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OBEC

ERNÁ V POŠUMAVÍ

Zastupitelstvo obce erná v Pošumaví, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též jen „stavební zákon“), za použití §
43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní
ád, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též
jen „vyhláška 500“)

vydává
Zm nu . 6 Územního plánu

VÝROKOVÁ

erná v Pošumaví

ÁST ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU

kterou se m ní Územní plán erná v Pošumaví takto:
V názvu kapitoly c) se ruší text: „zastavitelných“ a vkládají se texty: „urbanistické kompozice,“, „s
rozdílným zp sobem využití“ a „zastavitelných ploch“;
Do kapitoly c) se do podkapitoly VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
vkládá text: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování
vyjmenovaných druh staveb.“ a ádek tabulky: „
Plocha smíšená obytná – plocha p estavby na jižním okraji katastrálního území erná
v Pošumaví, východn od sídla Dolní Vltavice.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
SO168
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 .
“
Do názvu kapitoly d) se vkládá text: „, vymezení ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu,
etn stanovení podmínek pro jejich využití“;
Do názvu kapitoly e) se vkládá text: „s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin “ a ruší se
text: „zm ny v“;
Do názvu kapitoly f) se vkládá text: „(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)“, „stanovení“, „charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro
vymezování stavebních pozemk a“, „jejich“ a ruší se text: „pozemk v plochách“;
Z názvu kapitoly h) se vypouští text: „dalších“, íslice: „5“ se nahrazuje íslicí: „8“ a vypouští se text:
„odst. 1“;
V názvu kapitoly k) se text: „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 innosti“ nahrazuje textem: „rozhodování
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“;
Do názvu kapitoly l) se vkládá text: „, zadání regula ního plánu“;
do vý tu regula ních plán se 2x vkládá text: „OV“.
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OD VODN NÍ ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU
VÝROKOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNA ENÍM ZM N (SROVNÁVACÍ TEXT) JE SAMOSTATNOU
ÍLOHOU . 1 OD VODN NÍ ZM NY ÚP

a) postup po ízení a zpracování územního plánu
bude dopln no po izovatelem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
Zm na . 6 ÚP erná v Pošumaví nekoliduje s územn plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
Velikost ešeného území zm ny je dána velikostí ešené lokality SO168 v katastrálním území erná v
Pošumaví. Na sousední správní území nemá lokalita ešená Zm nou . 6 p ímou vazbu, ani je svým významem
nijak neovliv uje.

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
. 1 (DÁLE JEN „APÚR“)

R, VE ZN NÍ AKTUALIZACE

Z APÚR vyplývá, že ešené území není sou ástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy národního
významu a není dot eno žádnými koridory nebo plochami dopravní a technické infrastruktury národního
významu. Dle APÚR je správní území obce erná v Pošumaví zahrnuto do vymezené specifické oblasti
republikového významu SOB 1 Specifická oblast Šumava.
Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území jsou napln ny již sou asn
platným územním plánem. Zm na . 6 tyto republikové priority respektuje. Pro zm nu . 6 žádné další
požadavky dle APÚR nevyplývají.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVANÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Priority územního plánování kraje po zajišt ní udržitelného rozvoje území jsou napln ny již sou asn platným
územním plánem. Zm na . 6, vymezující jednu plochu p estavby, tyto priority respektuje.
Zm na . 6 Územního plánu erná v Pošumaví není v rozporu s územn plánovací dokumentací
vydanou krajem.

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastav ného území
Zm na . 6 ÚP erná v Pošumaví je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v §18 stavebního zákona,
nebo svým ešením vytvá í p edpoklady pro rozvoj obce. Navržené ešení zm ny . 6 ÚP uspokojuje pot eby
sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
ešené území je z hlediska ochrany p írody velmi hodnotné. Ochrana p írodních hodnot bude tudíž zajišt na i
následnými vyjád eními Správy CHKO Šumava. Požadavky na ochranu nezastav ného území a p írodních
hodnot jsou zm nou územního plánu pln ny zejména tím, že nevymezuje nové zastavitelné plochy, plocha
SO168 je plochou p estavby.
Zm na . 6 ÚP erná v Pošumaví je v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v §19 stavebního
zákona. Napl uje úkoly územního plánování tím, že stanovuje koncepci rozvoje území, v etn urbanistické
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v ešeném území. Pom rn podrobné stanovení podmínek pro
využití ploch zajiš uje stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavk na využívání a
prostorové uspo ádání území.

