha: 31,24ha funk ní 
Biogeografický význam: RBC  - biocentrum regionální  

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 4060 Název: Novoveský les Rozloha: 56,35ha funk ní 
Biogeografický význam: RBC  - biocentrum regionální  

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 46 Název: Mýto – Muckov Rozloha: 57,47ha funk ní 
Biogeografický význam: RBK  - biokoridor regionální  

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 49 Název: Kyselovský les – Dolní 

Vltavice 
Rozloha: 57,40ha funk ní 

Biogeografický význam: RBK  - biokoridor regionální  
 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 4057 Název: Koukal – Slavkovické louky Rozloha: 73,30ha funk ní 
Biogeografický význam: RBK  - biokoridor regionální  

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 4059 Název: Slavkovické louky – 

Novoveský les 
Rozloha: 69,06ha funk ní 

Biogeografický význam: RBK  - biokoridor regionální  
 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 4061 Název: Novoveský les – Blíženský 

les 
Rozloha: 32,02ha funk ní 

Biogeografický význam: RBK  - biokoridor regionální  
 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 4062 Název: Kyselovský les – Ra ín Rozloha: 85,50ha funk ní 
Biogeografický význam: RBK  - biokoridor regionální  

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 4063 Název: Kyselovský les – Dol. 

Vltavice – Ježová 
Rozloha: 12,15ha funk ní 

Biogeografický význam: RBK  - biokoridor regionální  
 
Aktuáln  p ítomné systémy ekologické stability v posloupnosti od nadregionální úrovn  (NR) k regionální (R) a 
lokální úrovni (L) byly v širším zájmovém území obce erná v Pošumaví prostorov  provázány a vytvá ejí 
logický systém ekologické stability vymezený výhradn  na ekosystémovém základ  (biotopovém i 
stanovištním).  
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Na všech hierarchických úrovních byl p i detailním vymezování skladebných ástí kladen d raz na 
reprezentativní propojování p íbuzných biotop i stanoviš  do systému a na to, aby vymezený ÚSES tvo il 
skute nou sí , která bude krom  hlediska reprezentativnosti také stanovištn  kontinuální. 
Detailn  vymezený Plán ÚSES obce erná v Pošumaví je ve ve ejném zájmu. N které chyb jící (resp. 
nefunk ní) úseky vymezeného Plánu ÚSES jsou zahrnuty do ve ejn  prosp šných opat ení (VPO). P írodní 
(funk ní) skladebné ásti ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím. V biokoridorech se 

ipouští pouze p né vedení liniových staveb nebo umíst ní drobných technických objekt . 

LOKÁLNÍ ÚROVE  ÚSES 
Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, dopl ují vesm s sít  vyšších hierarchií, tj. 
nadregionální a regionální systémy, do požadované základní prostorové skladby (tj. do sít  s prostorovou 
bu kou kolem 2km). Hygrofilní systémy se vymezují výhradn  jako terestrické, tzn. alespo  v minimálních 
prostorových parametrech v poto ních údolích nebo na údolních nivách. Tu  jsou v následujícím textu 
vyzna eny úseky lokálních systém , které zasahují na správní území obce erná v Pošumaví. V závorkách je 
vždy popsána navazující ást p edm tného systému ležící mimo ešené území. 

ehled vymezených hygrofilních systém  ES: 
1) NRBK K 174/V, Lipno u Jacht klubu erná – „Blíženský“ potok – sedlo u bývalé šachty – RBC 587 

Blíženský les – NRBK K 174/V, Lipno, Radslavská zátoka; nefunk ní je n kolik úsek  na plochém 
sedle a podél regulovaného toku u k ížení se silnicí Bližná-Dolní Vltavice; 

2) NRBK K 174/V, Lipno, Lukavická zátoka – RBC 587 Blíženský les – Lukavický potok – nové RBC 
Novolhotský les – nový RBK v niv  Lukavického potoka – Lukavický potok nad Velkým Kozím 
rybníkem – (Strážný potok); nefunk ní je úsek Lukavického potoka nad Velkým Kozím rybníkem; 

3) NRBK K 174/V, Lipno, Lukavická zátoka – RBC 587 Blíženský les – potok Skleni ka – sedlo záp. od 
Pláni ky – levostranný p ítok erného potoka – RBK RK 44 u erné; 

4) NRBK K 174/V, Lipno, zátoka Malé Lipno – RBK RK 44 v údolí „Hubenovského“ potoka pod Baštý em 
– „Hubenovský“ potok – RBK RK 46 v sedle pod Kravským vrchem – „T chlovský“ potok – RBC 
596 Muckov – (potok ertice – potok Pole nice – NRBK Vltavy v eském Krumlov ); nefunk ní jsou 
horní toky „Hubenovského“ a „T chlovského“ potoka i sedlo mezi nimi; 

5) nový RBK jižn  od Muckova – „Muckovský“ potok – sedlo u osady Bedná e – RBC 596 Muckov; 
6) RBC 596 Muckov – „Kramolínský“ potok – (Strážný potok – NRBK Vltavy u Záton ). 

Všechny vymezené mok adní systémy ES jsou v údolnicích vodních tok  aktuáln  p evážn áste  až pln  
(optimáln ) funk ní (vlhké louky, mok ady, rybníky, p írodní lesní porosty). Nefunk ní úseky jsou uvedeny u 
jednotlivých díl ích systém . 

ehled vymezených mezofilních systém  ES: 
7) (NRBC Knížecí stolec – kóta Špi ák, 1220m – Houbový vrch, 914m – údolí potoka Ost ice – Kraví 

vrch u Žlábku, 820m) – RBC 589 Koukal, údolí potoka Olšina pod osadou Olšina – Suchý vrch, 840m 
– Pískový vrch, 814m – (RBK RK 46 v lokalit  „U Velfl “); kontrastn -modální systém s jednou 
odbo kou: 
a) Suchý vrch, 840m – (údolí potoka Mokrá pod Kv tušínem – RBK RK 45 u D tochova). 

Tyto vymezené systémy ES jsou v lesních porostech p evážn  jen áste  funk ní (kulturní lesy) a jen 
ojedin le až pln  (optimáln ) funk ní (p írodní lesní biotopy bu in). Celý úsek LBK u Mokré je na pastvinách a 
loukách nefunk ní. 
Podp rná sí  lokálního ÚSES (není do ÚP p evzato) 
Lokální sí  ES byla na správním území obce erná v Pošumaví dopln na ve smyslu §6 Vyhlášky MŽP . 
395/1992 Sb. (v aktuálním zn ní) podp rným systémem interak ních prvk  (IP) a významných krajinných 
prvk  (VKP registrované i nov  navržené). K t mto krajinotvorným prvk m byly zahrnovány p edevším vodní a 
mok adní biotopy a porosty p írod  blízké vysoké zelen , které nebyly zahrnuty ke skladebným ástem ÚSES. 

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 
V územním plánu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o 
postupné dopln ní navržených prvk  ÚSES. Dále je v ÚP umožn no postupné z izování vodních ploch a 

evád ní ekologicky nestabilních ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou. 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY  
ešením územního plánu nebude narušena prostupnost krajiny, protože zastavitelné plochy jsou navrženy ve 

vazb  na zastav né území nebo v jeho prolukách. Stávající sí  p ších a cykloturistických komunikací, tj. 
polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být snižována rušením nebo omezováním pr chodnosti. 
Pozemky, p es které prochází cyklotrasa nebo turistická trasa, se nesmí oplocovat (nap . velkoplošné 
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oplocené pastviny pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních 
komunikací a umis ovat stavby, které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na navazující zem lské a lesní 
pozemky.  

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI 

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
V ešeném území jsou stanoveny hranice záplavového území Q100 (záplavové území s periodicitou 100 let) a 
aktivní zóna záplavového území pro vodní toky Vltava a Olšina. Veškeré p ípadné nové stavby uvnit  hranic 
záplavy musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn  aby 
nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správci povodí. Uvnit  
záplavového území je možné pouze rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná 
krajinná revitaliza ní a protipovod ová opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování 
protierozních a vsakovacích nádrží, apod.). V záplavovém území není povolena zm na kultury zem lské 

dy z trvalých travních porost  na ornou p du. 
Kóta max. hladiny vodního díla Lipno I je 726m n. m., maximální hladina dosažená p i povod ové události 
v srpnu roku 2002 dosáhla úrovn  725.67m n.m. v systému Bpv.  

PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ 
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován 

ístupný pruh pozemk  v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména 
v okolí vodních tok  a rybník .  
Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území jsou vhodná opat ení, která znamenají snížení 
kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních 
kultivovaných travních porost  s dobrou vsakovací ú inností). Nedoporu ují se žádná opat ení, sm ující 
k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.  

PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ 
V územním plánu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními, ale je nadále pot eba na 
zem lských a lesních pozemcích hospoda it tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila reten ní schopnost 
krajiny. V oblasti zem lské p dy toho lze docílit zatrav ováním svažit jších pozemk , setím vhodných 
kultur a zp sobem orby. V oblasti hospoda ení na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním 
vhodné d evinné skladby. Nadále je pot eba neodles ovat a nelikvidovat meze, remízy a p írodní porosty 
všude v ešeném území, které slouží jako stávající ochrana proti splavování p dy, neodstra ovat bariérové 
travnaté pásy kolem vodních ploch, tok  a komunikací. 

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI 
ÚP erná v Pošumaví vymezuje v sídle Radslav plochu pro rekreaci s ozna ením R129. Pro rozvoj 
rekrea ních pobytových aktivit lze využít i stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení.  

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST  
V územním plánu je respektován zákon o ochran  a využití nerostného bohatství - horní zákon. Územní plán 
nevymezuje nové plochy pro dobývání nerost . 

VYHODNOCENÍ VLIV  ÚP NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  
Podmínky pro jednotlivé návrhové plochy p evzaté z Vyhodnocení vliv  Územního plánu erná v Pošumaví 
na životní prost edí (zpracovatel: Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o.): 

Ochrana p írody 
Pro plochy: DIŠ102.D16, SO121, TI130, V131, V151 

Pro konkrétní využití plochy zpracovat biologické hodnocení podle zákona . 114/1992 Sb. k vylou ení 
významn  negativního vlivu konkrétních zám  a k minimalizaci vliv  na zvlášt  chrán né druhy rostlin a 
živo ich . 
Individuální podmínka:  
DIŠ102.D16 - m že být biologické hodnocení sou ástí EIA 
SO121, TI130 - u t chto ploch je vhodné zpracovat spole né biologické hodnocení 
V131 - pokud bude tato plocha realizována spole  s plochami SO121 a TI130 je ú elné zpracování 
spole ného biologického hodnocení a hodnocení vliv  na krajinný ráz  
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Pro plochy: DIŠ102.D16 
- zpracování naturového hodnocení podle § 45i zákona . 114/1992 Sb. (vliv na EVL Šumava), které bude 

sou ástí posouzení vliv  zám ru na životní prost edí a zdraví lidu podle zákona . 100/2001 Sb. tzv. EIA 
(požadavek p evzat z naturového hodnocení 1.AZÚR J K) 

- v rámci p ípravy stavby zajistit dostate nou prostupnost železni ního t lesa pro živo ichy, zejména s 
ohledem na velké druhy savc  

Ochrana krajinného rázu 
Pro plochy: B1, B4, SO41, B91, OV42, OV52.SR20, SO44, VS17, VS147, OV150 + stav 

edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem urbanistického ešení, 
které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a návrhem vhodných 
architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude respektovat umíst ní 
v CHKO Šumava. 

