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VÝROK ÚZEMNÍHOP PLÁNU
a)

vymezení zastav ného území

Vymezení zastav ného území je provedeno v grafické ásti k datu 1. 6. 2020 na základ zpracovaných
územn analytických podklad a up esn no v souladu s § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona dle
provedených pr zkum a rozbor . Na území obce je vymezeno více zastav ných území. Hranice
zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese základního len ní území a v Hlavním výkrese.

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Hlavní rozvojové p edpoklady ve správním území obce Svatý Jan nad Malší uplatn né v ešení územního
plánu vychází ze snahy respektovat urbanistickou strukturu jednotlivých sídel. Rozvojové zám ry jsou
navrženy s ohledem na zajišt ní maximální možné ochrany hodnot území, kvality životního prost edí
a respektování limit dopravní a technické infrastruktury. ešení územního plánu navazuje na koncepci
založenou p edchozí územn plánovací dokumentaci. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území. Rozvoj zastav ného území sm uje p evážn
k dotvo ení charakteristické urbanistické struktury jednotlivých sídel s logickým dopln ním a zahušt ním
novými rozvojovými lokalitami. Stávající samoty budou rozvíjeny pouze v rozsahu vymezeného zastav ného
území. Nová zástavba je soust ed na p edevším na plochy s maximálním využitím stávající dopravní
a technické infrastruktury.
V ešeném území se p edpokládá p edevším s rozvojem bydlení v rodinných domech, ob anského
vybavení, sportu, rekreace a dále s rozvojem výroby.
Hlavní cíle rozvoje:
- zachovávat a dále rozvíjet veškeré hodnoty v území;
- respektovat historicky založenou urbanistickou strukturu obce, v etn zachování územní identity
jednotlivých sídel, místních ástí a samot v ešeném území;
- využít rezerv uvnit zastav ného území jednotlivých sídel, umožnit využití stávajících usedlostí jako
objekt pro rodinnou rekreaci, p ípadn i pro cestovní ruch a p echodné ubytování;
- udržet, p íp. vhodn posílit význam obce v rámci regionu – zejména v obytné, sportovn -rekrea ní,
pop . hospodá ské funkci;
- umožnit kvalitní zlepšování života v obci vymezením lokalit pro rozvoj obytné výstavby a souvisejících
funkcí pro uchování pestré ekonomické základny;
- respektovat stávající plochy areál zem
lské výroby, vzhledem ke skute nosti, že zem
lství je
v ešeném území stabilizovaným ekonomickým odv tvím;
- zabezpe it územn technické podmínky pro optimální dopln ní a zkvalitn ní ob anské vybavenosti
umis ováním aktivit spojených s ob anským vybav
- v ploše p estavby umožnit transformaci na jiné využití a stanovit pro ni takové podmínky, aby byla
zachována pot ebná míra polyfunk nosti;
- doplnit dopravní a technickou infrastrukturu v etn podmínek pro jejich umis ování;
- nezakládat nové plochy ve volné krajin (vyjma plochy TI2 - plocha pro výstavbu OV), nevytvá et nové
rozvojové plochy pro chatové osady a zahrádky;
- nedopustit p ibližování urbanistické struktury sídel Svachov a Svatým Jan nad Malší a hrozby tendence
jejího sr stání, tuto historickou odd lenost sídel zásadn chránit;
- prostorov a funk
chránit p irozené centrální prostory jako plochy ve ejných prostranství a ve ejné
zelen , respektovat dominantní roli centrálního návesního prostoru parkového charakteru v sídle Svatý
Jan nad Malší;
- zástavbu v okrajových partiích ešit s ohledem na p irozený p echod do volné krajiny (prostupy krajiny
pro p ší a cyklisty, obnova p vodních a ochrana dochovaných místních cest v krajin , izola ní zele po
obvodu výrobního areálu, zachování a dopln ní enkláv p írodní zelení, apod.);
- v nezastav ném území vytvo it podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof
a pro odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem;
- nenarušovat kostru ekologické stability, posilovat biodiverzitu krajiny;
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-

stanovit zásady prostorového uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití s uplatn ním stávajících
hodnot ešeného území.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A P ÍRODNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY - jedná se o zástavbu nejstarší
a nejhodnotn jších ástí sídel.
HODNOTY
Urbanistické a kulturní hodnoty spo ívají ve stávající urbanistické struktu e a architektonickém rázu zástavby
sídel.
ÚP Svatý Jan jsou chrán ny:
• dle platných právních p edpis z hlediska státní památkové pé e kulturní památky zapsané
v Úst edním seznamu kulturních památek R, území s archeologickými nálezy - vý et je
uveden v Od vodn ní územního pánu v kap. k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn
vybrané varianty – VÝSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ);
• urbanistické a architektonické hodnoty vymezené v p edchozí územn plánovací dokumentaci:
H1 – centrální prostor ve Svatém Janu nad Malší - jedná se o obdélníkovou náves s objekty lidové
architektury a kostelem Sv. Jana Nepomuckého;
H2 – centrální prostor s kapli kou a rybní kem v etn zástavby p vodních usedlostí s branami
a jednoduchými štíty v Chlumu - unikátn dochovalá zástavba sídla na p vodním p dorysu
okrouhlice s objekty lidové architektury, významná z hlediska zachování identity sídla a krajinného rázu;
H3 – centrální prostor s návesním rybníkem v Sedlcích a zem
lských usedlostí a zástavba
vodních usedlostí s branami a jednoduchými štíty - unikátn dochovalá zástavba sídla s objekty
lidové architektury, významná z hlediska zachování identity sídla a krajinného rázu;
H4 – uli ní zástavba p vodních usedlostí s jednoduchými štíty v Hrachových Horách harmonická zástavba sídla s prvky lidové architektury v etn sad .
• další urbanistické a architektonické hodnoty vymezené dle ÚAP:
H5 – areál bývalé cihelny, (poz statky Svachovského dvora) v místní ásti Svachov - urbanistický
kompozi ní prvek;
H6 – harmonická zástavba v krajin v etn související zelen v místní ásti Úlehle - urbanistický
kompozi ní prvek;
H7 – harmonická zástavba v krajin v etn související zelen v místní ásti Pod Horou urbanistický kompozi ní prvek.
• navržené urbanistické a architektonické hodnoty vymezené ÚP Svatý Jan nad Malší:
H8 – rozvoln ná zástavba dvorcových zd ných usedlostí – samot v místní asti Zahrádky - jedná
se o objekty (statky) lidové architektury v etn hospodá ských staveb - stodol, které z staly zachovány
v p vodní podob . Statky mají hluboké p edzahrádky se stromovím, rozlehlý dv r, který bývá vzadu
uzav en stodolou. Za ní následují dlouhé zahrady a p vodn také polnosti. Domy jsou uspo ádány do
ad s mezerami mezi staveními, nebo stojí samostatn uprost ed luk.
H9 – soubor památek místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních
památek R - tj. objekty p ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky
a sochy…) v etn jejich okolí;
H10 – vzrostlé solitérní stromy.
Podmínky ochrany:
-