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis
Zm na . 6 ÚP erná v Pošumaví je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis ve zn ní zákona . 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a
vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis (dále
též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
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dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. a vyhlášky .
458/2012 Sb. (dále též jen „vyhláška 500“).
Zm na . 6 je zpracována v rozsahu m
ných ástí územního plánu. Textová ást výroku zm ny je provedena
obdobn jako novela zákona, tzn., že je uvedeno, jaký výrok se m ní a jakým zp sobem (dopl uje, nahrazuje,
vypouští apod.). V textové ásti od vodn ní zm ny jsou od vodn ny pouze m
né ásti. Samostatnou
ílohou od vodn ní je srovnávací text (výroková ást územního plánu) s úpravami vyzna enými formou revizí.
Pro lepší p ehlednost jsou dopl ované (podtržené) a rušené (p eškrtnuté) texty odlišeny barevn . Grafická ást
znázor uje pouze m
né jevy a je provedena v m ítku vydaného územního plánu. Výkresy jsou tedy
zpracované jako vý ezy. Výkresy výrokové ásti jsou zpracovány nad istým mapovým podkladem. Výkresy
od vodn ní jsou zpracovány nad ernobílou kopií p íslušného výkresu s barevným zakreslením navrhovaných
zm n. Tímto zpracováním jsou patrné dané souvislosti navrhovaných zm n. Zm na . 6 ÚP erná v Pošumaví
je po izována po izovatelem spl ujícím kvalifika ní p edpoklady pro územn plánovací innost a zpracována
osobou oprávn nou k vybrané innosti ve výstavb . Zve ej ování písemností v celém procesu probíhalo v
souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona . 500/2006 Sb., správní ád.

f)

soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis a se
stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad
s výsledkem ešení rozpor

bude dopln no po izovatelem

g) zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv na
životní prost edí
Stanovisko Krajského ú adu Jiho eského kraje bylo vydáno dne 12.3.2021 pod .j. KUJCK 32097/2021 a
konstatuje se v n m, že z hlediska ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona (stanovisko NATURA) se
uvedené pozemky parc. . 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6 v katastrálním území erná v Pošumaví nacházejí
na území Chrán né krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Šumava, kde vykonává státní správu p íslušná správa
CHKO, která je sou ástí Správy NP Šumava.
Stanovisko Správy Národního parku Šumava jako v cn a místn p íslušného orgánu ochrany p írody podle §
75 odst. 1 písm. f) zákona 114/1192 Sb., o ochran p írody a krajiny, bylo vydáno dne 12.3.2021 pod .j. NPS
02746/2021/2 a konstatuje se v n m, že významný vliv na Evropsky významnou lokalitu (dále jen „EVL“)
Šumava lze vylou it.
Z hlediska ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona (stanovisko SEA) Krajský ú ad Jiho eského kraje ve
svém stanovisku konstatuje, že na základ žádosti, s p im eným použitím relevantních kritérii uvedených v
íloze . 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 2 zákona krajský ú ad sd luje, nepožaduje zpracování
vyhodnocení vliv navrhovaného obsahu zm ny . 6 územního plánu erná v Pošumaví (dále též „obsah zm ny
ÚP“) na životní prost edí ve zkráceném postupu po izování.

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
bude dopln no na základ výsledku projednávání

i)

sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením závažných
vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny nebyly

bude dopln no na základ výsledku projednávání

j)

vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu s body
(1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b)

Požadavky vyplývající z Obsahu zm ny . 6 územního plánu erná v Pošumaví byly spln ny s tímto výsledkem:
- stávající plocha rekreace v k.ú. erná v Pošumaví se zm nou . 6 m ní na plochu p estavby smíšenou
obytnou SO168;

k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení je provedeno v rozsahu m

ných ástí územního plánu.
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Názvy jednotlivých kapitol výrokové ásti byly uvedeny do souladu s aktuálním zn ním vyhlášky . 500/2006
Sb.

OD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ

Navrhovaná zm na . 6 ÚP erná v Pošumaví nem ní koncepci vydaného územního plánu, pouze up es uje
a dopl uje již d íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z konkrétního požadavku žadatele na
provedení zm ny zp sobu využití stávající plochy rekreace na plochu smíšenou obytnou.

