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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 . 5 Územního plánu

VÝROKOVÁ

erná v Pošumaví

ÁST ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU

kterou se m ní Územní plán erná v Pošumaví takto:
V kapitole a) se text: „2014“ nahrazuje textem: „2021“;
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 URBANISTICKÁ KONCEPCE vkládá text: „ P 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.“;
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.“;
V kapitole c) se do tabulky k.ú. erná v Pošumaví do ádku pro plochu B71 vkládá text: „, prognózní
zdroj vyhrazených nerost (hrani
)“, do ádku pro plochu SV150 vkládá text: „, prognózní zdroj
vyhrazených nerost “;
Vkládají se ádky tabulky: „
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 –
B157
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 .

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.
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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 .

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 –
VP165
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 .
Do názvu kapitoly d) se vkládá text: „, vymezení ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu,
etn stanovení podmínek pro jejich využití“;
Do podkapitoly KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, odstavce SILNI NÍ DOPRAVA se
vkládá text: „Homogenizace silnice I/39 a její k ížení s navrženým koridorem železni ní dopravy
DIŠ102.D16 je ešena vymezením koridoru dopravní infrastruktury DI137.“, slovo „komunikaci“ se
nahrazuje slovem: „komunikacích“, slova: „této komunikace“ se nahrazují slovy: „t chto komunikací“,
vkládá se text: „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.“, „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.“, „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).“;
V odstavci CYKLISTICKÁ DOPRAVA A TURISTICKÉ TRASY se ruší text: „, DI140 a DI137“ a „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.“
Do podkapitoly KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, odstavce ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU
VODOU se vkládá text: „Navrhuje se trasa vodovodu mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá.“, „Navrhuje
se trasa vodovodu mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá.“;
Do odstavce ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD se vkládá text:
„ 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.“, „p ednostn “, „Další plocha
pro OV s ozna ením TI163 je vymezena severn od sídla Dolní Vltavice v blízkosti Lipenské nádrže.“,
„Navrhuje se trasa kanalizace mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá.“, „Další plocha pro OV
s ozna ením TI162 je vymezena severn od sídla Radslav v blízkosti Lipenské nádrže.“ a ruší se text:
„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.“;
V odstavci KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ se ruší text: „, 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 “;
Do názvu kapitoly e) se vkládá text: „s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin “ a ruší se
text: „zm ny v“;
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V podkapitole ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, v tabulce u rozlohy prvku NRBK 174, se
text: „1711,44“ nahrazuje textem: „263“;
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“;
V kapitole f) se do DEFINIC POUŽITÝCH POJM vkládá text: „v etn všech typ zatrav ovacích
tvárnic“;
Do tabulky PLOCHY REKREACE, do ádku tabulky Celková zastav nost plochy, se vkládá text: „avšak
max. 120 m2;
Do podkapitoly PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY se vkládá text: „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. t ídy, výstavba a rekonstrukce železni ních tratí a jejich objekt , výstavba a rekonstrukce letiš
všech druh , v 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).“;
Do kapitoly g) se do tabulek VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY vkládají ádky tabulky: „
Návrh plochy pro vodovod jihozápadn od sídla Mokrá.
V15
erná v Pošumaví
Návrh plochy pro vodovod zásobující vodojem Bližní
V16
erná v Pošumaví
z vrtu HJ5.
Návrh plochy pro realizaci stavby pro akumulaci pitné
V17
erná v Pošumaví
vody Dolní Vltavice.
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

DI160

Návrh plochy dopravní infrastruktury – okružní k ižovatka.

erná v Pošumaví
Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro
DI161
erná v Pošumaví
rozší ení místní komunikace.
Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro
DI167
erná v Pošumaví
rozší ení místní komunikace.
ruší se ádek tabulky: „
Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro
DI140
erná v Pošumaví
cyklostezku.
a v ádku pro VPS DI137 se text: „cyklostezku“ nahrazuje textem: „homogenizaci silnice I/39 a k ížení
s DIŠ102.D16.“;
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 . 5 ÚP erná v Pošumaví nekoliduje s územn plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Na
správní území sousedních obcí má vazbu pouze nové vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK 174, který
je p evzatý z aktuální podoby AZÚR.