 
Pro plochy: B32, OV12, SO10, SO51 

edepsaná územní studie se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem urbanistického ešení, 
které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a návrhem vhodných 
architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude respektovat umíst ní 
v CHKO Šumava. 
Individuální podmínka: SO51 - pouze pokud nebude realizován zám r, pro který je vydáno v sou asnosti 
územní rozhodnutí 
 
Pro plochy: B63, B93, OV97, OV113, SO5 

Využití plochy je podmín no vydáním souhlasu s umíst ním stavby v ochranném pásmu lesa a závazného 
stanoviska CHKO podle § 44 zákona . 114/1992 Sb. 
Individuální podmínky: OS45, OS46, SO111, DIŠ102.D16, SO121 
Individuální podmínka:  
OS45 - projednat z hlediska krajinného rázu samostatn  nebo v rámci 4.RP 
OS46 - projednat z hlediska krajinného rázu samostatn  nebo v rámci 6.RP 
SO111 - návrh zástavby musí respektovat umíst ní v CHKO Šumava se zachováním m ítka a hmot tradi ní 
architektury. 
DIŠ102.D16 - p ed realizací zajistit hodnocení vliv  na krajinný ráz - m že být sou ástí EIA 
SO121- p ed realizací využití plochy zajistit hodnocení vliv  na krajinný ráz 

Ochrana zem lského p dního fondu 
Pro plochy: VE117, V118 

Do návrhu ÚP zapracovat prostorovou regulaci tak, aby byl ZPF efektivn  využit. 
Ochrana horninového prost edí 

Pro plochy: DIŠ102.D16 

ed realizaci stavby zpracovat bá sko-historický posudek pro poddolované území (požadavek p evzat z 
naturového hodnocení 1.AZÚR J K) 

Ochrana zdraví obyvatelstva 
Pro plochy: B1, B2, B91, SO110, OV6, OV30 

V blízkosti silnice I/39 je v p ípad  bydlení nutné prokázat pln ní hygienických limit  pro hluk. 
Ochrana vod 

Pro plochy: všechny rozvojové plochy v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn  - tedy všechny 
plochy návrhu ÚP s výjimkou: B61, B62, B78, B72, B81, B83, B84, B87, OV114, OS14, SO120, SO121, 
TI131, V151 
Podmín no respektováním ochranných podmínek ochranného pásma vodního zdroje II. stupn . 
 
Pro plochy: VS17 

Podmín no respektováním ochranných podmínek CHOPAV Šumava. 
Ochrana lesa 

Pro plochy: B63, B71, B83, B84, OV13, OV24, OV114, OV115, VE117, SO5 

Podmín no respektováním ochranného pásma lesa tzn. pokud možno stavby situovat do vzdálenosti v tší 
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jak 50m od lesního pozemku. Pokud to možné nebude, je stavba podmín na vydáním souhlasu podle 
lesního zákona.  
 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením 
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení ve kterých plochách 

je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 
18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín  p ípustného 
využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace 
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro 
vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich využití pozemk  v plochách)  

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ  
V grafické ásti je z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 patrné len ní správního území obce erná v 
Pošumaví do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a 
specifickým kódem up es ujícím zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou 
ozna eny šrafou. 

DEFINICE POUŽITÝCH POJM : 
Hlavní stavba - vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku. 
Dopl ková stavba - stavba, která se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje 
funk nost stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní. 
Celková zastav nost plochy 

 veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemk m; bude-li 
v ur ité etap  zastav ná pouze ást z navrhované plochy, potom zastav nost bude vztažena na 
ešenou vymezenou ást; 

 celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn  teras, p ístupových cest, 
všech zpevn ných ploch etn  všech typ  zatrav ovacích tvárnic, bazén  a všech samostatn  
stojících p íst ešk ;  

 zastav nou plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF 
a kde je nezbytné sejmout p vodní ornici; 

 pro posouzení je vždy uvažována mén  p íznivá varianta; 
Podkroví 

 obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou a šikmou st echou, v míst  
obvodové st ny na vn jším líci výšky 0 - 1m; 
 

Poznámka: Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na zm ny sou asného stavu 
(p ístavby, nástavby a dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu 
s podmínkami umož ující zm ny sou asného stavu. 
 

 PLOCHY BYDLENÍ B 
Hlavní využití 
Bydlení v rodinných domech. 

ípustné využití 
Zm ny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je s 
tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná 
ob anská vybavenost (nap . administrativní za ízení, obchody do 500m2, provozovny služeb), drobná 
emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá 

rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v 
souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustné jsou rovn ž parkovací stání a garáže, stavby ke 
stavb  hlavní formou p ístavby nebo i samostatn  stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na 
vlastním pozemku, dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejné prostranství. 
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Podmín  p ípustné využití 
Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnic I., II. a III. t ídy a železnice bude možné bydlení za 
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V 
rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho 
navrhnout pot ebná technická opat ení. Na plochách B1, B2 a B91 bude možné bydlení za podmínky 
prokázání (v územním, resp. stavebním ízení nebo regula ním plánu) nep ekro ení maximální p ípustné 
hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech. P ípadná protihluková opat ení budou 
uplat ována jako podmínka v i investor m v daných lokalitách a budou realizována mimo pozemky silnice 
I/39. 
Plocha B91 je podmín  p ípustná za podmínky, že výstavba bude realizována po etapách, p emž 
výstavba bude postupovat od sídla Mokrá jižním sm rem.  
Pro plochy B1, B4, B91 platí: p edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s 
návrhem urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude 
respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 
Pro plochu B32 platí: P edepsaná územní studie se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a návrhem 
vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude 
respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 
Využití ploch B63 a B93 je podmín no vydáním souhlasu s umíst ním stavby v ochranném pásmu lesa a 
závazného stanoviska CHKO podle § 44 zákona . 114/1992 Sb. 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV.  
Plocha B148 je podmín  p ípustná za podmínky respektování umíst ní v CHKO Šumava z hlediska 
krajinného rázu. 
Plocha B148 je podmín  p ípustná za podmínky projednání s p íslušným obvodním bá ským ú adem a 
vydáním souhlasného závazného stanoviska k umíst ní stavby. 
Nep ípustné využití 
Veškeré innosti narušující okolní prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, 
hromadné garáže, výrobní a pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti, 
nákupní za ízení nad 500 m2 celkové zastav né plochy, autobazary. Výstavba samostatn  stojících 
malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.). 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma 
zám  nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy stávající, nebo maximáln  35%.  
Celková zastav nost plochy B28 na ploše B28 bude povolena max. jedna hlavní stavba. 
Velikost stavebních pozemk  stávající nebo minimáln  800m², v zastav ném území 

nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 800m2; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy.  

Velikost stavebního pozemku B28 na plochu B28 se nevztahuje omezení velikosti 
pozemku. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina stávající zástavby stávající nebo max. 2 nadzemní podlaží + podkroví 
Výšková hladina navržené zástavby v plochách 
B61, B62, B93 

max. 1 nadzemní podlaží + podkroví. 

Výšková hladina navržené zástavby  max. 2 nadzemní podlaží + podkroví. 
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PLOCHY BYDLENÍ – BYTOVÉ DOMY BB 
Hlavní využití 
Bydlení v bytových domech. 

ípustné využití 
Bydlení v bytových domech a výstavba nových objekt , a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. 
užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, drobná za ízení 
emeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení ochranného pásma), malá 

sportovní za ízení, pozemky dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Umíst ní 
musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže 
pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z ízení místních komunikací, ve ejná 
zele . 
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou pozemk  pro budovy 
obchodního prodeje o vým e v tší než 600m2. 
Nep ípustné využití 
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, 
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení 
dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace 
(sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.). 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy stávající, nebo maximáln  35%. 
Velikost stavebních pozemk  stávající nebo minimáln  600m², v zastav ném území 

nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 600m2; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 3 nadzemní podlaží + podkroví. 
 
 

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ OV 
Hlavní využití 
Ob anská vybavenost.  

ípustné využití 
Zm ny staveb a výstavba nových objekt  pro ve ejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, 
vzd lávací služby netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, služebny 
policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska, za ízení pro t lovýchovu a sport apod., parkovací a 
odstavná stání vyvolaná zp sobem využitím území, plochy ve ejné zelen  v etn  architektonických prvk  
parteru, nákupní za ízení, obchody, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativn  
neovliv ují své okolí. P ípustné jsou rovn ž sportovišt  a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou 
staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí 
(tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety), dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejná 
prostranství. 
Plocha OV133 je ur ena pouze pro stavbu rozhledny. 
Na ploše OV154 navíc malý pivovar a restaurace. 

Podmín  p ípustné využití 
Bydlení personálu ve form  služebních byt  za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku 
v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení. 
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Na plochách OV6 a OV30 bude možné bydlení za podmínky prokázání (v územním, resp. stavebním ízení 
nebo regula ním plánu) nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních 
prostorech. P ípadná protihluková opat ení budou uplat ována jako podmínka v i investor m v daných 
lokalitách a budou realizována mimo pozemky silnice I/39. 
Pro plochy OV42 a OV52.SR20 platí: p edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného 
rázu s návrhem urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO 
Šumava a návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 
Pro plochu OV12 platí: P edepsaná územní studie se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a návrhem 
vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude 
respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 
Využití ploch OV97 a OV113 je podmín no vydáním souhlasu s umíst ním stavby v ochranném pásmu lesa 
a závazného stanoviska CHKO podle § 44 zákona . 114/1992 Sb. 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Plochy OV13, OV24, OV114, OV115 a OV150 jsou podmín ny respektováním ochranného pásma lesa, tzn. 
pokud možno stavby situovat do vzdálenosti v tší jak 50 m od lesního pozemku. Pokud to možné nebude, je 
stavba podmín na vydáním souhlasu podle lesního zákona. 
Nep ípustné využití 
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a 
sklady, erpací stanice pohonných hmot. Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a 
individuální rekreaci, jakékoli innosti a zp soby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním, 

ípustným a podmín  p ípustným využitím, pop . by bránily tomuto zp sobu využití. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost stávajících ploch stávající nebo maximáln  45%. 
Celková zastav nost stávající lokality tvo ené 
pozemky . 354, 355, 356, 357 

Na lokalit  tvo ené pozemky . 354, 355, 356,357 se 
ipouští celkový po et staveb – 2 (to znamená jedna 

stávající + jedna nová),   
Celková zastav nost navržených ploch maximáln  45% (nepoužije se pro OV13 a OV24, platí 

individuální podmínky, viz níže)  
Celková zastav nost navržené plochy OV13 a 
OV24 

maximáln  jedna hlavní stavba na jednom stavebním 
pozemku 

Celková zastav nost navržené plochy OV150 není stanovena 
Velikost stávajících stavebních pozemk  stávající nebo minimáln  600m², v zastav ném území 

nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 600 m2; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy. 

Velikost navržených stavebních pozemk  minimáln  600m². 
Velikost stavebních pozemk  OV133, OV24 a 
OV150 

na plochy OV133, OV24 a OV150 se nevztahuje 
omezení velikosti pozemku. 

Podmínky pro výškové využití území (nevztahuje se 
na rozhledny a technické prvky budov, jako nap . 
antény, solární kolektory) 

 

Výšková hladina stávající zástavby stávající nebo max. 3 nadzemní podlaží + podkroví  
Výšková hladina navržené zástavby max. 2 nadzemní podlaží + podkroví + možnost využití 
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svažitého terénu 
 
 

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT  OS 
Hlavní využití 
Ob anská vybavenost – sport. 

ípustné využití 
Zm ny staveb a výstavba nových objekt  pro sportovišt  a h išt , golfová h išt , d tské h išt , pláže, 
jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením technického, 
sociálního a ob anského zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety), dopravní a technická 
infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejné prostranství. 
Podmín  p ípustné využití 
Plocha OS25 je p ípustná pouze za podmínky, že tato plochy nebude zastav na budovami. 
Plocha OS45 je p ípustná za podmínky projednání z hlediska krajinného rázu samostatn  nebo v rámci 4.RP. 
Plocha OS46 je p ípustná za podmínky projednání z hlediska krajinného rázu samostatn  nebo v rámci 6.RP. 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Plocha OS145 je p ípustná za podmínky zachování dostupnosti sousedících lu ních porost  pro 
zem lskou techniku k jejich náležitému obhospoda ování. 
Plocha OS145 je p ípustná za podmínky, že stavby pro zázemí golfového areálu budou realizovány pouze 
v návaznosti na stávající zástavbu a stavební objekty se architektonicky p izp sobí prost edí a nebudou 

esahovat místní m ítko staveb. 
Nep ípustné využití 
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a 
sklady, erpací stanice pohonných hmot. Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a 
individuální rekreaci, jakékoli innosti a zp soby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním a 

ípustným využitím, pop . by bránily tomuto zp sobu využití. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy  stávající nebo maximáln  35% pro nadzemní objekty 

(mimo h iš ). 
Velikost stavebních pozemk  Stávající nebo minimáln  600m², v zastav ném území 

nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 600m2; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží 

maximáln  12,5m 
 
 

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - H BITOV  OH 
Hlavní využití  

bitov. 
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ípustné využití 
Parkov  upravená ve ejná prostranství, krajinná zele , p írod  blízké porosty a d eviny, travní porosty bez 

evin, solitéry s podrostem bylin. P ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, 
vysazovat aleje apod., z izovat stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, 
výv sky), stavby související s vytvo ením technického zázemí a technické a dopravní infrastruktury 
s provozem h bitova související. 
Nep ípustné využití 
Veškeré využití neslu itelné s hlavním a p ípustným využitím a neuvedené jako p ípustné a veškeré innosti 
a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Plochy ve ejných prostranství - h bitov 
nejsou ur eny k zastav ní s výjimkou výše uvedeného hlavního a p ípustného využití. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - REKREACE  OR 
Hlavní využití 
Ob anská vybavenost – rekreace. 

