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OBEC ČERNÁ V POŠUMAVÍ 
 

 

Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za použití § 
43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též 
jen „vyhláška 500“) 

 

v y d á v á 
Změnu č. 6 Územního plánu Černá v Pošumaví 

 
 

 

VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
kterou se mění Územní plán Černá v Pošumaví takto: 

 V názvu kapitoly c) se ruší text: „zastavitelných“ a vkládají se texty: „urbanistické kompozice,“, „s 
rozdílným způsobem využití“ a „zastavitelných ploch“; 

 Do kapitoly c) se do podkapitoly VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
vkládá text: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb.“ a řádek tabulky: „ 

SO168 

Plocha smíšená obytná – plocha přestavby na jižním okraji katastrálního území Černá 
v Pošumaví, východně od sídla Dolní Vltavice.  

Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 

Limity využití území – Chráněná krajinná oblast Šumava (III. zóna), Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita, Chráněná oblast přirozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 

“ 
 Do názvu kapitoly d) se  vkládá text: „, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 

včetně stanovení podmínek pro jejich využití“; 
 Do názvu kapitoly e) se  vkládá text: „s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině“ a ruší se 

text: „změny v“; 
 Do názvu kapitoly f) se vkládají texty: „(včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno 

umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona)“, „stanovení“, „charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a“, „jejich“ a ruší se text: „pozemků v plochách“; 

 Do kapitoly f) se do podkapitoly VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, do tabulky 
pro Plochy smíšené obytné, do Podmíněně přípustného využití vkládá text: „Plocha SO168 je 
podmíněna souhlasem vlastníka lesa (zde Lesy ČR) s užíváním komunikace na p.p.č, 595 v k.ú. Černá 
v Pošumaví. Plocha SO168 je podmíněna situováním případných nových objektů v JZ části lokality, 
přičemž vzdálenost od okraje lesa bude stanovena orgánem SSL v rámci navazujících povolovacích 
řízení.“; 

 Z názvu kapitoly h) se vypouští text: „dalších“, číslice: „5“ se nahrazuje číslicí: „8“ a vypouští se text: 
„odst. 1“; 

 V názvu kapitoly k) se text: „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“ nahrazuje textem: „rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení 
a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“; 

 Do názvu kapitoly l) se vkládá text: „, zadání regulačního plánu“; 
do výčtu regulačních plánů se 2x vkládá text: „OV“. 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  
VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT) JE SAMOSTATNOU 
PŘÍLOHOU č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP 