-

-

veškeré d je, innosti a za ízení musí zohlednit kvalitu urbanistického, architektonického a
írodního prost edí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap . realizací nových objekt drobné
architektury, kvalitní úpravou ve ejných prostranství a zvýšenou pé í o ztvárn ní novostaveb a
rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty;
p i veškerých opravách a rekonstrukcích památkov chrán ných objekt je nezbytné maximální mí e
respektovat stávající objem budov, prostorové uspo ádání, zachovat maximáln p vodní omítky,
etn štukatérské zdobnosti fasády a podporovat využití tradi ních materiál ;
bezprost ední okolí jednotlivých kulturních památek a architektonicky cenných staveb nesmí být
znehodnoceno umis ováním za ízení, které by narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou
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-

-

-

hodnotu (nap . dostavby garáží a sklad , instalace anténních systém a stožár pro p enos
rádiových signál , parabolické antény, vzduchotechnická potrubí, reklamní za ízení a billboardy,
reklamní nást nné malby apod.);
stavby i zm ny staveb musí d sledn zohlednit charakter, prostorové uspo ádání a m ítko
dochované zástavby, zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním
sousedním stavbám (nap . charakteristický obdélníkový p dorys, výška h ebene, tvar a sklon
st echy, štíty a jejich orientaci, architektonické detaily u rekonstruovaných historických objekt ).
Lokální dominanty nepodléhají výškovému omezení prostorové regulace dané plochy (nap . kostel);
u staveb, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území se nep ipouští stavební
úpravy a zm ny pr elí;
úpravy venkovních prostor a ploch (nap . plochy ve ejných prostranství) v okolí architektonicky
cenných staveb budou provád ny v souladu s tradi ní zástavbou a s ohledem na krajinný ráz tak,
aby neznehodnocovaly dané prost edí, zejména architektonicky p íznivé dominanty;
d ležité je ešit p echod urbanizované ásti do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo
k vážnému narušení obrazu obce a dalších sídel;
p i stavebních aktivitách, které p edpokládají rozsáhlejší zemní práce, je možné porušení
archeologických naleziš . P i p íprav výkopových prací je nutno se spojit s p íslušným
archeologickým pracovišt m Památkového ústavu, který specifikuje p ípadný rozsah archeologické
pomoci. Má-li se provád t stavební innost (zástavba nebo rekonstrukce jednotlivých historických
objekt ) na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby povinni tento
zám r oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci provést na
dot eném území záchranný archeologický výzkum. Obdobn se postupuje, má-li se na takovém
území provád t jiná innost, kterou by mohlo být ohroženo provád ní archeologických výzkum ;

ÍRODNÍ HODNOTY
• H11 – kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území - dominantnost sídla Svatý Jan;
•

H12 – významné krajinné prvky ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy;

•

H13 – významné krajinné prvky registrované - náves ve Svatém Janu nad Malší;

•

H14 – památné stromy - hodnotné stromy z hlediska identity sídla a krajinného rázu (vý et je
uveden v Od vodn ní územního pánu v kap. k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn
vybrané varianty – VÝSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ);

•

H15 – lesní masivy lemující údolí eky Malše - dominantní rys krajinné scény;

•

H16 – prvky územního systému ekologické stability (ÚSES);

•

H17 – zem

•

H18 – významné vyhlídkové body - i vjezdu do Svatého Jana Nad Malší u hlavní silnice
(v oblouku) a p i jihozápadním okraji zastav ného území Svatého Janu nad Malší (jedná se
o ve ejn p ístupné místo, jehož vyvýšené umíst ní v terénu umož uje p ehlédnout významnou
a atraktivní ást území);

•
•

H19 – migra
významná území;
H20 – plochy v nezastav ném území vymezené v ÚP jako plochy p írodní (P) a plochy smíšené
nezastav ného území (SN).

lské p dy I. a II. t ídy ochrany ZPF;