ípustné využití 
Zm ny staveb a výstavba nových objekt  pro rekreaci, sportovišt  a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby 
(s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského 
zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety, ve ejné WC, sprchy, ob erstvení s terasou, infocentrum, 

ovny), pláže, kempy, dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejné prostranství. Jeden 
objekt ur ený pro bydlení pro majitele nebo správce areálu. 
Podmín  p ípustné využití 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Nep ípustné využití 
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a 
sklady, erpací stanice pohonných hmot. Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a 
individuální rekreaci, jakékoli innosti a zp soby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním a 

ípustným využitím, pop . by bránily tomuto zp sobu využití. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost stávajících ploch stávající nebo maximáln  35%, 

(neplatí pro h išt ) 
Celková zastav nost plochy OR30 maximáln  70% 
Velikost stavebních pozemk  stávající nebo minimáln  600m², v zastav ném území 

nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 600m2; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina stávající zástavby stávající nebo lze upravit výšku na maximáln   6,5m. 
Výšková hladina zástavby na ploše OR30 maximáln  2 nadzemní podlaží s možností podkroví 
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maximáln  12,5m 
 
 

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - ST ELNICE  OM 
Hlavní využití 
Ob anská vybavenost – st elnice. 

ípustné využití 
Výstavba objekt  pro pot eby myslivecké a paintballové st elnice (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) 
související s provozem st elnice, vytvo ením technického a sociálního zázemí, dopravní a technická 
infrastruktura. 
Nep ípustné využití 
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba 
a sklady, erpací stanice pohonných hmot. Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení 
a individuální rekreaci, jakékoli innosti a zp soby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním 
a p ípustným využitím, pop . by bránily tomuto zp sobu využití. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy stávající nebo maximáln  5 %. 
Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží 

(maximáln  6,5m) 
 
 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  SO 
Hlavní využití 
Bydlení, v etn  podnikání nesnižujícího kvalitu prost edí. 

ípustné využití 
Zm ny staveb a výstavba nových objekt  pro bydlení v rodinných domech, bytových domech, provozoven 
ob anského vybavení a služeb, za ízení pro obchod, stravování, ubytování, domy s pe ovatelskou službou, 
zdravotnické za ízení, kulturní za ízení, za ízení pro denní rekreaci (nap . d tská h išt ), podnikatelské 
aktivity a výroby lokálního významu, za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenarušují 
užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže 
pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, dopravní a technická infrastruktura, 
ve ejná zele  a ve ejné prostranství. 
Podmín  p ípustné využití 
Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnic I., II. a III. t ídy a železnice bude možné bydlení za 
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V 
rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  toho 
navrhnout pot ebná technická opat ení. Na ploše SO110 bude možné bydlení za podmínky prokázání (v 
územním, resp. stavebním ízení nebo regula ním plánu) nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku 
v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech. P ípadná protihluková opat ení budou uplat ována jako 
podmínka v i investor m v daných lokalitách a budou realizována mimo pozemky silnice I/39. 
Plocha SO121 je p ípustná za této podmínky: pro konkrétní využití plochy zpracovat biologické hodnocení 
podle zákona .114/1992 Sb. k vylou ení významn  negativního vlivu konkrétních zám  a k minimalizaci 
vliv  na zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich  (pokud bude tato plocha realizována spole  s plochami 
TI130 a V131, je ú elné zpracování spole ného biologické hodnocení). 
Pro plochy SO41 a SO44 platí: p edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s 
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návrhem urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude 
respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 
Pro plochy SO10 a SO51 platí: P edepsaná územní studie se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s 
návrhem urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude 
respektovat umíst ní v CHKO Šumava. (Pro plochu SO51 tato podmínka platí pouze v p ípad , že nebude 
realizován zám r, pro který je v sou asnosti vydáno územní rozhodnutí). 
Využití plochy SO5 je podmín no vydáním souhlasu s umíst ním stavby v ochranném pásmu lesa a 
závazného stanoviska CHKO podle § 44 zákona . 114/1992 Sb. 
Plocha SO111 je p ípustná za podmínky, že návrh zástavby bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava se 
zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury. 
Plocha SO121 je p ípustná za podmínky, že p ed realizací využití plochy bude zajišt no hodnocení vliv  na 
krajinný ráz. 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Plocha SO5 je podmín na respektováním ochranného pásma lesa tzn. pokud možno stavby situovat do 
vzdálenosti v tší jak 50 m od lesního pozemku. Pokud to možné nebude, je stavba podmín na vydáním 
souhlasu podle lesního zákona. 
Nep ípustné využití 
Veškeré innosti narušující okolní prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, 
hromadné garáže, pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti. Výstavba 
samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky 
apod.). 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy stávající nebo maximáln  35% 

v p ípad  pozemk  parc. . 32/22, 32/41 v k.ú. erná 
v Pošumaví je možná zastavitelnost maximáln  75% 

Velikost stavebních pozemk  stávající nebo minimáln  600m², v zastav ném území 
nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 600m2; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží + podkroví + možnost využití 

svažitého terénu 
 
 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VS 
Hlavní využití 
Výroba a skladování v etn  zem lských staveb. 
 P ípustné využití 
Výlu  podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je 

izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro obchod a administrativu, 
parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, ve ejná zele , ve ejná prostranství, technická a dopravní 
infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní, fotovoltaické elektrárny pouze na st echách objekt . 



 
 

34/83 
 

ípustné využití plochy VS147 
Skladovací prostor (nízká hala), parkovací a odstavná stání, ve ejná zele , ve ejná prostranství, technická a 
dopravní infrastruktura. 
Podmín  p ípustné využití 
Služební byty v nezbytném rozsahu za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku vyvolané 
využitím plochy, p ilehlou silnicí I. t ídy a železnicí v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb. 
Plocha VS109 je p ípustná pouze za podmínky, že se bude jednat o nerušící zem lskou výrobu. 
Pro plochu VS17 platí: p edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a návrhem 
vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, které bude 
respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Využití plochy VS147 je podmín no vydáním závazného stanoviska CHKO podle § 44 zákona . 114/1992 
Sb. P i realizaci na ploše bude respektováno umíst ní v CHKO Šumava z hlediska krajinného rázu. 
Nep ípustné využití 
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí. 
U objekt  pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby 
objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly 
mimo hranice vlastního pozemku nadm rn . Nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s 
výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy maximáln  35% 

v p ípad  zastavitelné plochy VS148 je možná 
zastavitelnost maximáln  75%. 

Velikost stavebních pozemk  Stávající nebo minimáln  600m², v zastav ném území 
nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 600m²; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví 

(stávající nebo lze upravit výšku na maximáln  12,5m). 
 
 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - EKOFARMA VE 
Hlavní využití 
Zem lská výroba - ekofarma. 

ípustné využití 
Rodinné farmy a innosti zem lské výroby a zem lských provoz , zahradnické a zeliná ské areály, 
chovatelské areály, podnikání s ko mi, zem lské a zpracovatelské provozovny, rodinný d m pro bydlení 
osob p ímo spojených s provozem dané výroby. P ípustné je z izovat technickou a dopravní infrastrukturu, 
ve ejnou zele  a ve ejná prostranství. 
Zástavba bude uskute ována tak, aby ešené objekty byly koncentrovány co neblíže k sob  a p sobily 
kompaktn . Tímto zp sobem zástavby bude sou asn  maximáln  efektivn  využíván zem lský p dní 
fond. 
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Podmín  p ípustné využití 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Plocha VE117 je podmín na respektováním ochranného pásma lesa tzn. pokud možno stavby situovat do 
vzdálenosti v tší jak 50 m od lesního pozemku. Pokud to možné nebude, je stavba podmín na vydáním 
souhlasu podle lesního zákona. 
Plocha VE143 je podmín na vydáním závazného stanoviska CHKO podle § 44 zákona . 114/1992 Sb.. 
Stavby na ploše VE143 je možno realizovat pouze za podmínky povolení vydaného p íslušným silni ním 
správním ú adem. 
Nep ípustné využití 
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí. 
U objekt  pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby 
objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly 
mimo hranice vlastního pozemku nadm rn . 
V rámci využití plochy VE143 nesmí být proveden zásah do stavby silnice I/39 a nesmí být ohrožena 
bezpe nost provozu na této komunikaci.  
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy maximáln  35%, za podmínky pouze jedné hlavní 

stavby na jednom stavebním pozemku. 
Velikost stavebních pozemk  minimáln  2000m². 
Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží + podkroví. 
 
 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ SV 
Hlavní využití 
Skladování a drobná výroba. 

ípustné využití 
Výlu  podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je 

izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro obchod a administrativu, 
parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, ve ejná zele , ve ejná prostranství, technická a dopravní 
infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní, fotovoltaické elektrárny pouze na st echách objekt , erpací stanice 
pohonných hmot. 

ípustné využití pro plochu SV150 
Výlu  podnikatelská výroba, p ípustné je z izovat sklady a skladové plochy, za ízení pro obchod a 
administrativu, parkovací a odstavná stání, ve ejná zele , ve ejná prostranství, technická a dopravní 
infrastruktura, erpací stanice pohonných hmot. 
Podmín  p ípustné využití 
Služební byty v nezbytném rozsahu za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku vyvolané 
využitím plochy, p ilehlou silnicí I. t ídy a železnicí v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb (vyjma 
plochy SV150). 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Stavby trvalého charakteru (nap . budovy pro podnikání, skladování a obchod, erpací stanice apod.) na 
ploše SV150 jsou podmín  p ípustné pouze za podmínky dodržení podmínky umíst ní ve vzdálenosti v tší 
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než 25 m od okraje lesního pozemku (§ 14 odst. 2 lesního zákona) a to z d vodu možného ohrožení lesního 
porostu stavbou (požárem, spad jisker z komína atd.) a z d vodu ochrany lesa p ed požadavky na 
mimo ádnou t žbu v zájmu ochrany zdraví a majetku p ed pádem strom  nebo jejich ástí. Stanovená 
vzdálenost 25 m odpovídá pr rné výšce mýtních lesních porost . Ve vzdálenosti menší než 25 m od 
okraje lesa je p ípustné umís ování pouze staveb vedlejších, které se stavbou hlavní svým ú elem nebo 
umíst ním souvisí (nap . oplocení, parkovací a odstavná stání). 
Nep ípustné využití 
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí. 
U objekt  pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby 
objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly 
mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .  
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy stávající nebo maximáln  35%. 
Celková zastav nost plochy SV150 maximáln  85%. 
Celková zastav nost stávající plochy SV tvo ené 
p.p. . 46/2 a 46/3 

není stanovena 

Velikost stavebních pozemk  Stávající nebo minimáln  600m², v zastav ném území 
nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 600m²; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví 

(stávající nebo lze upravit výšku na maximáln  12,5m). 
Výšková hladina zástavby na ploše SV150 max. 1 nadzemní podlaží. 
 
 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TI 
Hlavní využití 
Technická infrastruktura. 