a) postup pořízení a zpracování územního plánu 

O pořízení změny č. 6 bylo rozhodnuto na základě žádosti majitele dotčeného pozemku, společnosti SAFICHEM 
INVEST, a.s., IČ: 04172043, se sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, dne 15.3.2021 usnesením zastupitelstva 
č. 26/2/2021. Obsah změny č. 6 dle ust. § 55a stavebního zákona byl vypracován pořizovatelem dne 24.3.2021, 
stanovisko Správy Národního parku Šumava jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 
odst. 1 písm. f) zákona 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo vydáno dne 12.3.2021 pod č.j. NPS 
02746/2021/2 a konstatuje se v něm, že významný vliv na Evropsky významnou lokalitu (dále jen „EVL“) 
Šumava lze vyloučit, stanovisko SEA Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo vydáno dne 12.3.2021 pod č.j. 
KUJCK 32097/2021 a nepožadovalo zpracování vyhodnocení vlivů navrhovaného obsahu změny č. 6 územního 
plánu Černá v Pošumaví na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. Na základě výše uvedeného 
zpracoval Projektový ateliér AD, s.r.o., jako projektant změny, návrh dokumentace změny pro veřejné řízení dle 
ust. § 55b, změna je pořizována zkráceným postupem pořízení dle ust. §§ 55a-55b stavebního zákona. 
Následně, dne 21.4.2021 pořizovatel, Obecní úřad Černá v Pošumaví, zahájil veřejné řízení o návrhu změny č. 
6, kdy na dotčené orgány, sousední obce, Krajský úřad Jihočeského kraje a tzv. oprávněné investory rozeslal 
návrh změny, veřejnost byla informována prostřednictvím vyhlášky zveřejněné na úřední desce. Termín konání 
veřejného projednání byl stanoven na úterý 25.5.2021 od 16:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Černá 
v Pošumaví. Během veřejného projednání bylo uplatněno celkem 9 stanovisek, u toho 2 odborná vyjádření 
oprávněných investorů, mající ale věcný obsah stanoviska, nikoliv námitky, nebyl v nich nic namítáno vůči 
obsahu změny. Vyhodnocení uplatněných stanovisek provedl pořizovatel a určená zastupitelka dne 21.6.2021. 
Bylo nutné dohodnout stanovisko Městského úřad Český Krumlov, orgánu státní správy lesa, což se podařilo, 
dohoda je promítnuta do vypořádání. Tentýž dne pořizovatel oznámil dotčeným orgánům a krajskému úřadu, že 
množina uplatněných námitek a připomínek k návrhu změny č. 6 je nulitní a není tedy k čemu vydávat stanoviska 
ve vazbě na ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona. Rovněž dne 21.6.2021 pořizovatel požádal o vydání stanoviska 
nadřízeného orgánu územního plánování. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno 
dne 27.7.2021 a konstatuje se v něm, že „Stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska § 55b 
odst. 4 stavebního zákona, lze pokračovat v řízení o Změně č. 6“. Na základě výše uvedeného vydal dne 
5.10.2021 pořizovatel pokyn č. 1 projektantovi k vyhovení finální dokumentace změny č. 6 územního plánu 
Černá v Pošumaví pro vydání v zastupitelstvu obce dne 18.10.2021. Finální podoba návrhu změny je tedy nyní 
předkládána do zastupitelstva obce Černá v Pošumaví. Protože byly splněny všechny požadavky kladené 
stavebním zákonem na pořízení změny, doporučuje pořizovatel změnu č. 6 zastupitelstvu obce Černá v 
Pošumaví vydat.  

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Změna č. 6 ÚP Černá v Pošumaví nekoliduje s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.  

Velikost řešeného území změny je dána velikostí řešené lokality SO168 v katastrálním území Černá v 
Pošumaví. Na sousední správní území nemá lokalita řešená Změnou č. 6 přímou vazbu, ani je svým významem 
nijak neovlivňuje. 

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE 
Č. 1 (DÁLE JEN „APÚR“) 

Z APÚR vyplývá, že řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy národního 
významu a není dotčeno žádnými koridory nebo plochami dopravní a technické infrastruktury národního 
významu. Dle APÚR je správní území obce Černá v Pošumaví zahrnuto do vymezené specifické oblasti 
republikového významu SOB 1 Specifická oblast Šumava. 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou naplněny již současně 
platným územním plánem. Změna č. 6 tyto republikové priority respektuje. Pro změnu č. 6 žádné další 
požadavky dle APÚR nevyplývají. 
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VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVANÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Priority územního plánování kraje po zajištění udržitelného rozvoje území jsou naplněny již současně platným 
územním plánem. Změna č. 6, vymezující jednu plochu přestavby, tyto priority respektuje. 

Změna č. 6 Územního plánu Černá v Pošumaví není v rozporu s územně 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 nezastavěného území 

Změna č. 6 ÚP Černá v Pošumaví je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v §18 stavebního zákona, 
neboť svým řešením vytváří předpoklady pro rozvoj obce. Navržené řešení změny č. 6 ÚP uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Řešené území je z hlediska ochrany přírody velmi hodnotné. Ochrana přírodních hodnot bude tudíž zajištěna i 
následnými vyjádřeními Správy CHKO Šumava. Požadavky na ochranu nezastavěného území a přírodních 
hodnot jsou změnou územního plánu plněny zejména tím, že nevymezuje nové zastavitelné plochy, plocha 
SO168 je plochou přestavby.  

Změna č. 6 ÚP Černá v Pošumaví je v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v §19 stavebního 
zákona. Naplňuje úkoly územního plánování tím, že stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické 
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v řešeném území. Poměrně podrobné stanovení podmínek pro 
využití ploch zajišťuje stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a 
prostorové uspořádání území.  