Podmínky ochrany:
-

-

jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny;
v krajin mimo sídla klást d raz na zachování p írodního charakteru území, respektovat stávající
zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorotvornou funkci zelen ;
v okolí vodních ploch a tok zamezit intenzivní formu zem
lství a pastevectví;
nezvyšovat plochy orné p dy na úkor trvale zatravn ných ploch, p edevším na svažitých pozemcích,
v poto ních a ních nivách
bez návaznosti na zastav né území nejsou p ípustné žádné nové stavby pro bydlení, ob anskou
vybavenost, sport a rekreaci, výrobní aktivity, zem
lskou a lesnickou innost (vyjma plochy TI2 plocha pro výstavbu OV a plochy bydlení B44);
minimalizovat p ípustné stavby ve volné krajin (dopravní a technická infrastruktura), které nenaruší
celkový ráz krajiny a p vodní zástavby a neohrozí p írodu;
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dle místních podmínek jsou územním plánem zp esn ny plochy prvk ÚSES s nutností respektování
alespo minimální ší e a zachování charakteru území. Pro prvky ÚSES je ochrana zabezpe ena
podmínkami pro využití území;
- obnovit základní sí polních cest s doprovodnými alejemi;
- na plochách migra
významných území zajistit ochranu migra ní propustnosti krajiny jako celku
nep ipoušt ním takových zásah do krajiny, které by migra ní propustnost zhoršovaly;
- oplocení v nezastav ném území realizovat pouze formou do asného oplocení pastvin;
- chránit význa né solitérní stromy, skupiny strom , stromo adí v urbanizovaném i neurbanizovaném
území obce, u památných strom pak sledovat zdravotní stav a vykonávat pouze asana ní ezy;
- výsadbou izola ní zelen potla it p sobení rušivých dominant v obrazu obce, p edevším pak
výrobních a zem
lských areál ;
- výstavba rozhleden pouze pokud nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému
zásahu do porost ;
- u významného vyhlídkového bodu nep ipustit innosti, výstavbu a zám ry, které by mohly toto místo
a výhledy narušit. Je vhodné místo výhledu podpo it odpo ívadly.
Celé ešené území je za azeno do seznamu zranitelných oblastí, pro které platí zvláštní režim na ochranu
povrchových a podzemních vod.
Další podmínky ochrany v etn návrhu opat ení jsou uvedeny níže - viz kap. e) koncepce uspo ádání
krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití…
-

Poznámka: v grafické ásti jsou ozna eny hodnoty H1 – H8, hodnoty H9 - H20 jsou popsány pouze v textové ásti této
ÚPD.

CIVILIZA NÍ HODNOTY
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat celé zastav né území, které zahrnuje prostor stavebních
parcel (zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly
stavby za ízeny. Dále se jedná o civiliza ní hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou
infrastrukturou.
Identifikované civiliza ní hodnoty:
-

ob anská vybavenost;
ve ejná prostranství;
elektrické rozvody a za ízení;
radiokomunika ní za ízení;
vodovodní systém v . vodních zdroj ;
kanalizace;
silnice III. t ídy;
autobusové zastávky;
turistické a cykloturistické trasy;
prvky meliora ní soustavy (investice do p dy) v . hlavního odvod ovacího za ízení.

Podmínky ochrany:
chránit kvalitu sídelní struktury s ohledem na její historický, stavebn technický význam;
nesnižovat stávající úrove ve ejné i ostatní technické infrastruktury;
využívat a modernizovat p edevším stávající objekty pro využití ob anské vybavenosti, stabilizovat
plochy pro ob anskou vybavenost;
- vytvo it podmínky pro vybudování sportoviš ;
- zajistit ochranu a obnovu ve ejných prostranství;
- využívat stávající dopravní a technickou infrastrukturu, modernizovat ji a doplnit chyb jící trasy
(zachování turistických a cykloturistických tras, vybudování nových vodovodních a kanaliza ních
ad , osazení nových trafostanic apod.);
- respektovat ochranná pásma (OP silnice, OP eklektického vedení a trafostanice, OP vodních zdroj ,
apod.).
Všechny hodnoty v území jsou v územním plánu respektovány a nové ešení nemá negativní dopad na
kulturní, p írodní a civiliza ní hodnoty v území.
-
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c)

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

Vysv tlení pojm :
relativní celistvost - zástavba sídla je uspo ádána tak, aby svými ástmi nevybíhala do krajiny, tzn., že díl í
zastav né plochy nevstupují (nap . okolo komunikace) do krajiny více než cca 30 % vymezeného stavebního
pozemku.
kompaktnost sídla - souvisle zastav né území, ve kterém je zástavba tvo ena jednotlivými stavebními
pozemky na sebe navazujícími s možností proluk tvo enými zahradami a ve ejným prostranstvím avšak bez
tších ucelených zem
lsky obhospoda ovaných ploch.
venkovské prost edí a uvoln nost zástavby - obydlené území s nízký podílem zastav ných
ploch, rozvoln nou individuální zástavbou (zejména individuálních rodinných dom a zem
lských
usedlostí) a menší hustotou obyvatelstva, s prolínající se plochami zelen s p ímou vazbou na plochy
nezastav ného území (na zem
lské p dy, lesy, vodních plochy).