OD VODN NÍ VE EJNÉ INFRASTRUKTURY
Koncepce dopravní a technické infrastruktury se zm nou . 6 nem ní. Plocha p estavby smíšená obytná SO168
bude napojena stávajícím zp sobem.

OD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY
Koncepce uspo ádání krajiny a ÚSES se zm nou . 6 nem ní.

OD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ
Území ešené zm nou je len no do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým
druh m ploch, které jsou graficky vymezeny ve výkresové ásti, je p azen jejich zp sob a stanoveny podmínky
využití. K podmínkám využití je p istoupeno p edevším z d vod zajišt ní ochrany hodnot a zachování kvality
okolního prost edí. Podmínky využití pro výstavbu mají ochra ovat stávající m ítko zástavby, v etn výškové
hladiny zástavby.
Pro plochu p estavby vymezenou zm nou . 6 jsou platné p íslušné základní podmínky plošného a prostorového
uspo ádání pro plochy SO stanovené Územním plánem erná v Pošumaví. Jedná se zejména o výškovou
hladinu zástavby stanovenou maximálním po tem podlaží, dále stanovení velikosti stavebních pozemk a
celkovou zastav ností plochy.

OD VODN NÍ PLOCHY P ESTAVBY
ešení zm ny . 6 ÚP erná v Pošumaví vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v ešeném území a
z požadavk na rozvoj obce. P edpoklady k dalšímu rozvoji a návrh plochy p estavby jsou podloženy skute ným
zájmem investora.
Návrhem plochy p estavby nedojde k narušování p írodního prost edí, ešení inženýrských sítí a dopravního
napojení z stává stávající, nedochází k záboru zem
lské p dy.
PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ - SO168
- p estavba z plochy rekreace na plochu smíšenou obytnou. Plocha se nachází na jižním okraji k.ú. erná
v Pošumaví. V územním plánu erná v Pošumaví byla vymezena jako plocha rekreace. V sou asné dob
vlastník pozemk požádal o zm nu zp sobu jejich využívání na plochu smíšenou obytnou z d vodu umožn ní
výstavby apartmánových dom s možností nejvyššího standardu rekreace. Napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu se zm nou . 6 nem ní. V návrhu byl rovn ž posouzen a vyhodnocen zábor zem
lského
dního fondu. Plocha je plochou p estavby a z toho d vodu není zábor ZPF provád n.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Zm nou je dopln n chyb jící limit z hlediska zájm ministerstva obrany:
ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY R
Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druh
staveb.

l)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch

Využívání zastav ného území v obci erná v Pošumaví je s ohledem na charakter území a efektivitu využití
zastav ných území vyhodnoceno jako ú elné. Zám r obsažený ve Zm
. 6 ÚP erná v Pošumaví pouze
upravuje koncepci založenou územním plánem a nevymezuje nové zastavitelné plochy.
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Zám ry na p estavbu vymezený zm nou . 6 vychází z konkrétního požadavku vlastníka pozemk . Jedná se o
estavbu plochy rekreace na plochu smíšenou obytnou. Realizací apartmánových dom s možností nejvyššího
standardu rekreace nedojde k nár stu po tu obyvatel v obci.

m) vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení
Zm nou . 6 ÚP erná v Pošumaví nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou ešeny
v zásadách územního rozvoje ve zn ní platných aktualizací.

n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
ZEM

lský

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE EŠENÉ LOKALITY
Plocha SO168, ešená zm nou . 6, je plochou p estavby a z toho d vodu nedochází k záboru zem
dního fondu.

lského

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
K záboru lesního p dního fondu zm nou . 6 nedochází.

PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Plocha SO168, ešená zm nou . 6, je plochou p estavby ležící ve vzdálenosti 50m od okraje lesa.

o) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách
bude dopln no po ve ejném projednání

p) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek
bude dopln no po ve ejném projednání

Grafická ást od vodn ní zm ny územního plánu obsahuje pouze Koordina ní výkres v m ítku 1 : 5 000.

POU ENÍ:
Proti zm
. 6 územního plánu erná v Pošumaví vydané formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád).

………………………………………
Mgr. Bc. Tomáš Thon
místostarosta obce, v. r.

………………………………………
Irena Pekárková
starostka obce, v. r.
7/7