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

Změna č. 6 ÚP Černá v Pošumaví je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č. 
458/2012 Sb. (dále též jen „vyhláška 500“).  

Změna č. 6  je zpracována v rozsahu měněných částí územního plánu. Textová část výroku změny je provedena 
obdobně jako novela zákona, tzn., že je uvedeno, jaký výrok se mění a jakým způsobem (doplňuje, nahrazuje, 
vypouští apod.). V textové části odůvodnění změny jsou odůvodněny pouze měněné části. Samostatnou 
přílohou odůvodnění je srovnávací text (výroková část územního plánu) s úpravami vyznačenými formou revizí. 
Pro lepší přehlednost jsou doplňované (podtržené) a rušené (přeškrtnuté) texty odlišeny barevně. Grafická část 
znázorňuje pouze měněné jevy a je provedena v měřítku vydaného územního plánu. Výkresy jsou tedy 
zpracované jako výřezy. Výkresy výrokové části jsou zpracovány nad čistým mapovým podkladem. Výkresy 
odůvodnění jsou zpracovány nad černobílou kopií příslušného výkresu s barevným zakreslením navrhovaných 
změn. Tímto zpracováním jsou patrné dané souvislosti navrhovaných změn. Změna č. 6 ÚP Černá v Pošumaví 
je pořizována pořizovatelem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost a zpracována 
osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování písemností v celém procesu probíhalo v 
souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád.   

f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

Na základě ustanovení § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve vazbě na ust. § 53 téhož zákona, provedl dne 21.6.2021 
pořizovatel a určený zastupitel toto vypořádání uplatněných stanovisek k návrhu změny č. 6 ÚP Černá 
v Pošumaví: 

ČÍSLO / DOTČENÝ ORGÁN / Č.J. / DATUM 
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem) 

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ 
Pokyny k úpravě dokumentace 

01 / NET4GAS, S.R.O. / 4635/21/OVP/N / 22.4.2021 
Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního 
vedení NET4GAS, s.r.o. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci.  
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02 / MPO / MPO 383765/2021 / 4.5.2021 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a 
obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství, ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 2 zákona 
č.44/1988 Sb., o ochraně a využíti nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a podle ustanovení§ 52 odst. 3 a § 55b odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: s návrhem Změny č. 6 ÚP Černá v 
Pošumaví souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění: jediným předmětem Změny č. 6 ÚP 
Černá v Pošumaví je vymezení plochy smíšené 
obytné SO168 východně od sídla Dolní Vltavice. 
Jelikož se tato plocha nachází mimo výhradní ložisko 
stavebního kamene, dolomitu a vápence č. 3158200 
Bližná - Černá v Pošumaví, dobývací prostor č. 71037 
Černá v Pošumaví a chráněné ložiskové území 
(CHLÚ) č. 15820000 Černá v Pošumaví II jižně od 
sídla, dále mimo výhradní ložisko stopových a 
vzácných prvků (cín - wolframová ruda, molybden, 
grafit) č. 3141300 Bližná - černá v Pošumaví, 
netěžený dobývací prostor č. 60060 Bližná a CHLÚ č. 
14130000 Černá v Pošumaví I východně od Bližné, 
mimo výhradní zdroj vápence a stavebního kamene 
č. 3212200 Černá v Pošumaví - Muckov, schválené 
prognózní zdroje vyhrazeného nerostu - grafitu č. 
9009003 Muckov a č. 9009001 Černá v Pošumaví - 
Mokrá a CHLÚ č. 21220000 Černá v Pošumaví a č. 
21380000 Šebanov, zasahující do východní a 
severovýchodní části správního území obce, nebude 
ochrana nerostného bohatství na území obce touto 
změnou nijak omezena. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci. 