ípustné využití 
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn  související za ízení 
technického vybavení, nap íklad vodovod , vodojem , kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a za ízení 
pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít , 
elektronických komunika ních za ízení ve ejné komunika ní sít , protipovod ová opat ení. Sou ástí t chto 
ploch jsou pozemky dopravní infrastruktury. 
Plocha TI130 je p ípustná za této podmínky: pro konkrétní využití plochy zpracovat biologické hodnocení 
podle zákona .114/1992 Sb. k vylou ení významn  negativního vlivu konkrétních zám  a k minimalizaci 
vliv  na zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich  (pokud bude tato plocha realizována spole  s plochami 
SO121 a V131, je ú elné zpracování spole ného biologické hodnocení). 
Podmín  p ípustné využití 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace. Dále jsou nep ípustné veškeré provozy a 
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innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a vyžadující ochranu p ed zát ží 
sousedních pozemk  mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY REKREACE R 
Hlavní využití 
Rekreace. 

ípustné využití 
innosti, d je a za ízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekrea ních objekt , zahrady, 

stavby související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (sociální za ízení, 
ob erstvení), sportovní za ízení, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem 
využitím území, ve ejná zele  a ve ejná prostranství, lod nice, dopravní a technická infrastruktura. 
Podmín  p ípustné využití 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Realizace stavby na ploše R152 je podmín na zpracováním hodnocení vliv  stavby na krajinný ráz podle § 
12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce (nad rámec 
samozásobení), z izovat a provozovat hromadné a adové garáže jako samostatné objekty, odstavná stání a 
garáže pro nákladní automobily, autobusy. Nep ípustné jsou zejména provozy a innosti, které jsou 
provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými negativními vlivy jinak narušují rekrea ní 
zónu. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Celková zastav nost plochy stávající nebo maximáln  35%, avšak max. 120 m2 . 
Velikost stavebních pozemk  stávající nebo minimáln  500m², v zastav ném území 

nelze odd lit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 
než 500m²; pro dopl kové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 
zastav nosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví 

(stávající nebo lze upravit výšku na maximáln  9,5m). 
 
 

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ VP 
Hlavní využití 
Ve ejný prostor s p evládajícím zp sobem využití zelen . 

ípustné využití 
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, 
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památníky, vysazovat aleje, výsadba zelen  obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního 
charakteru (mapy, pouta e, výv sky), d tská h išt , dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací 
stání), stavby spojené s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury. 
Plochy s ozna ením VP39, VP100 a VP125 jsou primárn  ur eny k realizaci zelen . 
U plochy VP136 možnost drobných staveb pro ob erstvení do 25 m2 a parkovací stání na zatrav ovacích 
dlaždicích. 
Podmín  p ípustné využití 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Nep ípustné využití 
Veškeré využití neslu itelné s hlavním a p ípustným využitím a neuvedené jako p ípustné a veškeré innosti 
a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Jakékoli využití omezující volný pohyb 
a pobyt obyvatel. Plochy ve ejných prostranství nejsou ur eny k zastav ní s výjimkou výše uvedeného 
hlavního a p ípustného využití. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DI 
Hlavní využití 
Dopravní infrastruktura. 

ípustné využití 
Silnice, ú elové komunikace, železni ní trat , plochy obvodu dráhy, za ízení pro drážní dopravu (nap . 
zastávky, stanice, nástupišt , provozní budovy), náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, r zné formy zelen  (nap . 
izola ní, doprovodná), hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání, zastávky silni ní dopravy, 
odpo ívadla, protihluková opat ení. Cyklistické a p ší komunikace v etn  chodník  a zelených pás  v 
navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (nap . plochy pro 
vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, spoje a radiokomunikace). 
Podmín  p ípustné využití 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Realizace plochy DI151 je možná za podmínky, že bude postupováno podle § 18 a 19 horního zákona, 
protože leží v ochranném ložiskovém území. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v 
rozporu s bezpe ností v doprav . 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PLOCHY ŽELEZNI NÍ 
DOPRAVY - ŠED 

DIŠ 

Hlavní využití 
Dopravní infrastruktura - železni ní doprava ŠED. 
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ípustné využití 
Pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací, pozemky, na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace 
(náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a plochy doprovodné a izola ní zelen , chodníky, parkovací stání, 
zastávky), parkovišt  a garáže, pozemky dráhy a vle ek, v etn  násp , zá ez , op rných zdí, most , kolejiš  
a doprovodné zelen , dále pozemky za ízení pro drážní dopravu, nap íklad stanice, zastávky, nástupišt  a 

ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, p ekladiš  a správních budov, 
technická infrastruktura. 
Podmín  p ípustné využití 
Pozemky erpacích stanic PHM s podmínkou prokázání hygienických a bezpe nostních podmínek v návazné 
projektové dokumentaci. Stavby budov budou omezeny výškov , a to pouze na p ízemní budovy. 
Plocha DIŠ102.D16 je p ípustná za této podmínky: pro konkrétní využití plochy zpracovat biologické 
hodnocení podle zákona .114/1992 Sb. k vylou ení významn  negativního vlivu konkrétních zám  a 
k minimalizaci vliv  na zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich  (biologické hodnocení m že být sou ástí 
EIA). 
Plocha DIŠ102.D16 je p ípustná za podmínky zpracování naturového hodnocení podle § 45i zákona . 
114/1992 Sb. (vliv na EVL Šumava), které bude sou ástí posouzení vliv  zám ru na životní prost edí a zdraví 
lidu podle zákona . 100/2001 Sb., tzv. EIA (požadavek p evzat z naturového hodnocení 1.AZÚR J k). 
V rámci p ípravy stavby DIŠ102.D16 zajistit dostate nou prostupnost železni ního t lesa pro živo ichy, 
zejména s ohledem na velké druhy savc . 
Plocha DIŠ102.D16 je p ípustná za podmínky, že p ed realizací využití plochy bude zajišt no hodnocení vliv  
na krajinný ráz – m že být sou ástí EIA. 

ed realizací stavby DIŠ102.D16 je nutné zpracovat bá sko-historický posudek pro poddolované území 
(požadavek p evzat z naturového hodnocení 1.AZÚR J K). 
Návrhové plochy ležící uvnit  ochranného pásma vodního zdroje II. stupn  jsou podmín né respektováním 
ochranných podmínek tohoto ochranného pásma. 
Návrhové plochy ležící uvnit  Chrán né oblasti p irozené akumulace vod Šumava jsou podmín né 
respektováním ochranných podmínek CHOPAV. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v 
rozporu s bezpe ností v doprav . 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PLOCHA VODNÍ DOPRAVY DIV 
Hlavní využití 
Dopravní infrastruktura - vodní doprava. 

ípustné využití 
Plochy vodní dopravy zahrnují zpravidla pozemky vodních ploch, ur ené pro vodní cesty, nap íklad kanály a 
splavn né úseky ek, pozemky náb eží pro vodní dopravu, pozemky p ístav , zdymadel, p ekladiš  a 
související pozemky dopravní a technické infrastruktury. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v 
rozporu s bezpe ností v doprav . 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ V 
Hlavní využití 
Vodní toky a plochy. 

ípustné využití 
Chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, stavby a za ízení sloužící pro zachycení deš ových 
vod, ochranu proti vod  jako p írodnímu živlu, realizace ÚSES, doprovodná zele , b ehové porosty. Je 
možno z izovat p emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky a výstavbu nezbytné 
dopravní a technické infrastruktury, dále je možné z izovat pro rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní 
za ízení, p ístavišt , kotvišt , m stky. 
Podmín  p ípustné využití 
Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah  do b eh  a vodních 
ploch. 
Plocha V131 je p ípustná za této podmínky: pro konkrétní využití plochy zpracovat biologické hodnocení 
podle zákona .114/1992 Sb. k vylou ení významn  negativního vlivu konkrétních zám  a k minimalizaci 
vliv  na zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich  (pokud bude tato plocha realizována spole  s plochami 
SO121 a TI130, je ú elné zpracování spole ného biologické hodnocení). 
Využití plochy V151 je p ípustné za podmínky p edchozího biologického posouzení lokality z d vodu 
možného ovlivn ní zvlášt  chrán ných druh  a biotop . 
Nep ípustné využití 

izovat a provozovat na t chto územích za ízení (zejména stavby), která jsou v rozporu s vodním 
hospodá stvím. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným 
využitím, v etn  odstavení mobilních obytných za ízení (nap íklad mobilních dom , maringotek, karavan , 
obytných p ív ). Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné je toto území nezastavitelné (nap íklad 
sklady, chaty, chalupy). 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ - NEZATOPENÉ VN 
Hlavní využití 
Nezatopené vodní plochy. 

ípustné využití 
Chovné a rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, stavby a za ízení sloužící pro zachycení deš ových vod, 
ochranu proti vod  jako p írodnímu živlu, realizace ÚSES, doprovodná zele , b ehové porosty. Je možno 

izovat p emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení a výstavbu nezbytné dopravní a technické 
infrastruktury, dále je možné z izovat pro rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení, lod nice, 

ístavišt , kotvišt , m stky. 
Podmín  p ípustné využití 
Výsadba alejí okolo vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah  do b eh  a vodních ploch. 
Nep ípustné využití 

izovat a provozovat na t chto územích za ízení (zejména stavby), která jsou v rozporu s vodním 
hospodá stvím. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným 
využitím, v etn  odstavení mobilních obytných za ízení (nap íklad mobilních dom , maringotek, karavan , 
obytných p ív ). Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné je toto území nezastavitelné (nap íklad 
sklady, chaty, chalupy). 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
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PLOCHY LESNÍ L 
Hlavní využití 
Plochy ur ené k pln ní funkcí lesa.  

ípustné využití 
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, revitalizace 

tok , opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení 
a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. Dále nezbytn  nutné stavby a za ízení pro 
hospoda ení v lese, myslivost a ochranu p írody (nap . krmelce, posedy a oplocenky), nezbytn  nutné stavby 
dopravní a technické infrastruktury. 
Podmín  p ípustné využití 
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za spln ní podmínky, 
že nár st plochy nep esáhne max. 20 % z prvotn  zkolaudované plochy. 
Realizace výstavby rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k 
významnému zásahu do porost . 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné je z izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín  

ípustným využitím, zejména odstavení mobilních obytných za ízení (nap íklad mobilních dom , maringotek, 
karavan , obytných p ív ), sklady, chaty, chalupy, apod. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY LESNÍ - REKREACE LR 
Hlavní využití 
Plochy lesní s možností využití pro rekreaci.  

ípustné využití 
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, revitalizace 

tok , opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení 
a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. Dále nezbytn  nutné stavby a za ízení pro 
hospoda ení v lese, myslivost a ochranu p írody (nap . krmelce, posedy a oplocenky), nezbytn  nutné stavby 
dopravní a technické infrastruktury. Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na 
vlastním pozemku, lanové centrum v etn  pot ebného technického a sociálního zázemí. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné je z izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín  

ípustným využitím, zejména odstavení mobilních obytných za ízení (nap íklad mobilních dom , maringotek, 
karavan , obytných p ív ), chaty, chalupy, apod. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY P ÍRODNÍ P 
Hlavní využití 
Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny. 

ípustné využití 
Plochy p írodní zahrnují pozemky v I. a II. zón  chrán né krajinné oblasti, pozemky evropsky významných 
lokalit, pozemky p írodních památek a p írodních rezervací. P ípustné je sou asné využití a využití, které 
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zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud 
nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní 
funkce sou asných ploch ÚSES. 
Podmín  p ípustné využití 
Nezbytn  nutné stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, nap . liniové stavby, vodohospodá ská 
za ízení (nap . do iš ovací nádrže), protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace tok  atd. 
Nep ípustné využití 

innosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, 
které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného do ÚSES a dále pak 
zm ny, které jsou v rozporu se zp sobem využití t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu využití, 
které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní 
do nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., 
mimo innosti p ípustné a podmín né. Nep ípustné je z izování a provozování staveb a za ízení 
nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín  p ípustným využitím, zejména odstavení mobilních 
obytných za ízení (nap íklad mobilních dom , maringotek, karavan , obytných p ív ), sklady, chaty, 
chalupy apod. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K.  
 
 

PLOCHY ZEM LSKÉ Z 
Hlavní využití 
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a 
za ízení, které s tímto hospoda ením souvisí. 