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Obec sestává ze samotných sídel Svatý Jan nad Malší, Chlum, Sedlce, základní sídelní jednotky Hrachovy
Hory a Úlehle - Zahrádky, místní ásti Svachov a Pod Horou a samoty Argentina.
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající
i nové zástavby, je:
- zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel s cílem zvyšování kvality obytného
prost edí;
- respektovat uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající
zástavby;
- p i realizaci výstavby zachovávat za len ní nejen do okolního zastav ného území, ale p edevším
i za len ní sdílel do krajiny;
- zohlednit veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty,
dominanty a kulturní památky;
- respektovat a rozvíjet prvky p írodních systém ve vztahu obce a krajiny;
- plošné uspo ádání jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití vymezit tak, aby se plochy
nejenom vzájemn negativn neovliv ovaly a pokud možno se funkce vzájemn neomezovaly, ale
aby si neškodily ani po stránce kompozi ní a estetické;
- urbanistickou koncepci ÚP navázat na koncepci danou stávající ÚPD.
Navržená koncepce navazuje na zp soby využití, které jsou v území již zastoupeny. ÚP Svatý Jan nad Malší
vymezuje plochy s ur ením jejich hlavního, p ípustného, p ípadn podmín
p ípustné využití,
nep ípustného využití a podmínek prostorového uspo ádání - viz údaje v kapitole f) stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným zp sobem využití. Objekty nov navržené zástavby nesmí p ekro it výškový
horizont stávající zástavby a nesmí vytvá et neúm rné hmoty objekt .
Hlavní rozvíjející funkcí ešeného území je a bude bydlení, v p im ené mí e integrované s dalšími funkcemi,
zejména drobným podnikáním. Sou ástí ploch pro obytnou zástavbu musí být plochy ve ejných prostranství
pro ve ejnou zele . Územním plánem je podporován rozvoj cestovního ruchu a pobytové rekreace –
stravovací, ubytovací a pobytová za ízení, parkovišt pro návšt vníky.
Stávající výrobní areály nemají stanoveno pásmo hygienické ochrany, proto negativní ú inky provozování
inností nesmí p ekro it hranice areálu nebo plochy s rozdílným zp sobem využití, ve které jsou umíst ny.
V nezastav ném území nebudou zakládána nová sídla ani samoty. Kritériem je ochrana p írodních,
kulturních a architektonických hodnot a ochrana zem
lského p dního fondu s nejvyšším stupn m
ochrany.
Ve stabilizovaných plochách je možné provád t dostavby, nástavby i p ístavby. Nová výstavba je možná za
edpokladu, že budou dodrženy podmínky zp sobu využití a prostorového uspo ádání popsané v kapitole
f), a za p edpokladu, že jednotlivé objekty budou ešeny architektonicky citlivým p ístupem.
Zastavitelné plochy p evážn navazují na zastav né území nebo vypl ují proluky, navrženo je zarovnání
a ucelení zastav ného území, využití stávajících komunikací a infrastruktury.
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i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu a na
využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí. V rámci výstavby obytných objekt je t eba podporovat
možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
Vymezením ploch pro bydlení, výrobu a ob anské vybavení vytvá í územní plán podmínky pro stabilizaci
po tu obyvatel, zlepšení v kové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci a jejích ástech.
ÚP eší p edevším návrhy ploch bydlení (B) a smíšených obytných (SO) v souladu s dlouhodobým
trendem mírného nár stu po tu obyvatel, s d razem na rozvoj obce. Nové plochy pro bydlení jsou nej ast ji
situované po obvod jednotlivých sídel, navazují na zastav né území nebo vypl ují proluky v zastav ném
území. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení, i pokud bude využívána
k rekrea ním ú el m. Jako sou ást ploch bydlení jsou ešeny i plochy zahrad (Bz). Podmínkou pro
výstavbu objekt pro bydlení soust ed ných podél silnice III. t ídy je prokázat spln ní limit hluku pro
nejbližší chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor staveb.
ÚP stabilizuje a respektuje stávající plochy bydlení - bytové domy (Bb) ve Svatém Janu nad Malší
a plochy rekreace (R) situované podél b ehu eky Malše a to jižním okraji ešeného území v k. ú.
Chlum nad Malší a jednu plochu v západní ásti k. ú. Sedlce u vodní nádrže ímov.
Stabilizované plochy ob anského vybavení (OV, OVh, OVs) jsou v ÚP vymezeny p edevším v centrálních
ástech sídel Svatý Jan nad Malší a Sedlce. Nová plocha OV40 je situovaná do zastav ného území Svatého
Jana nad Malší a plocha pro sportovní využití OVs20 rozši uje stabilizovanou plochu OVs v sídle Sedlce.
Plochy ve ejných prostranství (VP) pro setkávání obyvatel jsou vymezeny jako stabilizované plochy
zejména v centrech jednotlivých sídel. Pro sídelní zele a místní komunikaci je územním plánem navržena
plocha ve ejného prostranství VP55 a to pro obsluhu rozvojového území v jižní ásti sídla Sedlce. Další
plochy VP mohou být sou ástí jiných ploch s rozdílným zp sobem využití (nap . ploch pro bydlení,
ob anskou vybavenost, dopravu). Jejich velikost a umíst ní bude konkretizováno v územních studiích
a dalších stupních dokumentace.
Rozvoj v tších podnikatelských aktivit je umožn n v rámci ploch výroby a skladování (VS) a ploch
smíšených výrobních (SV).
Návrhy technické infrastruktury (T) jsou zastoupeny n kolika plochami pro trafostanice a pro istírny
odpadních vod. P i vytvá ení nové infrastruktury je t eba klást d raz p edevším na kvalitu bydlení, na trvalé
zlepšení vzhledu sídel a kultivaci prost edí.
Jednotlivé zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastav né území nebo na plochy
dopravní infrastruktury.
Územní plánem jsou vymezeny plochy nezastavitelného území jako plochy krajiny - soubor ploch
vodních a vodohospodá ských (V), zem
lských (Z, Zs), lesních (L),
írodních (P), smíšených
nezastav ného území (SN) a plocht žby nerost (TN).
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Umíst ní a charakter budoucí výstavby musí pohledov souviset s okolní výškovou hladinou, p emž
zejména výška objekt nesmí p ekro it b žnou hladinu zástavby (p evážn 1 nadzemní podlaží).
Výšková hladina zástavby nové zástavby na plochách zastav ného i zastavitelného území bude vždy
izp sobena konkrétní p evládající zástavb a to bu vícepodlažního typu (bytové domy, administrativní
budovy apod.) a to pouze ve Svatém Janu nad Malší nebo venkovského nízkopodlažního typu (zem
lské
usedlosti, chalupy apod.). U více podlažních budov nesmí být nová zástavba vyšší než p vodní
a u nízkopodlažní naopak nižší ale ani vyšší (tedy pouze 1 NP + podkroví) jako p evažující p vodní
zástavba.
Struktura nové zástavby na plochách zastav ného i zastavitelného území bude vycházet z p evládající
vodní struktury. Zástavba tedy naváže na stávající umíst ní v krajní ásti zastav ných a zastavitelných
ploch p iléhajících ke komunikaci i ve ejnému prostranství v etn odpovídající podélné nebo kolmé
orientace této zástavby ke komunikaci i ve ejnému prostranství.
Charakter nové zástavby na plochách zastav ného i zastavitelného území sídel bude navazovat na
evládající charakter nebo pozd jší uspo ádání venkovské zástavby bezprost edního okolí. Nap .
kompaktní zástavba vytvá ející souvislou uli ní frontu s orientací delší osy staveb rovnob žn s komunikací,
zástavba s velkými rozestupy a orientací delší osy staveb rovnob žn s komunikací i ve ejným
prostranstvím, zástavba p vodních venkovských usedlostí, kdy se jedná o zástavbu kompaktn
uspo ádaných usedlostí vždy se štítovou orientací ke komunikaci, tedy s orientací delší osy staveb kolmo
k ve ejnému prostranství, zástavba s orientací delší osy staveb rovnob žn s komunikací i ve ejným
prostranstvím, kdy dojde k obnovení p vodního obrazu humen.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény,
terasy…) je uvedeno v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
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Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy.
Do této plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Nová výstavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného území do volné krajiny.
Znamená to, že nebudou uskute ovány stavby na samostatných pozemcích vzdálen jších než 50 m
od zastav ného území. Tato podmínka neplatí v p ípad celkov zainvestovaného území formou základní
technické vybavenosti.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO OCHRANU KRAJINNÉHO RÁZU PLOCH
V rámci celého ešeného území musí být chrán n p írodní rámec území – nezastavovat volnou krajinu,
ponechat p írodní charakter, zp ístupnit b ehy, doplnit p ší cesty, uchovat prostupnost volné krajiny. Nov
navrhované aktivity je nezbytné za lenit do krajiny co možná nejcitliv ji, aby z stal zachován sou asný
charakter krajiny. Navrhovaná zástavba na vn jších okrajích zastav ného území bude situována vždy tak,
aby do volného území byla orientována nezastav ná ást stavebního pozemku.
Sídlo Svatý Jan nad Malší bude i nadále zachováno jako solitér zástavby na podnoži volné krajiny. Sídlo
Sedlce, ást Svachov a Sv. Jan nebudou propojena zástavbou – z stane mezi nimi volná krajina.
Územní plán vylu uje v ešeném území výstavby fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické systémy pro
zásobování elektrickou energií jsou podmín
p ípustné v plochách výroby a skladování za spln ní
podmínky osazení na st echách budov, a že se zásadn nebudou negativn projevovat v dálkových
pohledech a pr hledech. Umíst ní fotovoltaického za ízení (solární panely) ve funk ních plochách bydlení,
rekreace, ob anského vybavení smíšených obytných a smíšených výrobních je možné na st echách budov
sloužících pro vlastní pot ebu majitele objekt . Fotovoltaické panely nelze umístit na území vymezené
hodnotou H1 (náves ve Svatém Janu nad Malší) a na památkov chrán ných objektech.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH A P ESTAVBOVÝCH PLOCH
Vymezení zastavitelných ploch vyplývá z p edpokládaného vývoje po tu obyvatel a vychází z pot eby ploch
pro obytnou výstavbu, z pot eb rozvoje ob anského vybavení a z pot eb posílení hospodá ského pilí e
návrhem nových ploch pro rozvoj výroby a podnikání
OZNA . POPIS ZASTAVITELNÝCH A P ESTAVBOVÝCH PLOCH, OBSLUHA A LIMITY VYUŽITÍ
PLOCHY ÚZEMÍ
celé ešené území se nachází v ochranném pásmu radioloka ního prost edku RTH
ebotovice.
celé ešené území spadá do zranitelných oblastí.
k. ú. Chlum nad Malší