03 / KHS / KHSJC 13555/2021/HOK CB-CK / 
13.5.2021 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán 
státní správy dle§ 82 odst. 2 písmene i) aj) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), vydává 
podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 52 
odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. č. 
183/2006 Sb., stavební řád (dále i „stavební zákon"), 
toto stanovisko: s návrhem změny č. 6 ÚP Černá v 
Pošumaví pro veřejné projednání, předloženým 
orgánu ochrany veřejného zdraví dne 21.4.2021 
žadatelem Obecním úřadem Černá v Pošumaví, 
Černá v Pošumaví č.p. 46,382 23 Černá v Pošumaví 
se souhlasí. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci. 

05 / KU OZZL / KUJCK 59895/2021 / 25.5.2021 
Krajský úřad obdržel dne 21. 4. 2021 oznámení o 
konání veřejného projednání návrhu změny č. 6 
územního plánu Černá v Pošumaví (dále jen „změna 
č. 6 ÚP", pořizovaném zkráceným postupem dle § 
55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Krajský úřad po posouzení 
předložených podklade. v rámci své místní a věcné 
příslušnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
sděluje následující: 
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Stanovisko NATURA: 
Krajský úřad sděluje, že část správního území obce 
Černá v Pošumaví, v které je řešené území 
předloženého návrhu změny č. 6 UP, se nachází na 
území Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO") 
Šumava, kde zdejší orgán ochrany přírody není 
věcně, ani místně příslušný, protože na území CHKO 
a ochranných pásem těchto zvláště chráněných 
území vykonávají státní správu v ochraně přírody a 
krajiny podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, správy CHKO, v tomto případě Správa CHKO 
Šumava, která je součástí Správy NP Šumava. 
Stanovisko z hlediska ostatních zájmů: 
Stejně jako v předchozím případě krajský úřad 
sděluje, že část správního území obce Černá v 
Pošumaví, v které je řešené území předloženého 
návrhu změny č. 6 ÚP, se nachází na území na území 
CHKO Šumava, kde zdejší orgán ochrany přírody 
není věcně ani místně příslušný, protože na území 
CHKO a v ochranném pásmu tohoto zvláště 
chráněného území vykonává státní správu v ochraně 
přírody a krajiny podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny správa CHKO, v tomto případě 
Správa CHKO Šumava, která je součástí Správy NP 
Šumava. 

RESPEKTOVAT 
Bude vycházeno ze stanoviska Správy CHKO 
Šumava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bude vycházeno ze stanoviska Správy CHKO 
Šumava. 

05 / MO / 44871/2021-1150-OÚZ-ČB / 31.5.2021 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, 
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 
písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů a zmocněním v § 175 odst. I zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o 
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 
2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona souhlasné stanovisko k 
předložené územně plánovací dokumentaci. 
Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o 
zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 
stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. Dotčený orgán neshledal rozpor 
mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k 
řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 
stavebního zákona, připomínky. V posuzované ÚPD 
jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva 
obrany v souladu s uplatněnými požadavky MO. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci. 

06 / ČEVAK / 021010057432 / 6.5.2021 
Předložená návrh řeší regulační plán pro vyznačené 
území východně od sídla Dolní Vltavice SO 168 jako 
ploch smíšenou obytnou. Koncepce dopravní a 
technické infrastruktury se změnou č. 6 nemění. S 
návrhem změny územního plánu souhlasíme. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci. 
 