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 . 5 tyto republikové priority respektuje. Pro zm nu . 5 žádné další
požadavky dle APÚR nevyplývají.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVANÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále jen „AZÚR“) pro území ešené
zm nou . 5 vyplývá:
- Zp esn ní vymezení územního systému ekologické stability /kap. d) AZÚR/
Zm na . 5 dává do souladu s AZÚR a s rozsudkem Nejvyššího správního soudu . 1 As 15/2006 vymezení
vedení nadregionálního biokoridoru NRBK 174, který je vymezen po pravém b ehu Lipenské nádrže.
Priority územního plánování kraje po zajišt ní udržitelného rozvoje území jsou napln ny již sou asn platným
územním plánem. Zm na . 5 tyto priority respektuje.
Zm na . 5 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 . 5 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 . 5 ÚP uspokojuje pot eby
sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Zm na . 5 ÚP erná v Pošumaví koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. Ochrana
ve ejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních p edpis je dána zejména akceptováním stanovisek
dot ených orgán . Zm na vymezuje plochy dopravní infrastruktury (plocha pro okružní k ižovatku, rozší ení
místních komunikací, návrh cyklotrasy, opat ení pro snížení rychlosti) a plochy technické infrastruktury (plochy
pro istírny odpadních vod, akumulaci vody, vodovodní a kanaliza ní ad) a aktualizuje ÚSES. Soukromé zájmy
na rozvoj území se odráží zejména v lokalitách rozši ujících zastav né území, ve zm nách zp sobu využití
ploch.
Zm na . 5 ÚP erná v Pošumaví je zpracována v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civiliza ních
hodnot, p edevším urbanistického, architektonického a archeologického d dictví - územní plán respektuje
dominanty i památkov hodnotné stavby, sídelní ráz jednotlivých sídel, apod. Zm na ÚP stanovuje komplexní
ešení ú elného využití a prostorového uspo ádání území. Z hlediska zachování urbanistické i architektonické
celistvosti charakteru obce jsou pro zástavbu vymezenou zm nou . 5 stanoveny podmínky pro využití ploch.
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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 územním plánem pln ny zejména respektováním systému ekologické stability krajiny, zvlášt
chrán ných území, p írodních rezervací, p írodních památek, soustavy Natura 2000, atd. Zastavitelné plochy
vymezené zm nou . 5 jsou umíst ny v p ímé vazb na zastav né území, které rozši ují p im en velikosti a
významu sídla a s ohledem na míru využití zastav ného území. Výjimkou je pouze plocha OV66, která je
situována podél silnice II. t ídy.
Zm na . 5 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 . 5 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
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 . 5 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 . 5 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
Na základ stanoviska Správy NPŠ .j. NPS 07545/2020/3 ze dne 10.8.2020 byl vylou en negativní vliv obsahu
zm ny na evropsky významné lokality a pta í oblasti soustavy NATURA.
Na základ stanoviska Krajského ú adu Jiho eského kraje, OZZL, .j. KUJCK 108304/2020 ze dne 28.8.2020
není požadováno vyhodnocení vliv zm ny územního plánu erná v Pošumaví na životní prost edí.
Na základ stanoviska Krajského ú adu Jiho eského kraje, OZZL, .j. KUJCK 108304/2020 ze dne 28.8.2020
není požadováno vyhodnocení vliv zm ny územního plánu erná v Pošumaví na EVL a PO soustavy NATURA
2000. Zm na ÚP negativn neovlivn ní soustavu NATURA 2000. Zm na ÚP proto nem že mít samostatn
nebo ve spojení s jinými zám ry významný negativní vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit a pta ích oblastí ležících na území v p sobnosti krajského ú adu.

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Nebylo vyžadováno.
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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

Nebylo vyžadováno.

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 ze Zprávy o uplat ování územního plánu erná v Pošumaví, která nahrazuje zadání
zm ny . 5 ÚP erná v Pošumaví, byly spln ny s tímto výsledkem:
- v textové ásti zm ny jsou navržena technická opat ení omezující rychlost p i vjezdech do sídla erná
v Pošumaví (ve sm ru od Horní Plané a eského Krumlova);
- místní ú elové komunikace vedoucí do sídla Radslav jsou zm nou rozší eny;
- požadavek na rekonstrukci rybník , jejichž technický stav toto vyžaduje, byl zohledn n již v ÚP; zm nou
nejsou vymezeny nové rybníky – nebyl vznesen žádný konkrétní požadavek; realizace malých vodních
ploch (tzn. do 0,05 ha) je umožn na v podmínkách spole ných pro celé správní území obce;
- v grafické ásti je upraveno vedení skupinového vodovodu v blízkosti sídla Bližná tak, aby nezasahovala
do zastav ného území a zastavitelných ploch;
- zám ry v oblasti dopravní a technické infrastruktury, které již byly realizované, jsou zm nou zakresleny
jako stav, pop . vypušt ny z vý tu ve ejn prosp šných staveb;
- zm nou jsou dopln ny vstupní limity v oblasti zájmového území ministerstva obrany a jevy týkající se
ochrany nerostných surovin;
- zm na zachovává koncepci rozvoje obce vymezenou v ÚP a p ípadné nové zastavitelné plochy malého
rozsahu vymezuje v návaznosti na zastav né území sídel (vyjma OV166); i nadále je podporován rozvoj
celoro ního cestovního ruchu;
- zm na vymezuje plochu pro kruhovou k ižovatku v centrální ásti sídla erná v Pošumaví;
- zm nou byla provedena aktualizace zastav ného území nad aktuálním mapovým podkladem;
- názvy ploch s rozdílným zp sobem využití korespondují se sou asn platnou ÚPD (nebylo m
no dle
standardu vybraných ástí ÚP);
- na základ skute né stavu v území je zm nou opraven zp sob využití ásti stávající plochy ob anského
vybavení na pozemku parc. . 203/3;
- zm nou je upraveno vedení nadregionálního biokoridoru NRBK 174 Vltavská niva – Dív í kámen dle
zásad územního rozvoje dle platných aktualizací a rozsudku Nejvyššího správního soudu . 1 As
15/2016;
- zm na respektuje veškerá ustanovení ZOPK tím, že nevymezuje plochy a funk ní využití, které by byly
s t mito p edpisy v rozporu; pro plochy ešené zm nou jsou stanoveny podmínky prostorového
uspo ádání;
- vyhodnocení vliv zm ny na životní prost edí a na EVL a PO soustavy NATURA 2000 nebylo
požadováno;
- p i ešení zm ny bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF;
- byla prov ena možnost vymezení zastavitelné plochy bydlení za ú elem užívání jako zázemí pro
navazující stávající plochu bydlení;
- v ásti Jest ábí je zm nou posunuta navržená trafostanice T2 v etn vedení, tak aby nezasahovala do
zastavitelné plochy ob anského vybavení;
- byla prov ena možnost vymezení zastavitelné plochy bydlení za ú elem rozší ení stávající plochy
bydlení;
- v souvislosti s aktualizací mapového podkladu došlo k n kolika zm nám zp sobu využití
stabilizovaných ploch – patrno z grafické ásti;
- jednotlivé názvy kapitol výroku textové ásti jsou zm nou dány do souladu s vyhláškou 500/2006 Sb..
Další podn ty ke zapracování, dohodnuté po schválení zadání:
- návrh plochy OV166;
- návrh plochy VP165 pro dopravní obsluhu již vymezené plochy OV52.SR20;
- návrhy ploch TI162, TI163 pro istírny odpadních vod;
- návrh plochy TI164 pro akumulaci vody;
- návrh cyklotrasy, propojení cyklostezek Bližná – Radslav a Radslav – erná v Pošumaví;
- návrh vodovodního adu pro zásobování vodojemu Bližná;
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-