B1

TI2

Plocha bydlení - jihozápadní okraj sídla Chlum - max. 1 RD. Plocha navazuje na zastav né
území a místní obslužnou komunikaci. Je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad
Malší - . Ch4) a koncepcí návrhu ÚP zmenšena.
Obsluha území:
dopravní napojení - z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T10;
- zásobování pitnou vodou individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha
TI1), do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
ešit st et s trasou telekomunika ního kabelu.
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku ochranného pásma (dále jen OP) vodního zdroje II. stupn .
Ochrana PUPFL:
lokalita zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, viz kap. f) podmínky pro využití
ploch - výstupní limity.
neumis ovat nadzemní stavby a za ízení, které by ohrožoval pád stromu blíže jak
25 m od hranic pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Plocha technické infrastruktury - istírna odpadních vod, jihovýchodn od sídla Chlum. Plocha
je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . Ch5).
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Obsluha území:
dopravní napojení - z místní komunikace, která bude do ešena sou asn
s projektovou dokumentací OV.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
Ochrana hodnot území:
ešit st et s interak ními prvky IP43.

B4

Plochy bydlení - severovýchodní okraj sídla Chlum. Plocha navazuje na zastav né území a je
evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . Ch2).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T10;
- zásobování pitnou do doby vodou individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha
TI1), do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
k. ú. Sedlce

B6

Plocha bydlení - severní okraj místní ásti Úlehle - max. 7 RD. Plocha je áste
p evzata
ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S15) a situována áste
do zastav ného
území.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové trafostanice
T13;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha
TI9), do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
Ochrana hodnot území:
respektovat urbanisticky hodnotné území.
ešit st et s interak ními prvky IP34.

B7

Plocha bydlení - severozápadní okraj místní ásti Úlehle. Plocha navazuje na zastav né území
a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S14).
Pro plochu bylo vydáno územní rozhodnutí - velikost stavebních pozemk dle navržené
parcelace.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové trafostanice
T13;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha
TI9), do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
14
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ešeny individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
ešit st et s el. vedením VN 22 kV.
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn a elektrického vedení VN 22 kV.
Ochrana hodnot území:
ešit st et s interak ními prvky IP34.

TI9

Plocha technické infrastruktury - istírna odpadních vod, jihozápadn od místní ásti
Svachov. Plocha je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S16).
Obsluha území:
dopravní napojení - z místní komunikace, která bude do ešena sou asn
s projektovou dokumentací OV.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
ešit st et s trasou elektrického vedení VN 22 kV.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn a elektrického vedení VN 22 kV.
respektovat migra
významné území.
Ochrana hodnot území:
ešit st et s interak ními prvky IP34.