ípustné využití 
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du), z izovat a 

provozovat na t chto územích sít  a za ízení dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a 
zásobování tohoto a p ilehlého území, umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, 

íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), dostavby a 
ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na 

vlastním pozemku, z izování vodních nádrží a tok , realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody v krajin , 
revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení 

ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. 
Podmín  p ípustné využití 
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek. 
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních 
ploch a dále za podmínky že se nebude jednat o plochu s I. a II. t ídou ochrany ZPF. Okolo polních cest lze 
realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné je z izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín  

ípustným využitím, zejména odstavení mobilních obytných za ízení (nap íklad mobilních dom , maringotek, 
karavan , obytných p ív ), sklady, chaty, chalupy apod. Nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu 
zem lského p dního fondu, porušovat funk nost meliora ních opat ení a staveb. V záplavových územích 
je nep ípustná zm na kultury (nap . trvalého travního porostu) na ornou p du. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ SN 
Hlavní využití 
Využívání p evážn  k zem lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území. 

ípustné využití 
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (nap . na pastviny, louky, sady a plochy lesní). 

Umož uje se výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti 
(krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ), rovn ž možné z izování menších vodních ploch a 
zalesn ní, opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní 
opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny, ostatní dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Na plochách za azených mezi prvky ÚSES je p ípustné sou asné využití a využití, které zajiš uje vysoké 
zastoupení druh  organism  a p irozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám p i 

žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení, jiné jen pokud nezhorší ekologickou 
stabilitu. P itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce prvk  ÚSES.   
Na plochách neza azených mezi prvky ÚSES je navíc p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení 
zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny atd.), 

ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb. 
Podmín  p ípustné využití 
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek. 
Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno na p né (nejkratší) p echody inženýrských a dopravních 
staveb, vodohospodá ská za ízení, OV atd. Jiné umíst ní t chto staveb je výjime  p ípustné, a to pouze 
za podmínky zachování minimálních prostorových parametr  a narušení funk nosti prvk  ÚSES. Stavby 
procházející ÚSES by m ly být uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy. 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného 
území za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu 
využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí prvk  ÚSES, odvod ování pozemk , 

žba nerostných surovin apod., mimo inností podmín ných. Nep ípustné je z izování a provozování 
za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín  p ípustným využitím, zejména odstavení 
mobilních obytných za ízení (nap íklad mobilních dom , maringotek, karavan , obytných p ív  apod.), 
sklady, chaty, chalupy apod. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

PLOCHY T ŽBY NEROST  TN 
Hlavní využití 

žba nerost . 
ípustné využití 
ípustné jsou t žba nerostných surovin, sociáln -technické stavby a technologická za ízení související 

s t žbou, za ízení pro úpravu a t íd ní dobývaných surovin, plochy pro ukládání do asn  nevyužívaných 
nerost  a odpad  (nap . výsypky, odvaly a kališt ). 
Dále jsou p ípustné stavby technické a dopravní infrastruktury zabezpe ující provoz a pot eby území. 
Po ukon ení t žby je p ípustná rekultivace (nap . zalesn ní, skládky inertního materiálu s následným 
zalesn ním apod.). 
Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a další provozy a innosti neslu itelné s hlavním a 

ípustným využitím území. 
V p ípad  st etu ložisek nerost  s prvky ÚSES p evládají zájmy ochrany p írody nad p ípadnou 

žbou. (Stanoveno AZÚR) 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
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z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K.  

V p ípad  p ekryvu prvk  územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem 
využití (plochy lesní, plochy vodní a vodohospodá ské, plochy ve ejných prostranství, plochy 
dopravní a technické infrastruktury) jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk  ÚSES. 
V p ípad  st et  prvk  ÚSES a ložisek nerost  budou p evládat zájmy ochrany p írody nad p ípadnou 

žbou. 

BIOCENTRA 
(jedná se o funkci p ekryvnou) 
Hlavní využití 
Posílení i zachování funk nosti ÚSES. 

ípustné využití 
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití 
jako hlavní, p ípustné i podmín  p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh  organism  a 

irozenou skladbu bioty a které nenarušuje nevratn  p irozené podmínky stanovišt  a nesnižuje aktuální 
míru ekologické stability sou asných biocenter nebo neznemož uje založení navrhovaných biocenter. 
Podmín  p ípustné využití 
Nezbytn  nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodá ská za ízení, stavby na 
vodních tocích, protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace tok , stavby malých vodních nádrží atd. za 
spln ní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti. 
Nep ípustné využití 
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného 
do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické 
stability), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu 
využití, které by znemožnily nebo ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k 
za len ným do nich. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným 
a podmín  p ípustným využitím. Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou 

írody a krajiny. Umís ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 
 
 

BIOKORIDORY  
(jedná se o funkci p ekryvnou) 
Hlavní využití 
Posílení i zachování funk nosti ÚSES. 

ípustné využití 
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití 
jako hlavní, p ípustné i podmín  p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh  organism  a 

irozenou skladbu bioty a které nenarušuje nevratn  p irozené podmínky stanovišt  a nesnižuje aktuální 
míru ekologické stability sou asných biokoridor  a neznemož uje založení navrhovaných biokoridor . 
Podmín  p ípustné využití 
Nezbytn  nutné stavby pro lesní hospodá ství a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace tok , 
stavby malých vodních nádrží atd. za spln ní podmínky nejmenšího zásahu do biokoridoru a narušení jeho 
funk nosti. P i umis ování liniových staveb up ednost ovat jejich p né i nejkratší k ížení s biokoridory, jiné 
umíst ní t chto staveb je výjime  p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových 
parametr  a narušení funk nosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by m ly být uzp sobovány tak, aby 
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nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy. 
Nep ípustné využití 
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného 
do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické 
stability), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by 
znemožnily nebo ohrozily funk nost biokoridor , nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ným do 
nich. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín  

ípustným využitím. Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny. 
Umís ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí. 
Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám  nadmístního významu p evzatých 
z AZÚR J K. 
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám  
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY 

OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ 
U ploch navržených k zástavb  (zastavitelné plochy), které jsou áste  nebo celé meliorovány je nutno p ed 
zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti 
nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch. 

PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M  
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk  v dostate né ší ce od b ehové hrany pro pot ebu 
provád ní údržby vegetace. 

OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ 

OCHRANA P ED NEGATIVNÍMI VLIVY Z DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
V plochách situovaných v blízkosti silnic I., II. a III. t ., železni ní trat  a trafostanic mohou být povolovány 
stavby pro bydlení, stavby pro ob anské vybavení typu staveb pro ú ely školní a p edškolní výchovy a pro 
zdravotní, sociální ú ely a pro sport a funk  obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem 
(chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit  z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané 
hlukové zát že. 

OCHRANA P ED NEGATIVNÍMI VLIVY Z PROVOZU 
Pro plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy smíšené výrobní, plochy technické 
infrastruktury, plochy ob anského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) platí, že hranice 
negativních vliv  (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného zp sobu využití 
(p ípadn  na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch 
stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru staveb. V ploše negativního vlivu je možno 
umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a 
budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb. 

DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ 
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé zp soby 
využití na vlastním pozemku. 

ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY  
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy 
stavby povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést 
na dot eném území záchranný archeologický výzkum, viz, zákon . 20/1987 Sb. O státní památkové pé i, ve 
zn ní pozd jších zm n. 
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové pé i. 

PLOCHY, KDE PODMÍNKY PROV Í ÚZEMNÍ STUDIE 
V ešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je pot eba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a významu 
další využití t chto ploch prov it územní studií, na základ  níž budou stanoveny podrobné podmínky pro 
rozhodování v území.  
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UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA 
Stavby trvalého charakteru (nap . bydlení, rekreace, podnikání, apod.) je možné na zastavitelných plochách 
umístit v minimální vzdálenosti 25m od okraje lesa, u dostaveb v rámci zastav ného území rozhoduje orgán 
SSL v rámci navazujících ízeních. 
Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa bude podléhat souhlasu 
orgánu státní správy v rámci vydání jeho závazného stanoviska v rámci konkrétního územního nebo 
stavebního ízení. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR   
Navržené koridory pro dopravní infrastrukturu (koridory železni ní dopravy, silni ní dopravy a vodní dopravy) a 
koridory technické infrastruktury (skupinový vodovod, tranzitní plynovod, VTL plynovod, el. vedení VVN) jsou 
vymezeny jako ochrana území pro realizaci zám ru výstavby dopravní a technické infrastruktury. Tato území 
je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn  
prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad  také následný p ístup k nim. 

sobnost ploch a koridor  navržené územním plánem je ukon ena vydáním zm ny územního plánu v 
takovém rozsahu, jak ji zm na ešila, pop ípad  vydáním nového ÚP. Pokud nebude zm nou územního plánu 
navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny 
zem lskému p dnímu fondu. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH CHRÁN NÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ  
Na území chrán ných ložiskových území respektovat omezení všech inností, plynoucí z ustanovení § 18 a 
19 horního zákona (stavební uzáv ra – z izovat stavby a za ízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska lze, jen pokud je to nezbytné v zákonem chrán ném obecném zájmu). 

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJ  
ÚP navrhuje ochranná pásma vodních zdroj  I. a II. stupn .  

MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV 
Okolo navrhovaných ploch pro OV (Radslav, Mokrá) a stávající plochy pro OV (Bližná) je navržena 
maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí 
vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it. 

PODMÍNKA PRO UMÍST NÍ OBJEKT  NA ZÁKLAD  ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MO 
Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany. 
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základ  závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 

ídy, výstavba a rekonstrukce železni ních tratí a jejich objekt , výstavba a rekonstrukce letiš  všech druh , 
etn  za ízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba v trných elektráren, výstavba radioelektronických 

za ízení (radiové, radioloka ní, radionaviga ní, telemetrická) v etn  anténních systém  a op rných konstrukcí 
(nap . základnové stanice), výstavba objekt  a za ízení vysokých 30 m a více nad terénem, výstavba vodních 
nádrží (p ehrady, rybníky), výstavba objekt  tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny).  

PODMÍNKA PRO UMÍST NÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ, CHRÁN NÉM 
LOŽISKOVÉM ÚZEMÍ, LOŽISKU VÝHRADNÍ PLOCHY A DOBÝVACÍM PROSTORU 
NET ŽENÉM 

izování staveb na plochách ležících na poddolovaném území, chrán ném ložiskovém území, ložisku 
výhradní plochy a dobývacím prostoru net ženém je možno pouze po provedení speciálního geologického 
pr zkumu, který ur í komplex technických opat ení nutných pro zakládání staveb v t chto oblastech. 
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g) vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb a 
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

Návrh ve ejn  prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu - Výkres ve ejn  prosp šných staveb, 
opat ení a asanací a Hlavním výkresu. 

VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY (VPS): 
Technická infrastruktura – vodovod 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

V1 
Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast ze 
zdroje štola Josef v d l do navrhovaného sdruženého 
objektu úpravny vody s vodojemem v blízkosti vodojemu 
Bližná. 

erná v Pošumaví 

V2 Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast 
z VDJ Lískovec ve sm ru erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

V3 Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast 
z VDJ Lískovec ve sm ru Horní Planá. erná v Pošumaví 

V4 Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast 
z VDJ Lískovec ve sm ru Dolní Vltavice. erná v Pošumaví 

V5 Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast ve 
sm ru Radslav. erná v Pošumaví 

V6 Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast – 
erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

V7 Návrh plochy pro vodovod štola Josefov. erná v Pošumaví 

V8 
Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Mokrá + AT 
stanice (u stávajícího VDJ) pro výše položenou 
zástavbu. 

erná v Pošumaví 

V9 Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo erná 
v Pošumaví. erná v Pošumaví 

V13 Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Dolní 
Vltavice. erná v Pošumaví 

V14 Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Pláni ka. erná v Pošumaví 

TI107 
Návrh plochy technické infrastruktury - skupinový 
vodovod Lipensko - probíhá sídlem erná v Pošumaví, 
po hranici lipenské nádrže ze severu k jihu. 

erná v Pošumaví 

V15 Návrh plochy pro vodovod jihozápadn  od sídla Mokrá. erná v Pošumaví 

V16 Návrh plochy pro vodovod zásobující vodojem Bližná 
z vrtu HJ5. erná v Pošumaví 

V17 Návrh plochy pro realizaci stavby pro akumulaci pitné 
vody Dolní Vltavice. erná v Pošumaví 

Technická infrastruktura - kanalizace 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

K1 Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci v etn erpací 
stanice v erné v Pošumaví.  erná v Pošumaví 

K4 Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci v etn  
erpací stanice v Bližné. erná v Pošumaví 

K6 Návrh plochy pro oddílnou deš ovou kanalizaci v Dolní 
Vltavici. erná v Pošumaví 

K7 Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci 
v Mokré, v etn OV. erná v Pošumaví 

K10 Návrh plochy pro kanaliza ní sb ra  v etn erpací 
stanice v Jest ábí. erná v Pošumaví 

K11 Návrh plochy pro oddílnou splaškovou a deš ovou 
kanalizaci v etn OV v Radslavi. erná v Pošumaví 

K12 Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci v etn  
erpací stanice v lokalit  U Baštý e. erná v Pošumaví 



 
 

48/83 
 

K13 
Návrh plochy pro istírnu odpadních vod a oddílnou 
splaškovou kanalizaci v sídle Muckov, Lokalita Bedná e 
napojena s p erpáním. 

erná v Pošumaví 

K14 Návrh plochy pro kanalizaci jihozápadn  od sídla Mokrá. erná v Pošumaví 
K15 Návrh plochy pro istírnu odpadních vod v Radslavi. erná v Pošumaví 
K16 Návrh plochy pro istírnu odpadních vod v Dolní Vltavici. erná v Pošumaví 

Technická infrastruktura – elektrická energie 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

E1 Návrh plochy pro trafostanici T12 s elektrickým vedením 
VN 22 kV – erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E2 Návrh plochy pro trafostanici T11 s el. kabelovým 
vedením VN 22 kV - erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E3 Návrh plochy pro trafostanici T13 s el. vedením VN 22 
kV - erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E4 Návrh plochy pro trafostanici T7-4 s el. vedením VN 22 
kV - erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E5 Návrh plochy pro trafostanici T8 s el. kabelovým 
vedením VN 22 kV - erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E6 Návrh plochy pro trafostanici T7-1 s elektrickým 
kabelovým vedením VN 22 kV – erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E7 Návrh plochy pro trafostanici T7-2 s el. vedením VN 22 
kV - erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E8 Návrh plochy pro trafostanici T9 s el. kabelovým 
vedením VN 22 kV – erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E10 Návrh plochy pro trafostanici T10 s el. vedením VN 22 
kV - erná v Pošumaví. erná v Pošumaví 

E11 Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV 
– Jest ábí. erná v Pošumaví 

E12 Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV 
– Bližná. erná v Pošumaví 

E13 Návrh plochy pro trafostanici T4  s el. vedením VN 22 kV 
– Bližná. erná v Pošumaví 

E14 Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV 
– Radslav. erná v Pošumaví 

E15 Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV 
– Radslav. erná v Pošumaví 

E16 Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV 
– Dolní Vltavice. erná v Pošumaví 

E18 Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV 
– Muckov. erná v Pošumaví 

E19 Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. kabelovým 
vedením VN 22 kV – Bedná e. erná v Pošumaví 

E20 Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV 
– Mokrá. erná v Pošumaví 

TI104.Ee13 Návrh plochy technické infrastruktury - vedení VVN - 
severní okraj správního území obce. erná v Pošumaví 

Technická infrastruktura – plyn 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

TI105.Ep10 
Návrh plochy technické infrastruktury - plynovod VTL  
Ep10 - vede p es celé ešené území. 

erná v Pošumaví 
Kyselov 

TI106.Ep12 
Návrh plochy technické infrastruktury - VTL plynovod 

etn  regula ní stanice Ep12 - ze severovýchodní 
hranice správního území k sídlu erná v Pošumaví. 

erná v Pošumaví 

TI134.Ep26 Návrh plochy technické infrastruktury - VTL plynovod 
erná v Pošumaví – Horní Planá. erná v Pošumaví 
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Dopravní infrastruktura 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

DI65 Návrh plochy dopravní infrastruktury – homogenizace 
silnice II/163. erná v Pošumaví 

DIŠ102.D16 
Návrh plochy dopravní infrastruktury - plochy a koridory 
železni ní dopravy - ŠED - plocha pro lehkou železnici 
systému tram-train kontinuáln  vymezený v úseku Lipno 
nad Vltavou - erná v Pošumaví. 

erná v Pošumaví 

DI103.D13/4 Návrh plochy dopravní infrastruktury - obchvat silnice 
I/39. erná v Pošumaví 

DI132 Návrh plochy dopravní infrastruktury - koridor pro 
cyklostezku. erná v Pošumaví 

DI137 
Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro 
cyklostezkuhomogenizaci silnice I/39 a k ížení 
s DIŠ102.D16. 

erná v Pošumaví 

DI140 Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro 
cyklostezku. erná v Pošumaví 

DI160 Návrh plochy dopravní infrastruktury – okružní 
ižovatka. erná v Pošumaví 

DI161 Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro 
rozší ení místní komunikace.  erná v Pošumaví 

DI167 Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro 
rozší ení místní komunikace. erná v Pošumaví 

VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ (VPO): 
Územní systém ekologické stability 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

LBK 587-CHOŠ155 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

LBK CHOŠ 157-46/01 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

LBK CHOŠ035-587 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

LBK 44/04-46/03 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

EKO1 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

EKO3 Lokální biocentrum nefunk ní – dopl uje funk ní 
biocentrum. erná v Pošumaví 

EKO4 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

EKO5 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

EKO6 Lokální biokoridor nefunk ní – dopl uje funk ní 
biokoridor. erná v Pošumaví 

Plochy ve ejných prostranství 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
VP39 Návrh plochy ve ejných prostranství v sídle Bližné. erná v Pošumaví 

VP100 Návrh plochy ve ejných prostranství v sídle Mokrá. erná v Pošumaví 
VP125 Návrh plochy ve ejných prostranství v sídle Muckov. erná v Pošumaví 

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO 
ASANACI 
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci. 
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h) vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které 
lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo 

izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad  
dalších údaj  podle § 58 odst. 1 katastrálního zákona 

Územním plánem erná v Pošumaví nejsou navrhovány ve ejn  prosp šné stavby a ve ejn  prosp šná 
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo. 

i) stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

V Územním plánu erná v Pošumaví nedochází k pot eb  stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 
odst. 6 stavebního zákona.  

j) vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití v etn  podmínek pro jeho prov ení 

Územní plán erná v Pošumaví nevymezuje plochy územních rezerv.  

k) vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh ty pro po ízení územní 
studie, její schválení po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence 
územn  plánovací innostirozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené 
lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn  plánovací innosti 

V ešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je pot eba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a významu 
další využití t chto ploch prov it územní studií, na základ  níž budou stanoveny podrobné podmínky pro 
rozhodování v území. Územní studie bude podrobn ešit len ní plochy na jednotlivé pozemky a jejich 
dopravní napojení a dopravní obsluhu, napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu a podmínky pro 
umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, v etn  podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména 
ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot (nap íklad uli ní a stavební áry, 
podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemk  a návrhu ve ejných 
prostranství u ploch v tších nežli 2ha v etn  návrhu sídelní – ve ejné zelen , umíst ní ploch pro t íd ný 
komunální odpad). Územní studie s ozna ením 2.ÚS, 3.ÚS, 4.ÚS a 5.ÚS se bude zabývat také ochranou 
krajinného rázu s návrhem urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v 
CHKO Šumava a návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní 
architektury, které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 
K prov ení územní studií jsou navrženy plochy dle ozna ení: 

1.ÚS: B2, VP128, OV6 
2.ÚS: SO10 
3.ÚS: OV12 
4.ÚS: B32, VP127 
5.ÚS: SO51 
8.ÚS: SO9, VP136 
9.ÚS: B3, SO119 

Lh ty pro po ízení jednotlivých územních studií, jejich schválení a vložení dat do evidence územn  plánovací 
innosti budou stanoveny na základ  aktuálních podmínek a poptávky v území, nejpozd ji však do 4 let od 

nabytí ú innosti Zm ny . 1 ÚP erná v Pošumaví. 
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l) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu 
podle p ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo 
na žádost, a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho 
vydání 

Územní plán erná v Pošumaví vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu: 

1.RP: B1, OS14, VP21, SO7 
3.RP: B4 
4.RP: SO41, OV42 
5.RP: B91, VP141  
6.RP: SO44 
7.RP: plocha OV parc. . 91, k.ú. Kyselov 
8.RP: VS17 
9.RP: OV52.SR20 
10.RP: VS147 
11.RP: OV150 a zastav né území na ásti plochy OV parc. . 509/3, k.ú. Kyselov 
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Zadání 1. regula ního plánu (1.RP) 
pro plochy B1, SO7, OS14, VP21 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem 1.RP je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví s tím, že 
v pr hu prací na návrhu RP m že dojít k up esn ní hranic ešeného území. 
Plocha bydlení, smíšená obytná, ob anského vybavení – sportu a ve ejných prostranství se nachází v severní 
ásti sídla, navazuje na nastávající zastav né území sídla erná v Pošumaví. Východní strana ešeného 

území RP se nachází v blízkosti silnice I/39, z jižní strany je ohrani ena zastav ným územím sídla erná 
v Pošumaví, severozápadní hranici tvo í Lipenská p ehrada a severní hranici tvo í stávající místní 
komunikace.  

 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorové uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a charakteru 
území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy pro bydlení, smíšené bydlení, ob anské vybavení - sport a ve ejná 
prostranství se zelení, dále plochy dopravní a technické infrastruktury (B1, SO-7, OS-14, VP21).  
Vzhledem ke skute nosti, že v ÚP nejsou samostatn  vymezeny plochy ve ejného prostoru budou 
vymezeny minimáln  v rozsahu dle stavebního zákona. 
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Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy a v p ípad  pot eby budou geometricky zam eny 
do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení páte ní komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci 
dnešního polygonu ploch B1, SO7, OS14, VP21, kdy tato komunikace bude azena do ploch dopravní 
infrastruktury nevyužité.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výška zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebene st echy, 

garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití), které budou tímto regula ním plánem up esn ny do 

ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, bude realizována i odpovídající 
úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHKO Šumava, CHOPAV Šumava a Pta í oblast 

Šumava, proto bude posuzováno z pohledu krajinného rázu p íslušným orgánem ochrany p írody, se 
kterým budou dohodnuty podmínky prostorového uspo ádání a podmínky ochrany krajinného rázu.  

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita B1, SO7, OS14 a VP21 nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí 
vyhodnocení ÚP erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty v 
rámci dnešního polygonu plochy B1, SO7, OS14, VP21, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch 
dopravní infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , 
kanaliza ní ady v . p ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového 
vedení NN ze stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury 
(sd lovací kabely, apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena 1 stávajícím sjezdem ze silnice I/39 a dále nov  zokruhována 
a p ipojena na systém místních komunikací 

 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  
(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 
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 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 Respektovat OP silnice I/39 
 V blízkosti silnice I. t ídy musí být dodrženy podmínky pro stavby z hlediska chrán ného venkovního 

prostoru staveb a vnit ních prostor staveb z hlediska ochrany p ed zvýšenou hygienickou zát ží 
(hlukem). V p ípad  zasažení ploch bydlení v lokalit  B1 tímto negativním vlivem, budou v RP 
navržena i pot ebná technická opat ení, která však budou hrazena na náklady investora budoucí 
výstavby RD. 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Respektovat trasu koridoru TI-107 v ší i 20 m pro skupinový vodovod Lipensko s ÚP erná 
v Pošumaví. 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 

 V rámci území ešeného RP bude z d vodu nedostate ného stávajícího tlaku vodovodní sít  ve 
vyšších polohách a sou asn  poruchovosti p etlakem v dolních ástech sídla erná v Pošumaví 
navrženo umíst ní za ízení II. tlakového pásma vodovodní sít . 

Požadavky na odkanalizování: 
 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 

stávající kanaliza ní systém obce. V p ípad  nep íznivých výškových pom  bude navrženo 
erpávání. 