návrh vodovodního a kanaliza ního adu severn od sídla erná v Pošumaví;
aktualizace zp sobu využití ploch uvnit zastav ného území;
zm na . 5 zohled uje republikové priority územního plánování vycházející z APÚR;
zm na . 5 respektuje požadavky plynoucí z územn plánovací dokumentace vydané krajem (AZÚR);
požadavky vyplývající z územn analytických podklad (ÚAP) byly zm nou zohledn ny.

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.
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 . 5 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 konkrétních požadavk žadatel na
provedení zm ny a ze schválené Zprávy o uplat ování územního plánu erná v Pošumaví.

OD VODN NÍ AKTUALIZACE ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Aktualizace zastav ného území se týká jednak jeho plošného vymezení a dále zm ny zp sobu využití ploch
v zastav ném území, a už v souladu se skute ným stavem nebo na základ požadavk dot ených vlastník .

OD VODN NÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE
Urbanistická koncepce byla zm nou dopln na o podmínku ochrany p írody a krajiny.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Tabulka „Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby“ je dopln na o plochy vymezené zm nou . 5.
Jedná se o plochy: B157, B159, OV158, OV166, TI162, TI163, TI164, VP165.
Dále jsou do tabulky dopsány limity využití území vyplývající z dopln ných jev (ochrana nerostné bohatství a
zájmové území ministerstva obrany).

OD VODN NÍ VE EJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNI NÍ DOPRAVA
Z d vodu nár stu dopravy a nevyhovujících parametr komunikací vedoucích do sídla Radslav byly vymezeny
koridory dopravní infrastruktury (DI161, DI167) pro rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras t chto
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr .
Z d vodu vy ešení nep ehledné k ižovatky v centrální ásti sídla erná v Pošumaví (silnice I/39 a II/163) byla
zm nou vymezena plocha dopravní infrastruktury pro realizaci okružní k ižovatky (DI160). Okružní k ižovatka
je vymezena z d vodu zvýšení bezpe nosti - oproti b žným k ižovatkám bývá pr jezd plynulejší a bezpe
jší.
Z d vodu dopravní obsluhy již d íve vymezené plochy OV52.SR20 byla vymezena plocha ve ejných prostranství
VP165, jejíž sou ástí bude i dopravní infrastruktura.
Z d vodu dosažení bezpe
jšího dopravního režimu v sídle erná v Pošumaví, zejména zlepšení podmínek
pohybu chodc a cyklist , jsou zm nou doporu ena opat ení pro úpravu pr tahu silnice I/39. P ed samotný
vjezd do obce je možno za adit opat ení jako nap . postupné snižování rychlosti dopravním zna ením, za azení
meziúseku s menší ší kou jízdního pruhu nebo provedení p ných pás na vozovce s odlišnou barvou nebo
texturou povrchu. Opat ení na vjezdu do obce spo ívá ve znemožn ní p enosu vysokých rychlostí z extravilánu
do intravilánu (nap . sm rové vychýlení jízdního pruhu, zúžení komunikace, optické zúžení komunikace, malé
okružní k ižovatky, apod.). Pro ú innou regulaci rychlosti na vlastním pr tahu obcí jsou rozhodujícím
edpokladem relativn krátké rozestupy vhodných bodových stavebních opat ení, vytvá ejících kontrast a
stimulujících pozornost idi (nap . st ední d lící ostr vky, lokální zúžení vodovky, atd.).
CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Dopravní stavby, které jsou již realizované (cyklostezky DI140 a DI137*) jsou zm nou zakresleny jako stav.
*Koridor DI137 v ÚP z stává, obsahuje již jen návrh homogenizace silnice I/39 a její k ížení s navrženým
koridorem železni ní dopravy DIŠ102.D16.
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Nov je vymezena cyklotrasa z d vodu propojení stávajících cyklostezek Bližná – Radslav a Radslav –
v Pošumaví.

erná

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
Zm nou je aktualizována koncepce zásobování vodou v sídle Bližná tak, aby trasa již d íve navrženého
vodovodu nezasahovala do zastav ného území a neomezovala zastavitelné plochy.
Zm nou je vymezena trasa vodovodu pro zásobování vodojemu Bližná.
Zm nou je vymezena trasa vodovodu mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá.
TI164 pro akumulaci vody
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Zm nou je dopln na podmínka p ednostní likvidace odpadních vod napojením na kanalizaci a zp soby likvidace
pomocí domovních istíren, pop . bezodtokovými jímkami na vyvážení. Dále je aktualizována koncepce
odkanalizování v sídle erná v Pošumaví. Zám ry, které již byly realizovány, jsou zakresleny jako stav.
Zm nou jsou vymezeny plochy technické infrastruktury pro istírny odpadních vod s ozna ením TI162 (Radslav)
a TI163 (Dolní Vltavice) z d vodu odkanalizování rozvojových ploch.
Zm nou je vymezena trasa kanalizace mezi sídly erná v Pošumaví a Mokrá.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zm nou je zkrácená trasa navrženého el. vedení VN 22 kV a posunuto umíst ní trafostanice T2 (Jest ábí), tak
aby nezasahovala do navržené plochy ob anského vybavení OV12.

OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
V souladu se sou asn platnou územn plánovací dokumentací vydanou krajem bylo zm nou . 5 zm
no
vedení nadregionálního biokoridoru NRBK 174 Vltavská niva - Dív í kámen. Nadregionální biokoridor ve
správním území erná v Pošumaví vede podél pravého b ehu Lipenské nádrže, a to na základ rozsudku
Nejvyššího správního soudu . 1 As 15/2016, který nabyl ú innosti dne 18. 9. 2017 a zrušil (mimo jiné)
nadregionální biokoridor NRBK 174 Vltavská niva - Dív í kámen, navržený v 1. aktualizaci ZÚR Jiho eského
kraje.
Nové vymezení NRBK 174 po pravém b ehu Lipenské nádrže umož uje ochranu i dalších druh živo ich ,
využívajících krom vodní hladiny také souš, jako nap . vodní ptactvo, obojživelníci apod.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Zm nou jsou dopln ny chyb jící limity z oblasti ochrany nerostného bohatství a zájm ministerstva obrany:
OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
VÝHRADNÍ LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
íslo ložiska
název
nerost
3141300

Bližná - erná v Pošumaví

rula - grafit

surovina
Stopové a vzácné prvky - Cín-wolframová ruda
molybden - kov - Grafit amorfní grafit

PROGNÓZNÍ ZDROJE VYHRAZENÝCH NEROST
íslo
název
surovina
erná v Pošumaví - Dolomit - vápenec karbonáty
906830000
východ
pro zem
lské ú ely
Vápenec karbonáty pro
erná v Pošumaví 940890000
zem
lské ú ely - stavební
Muckov
kámen

charakteristika suroviny
dolomitický vápenec vápnitý dolomit
-

žba
ív jší
povrchová
ív jší
povrchová

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY R
Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druh
staveb.
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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 bylo p istoupeno p edevším z d vod zajišt ní ochrany hodnot a zachování kvality
okolního prost edí. Podmínky využití pro výstavbu by m ly ochra ovat stávající m ítko zástavby, v etn
výškové hladiny zástavby.
Pro plochy vymezené zm nou . 5 jsou platné p íslušné základní podmínky plošného a prostorového
uspo ádání stanovené Územním plánem erná v Pošumaví (nebo jeho následnými zm nami). Jedná se
zejména o výškovou hladinu zástavby stanovenou maximálním po tem podlaží, pop . maximální výškou
v metrech, dále stanovení velikosti stavebních pozemk a celkovou zastav ností plochy.
U ploch rekreace, v odstavci Podmínky pro plošné využití, je podmínka max. 35% celkové zastav nosti plochy
dopln na o „avšak max. 120 m2“. K tomuto podrobn jšímu omezení bylo p istoupeno z d vodu ochrany
rekrea ních území ur ených k individuální rekreaci p ed výstavbou objemných staveb.

ZD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
ešení zm ny . 5 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 návrhu nových zastavitelných ploch jsou
podloženy skute ným zájmem investor a stavebník .
Zastavitelné plochy a plochy p estavby navržené zm nou . 5 k zástavb jsou (vyjma plochy OV166) situovány
v návaznosti na plochy zastav né. Takto nedochází k narušování p írodního prost edí, ešení inženýrských sítí
a dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným zábor m zem
lské p dy.
PLOCHY BYDLENÍ (B)
B157 – zastavitelná plocha malého rozsahu (cca 0,05 ha) p ímo navazuje na zastav né území ve východní
ásti sídla Bližná. Návrh pouze rozši uje stávající plochu bydlení. Zám r investora na ploše spo ívá ve výstavb
vedlejší stavby. S ohledem na tento zám r i stávající bydlení byl v této lokalit zm nou áste
upraven
(zúžen) navržený koridor pro vodovod. Dopravní obsluha bude zajišt na ze stávající plochy. V návrhu byl rovn ž
posouzen a vyhodnocen zábor zem
lského p dního fondu. Plocha se nachází na nezem
lské p
a
z toho d vodu není zábor ZPF provád n.
B159 – zastavitelná plocha malého rozsahu (cca 0,04 ha) navazuje p ímo na zastav né území v severozápadní
ásti sídla Mokrá. Návrh pouze rozši uje stávající plochu bydlení, ímž dojde k zarovnání a ucelení zastav ného
území. Dopravní obsluha bude zajišt na ze stávající plochy. V návrhu byl rovn ž posouzen a vyhodnocen zábor
zem
lského p dního fondu. Plocha se nachází na zem
lské p
s III. t ídou ochrany ZPF.
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ (OV)
OV158 – áste
zastavitelná plocha a z v tší ásti plocha p estavby v centrální ásti sídla erná v Pošumaví.
Na ploše byl pouze zm
n zp sob využití na ob anské vybavení. Zám r investora spo ívá ve vybudování
zázemí a parkování pro stávající související plochy. V návrhu byl rovn ž posouzen a vyhodnocen zábor
zem
lského p dního fondu. Plocha je z v tší ásti plochou p estavby, zábor se provádí pouze na zastavitelné
ásti, která se nachází na zem
lské p
s III. t ídou ochrany ZPF.
OV166 – zastavitelná plocha v jižní ásti správního území obce erná v Pošumaví, situovaná podél silnice
II/163. Návrh plochy vychází z konkrétního požadavku investora. Obec erná v Pošumaví je významným
st ediskem pro rodinou rekreaci. Zám r investora podporuje rozvoj obce v oblasti cestovního ruchu a tím vytvá í
edpoklady k celosezónní prosperit území, pop . k vytvá ení nových pracovních míst. Svým umíst ním mimo
obytnou zástavbu se jedná o ob anské vybavení, které nenaruší obytnou funkci v jednotlivých sídlech. Ve starší
územn plánovací dokumentaci (p ed v sou asnosti platným územním plánem) byla plocha vedena jako
stávající plocha ob anského vedení. P esto že se plocha nachází na velmi kvalitní p
s I. t ídou ochrany,
zám r investora je stále aktuální a požaduje op tovné za azení plochy do zm ny ÚP, zejména z d vodu
doposud vynaložených investic. V pr
hu prací na sou asn platném územním plánu byla plocha vypušt na,
nejprve z d vodu zakreslení plochy jako stávající a následn , kdy byla vymezena jako návrhová, nabyla
odsouhlasena dot enými orgány.
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VP)
VP165 – zastavitelná plocha navazující na zastav né a zastavitelné území v sídle Dolní Vltavice. V ploše bude
realizována komunikace pro dopravní obsluhu již d íve vymezené plochy nadmístního významu s ozna ením
OV52.SR20 dle AZÚR. V návrhu byl rovn ž posouzen a vyhodnocen zábor zem
lského p dního fondu.
Plocha se nachází na velmi kvalitní zem
lské p
s I. t ídou ochrany ZPF, avšak zájem nadmístního
významu v tomto p ípad p evyšuje nad zájmy ochrany ZPF. (pozn.: Plocha OV52.SR20 je víceú elovou
sportovn rekrea ní plochou s mezinárodním standardem a parametry, umož ujícími po ádání mezinárodních
jachta ských sout ží a sportovních akcí v nejvýznamn jší jiho eské oblasti cestovního a turistického ruchu.)
11/23