07 / Městský úřad Český Krumlov OŽPZ / MUCK 
20600/2021/OŽPZ/Vo / 1.6.2021 
Dne 21.4.2021 obdržel Městský úřad český Krumlov, 
odbor životního prostředí a zemědělství, na základě§ 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu návrh změny č. 6 
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územního plánu černá v Pošumaví. Změna ÚP je 
pořizována tzv. zkráceným postupem. Po 
prostudování a posouzení předloženého návrhu 
změny ÚP Černá v Pošumaví. Vám dotčené úseky 
zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství 
sdělují následující stanovisko: 
1. Ochrana přírody a krajiny: 
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle§ 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydává toto 
stanovisko: vzhledem ke skutečnosti, že plocha 
řešená územním plánem se nachází v CHKO 
Šumava, je podle § 78 zákona orgánem ochrany 
přírody příslušným k vydání vyjádření Správa NPŠ. 
2. Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Městský úřad v Českém Krumlově, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. 1 
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto vyjádření: z hlediska zájmů 
chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, sdělujeme, že správním orgánem příslušným k 
uplatnění stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci je dle§ 17a písm. a) Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice. 
3. Státní správa lesů: 
Městský úřad český Krumlov, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní 
správy lesů dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto 
stanovisko: orgán státní správy lesů s předloženým 
návrhem změny č. 6 územního plánu černá v 
Pošumaví nesouhlasí. 
Odůvodnění: Předložená změna územního plánu 
Černá v Pošumaví řeší změnu plochy rekreace na 
plochu smíšenou obytnou (výstavba apartmánových 
domů). Jedná se o osamocenou plochu o výměře 4 
400 m2 v blízkosti vodní nádrže Lipno v lokalitě 
Vltavického lesa. Plocha je obklopena lesními 
pozemky a není napojena na dopravní infrastrukturu. 
Nedaleko řešené plochy se nachází ukončení ostatní 
plochy - ostatní komunikace, z které je možný přístup 
k řešené lokalitě. V případě jízdy motorovým vozidlem 
je potřeba povolení vlastníka lesa, protože v lesích je 
zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly (§ 20 
odst. 1 písm. g) zákona o lesích. Dále je potřeba 
vyhodnotit, zda není na této ostatní komunikaci 
umístěna dopravní značka zakazující vjezd 
motorovým vozidlům, protože se může jednat o 
komunikaci, která je využívána výhradně pro 
hospodaření v lese. Orgán SSL dále upozorňuje na 
skutečnost, že dle současného územního plánu je 
možné na Ploše smíšené obytné umístit stavby 
trvalého charakteru v minimální vzdálenosti 25m od 
okraje lesního pozemku. Řešená plocha je široká 
60m, kdy by bylo možné umístit apartmánové domy 
pouze uprostřed plochy na šířce 10m. Pro další 
projednávání této změny územního plánu 

 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bude vycházeno ze stanoviska Správy CHKO 
Šumava. 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bude vycházeno ze stanoviska Správy CHKO 
Šumava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOHODA 
To podmínek pro plochu SO168 bude vloženo do 
výrokové části změny:  
1) Podmínkou je souhlas vlastníka lesa (zde 
Lesy ČR) s užíváním komunikace na p.p.č. 595 
v k.ú. Černá v Pošumaví.  
2) Případné nové objekty budou situovány v JZ 
části lokality, vzdálenost od okraje lesa bude 
stanovena orgánem SSL v rámci navazujícím 
povolovacích řízení, výstavba bude podmíněna 
souhlasem vlastníka lesa. 
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požadujeme vyznačit v mapové části změny plochu, 
kde by byla přípustná výstavba apartmánových 
domů. 
4. Vodoprávní úřad: 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme k návrhu změny č. 6 územního 
plánu Černá v Pošumaví požadavky a se změnou č. 
6 územního plánu černá v Pošumaví souhlasíme. 
Odůvodnění: Předložená změna územního plánu 
neovlivňuje zájmy chráněné vodním zákonem a 
zákonem o vodovodech a kanalizacích. 

 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci. 
 
 
 
 

08 / MŽP / MZP/2021/510/608 / 1.6.2021 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní 
správy II, jako dotčený orgán dle ustanovení§ 15 odst. 
2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisu, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisu, obdrželo dne 21.04.2021 na základě 
ustanovení § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisu, návrh změny č. 6 územního plánu Černá v 
Pošumaví. Vzhledem k faktu, že v území řešeném 
předmětnou změnou nejsou evidována poddolovaná 
území, chráněná ložisková území, chráněná území 
pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska 
nerostných surovin, schválené prognózní zdroje, 
dobývací prostory ani svahové nestability a sesuvy, 
neuplatňuje Ministerstvo životního prostředí, odbor 
výkonu státní správy II, k předloženému návrhu 
žádné požadavky z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci. 
 