 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 
odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Evropsky významné lokality Šumava; 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 
 hranice Chrán né krajinné oblasti Šumava 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán B1, SO7, OS14, VP21 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
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Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  

 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 

 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 
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Zadání 3. regula ního plánu (3.RP) 
pro plochu bydlení B4 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem 3.RP je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha 
bydlení B4 se nachází v jižní ásti sídla, navazuje na stávající zastav né území sídla erná v Pošumaví. 

 

 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí. Pozemky budou vymezeny jako plochy 
pro bydlení, ve ejný prostor se zelení, dále plochy dopravní a technické infrastruktury (B4).  
Vzhledem ke skute nosti, že v ÚP nejsou samostatn  vymezeny plochy ve ejného prostoru, budou 
vymezeny minimáln  v rozsahu stavebního zákona.  
Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy a v p ípad  pot eby budou geometricky zam eny 
do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení páte ní komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci 
dnešního polygonu plochy B4, kdy tato komunikace bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebene st echy, 

garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
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Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití), které budou tímto regula ním plánem up esn ny do 

ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, bude realizována i odpovídající 
úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita B4 nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí vyhodnocení ÚP 
erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu ploch B4, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní infrastruktury. 
Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . p ípojek, bude 
stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze stávajících, p íp. nov  
vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdy ze stávající místní komunikace. 
 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  

(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 V p ípad  zasažení ploch bydlení v lokalit  B4 negativním vlivem z hlediska chrán ného venkovního 
prostoru staveb a vnit ních prostor staveb z hlediska ochrany p ed zvýšenou hygienickou zát ží 
(hlukem), budou v RP navržena i pot ebná technická opat ení, která však budou hrazena na náklady 
investora budoucí výstavby RD. 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 

Požadavky na odkanalizování: 
 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 

stávající kanaliza ní systém obce. V p ípad  nep íznivých výškových pom  bude navrženo 
erpávání. 
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 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 
odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán B4 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vliv  na 
životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  

 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 
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 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 

 

Zadání 4. regula ního plánu (4.RP) 
pro plochy SO41, OV42 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem 4.RP je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha 
smíšená obytná a ob anského vybavení se nachází v severní ásti sídla Radslav, navazuje nastávající 
zastav né území sídla rozsáhlé chatové lokality. Severní hranice je dána pob ežím Lipna, jižní místní 
komunikací. Lokalita je již áste  zastav na. 

 
 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy smíšené obytné, ob anské vybavení a ve ejný prostor se zelení, 
dále plochy dopravní a technické infrastruktury (SO41, OV42).  
Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy a v p ípad  pot eby budou geometricky zam eny 
do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení páte ní komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci 
dnešního polygonu ploch SO41, OV42, kdy tato komunikace bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebene st echy, 

garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
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uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití ploch), které budou tímto regula ním plánem up esn ny do 

ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, bude realizována i odpovídající 
úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita SO41, OV42 nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí 
vyhodnocení ÚP erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu ploch SO41 a OV42, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . 

ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze 
stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, 
apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdy ze stávající místní komunikace. 
 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  

(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 V p ípad  zasažení ploch bydlení v lokalit  SO41 negativním vlivem z hlediska chrán ného 
venkovního prostoru staveb a vnit ních prostor staveb z hlediska ochrany p ed zvýšenou 
hygienickou zát ží (hlukem), budou v RP navržena i pot ebná technická opat ení, která však budou 
hrazena na náklady investora budoucí výstavby RD. 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 
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Požadavky na odkanalizování: 
 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 

stávající kanaliza ní systém obce. V p ípad  nep íznivých výškových pom  bude navrženo 
erpávání. 

 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 
odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán pro plochy SO41, OV42 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
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 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  
 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 

MicroStation nebo ArcGIS, 
 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 

odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 

Zadání 5. regula ního plánu (5.RP) 
pro plochu B91 a VP141 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem 5.RP je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha 
bydlení a ve ejných prostranství se nachází v severní ásti sídla, navazuje nastávající zastav né území 
sídla erná v Pošumaví. 

 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí, p emž bude dodržena podmínka 
etapizace, že výstavba bude postupovat od sídla Mokrá jižním sm rem. 
Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní a technické infrastruktury v rozsahu místní komunikace a 
ploch bydlení (B91) a ve ejných prostranství (VP141). Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální 
mapy a v p ípad  pot eby budou geometricky zam eny do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení 
páte ní komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci dnešního polygonu plochy B91, kdy tato 
komunikace bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebene st echy, 

garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
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Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití pro bydlení a ve ejná prostranství), které budou tímto 
regula ním plánem up esn ny do m ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, 
bude realizována i odpovídající úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokality B91 a VP141 nevyvolají specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí 
vyhodnocení ÚP erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu plochy B91, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . 

ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze 
stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, 
apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdy ze stávající silnice. 
 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  

(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 V p ípad  zasažení ploch bydlení v lokalit  B91 negativním vlivem z hlediska chrán ného 
venkovního prostoru staveb a vnit ních prostor staveb z hlediska ochrany p ed zvýšenou 
hygienickou zát ží (hlukem), budou v RP navržena i pot ebná technická opat ení, která však budou 
hrazena na náklady investora budoucí výstavby RD. 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 
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Požadavky na odkanalizování: 
 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 

stávající kanaliza ní systém obce. V p ípad  nep íznivých výškových pom  bude navrženo 
erpávání. 

 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 
odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu. 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán pro plochu B91 a VP141 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
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 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  
 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 

MicroStation nebo ArcGIS, 
 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 

odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 

Zadání 6. regula ního plánu (6.RP) 
pro plochu SO44 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem 6.RP je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha 
smíšená obytná se nachází v jižní ásti sídla a navazuje na nastávající zastav né rekrea ní území 
Radslavi. V severozápadní ásti je ohrani eno stávající rekrea ní zástavbou, ze západní a jižní strany 
vodní plochou Lipna, ze strany jižní a východní lesní plochou. V severní ásti navazuje plocha na navržený 
ve ejný prostor se zelení a možností dopravního napojení. 

 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní a technické infrastruktury v rozsahu místní komunikace a 
ploch smíšených obytných (SO44). Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy a v p ípad  
pot eby budou geometricky zam eny do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení páte ní 
komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci dnešního polygonu plochy SO44, kdy tato komunikace 
bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebene st echy, 

garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití), které budou tímto regula ním plánem up esn ny do 
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ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, bude realizována i odpovídající 
úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita SO44 nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí vyhodnocení ÚP 
erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu plochy SO44, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . 

ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze 
stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, 
apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdy ze stávající místní komunikace. Nutno posoudit z hlediska 
navržené kapacity lokality, eventuáln  navrhnout rozší ení p íjezdové komunikace. 

 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  
(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 V p ípad  zasažení ploch bydlení v lokalit  SO44 negativním vlivem z hlediska chrán ného 
venkovního prostoru staveb a vnit ních prostor staveb z hlediska ochrany p ed zvýšenou 
hygienickou zát ží (hlukem), budou v RP navržena i pot ebná technická opat ení, která však budou 
hrazena na náklady investora budoucí výstavby RD. 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 

Požadavky na odkanalizování: 
 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 

stávající kanaliza ní systém sídla s nutnou rekonstrukcí istírny odpadních vod. V p ípad  
nep íznivých výškových pom  bude navrženo p erpávání. 
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 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 
odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
Nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán pro plochu SO44 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  

 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 
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 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 

Zadání 7. regula ního plánu (7.RP) 
pro plochu parc. . 91 v k.ú. Kyselov 

 Vymezení ešené území:  
Území ešené regula ním plánem je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha ob anské 
vybavenosti zahrnuje bývalý vojenský areál na pravém b ehu Lipna. 

 
 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní a technické infrastruktury v rozsahu místní komunikace a 
ploch ob anské vybavenosti (Kyselov). Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy a v p ípad  
pot eby budou geometricky zam eny do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení páte ní 
komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci dnešního polygonu plochy specifické, kdy tato 
komunikace bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebe st echy, 

garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
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Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití), které budou tímto regula ním plánem up esn ny do 

ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, bude realizována i odpovídající 
úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita Kyselov nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí vyhodnocení ÚP 
erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu ploch Kyselov, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . 

ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze 
stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, 
apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena ze stávající místní komunikace, s rozvojem dalších komunikací 
není uvažováno. 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 

Požadavky na odkanalizování: 
 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 

stávající kanaliza ní systém. 
 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 

odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
Nep edpokládají se. 
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 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 
 hranice Chrán né krajinné oblasti Šumava 
 Evropsky významná lokalita Šumava 
 Pta í oblast Šumava 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán 7.RP Kyselov nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  

 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 

 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 
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Zadání 8. regula ního plánu (8.RP) 
pro plochu VS17 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha výroby a 
skladování se nachází v jižní ásti sídla, navazuje nastávající zastav né území sídla erná v Pošumaví. 
Západní strana je tvo ena silnicí erná v Pošumaví – Bližná, severní stranou ešené území navazuje na 
stávající výrobní a zem lský areál, východní stranu tvo í komunikace erná v Pošumaví – Frymburk. 

 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní a technické infrastruktury v rozsahu místní komunikace a 
ploch výroby a skladování (VS17). Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy a v p ípad  
pot eby budou geometricky zam eny do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení páte ní 
komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci dnešního polygonu plochy VS17, kdy tato komunikace 
bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebenu st echy, 

garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití), které budou tímto regula ním plánem up esn ny do 

ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, bude realizována i odpovídající 
úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 
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 respektovat charakter historické zástavby a celkov  historického prost edí obce; 
 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita VS17 nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí vyhodnocení ÚP 
erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu ploch VS17, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . 

ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze 
stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, 
apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdy ze stávajících komunikací. 
 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  

(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 V p ípad  zasažení ploch bydlení v lokalit  VS17 negativním vlivem z hlediska chrán ného 
venkovního prostoru staveb a vnit ních prostor staveb z hlediska ochrany p ed zvýšenou 
hygienickou zát ží (hlukem), budou v RP navržena i pot ebná technická opat ení, která však budou 
hrazena na náklady investora budoucí výstavby RD. 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 

Požadavky na odkanalizování: 
 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 

stávající kanaliza ní systém obce. V p ípad  nep íznivých výškových pom  bude navrženo 
erpávání. 

 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 
odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
nep edpokládají se. 
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 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán pro plochu VS17 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  

 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 

 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 
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Zadání 9. regula ního plánu (9.RP) 
pro plochu OV52.SR20 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešené území:  
Území ešené regula ním plánem je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha ob anského 
vybavení OV52.SR20 se nachází v severní ásti sídla Dolní Vltavice, navazuje nastávající zastav né 
území sídla. Jihovýchodní strana ešeného území je tvo ena stávajícím hotelovým komplexem Relax, 
severovýchodní ást tvo í vodní plocha a východní stranu tvo í terénní výšková konfigurace. 

 

 
 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní a technické infrastruktury v rozsahu místní komunikace a 
ploch ob anského vybavení (OV52.SR20). Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy 
a v p ípad  pot eby budou geometricky zam eny do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení 
páte ní komunikace obsluhující jednotlivé objekty v rámci dnešního polygonu plochy OV52.SR20, kdy tato 
komunikace bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  

 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, poloha h ebene st echy, 
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garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické dominanty obce); architektonické 
uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou také plochy a trasy technického a 
dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití), které budou tímto regula ním plánem up esn ny do 

ítka 1 : 1000. V p ípad , že bude realizována pouze ást lokality, bude realizována i odpovídající 
úm rná ást ve ejné zelen . 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita OV52.SR20 nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí vyhodnocení 
ÚP erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu ploch OV52.SR20, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . 

ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze 
stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, 
apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdy ze stávající místní komunikace. 
 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  

(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 V p ípad  zasažení ploch bydlení v lokalit  OV52.SR20  negativním vlivem z hlediska chrán ného 
venkovního prostoru staveb a vnit ních prostor staveb z hlediska ochrany p ed zvýšenou 
hygienickou zát ží (hlukem), budou v RP navržena i pot ebná technická opat ení, která však budou 
hrazena na náklady investora budoucí výstavby RD. 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 

Požadavky na odkanalizování: 
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 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 
stávající kanaliza ní systém obce. V p ípad  nep íznivých výškových pom  bude navrženo 

erpávání. 
 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 

odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
Nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán OV52.SR20 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  
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 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 

 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 

 

Zadání 10. regula ního plánu (10.RP) 
pro plochu VS147 v k.ú. erná v Pošumaví 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plocha výroby a 
skladování VS147 se nachází v místní ásti Jest ábí, v prostoru mezi vodní nádrží Lipno a zastav ným 
územím rekrea ního charakteru, severozápadní ást navazuje na zastavitelnou plochu ob anského 
vybavení – sportu, jižn  na plochu navazují zastavitelné plochy smíšené obytné.  

 
 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní a technické infrastruktury v rozsahu místní komunikace a 
ploch smíšených výrobních (VS147). Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy a v p ípad  
pot eby budou geometricky zam eny do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení páte ní 
komunikace obsluhující skladovací prostory v rámci dnešního polygonu plochy VS147, kdy tato 
komunikace bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  
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 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára, p dorys objektu haly); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, 

orientace a výška h ebene st echy, garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické 
dominanty obce); architektonické uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou 
také plochy a trasy technického a dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití pro výrobu a skladování), které budou tímto regula ním 
plánem up esn ny do m ítka 1 : 1000.  

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanovena podmínka napojení na centrální kanalizaci a vodovod, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, 
aby nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter okolní zástavby typické pro 
oblast Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita VS147 nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí vyhodnocení ÚP 
erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu plochy VS147, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále budou stanoveny vodovodní ady v . p ípojek jednotlivých objekt , kanaliza ní ady v . 

ípojek, bude stanoveno napojení na elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze 
stávajících, p íp. nov  vybudovaných trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, 
apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdy ze stávající místní komunikace. 
 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  

(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Lokalita bude napojena na stávající systém obce vodovodními ady v etn  p ípojek na jednotlivé 
stavební parcely. V p ípad  nevyhovující kapacity zásobování pitnou vodou musí být navržena 
taková opat ení, která povedou k zajišt ní jejího dostate ného množství. 

Požadavky na odkanalizování: 
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 Lokalita bude ešena oddílnou kanalizací v etn  p ípojek od navržených objekt  s napojením na 
stávající kanaliza ní systém obce. V p ípad  nep íznivých výškových pom  bude navrženo 

erpávání. 
 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území -  likvidace 

odpadních vod v území je up ednostn no vyúst ní deš ových vod do recipientu (nádrž Lipno). 

 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
Nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán VS147 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  
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 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 

 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 

po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 

 

Zadání 11. regula ního plánu (11.RP) 
pro plochu OV150 a pro plochu OV na parc. . 509/3 v k.ú. Kyselov 

 Vymezení ešeného území:  
Území ešené regula ním plánem je vymezeno v grafické ásti ÚP erná v Pošumaví. Plochy stávajícího a 
navrženého ob anského vybavení se nachází v jižní ásti katastrálního území Kyselov, v prostoru 
bývalého areálu P R. Zastavitelná plocha OV150 navazuje na stávající plochu ob anského vybavení, 
kterou rozši uje – jedná se o stavební prodloužení stávající budovy.  
 

 

 Požadavky na vymezení pozemk  a jejich využití:  
Regula ní plán v ešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemk , pro umíst ní a 
prostorového uspo ádání staveb, pro trasy a za ízení technického vybavení, pro ochranu hodnot a 
charakteru území a pro vytvá ení p íznivého životního prost edí.  
Pozemky budou vymezeny jako plochy dopravní a technické infrastruktury v rozsahu místní komunikace a 
ploch ob anského vybavení (OV150 a OV stav). Pozemky budou vymezeny na základ  katastrální mapy 
a v p ípad  pot eby budou geometricky zam eny do pot ebné podrobnosti. Bude stanoveno vedení 
páte ní komunikace obsluhující skladovací prostory v rámci dnešního polygonu plochy OV150 a stávající 
plochy OV, kdy tato komunikace bude azena do ploch dopravní infrastruktury.  
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 Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb:  
Pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb budou stanoveny závazné podmínky ur ující funk ní využití 
pozemk  v etn  vymezení ploch ve ejné zelen  dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.: 
plošné uspo ádání (maximální plocha zastav ní pozemku - zastavitelné území, vztažné body, stavební 
ára, p dorys objektu haly); prostorové uspo ádání (podlažnost, výšku zástavby, omezení tvaru st echy, 

orientace a výška h ebene st echy, garážování, vzdálenosti a polohy staveb respektující historické 
dominanty obce); architektonické uspo ádání (vjezd a vstup do objektu). Sou ástí ešeného území budou 
také plochy a trasy technického a dopravního vybavení mimo vymezené hranice.  
Prostorové uspo ádání bude respektovat navržené regulativy zpracované ÚP erná v Pošumaví, (viz 
vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití pro ob anské vybavení), které budou tímto regula ním 
plánem up esn ny do m ítka 1 : 1000.  

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:  
Požadavky budou stanoveny v rozsahu podrobných podmínek ochrany území v . ešení podmínek 
ochrany krajinného rázu (tzn., budou stanoveny výšky staveb, tvar st echy, max. p dorysné obrysy staveb, 
uli ní áry, doporu ené materiály, doporu ená barevnost a další tvaroslovné prvky). Dále bude RP 
stanoven zp sob odkanalizování a zásobování vodou, bude stanoven takový zp sob vytáp ní, aby 
nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší. 
Ochrana kulturních a p írodních hodnot: 

 p i navrhování urbanistické a hmotové struktury zohlednit charakter zástavby typické pro oblast 
Šumavy; 

 nep ípustné je funk ní využití ploch parcel (by  do asn ) pro z izování výrobních kapacit; 
 z hlediska obecné ochrany je nutno v maximální mí e chránit vzrostlou zele ; 
 nep ípustné jsou stavby zat žující životní prost edí; 
 území ešené regula ním plánem se nachází v CHOPAV Šumava; 

Ochrana p írodních zdroj , ochrana zem lského p dního fondu (ZPF) a ochrana pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa (PUPFL): 

 lokalita OV150 a OV stav nevyvolá specifická ešení regula ním plánem, protože je sou ástí 
vyhodnocení ÚP erná v Pošumaví. 

Ochrana ovzduší: 
 regula ním plánem nebudou dot eny zájmy ochrany ovzduší. V ešeném území neumožní 

stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. 
Ochrana krajinného rázu: 

 P edepsaný regula ní plán se bude zabývat také ochranou krajinného rázu s návrhem 
urbanistického ešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO Šumava a 
návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním m ítka a hmot tradi ní architektury, 
které bude respektovat umíst ní v CHKO Šumava. 

 Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury:  
Ve ejná infrastruktura bude ešena v podrobnosti stanovené p ílohou . 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. pro 
regula ní plán, tedy v m ítku 1 : 1000. Bude stanoveno vedení komunikací obsluhující jednotlivé objekty 
v rámci dnešního polygonu plochy OV150 a OV stav, kdy tyto komunikace budou azeny do ploch dopravní 
infrastruktury. Dále bude stanoveno zásobování vodou a odkanalizování, bude stanoveno napojení na 
elektrickou energii prost ednictvím kabelového vedení NN ze stávajících, p íp. nov  vybudovaných 
trafostanic, další vedení technické infrastruktury (sd lovací kabely, apod.). 
Požadavky na dopravu: 

 Lokalita bude dopravn  napojena sjezdem ze stávající silnice III. t ídy. 
 Nov  navrhované komunikace budou spl ovat požadavky vyplývající z platných právních p edpis  

(rozhledové pom ry, ší ky komunikací a chodník , odvodn ní komunikací, zohlednit vyhlášku 
398/2009 Sb., apod.) 

 Parkování, odstavná stání a garáže budou budována na vlastních pozemcích jako sou ást stavby 
(budou sou ástí stavebního povolení). 

 Posoudit pot ebu vybudování nových cyklistických tras 
Požadavky na zásobování vodou: 

 Bude prov ena možnost individuálního zásobování vodou. 
Požadavky na odkanalizování: 

 Bude prov ena možnost individuálního zp sobu likvidace odpadních vod. 
 V  RP bude navržen zp sob likvidace (odvedení) deš ových vod z ešeného území. 
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 Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby a na ve ejn  prosp šná opat ení:  
Návrh regula ního plánu nebude vymezovat ve ejné prosp šné stavby, vyjma staveb ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury, pokud to bude nezbytné.  

 Požadavky na asanace:  
Nep edpokládají se. 

 Další požadavky vyplývající z územn  analytických podklad  a ze zvláštních právních p edpis  
(nap íklad požadavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými 
rizikovými p írodními jevy):  

ešení návrhu regula ního plánu prov í napojení jednotlivých staveb na komunikace a zp sob napojení 
na technickou infrastrukturu.  
Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad : 

 z hlediska územn  analytických podklad  nejsou p edem dány podmínky pro návrh regula ního 
plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis :  
ešením regula ního plánu nebudou dot eny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných 

surovin; 
 vyhodnotit ešené území z hlediska radonového rizika; 
 z hlediska ešení požární ochrany bude v návrhu regula ního plánu ešeno spln ní požadavk  na 

parametry p ístupové komunikace k objekt m a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpe ení, dále pak spln ní požadavk ešení zásobování požární vodou vztahující se 
k navrhované zástavb  (zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiné hasební látky) 

Prostorové uspo ádání ešeného území omezují následující limity využití vyplývající z právních p edpis : 
 hranice Chrán né oblasti p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. 

 Vý et druh  územních rozhodnutí, které regula ní plán nahradí: 
Regula ní plán pro OV150 a OV na parc. . 509/3 nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 

 Požadavky ze záv ru zjiš ovacího ízení v etn  ur ení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv  na životní prost edí a po izování regula ního plánu spojují: 
Po izovatel nep edpokládá nutnost posouzení, nejsou navrhovány žádné zám ry vyžadující si zpracování 
dokumentace EIA. 

 ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:  
Uzav ení plánovací smlouvy nebo dohody o parcelaci není podmínkou pro ešení návrhu regula ního 
plánu, ale tato podmínka m že být dopln na v pr hu po izování tohoto RP. 

 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní s ohledem 
na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení:  
 obsah návrhu regula ního plánu v . jeho od vodn ní bude strukturováno p esn  dle požadavk  p ílohy 

. 11 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, grafická ást bude zpracována v m ítku 1 : 1000 s 
výjimkou širších vztah  1 : 50000. 

 minimální rozsah výkres  se stanovuje takto:  
 hlavní výkres obsahující hranici ešené plochy, vymezení a využití pozemk  a graficky 

vyjád itelné podmínky umíst ní staveb ve ejné infrastruktury, 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací,  
 výkres po adí zm n v území (etapizace) – pokud bude pot ebný,  
 koordina ní výkres,  
 výkres širších vztah  dokumentující vazby na sousední území,  
 výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu,  

 výkresová ást dokumentace návrhu regula ního plánu bude odevzdána v prost edí softwaru AutoCAD, 
MicroStation nebo ArcGIS, 

 v p ípad  tvorby výkres  regula ního plánu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou 
odevzdány i tyto výkresy v datových formátech (DWG, DGN, apod.), s ádným odlišením hladin, v . 
popisu jednotlivých soubor  a hladin, 

 výkresová i textová ást dokumentace regula ního plánu bude p edána ve 4 kompletních vyhotoveních, 
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 všechny výkresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK K ovák East–North, Balt 
po vyrovnání, a to u všech zpracovaných výkres , textová ást bude odevzdána ve formátu DOC nebo 
DOCX a dále ve formátu PDF v kompletní podob . 

m) stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

lení návrhových ploch do jednotlivých etap výstavby nebylo v územním plánu erná v Pošumaví 
považováno ú elné.  

n) údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické 
ásti 

Výrok územního plánu obsahuje: 
 TEXTOVOU ÁST       75 stran  
 GRAFICKOU ÁST 

1. Výkres základního len ní území    1 : 5 000 
2. Hlavní výkres       1 : 5 000 
3. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací  1 : 5 000 

 