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
TI162 – plocha pro technickou infrastrukturu – istírnu odpadních vod, vymezená v zastavitelné ploše v sídle
Radslav. Je vymezena z d vodu likvidace odpadních vod zejména z navazujících zastavitelných ploch
smíšených obytných, ploch ob anského vybavení a ob anského vybavení – sportu. V návrhu byl rovn ž
posouzen a vyhodnocen zábor zem
lského p dního fondu. Plocha se nachází na zem
lské p
se IV.
ídou ochrany ZPF.
TI163 – zastavitelná plocha pro technickou infrastrukturu - istírnu odpadních vod, navazuje na zastavitelnou
plochu. Její vymezení souvisí s likvidací odpadních vod z rozvojových ploch v sídle Dolní Vltavice. V návrhu byl
rovn ž posouzen a vyhodnocen zábor zem
lského p dního fondu. Plocha se nachází na zem
lské p
s I. t ídou ochrany ZPF. Zábor je však velmi malého rozsahu (0,024 ha) a nachází se na zem
lsky
neobhospoda ovaném míst v t sné blízkosti Lipenské nádrže.
TI164 – plocha p estavby pro technickou infrastrukturu, ur ená pro realizaci za ízení sloužícího k akumulaci
pitné vody, navazuje na zastav né území a zastavitelnou plochu. Jedná se o území velmi malého rozsahu (0,03
ha), na kterém není nutno provád t zábor ZPF.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD
EL A ZDÚVODN NÍ
Navržený vodovod napojený na vodovodní systém sídla Mokrá zásobující rekrea ní
oblasti ležící podél b ehu Lipenské p ehrady sm rem na ernou v Pošumaví. Jedná se
V15
o stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj v oblasti
zásobování vodou.
Navržený vodovod pro zásobování vodojemu Bližná z vrtu HJ5. Jedná se o stavbu
V16
ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj v oblasti zásobování
vodou.
Navržená plocha pro akumulaci pitné vody. Jedná se o stavbu ve ejného technického
V17
vybavení území podporující jeho rozvoj v oblasti zásobování vodou.
Navržená kanalizace napojená na kanaliza ní systém sídla Mokrá odvád jící splaškové
vody z rekrea ních oblastí ležící podél b ehu Lipenské p ehrady sm rem na ernou v
K14
Pošumaví. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho
rozvoj v oblasti likvidace odpadních vod.
Návrh plochy pro istírnu odpadních vod v Radslavi. Jedná se o stavbu ve ejného
K15
technického vybavení území podporující jeho rozvoj v oblasti likvidace odpadních vod.
Návrh plochy pro istírnu odpadních vod v Dolní Vltavici. Jedná se o stavbu ve ejného
K16
technického vybavení území podporující jeho rozvoj v oblasti likvidace odpadních vod.
Návrh plochy dopravní infrastruktury – okružní k ižovatka v centru sídla
erná
DI160
v Pošumaví. Jedná se o stavbu ve ejné dopravní infrastruktury podporující rozvoj území
a bezpe nost v doprav .
Návrh plochy dopravní infrastruktury – homogenizace silnice Bližná – Radslav. Jedná se
DI161
o stavbu ve ejné dopravní infrastruktury podporující rozvoj území a bezpe nost v
doprav .
Návrh plochy dopravní infrastruktury – homogenizace silnice erná v Pošumaví –
DI167
Radslav. Jedná se o stavbu ve ejné dopravní infrastruktury podporující rozvoj území a
bezpe nost v doprav .
DI140 – ve ejn prosp šná stavba vymezená ÚP erná v Pošumaví byla zm nou vypušt na, nebo již došlo
k realizaci cyklostezky.
DI137 – ve ejn prosp šná stavba vymezená ÚP erná v Pošumaví – VPS z stává pro homogenizaci silnice
I/39 a k ížení s DIŠ102.D16, zm nou byla vypušt na pouze její sou ást – realizovaná cyklostezka.
E11 – ve ejn prosp šná stavba vymezená ÚP erná v Pošumaví byla zm nou upravena ve smyslu zkrácení
trasy el. vedení VN 22 kV a posunutí umíst ní trafostanice T2.
TI107 a V2 – ve ejn prosp šná stavby vymezené ÚP erná v Pošumaví, zm nou byla upravena trasa a koridor
pro Skupinový vodovod Lipenská oblast v sídle Bližná.
V2 – ve ejn prosp šná stavba vymezená ÚP
Bližná.