09 / OBÚ / SBS 17397/2021/OBÚ-06 / 4.5.2021 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a 
Jihočeského, jako dotčený orgán státní správy, 
zajišťující při územně plánovací činnosti ochranu 
nerostného bohatství podle § 15 zákona horního 
zákona vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona souhlasné stanovisko k 
návrhu změny č. 6 územního plánu Černá 
v Pošumaví (§ 52 stavebního zákona).  
Odůvodnění: OBÚ, na základě obdrženého oznámení 
a výzvy dle § 52 stavebního zákona, přezkoumal 
předložený návrh změny č. 6 územního plánu Černá 
v Pošumaví a vyhodnotil jeho vliv na ochranu a využití 
nerostného bohatství. Podle § 15 odst. 2 horního 
zákona k němu vydává souhlasné stanovisko. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na změny v dokumentaci. 
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g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo vydáno dne 12.3.2021 pod č.j. KUJCK 32097/2021 a 
konstatuje se v něm, že z hlediska ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona (stanovisko NATURA) se 
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uvedené pozemky parc. č. 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6 v katastrálním území Černá v Pošumaví nacházejí 
na území Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Šumava, kde vykonává státní správu příslušná správa 
CHKO, která je součástí Správy NP Šumava.  

Stanovisko Správy Národního parku Šumava jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody podle § 
75 odst. 1 písm. f) zákona 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo vydáno dne 12.3.2021 pod č.j. NPS 
02746/2021/2 a konstatuje se v něm, že významný vliv na Evropsky významnou lokalitu (dále jen „EVL“) 
Šumava lze vyloučit. 

Z hlediska ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona (stanovisko SEA) Krajský úřad Jihočeského kraje ve 
svém stanovisku konstatuje, že na základě žádosti, s přiměřeným použitím relevantních kritérii uvedených v 
příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 2 zákona krajský úřad sděluje, nepožaduje zpracování 
vyhodnocení vlivů navrhovaného obsahu změny č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví (dále též „obsah změny 
ÚP“) na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. 

h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Stanovisko SEA Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo vydáno dne 12.3.2021 pod č.j. KUJCK 32097/2021 a 
nepožadovalo zpracování vyhodnocení vlivů navrhovaného obsahu změny č. 6 územního plánu Černá v 
Pošumaví na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. Stanovisko Správy Národního parku Šumava 
jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona 114/1192 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, bylo vydáno dne 12.3.2021 pod č.j. NPS 02746/2021/2 a konstatuje se v něm, že významný 
vliv na Evropsky významnou lokalitu (dále jen „EVL“) Šumava lze vyloučit. Na základě výše uvedeného nebylo 
jako součást dokumentace návrhu změny č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví požadováno vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. Proto nebyla ni v etapě návrhu změny pro 
veřejné řízení dle ust. § 55b vydáváno stanovisko krajského úřadu dle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona.  

i) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Vzhledem k tomu, že v etapě projednání návrhu obsahu změny dle ust. § 55a byly vyloučen negativní vliv 
obsahu na EVL a PO soustavy NATURA a krajský úřad nepožadoval vyhodnocení vlivů změny na ŽP (tzv. 
SEA), stanovisko podle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona vydáváno nebylo. Krajský úřad to dodatečně 
nepožadoval ani v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví. 

j) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body 
(1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b) 

Požadavky vyplývající z Obsahu změny č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví byly splněny s tímto výsledkem: 

- stávající plocha rekreace v k.ú. Černá v Pošumaví se změnou č. 6 mění na plochu přestavby smíšenou 
obytnou SO168   

k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je provedeno v rozsahu měněných částí územního plánu. 
Názvy jednotlivých kapitol výrokové části byly uvedeny do souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 500/2006 
Sb.   

ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Navrhovaná změna č. 6 ÚP Černá v Pošumaví nemění koncepci vydaného územního plánu, pouze upřesňuje 
a doplňuje již dříve navržené řešení. Navrhované řešení vychází z konkrétního požadavku žadatele na 
provedení změny způsobu využití stávající plochy rekreace na plochu smíšenou obytnou. 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce dopravní a technické infrastruktury se změnou č. 6 nemění. Plocha přestavby smíšená obytná SO168 
bude napojena stávajícím způsobem. 

ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY 

Koncepce uspořádání krajiny a ÚSES se změnou č. 6 nemění.  
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ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ 

Území řešené změnou je členěno do ploch s různými předpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým 
druhům ploch, které jsou graficky vymezeny ve výkresové části, je přiřazen jejich způsob a stanoveny podmínky 
využití. K podmínkám využití je přistoupeno především z důvodů zajištění ochrany hodnot a zachování kvality 
okolního prostředí. Podmínky využití pro výstavbu mají ochraňovat stávající měřítko zástavby, včetně výškové 
hladiny zástavby. 

Pro plochu přestavby vymezenou změnou č. 6 jsou platné příslušné základní podmínky plošného a prostorového 
uspořádání pro plochy SO stanovené Územním plánem Černá v Pošumaví. Jedná se zejména o výškovou 
hladinu zástavby stanovenou maximálním počtem podlaží, dále stanovení velikosti stavebních pozemků a 
celkovou zastavěností plochy. 

ODŮVODNĚNÍ PLOCHY PŘESTAVBY 

Řešení změny č. 6 ÚP Černá v Pošumaví vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v řešeném území a 
z požadavků na rozvoj obce. Předpoklady k dalšímu rozvoji a návrh plochy přestavby jsou podloženy skutečným 
zájmem investora. 

Návrhem plochy přestavby nedojde k narušování přírodního prostředí, řešení inženýrských sítí a dopravního 
napojení zůstává stávající, nedochází k záboru zemědělské půdy.  

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ - SO168  

- přestavba z plochy rekreace na plochu smíšenou obytnou. Plocha se nachází na jižním okraji k.ú. Černá 
v Pošumaví. V územním plánu Černá v Pošumaví byla vymezena jako plocha rekreace. V současné době 
vlastník pozemků požádal o změnu způsobu jejich využívání na plochu smíšenou obytnou z důvodu umožnění 
výstavby apartmánových domů s možností nejvyššího standardu rekreace. Napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu se změnou č. 6 nemění. V návrhu byl rovněž posouzen a vyhodnocen zábor zemědělského 
půdního fondu. Plocha je plochou přestavby a z toho důvodu není zábor ZPF prováděn. 

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Změnou je doplněn chybějící limit z hlediska zájmů ministerstva obrany:  

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR 

Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb. 

l) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Využívání zastavěného území v obci Černá v Pošumaví je s ohledem na charakter území a efektivitu využití 
zastavěných území vyhodnoceno jako účelné. Záměr obsažený ve Změně č. 6 ÚP Černá v Pošumaví pouze 
upravuje koncepci založenou územním plánem a nevymezuje nové zastavitelné plochy. 

Záměry na přestavbu vymezený změnou č. 6 vychází z konkrétního požadavku vlastníka pozemků. Jedná se o 
přestavbu plochy rekreace na plochu smíšenou obytnou. Realizací apartmánových domů s možností nejvyššího 
standardu rekreace nedojde k nárůstu počtu obyvatel v obci. 

m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Změnou č. 6 ÚP Černá v Pošumaví nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje ve znění platných aktualizací.  

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE ŘEŠENÉ LOKALITY 
Plocha SO168, řešená změnou č. 6, je plochou přestavby a z toho důvodu  nedochází k záboru zemědělského 
půdního fondu.   
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POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

K záboru lesního půdního fondu změnou č. 6 nedochází.   

PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA 
Plocha SO168, řešená změnou č. 6, je plochou přestavby ležící ve vzdálenosti 50m od okraje lesa.  

o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách 

Během veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví nebyly uplatněny žádné 
námitky dotčených vlastníky. Požadavky společnosti ČEPRO a NET4GAS neobsahovali žádné námitky a byly 
vypořádány mezi stanovisky dotčených orgánů. 

p) vyhodnocení uplatněných připomínek 

Během veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 

 

 
Grafická část odůvodnění změny územního plánu obsahuje pouze Koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POUČENÍ: 
Proti změně č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………                                                   ……………………………………… 
         Mgr. Bc. Tomáš Thon                                                       Irena Pekárková  
        místostarosta obce, v. r.                                            starostka obce, v. r. 
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