B11

Plocha bydlení - východní okraj místní ásti Svachov - max. 2 RD. Plocha navazuje na
zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S13 a ve
Zm
. 1 ÚP - . S1/1).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové trafostanice
T13;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha
TI9), do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
respektovat migra
významné území.
Ochrana hodnot území:
respektovat urbanisticky hodnotné území.

VS13

Plocha výroby a skladování - severní okraj místní ásti Svachov. Plocha navazuje na
zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S11).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové trafostanice
T13;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha
TI9), do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
plnit podmínku s OP silnice a OP vodního zdroje II. stupn .
respektovat migra
významné území.
ešit st et s trasou telekomunika ního kabelu.
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Ochrana hodnot území:
respektovat urbanisticky hodnotné území.
Ochrana zdravých životních podmínek:
hranice negativních vliv z provozu (nap . hluk, prašnost apod.) nesmí p ekro it
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn hranici vlastního pozemku).
Plocha bydlení + plocha bydlení -– zahrady - mezi sídlem Sedlce a obcí Svatý Jan nad Malší
(lokalita „Široké“) - max. 2 RD. Plocha navazuje na zastav né území. Jedná se o nový zám r.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T6;
B14
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
+
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
Bz14a
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudovaní kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .

B15,
B15a

B16,
B16a

Plochy bydlení - jižní ást sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území. Jedná se o nový
zám r.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z nové místní obslužné komunikace na ploše VP55.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové trafostanice
T14;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudování kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
Plochy bydlení - jižní ást sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze
schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S4).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z nové místní obslužné komunikace na ploše VP55.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové trafostanice
T14;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudování kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
Ochrana PUPFL:
lokalita zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, viz kap. f) podmínky pro využití
ploch - výstupní limity.
neumis ovat nadzemní stavby a za ízení, které by ohrožoval pád stromu blíže jak
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25 m od hranic pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.

B17

Plocha bydlení - nevyužívané území ve st ední ásti sídla Sedlce. Plocha navazuje na
zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S3).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T2, p ípadn z nové trafostanice
T14;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudování kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
Ochrana hodnot území:
ešit st et s interak ními prvky IP32.
Ochrana PUPFL:
lokalita zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, viz kap. f) podmínky pro využití
ploch - výstupní limity.
neumis ovat nadzemní stavby a za ízení, které by ohrožoval pád stromu blíže jak
25 m od hranic pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.

Plocha bydlení + plocha bydlení – zahrady - západní ást sídla Sedlce. Plocha navazuje
na zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S3 – z v tší
ásti zastav na).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T2, p ípadn z nové trafostanice
T14;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
B18
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
+
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudování kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
Bz18a
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
respektovat migra
významné území.
Ochrana PUPFL:
lokalita zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, viz kap. f) podmínky pro využití
ploch - výstupní limity.
neumis ovat nadzemní stavby a za ízení, které by ohrožoval pád stromu blíže jak
25 m od hranic pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.

B19

Plocha bydlení - severozápadní ást sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a je
z v tší ásti p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S2). Novým zám rem je
rozší ení plochy o ást pozemku p. . 212/39.
Plocha bude up esn na územní studií – US-2 (p. . 212/1)
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T2, p ípadn z nové trafostanice
T14;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
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- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudování kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
respektovat migra
významné území.
Ochrana hodnot území:
respektovat urbanisticky hodnotné území.
Plocha ob anského vybavení - sportu - rozši uje stabilizovanou plochu sportu
i jihovýchodním okraji sídla Sedlce. Plocha je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan
nad Malší - . S8).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících, p ípadn z nových sítí.
OVs20
Limity využití území:
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
respektovat migra
významné území.
Ochrana hodnot území:
respektovat urbanisticky hodnotné území.
ešit st et s interak ními prvky IP32.

B21

Plocha bydlení - východní ást Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata
ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S10).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T2;
- zásobování pitnou vodou individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudování kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.

B22

Plocha bydlení - východní okraj sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a je
evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S9).
Plocha bude up esn na územní studií – US-1
Obsluha území:
dopravní napojení - dle ÚS1.
napojení na technickou infrastrukturu - dle ÚS1.
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
ešit st et s trasou vodovodního adu.
Ochrana hodnot území:
respektovat území archeologických nález .

B25

Plocha bydlení - severní okraj místní ásti Hrachovy Hory - max. 1 RD. Plocha navazuje
na zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S1).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T1;
- zásobování pitnou vodou zásobování pitnou vodou z navržených sítí, p ípadn
na náklady investor ;
- odpadní vody individuáln na náklady investor .
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Limity využití území:
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
respektovat migra
významné území.
Plocha smíšená obytná - severozápadní ást sídla Sedlce. Jedná se o plochu, která je z v tší
ásti situována do zastav ného území a z ásti p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan
nad Malší - . S2).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení
na technickou infrastrukturu
SO53
- elektrická energie ze stávající trafostanice T2, p ípadn z nové trafostanice
T14;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudování kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Plocha ve ejných prostranství - jižní ást sídla Sedlce, (sídelní zele a místní komunikace
pro obsluhu ploch bydlení B15, B15a, B16, B16a).
Jedná se o nový zám r.
Limity využití území:
VP55
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
Ochrana PUPFL:
lokalita zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, viz kap. f) podmínky pro využití
ploch - výstupní limity.
k. ú. Svatý Jan nad Malší

B6a

B26

Plocha bydlení - severní okraj místní ásti Úlehle - max. 1 RD.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové trafostanice
T13;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha
TI9), do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
Plocha bydlení - severozápadn od obce Svatý Jan nad Malší v blízkosti slince III. t ídy
III/1567- max. 1 RD. Plocha navazuje na zastav né území. Jedná se o nový zám r.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu
- elektrická energie ze stávající trafostanice T6;
- zásobování pitnou vodou z navržených sítí, do doby vybudování vodovodního
adu bude ešeno individuáln na náklady investor ;
- odpadní vody svést nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle
Sedlce, do doby vybudovaní kanaliza ního adu budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
plnit podmínku s OP silnice a OP elektrického vedení VN 22 kV.
ešit st et s trasou elektrického vedení VN 22 kV.
19

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
Ochrana zdravých životních podmínek:
pro stavby bydlení soust ed ných do blízkosti silnice III/1567 nutno prokázat spln ní
hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že
ze silnice III. t ídy.