erná v Pošumaví, zm nou byla upravena její trasa v sídle
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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 ry obsažené ve Zm
. 5 ÚP erná v Pošumaví pouze
rozvíjejí koncepci založenou územním plánem.
Zastavitelné plochy vymezené v sou asn platném územním plánu a jeho následných zm nách jsou postupn
zastavovány nebo jsou vytvá eny podmínky, aby zastav ny být mohly. Není vymezena žádná zastavitelná
plocha, která by objektivn nešla dnes nebo v budoucnu zastav t, a není zde tedy d vod n jakou již vymezenou
zastavitelnou plochu vypoušt t ze zastavitelných ploch a vracet zp t do nezastav ného území.
Z návrhu zprávy o uplat ování stávajícího územního plánu vyplývá, že vymezování dalších zastavitelných ploch
není s ohledem na demografický vývoj a pot eby obce nutné. Zám ry na zástavbu vymezené zm nou . 5
vychází z konkrétních požadavk majitel pozemk . Jedná se o vymezení dvou ploch bydlení, p emž na žádné
z nich není umožn na výstaba hlavní stavby, plochy budou využívány pouze jako p íslušenství ke stávajícím
plochám bydlení. Dále jsou vymezeny dv plochy ob anského vybavení, jedna je plochou p estavby a druhá je
plocha zastavitelná, která je vymezena opakovan (v sou asn platné ÚPD neprošla schvalovacím procesem).
Dále jsou vymezeny t i plochy technické infrastruktury – pro istírny odpadních vod a pro akumulaci vody, stavby
podporující rozvoj ve ejného technického vybavení. Plocha ve ejných prostranství je vymezena pro zajišt ní
dopravní obsluhy již d íve vymezené plochy nadmístního významu.
Další body zm ny se týkají rozvoje v oblasti dopravní infrastruktury.
Zm nou . 5 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 . 5 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 LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ
DOKUMENTACE

ÁSTI

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy navržené zm nou k zastav ní a koridory dopravní infrastruktury.
Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla
katastrální mapa.

INVESTICE DO P DY
Ve správním území obce erná v Pošumaví jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . Stávající
meliorace jsou vyzna eny v grafické ásti.
Dojde-li p i realizaci navrhovaných zábor k zásahu do meliora ního za ízení, je nutné p i zahájení výstavby
provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k podmá ení objekt a k porušení tohoto
hospodá ského díla p i výstavb .

BONITOVANÉ P DN EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem ochrany zem
lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované
dn ekologické jednotky – BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy.
Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem
lské p dy.
íklad kódu BPEJ : 8.37.56.
8
klimatický region
37
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí
etn charakteru skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p
56
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy
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TABULKA „VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO

EŠENÍ NA ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND“

Zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD.
ást lokality se nachází na pozemku ur eném k pln ní funkcí lesa – viz PUPFL.

IV.

V.

Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

III.

Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

II.

Informace o existenci
odvodn ní

I.

Informace o existenci
závlah

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

Odhad vým ry
záboru, na které bude
provedena
rekultivace na

Navržené využití

Souhrn vým ry
záboru (ha)

Ozna ení
plochy / koridoru

K. Ú. ERNÁ V POŠUMAVÍ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BYDLENÍ - B
B157

Bydlení

B159

Bydlení

0,04

0

0

0,04

0

0

Bydlení - celkem

0,04

0

0

0,04

0

0

Plochy B – nový zábor – celkem

0,04

0

0

0,04

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Nachází se na nezem

lské p

– bez záboru ZPF.

OB ANSKÉ VYBAVENÍ - OV
OV158

Ob anské vybavení

0,04

0

0

0,04

0

0

-

-

ANO

-

-

OV166

Ob anské vybavení

1,27

1,27

0

0

0

0

-

-

ANO

-

-

Ob anské vybavení - celkem

1,31

1,27

0

0,04

0

0

Plochy OV – nový zábor – celkem

1,27

1,27

0

0

0

0

Plochy OV – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

0,04

0

0

0,04

0

0
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IV.

V.

Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

III.

Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

II.

Informace o existenci
odvodn ní

I.

Informace o existenci
závlah

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

Odhad vým ry
záboru, na které bude
provedena
rekultivace na

Souhrn vým ry
záboru (ha)

Ozna ení
plochy / koridoru

Navržené využití

-

-

-

-

-

VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ -VP
Ve ejná prostranství

0,97

0,97

0

0

0

0

Ve ejná prostranství - celkem

0,97

0,97

0

0

0

0

Plochy VP – nový zábor – celkem

0,97

0,97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VP165

Plochy VP – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - TI
TI162

Technická infrastruktura

0,08

0

0

0

0,08

0

-

-

ANO

-

-

TI163

Technická infrastruktura

0,02

0,02

0

0

0

0

-

-

-

-

-

TI164

Technická infrastruktura

-

-

-

-

-

Plocha p estavby – bez záboru ZPF.

Technická infrastruktura - celkem

0,1

0,02

0

0

0,08

0

Plochy TI – nový zábor – celkem

0,02

0,02

0

0

0

0

Plochy TI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

0,08

0

0

0

0,08

0

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - DI
DI160

Dopravní infrastruktura

0,06

0

0

0,04

0

0,02

-

-

-

-

-

DI161*

Dopravní infrastruktura

0,60

0,11

0

0,10

0,15

0,24

-

-

-

-

-

DI167*

Dopravní infrastruktura

0,81

0

0

0,14

0,67

0

-

-

ANO

-

-

Dopravní infrastruktura - celkem

1,47

0,11

0

0,28

0,82

0,26

Plochy DI – nový zábor – celkem

1,47

0,11

0

0,28

0,82

0,26
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Ozna ení
plochy / koridoru

Plochy DI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem
Souhrn vým ry
záboru (ha)

Navržené využití

I.
II.
III.
IV.
V.

0
0
0
0
0
0

ZÁBOR ZPF CELKEM
3,89
2,37
0
0,36
0,9
0,26

Celkem nový zábor
Celkem zábor, který byl vyhodnocen p edchozí
ÚPD
3,77
2,37
0
0,32
0,82
0,26

0,12
0
0
0,04
0,08
0

Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

Informace o existenci
odvodn ní

Informace o existenci
závlah

Odhad vým ry
záboru, na které bude
provedena
rekultivace na

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)
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Celkový
zábor ZPF (%)

PROCENTUÁLNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF DLE T ÍD OCHRANY

Zábor ZPF podle t íd ochrany (%)

I.

II.

III.

IV.

V.

ZÁBOR ZPF CELKEM

100,0

60,9

0,0

9,3

23,1

6,7

Celkem nový zábor

96,9

60,9

0,0

8,2

21,1

6,7

3,1

0,0

0,0

1,1

2,0

0,0

Celkem zábor,
edchozí ÚPD

který

byl

vyhodnocen

OD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozd lit do dvou skupin s obecným koncep ním zd vodn ním:
• První skupinu tvo í zábory ZPF, které byly již schválené v sou asn platné ÚPD. ást t chto ploch byla v
pr
hu platnosti ÚPD zastav na novou výstavbou (p edevším objekty pro bydlení). Zbývající plochy byly
znovu posouzeny a vyhodnoceny a níže zd vodn ny. V uvedených tabulkách zvýrazn no šediv .
• Druhou skupinu tvo í nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec sou asn platných ÚPD z d vod
koncepce rozvoje a pot eb celého správního území obce. Do této skupiny lze zahrnout požadavky nových
zábor ZPF z hlediska rozši ování stabilizovaných ploch. V uvedených tabulkách je celkový navýšený zábor
dního fondu v ÚP oproti schválené ÚPD zvýrazn n žlut . Všechny plochy byly v návrhu dopln ny z d vod
požadavk vlastník pozemk , požadavk obce a z d vod ucelení zem
lsky obd lávaných ploch. Dalším
vodem vymezení nových ploch pro výstavbu je umožn ní kvalitního bydlení v p íjemném a klidném
prost edí.
Lze konstatovat, že lokality ešené zm nou jsou vyvolané konkrétními zám ry investor . Nejsou vymezeny
žádné plochy pro bydlení, na kterých by byla umožn na výstavba hlavní stavby pro bydlení. Zm ny v území
jsou lokálního charakteru.
Jsou vymezeny koridory a plocha pro dopravní infrastrukturu, z d vodu zlepšení bezpe nosti na komunikacích.
sobnost koridor pro dopravní infrastrukturu kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního plánu
navržen jiný zp sob funk ního využití zbylých pozemk , z stává platný stávající zp sob využití. P ípadné
nevyužité pozemky budou navráceny zem
lskému a lesnímu p dnímu fondu.
Jsou vymezeny plochy technické infrastruktury, z d vodu zlepšení civiliza ních hodnot a zachovaní kvality
prost edí.

OD VODN NÍ JEDNOTLIVÝCH NAVRŽENÝCH PLOCH
Vý ez z koordina ního výkresu

-

Vý ez z výkresu p edpokládaných zábor
dních fond

Plocha B159 se nachází na severozápadním okraji sídla Mokrá. Navazuje na zastav né území a
vhodn ho uceluje. Plocha je ur ena pouze pro rozší ení zahrady, nebude zde realizována další hlavní
stavba. Nachází se na p
s III. t ídou ochrany, tedy na p
s pr
rnou produk ní schopností a
st edním stupn m ochrany.
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-

Plocha OV158 se nachází v centrální ásti sídla erná v Pošumaví. áste
plocha p estavby,
áste
návrh. Jedná se o rozší ení plochy pro pension. Nachází se na p
s III. t ídou ochrany, tedy
na p
s pr
rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany. Plocha byla již schválena
v p edchozí ÚPD.

-

Plocha DI160 se nachází v centrální ásti sídla erná v Pošumaví v zastav ném území. Je vymezena
z d vodu zabezpe ení plochy pro vybudování okružní k ižovatky. Plocha je vymezena jako ve ejn
prosp šná stavba. V tšina plochy se nachází na nezem
lské p
, malá ást se nachází na p
s
III. a V. t ídou ochrany, tedy na p
s pr
rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany
a na p
s velmi nízkou produk ní schopností.

-

Plocha TI162 se nachází severn od sídla Radslav. Plocha je vymezena v zastavitelném území
z d vodu zajišt ní plochy pro stavbu OV, která bude zajiš ovat išt ní odpadních vod z okolní
navržené zástavby. Nachází se na p
s IV. t ídou ochrany, tedy na p
s p evážn podpr
rnou
produk ní schopností. Plocha byla již schválena p edchozí ÚPD.