B28

Plocha bydlení - západní okraj obce Svatý Jan nad Malší p i silnici III. t ídy III/1567. Plocha je
evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J6).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem ze silnice III/1567
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
plnit podmínku OP vodního zdroje II.a a II.b stupn a OP silnice.
ešit s trasou telekomunika ního kabelu.
Ochrana zdravých životních podmínek:
pro stavby bydlení soust ed ných do blízkosti silnice III/1567 nutno prokázat spln ní
hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že ze
silnice III. t ídy.

B30

Plocha bydlení - nevyužívaná proluka p i severozápadním okraji zastav ného území obce
Svatý Jan nad Malší, podél slince III. t ídy III/1567 – max. 1 RD. Plocha je p evzata ze schválené
ÚPD (ve Zm
. 1 ÚP – . J1/2).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
plnit podmínku OP silnice a OP elektrického vedení VN 22 kV.
ešit st et s trasou elektrického vedení VN 22 kV.
Ochrana zdravých životních podmínek:
pro stavby bydlení soust ed ných do blízkosti silnice III/1567 nutno prokázat spln ní
hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že ze
silnice III. t ídy.

B31

Plocha bydlení - severozápadní okraj obce Svatý Jan nad Malší, podél slince III. t ídy III/1567.
Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad
Malší - . J2, J3 ve Zm
. 1 ÚP - . J1/3).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících nebo nových sítí, p ípadn
do doby realizace nové technické infrastruktury ešit individuáln na náklady
investor .
Limity využití území:
plnit podmínku OP silnice.
ešit st et s trasou telekomunika ního kabelu.
Ochrana zdravých životních podmínek:
pro stavby bydlení soust ed ných do blízkosti silnice III/1567 nutno prokázat spln ní
hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že ze
silnice III. t ídy.

B34

B35

Plocha bydlení - západní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plocha navazuje na zastav né území
a je z v tší ásti p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J3). Novým
zám rem je rozší ení plochy o pozemky p. . 4527/1 a 4528/1.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace p es stabilizované plochy
bydlení.
napojení na technickou infrastrukturu- ze stávajících nebo nových sítí, p ípadn do
doby realizace nové technické infrastruktury ešit individuáln na náklady investor .
Plocha bydlení - západní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plocha je z v tší ásti p evzata
ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J3) a situovaná do zastav ného území (plochy
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zahrad).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících nebo nových sítí, p ípadn
do doby realizace nové technické infrastruktury ešit individuáln na náklady
investor .
Limity využití území:
ešit st et s trasou kanaliza ního adu.

VS36

Plocha výroby a skladování - rozši uje stabilizovanou výrobu a skladování v jižní ásti
zastav ného území obce Svatý Jan nad Malší. Jedná se o nový zám r a sou asn o plochu
brownfields.
Obsluha území:
dopravní napojení - ze stabilizované plochy výroby a skladování, p ípadn sjezdem
místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
ešit st et s trasou kanaliza ního adu.
Ochrana zdravých životních podmínek:
hranice negativních vliv z provozu (nap . hluk, prašnost apod.) nesmí p ekro it
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn hranici vlastního pozemku).

SV38

Plocha smíšená výrobní - z v tší ásti se jedná o plochu brownfields a sou asn z v tší ásti
i o plochu p etavby P1 zastav ného území p i jižním okraji obce Svatý Jan nad Malší. Plocha je
evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J9, . J10).
vodní využití:
výroba a skladování - zem
lská výroba.
Obsluha území:
dopravní napojení - z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících a nov navržených sítí.
Limity využití území:
ešit st et s trasou vodovodního adu.
Ochrana zdravých životních podmínek:
hranice negativních vliv z provozu (nap . hluk, prašnost apod.) nesmí p ekro it
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn hranici vlastního pozemku).

B39

Plocha bydlení - proluka zastav ného území v jižní ásti obce Svatý Jan nad Malší. Plocha
navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší . J8).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.

OV40

Plocha ob anského vybavení - proluka zastav ného území v jižní ásti obce Svatý Jan nad
Malší. Plocha je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J18).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
ešit st et s trasou vodovodního adu a vodním zdrojem (VDJ).

B41

Plocha bydlení - jižní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plocha navazuje na zastav né území a
je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J7 a na základ vyhodnocení
zadání ÚP Svatý Jan nad Malší plocha zmenšena).
Obsluha území:
dopravní napojení - ze stabilizované plochy bydlení v severovýchodní ásti ešené
plochy (pozemek p. . 3641/17).
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napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
ešit st et s trasou kanaliza ního adu.

B42

Plocha bydlení - jižní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plocha áste
zasahuje do
zastav ného území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J7 a na
základ vyhodnocení zadání ÚP Svatý Jan nad Malší plocha zmenšena).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem z místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.
Limity využití území:
ešit st et s trasou kanaliza ního adu, erpací stanicí a trasou telekomunika ního
kabelu.
plnit podmínku OP silnice.
Ochrana zdravých životních podmínek:
pro stavby bydlení soust ed ných do blízkosti silnice III/1567 nutno prokázat spln ní
hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že
ze silnice III. t ídy.

B45

Plocha bydlení - jihovýchodn od obce Svatý Jan nad Malší v místní ásti „Pod Horou“. Plocha
navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší . J17).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - elektrická energie ze stávající trafostanice
T9; zásobování pitnou vodou a odpadní vody individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
Ochrana hodnot území:
respektovat urbanisticky hodnotné území.
ešit st et lokálním biokoridorem LBK 23.
Ochrana PUPFL:
lokalita zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, viz kap. f) podmínky pro využití
ploch - výstupní limity.
neumis ovat nadzemní stavby a za ízení, které by ohrožoval pád stromu blíže jak
25 m od hranic pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.