-

Plocha TI163 se nachází severn od sídla Dolní Vltavice. Navazuje na zastavitelné území. Je
vymezena z d vodu zajišt ní plochy pro stavbu OV, která bude zajiš ovat išt ní odpadních vod z
okolní navržené zástavby. Nachází se na p
s I. t ídou ochrany. Území malého rozsahu není
hospodá sky využívané, jedná se o úzký pruh mezi zastavitelnou plochou a vodní nádrží Lipno.
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-

Plocha VP165 se nachází východn od sídla Dolní Vltavice. Navazuje na zastavitelné území. Je
vymezena z d vodu zajišt ní území pro p íjezdovou komunikaci k ploše OV52.SR20, která byla v ÚP
vymezena na základ zásad územního rozvoje Jiho eského Kraje a bez zajišt ní plochy pro
íjezdovou komunikaci, by nebylo možné ji realizovat. Plocha VP165 se nachází na p
s I. t ídou
ochrany, avšak d ležitost zám ru nadmístního významu v tomto p ípad p evyšuje nad zájmy ochrany
zem
lského p dního fondu.

-

Plocha TI164 se nachází v centrální ásti sídla Dolní Vltavice. Plocha je vymezena z d vodu zajišt ní
území pro realizaci stavby pro akumulaci pitné vody. Jedná se o plochu p estavby.

-

Plocha OV166 se nachází v jižní ásti správního území obce erná v Pošumaví, podél silnice II/163.
Plocha se nachází na p
š I. t ídou ochrany. Návrh plochy vychází z požadavku investora. P ed
zpracováním platného ÚP, byla tato plocha vedena jako stávající plocha ob anského vybavení.
V sou asné dob investor požaduje op tovné zapracování plochy do zm ny územního plánu, zejména
z d vodu, že pozemky pro tuto plochu odkoupil od obce a v p ípad neza azení do zm ny územního
plánu by z pohledu investora došlo ke zma ení investic. V sou asn platné ÚPD tato plocha neprošla
schvalovacím procesem, nebo byla nejprve zapracována jako plocha stávající, ale protože na této
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ploše žádná stávající zástavba nebyla, byla následn vymezena jako návrhová plocha, se kterou
nesouhlasil dot ený orgán, z tohoto d vodu byla v rámci ízení ÚP plocha vypušt na.

-

Plocha B157 se nachází na východním okraji sídla Bližná. Navazuje na zastav né území. Plocha je
ur ena pouze pro rozší ení zahrady, nebude zde realizována další hlavní stavba. Nachází se na
nezem
lské p
.
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-

Plocha DI161 se nachází mezi sídly Bližná a Radslav. Jedná se o zám r rozší ení místní komunikace
z d vodu nár stu intenzity dopravy a nevyhovujících parametr komunikace. Plocha kopíruje stávající
komunikaci. P sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu kon í realizací stavby. Pokud nebude
zm nou územního plánu navržen jiný zp sob funk ního využití zbylých pozemk , z stává platný
stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem
lskému p dnímu
fondu.

-

Plocha DI167 se nachází mezi sídly erná v Pošumaví a Radslav. Jedná se o zám r rozší ení místní
komunikace z d vodu nár stu intenzity dopravy a nevyhovujících parametr komunikace. Plocha
kopíruje stávající komunikaci. P sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu kon í realizací stavby.
Pokud nebude zm nou územního plánu navržen jiný zp sob funk ního využití zbylých pozemk ,
stává platný stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem
lskému
dnímu fondu.

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Cílovým úkolem je zvyšování podílu p vodních d evin v lesních porostech všech v kových skupin a zvýšení
odolnosti porost . P i obnov porost by samoz ejm m ly být používány p vodní d eviny. Je na lesních
hospodá ích upravit hospodá ské plány v souladu s doporu eními a respektovat tak zkvalitn ní životního
prost edí.
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TABULKA „ZÁBOR POZEMK UR ENÝCH PRO PLN NÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)“
Ozna ení
plochy /
koridoru

Navržené využití

Odn tí
PUPFL
celkem
(ha)

íslo parcely

Kat. území

DI161

Dopravní infrastruktura

0,09

435, 512/1, 512/2

DI167

Dopravní infrastruktura

0,41

427/29, 427/30, 427/31,
427/32, 431/5, 432/1, 432/2

erná v
Pošumaví
erná v
Pošumaví

OD VODN NÍ
Plocha DI161 - se nachází mezi sídly Bližná a Radslav. Jedná se o zám r rozší ení místní komunikace z d vodu
nár stu intenzity dopravy a nevyhovujícím parametr m komunikace. Plocha kopíruje stávající
komunikaci. P sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu kon í realizací stavby. Pokud nebude
zm nou územního plánu navržen jiný zp sob funk ního využití zbylých pozemk , z stává platný
stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny lesnímu p dnímu fondu.
Plocha DI167 - se nachází mezi sídly erná v Pošumaví a Radslav. Jedná se o zám r rozší ení místní
komunikace z d vodu nár stu intenzity dopravy a nevyhovujícím parametr m komunikace.
Plocha kopíruje stávající komunikaci. P sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu kon í
realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního plánu navržen jiný zp sob funk ního využití
zbylých pozemk , z stává platný stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou
navráceny lesnímu p dnímu fondu.

PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Ve Zm
. 5 ÚP erná v Pošumaví jsou ve vzdálenosti 50m od okraje lesa vymezeny pouze plochy
dopravní infrastruktury.
Ozna ení plochy / koridoru
DI161, DI167

Katastrální území
erná v Pošumaví

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, skládající se z níž uvedených výkres :
Koordina ní výkres
1 : 5 000
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
1 : 5 000
Výkres širších vztah
1 : 50 000
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POU ENÍ:
Proti zm
. 5 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.
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