B46,
B47

Plochy bydlení - jihovýchodn od obce Svatý Jan nad Malší v místní ásti „Pod Horou“. Plochy
jsou p evzaty ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J16 a . J15 a na základ
vyhodnocení zadání ÚP Svatý Jan nad Malší plochy zmenšeny).
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - elektrická energie ze stávající trafostanice
T9; zásobování pitnou vodou a odpadní vody individuáln na náklady investor .
Limity využití území:
respektovat migra
významné území.
plnit podmínku OP vodního zdroje II. stupn .
plocha B46 ešit st et s uvažovaným zám rem vodovodního adu.
Ochrana hodnot území:
respektovat urbanisticky hodnotné území.

B56

Plocha bydlení - jižní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plocha navazuje na zastav né území a
je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J7.
Obsluha území:
dopravní napojení - sjezdem místní obslužné komunikace.
napojení na technickou infrastrukturu - ze stávajících sítí.

22

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
Ochrana hodnot území:
respektovat území archeologických nález .

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
ÚP Svatý Jan nad Malší vymezuje sídelní zele jako sou ást ploch ve ejných prostranství (VP) a ploch
bydlení - zahrady (Bz). Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen.
Sídelní zele se bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch, vzr stnými d evinami a nízkou dopl kovou
(ke ovou) zelení. Na vhodných plochách je možné provést dosadbu kosterních d evin, na nov vzniklých
ve ejných prostranství pak umožnit jejich výsadbu.
Další plochy sídelní zelen lze realizovat výsadbou alejí okolo polních cest, remízk , vodote í, vodních
ploch. Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do
eh a vodních ploch.
ÚP umož uje realizaci ve ejné zelen dopl kové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) i na jiných
zastavitelných plochách konkrétního funk ního využití.
Dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území se pro každé dva hektary
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, ob anského vybavení anebo smíšené obytné musí vymezit s touto
zastavitelnou plochou související plocha ve ejného prostranství o vým e nejmén 1000 m 2. Do této vým ry
se nezapo ítávají pozemní komunikace.
Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo silni ní pozemek a v souladu
s §33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu zákonem 458/2000
Sb. a p íslušnými ustanoveními SN.

d)

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

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
SILNI NÍ DOPRAVA
Silnice III. t íd se v ešeném území dají považovat za územn stabilizované, jejich p ípadné úpravy se budou
týkat zlepšení technického stavu tras, p ípadných rozší ení v kritických úsecích p i vjezdu do obce Svatý Jan
nad. Malší v západní ásti.
V rámci oprav a úprav stávajících silnic III. t ídy a místních a ú elových komunikací je (bez požadavku na
zm nu územního plánu) možné jejich rozší ení i sm rová a výšková úprava tras (rektifikace a
homogenizace) do normových parametr , a to za podmínky, že rozší ení nebo úprava negativn
nezasáhnou zastav né území (nap . nadlimitním hlukem z dopravy).
V souvislosti s rozvojem zastav ného území je t eba provést rekonstrukce stávajících komunikací do
normových parametr . U komunikací, které zp ístup ují objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno umožnit
úpravy problémových míst (p ipojení na silni ní trasy, zúžené profily apod.), postupn po ítat s uplatn ním
zklid ujících prvk automobilové dopravy, po ítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená
v ší ce komunikací pokud možno minimáln 6 m s alespo jednostranným chodníkem. Územní plán
umož uje v plochách dopravní infrastruktury z ízení p ších komunikací a ukládání inženýrských sítí
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu
s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace a budou dimenzovány tak, aby umožnily p íjezd
požárních vozidel. Tyto komunikace nejsou zakresleny. Vybudování místních nebo ú elových komunikací je
ípustné ve všech plochách s rozdílným zp sobem využití. Dopravní napojení zastavitelných ploch je t eba
ešit prost ednictvím sít silnic nižších t íd a místních komunikací a co nejmenším po tem p ímých vjezd na
silnice III. t ídy.
Územním plánem se v jižní ást sídla Sedlce vymezuje místní komunikace na ploše ve ejných prostranství
VP55 pro obsluhu ploch bydlení B15, B15a, B16, B16a (VPS DI-3).
Parkování a garážování vozidel bude ešeno výhradn na vlastním pozemku. U nov navrhovaných objekt
podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et parkovacích
stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby.
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ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM
U lokalit, které jsou vymezeny v blízkosti silnic III. t ídy, je možnost zasažení nep íznivými vlivy z dopravy,
edevším hlukem. Výstavbu nových obytných objekt je t eba situovat mimo ochranné pásmo silnic
vzhledem k negativním vliv m zp sobených dopravním provozem.
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici III.
ídy je nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou
ípadná protihluková opat ení vybudována na náklady investor této zástavby, a to mimo pozemky silnice.
CYKLISTICKÁ DOPRAVA A TURISTICKÉ TRASY
Sou asný systém cyklostezek a cyklistických a turistických tras z stane zachován.
Územním plánem Svatý Jan nad Malší je navržena nová cyklistická stezka podél p ehrady k hradu Velešín
(VPS DI-1). V grafické ásti je jejich poloha znázorn na schematicky linií, která ur uje osu koridoru
ší e 3,5 m.
Budování cyklistických turistických tras je umožn no v rámci stanovení podmínek pro využití jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem využití. V zájmu rozvoje turistiky a cestovního ruchu lze v rámci p ípustných
zp sob využití stávajících i zastavitelných ploch rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení,
informa ní tabule, apod.).
ŠÍ TRASY
ší cesty je nutno zachovat. Všechna p ší propojení je nutno nadále nechat pr chodná, nebo hrají velmi
ležitou roli v propojení jednotlivých ástí sídla a zárove zajiš ují bezpe nost chodc . Je navržena p ší
stezka západn od Svachova k p ehrad (VPS DI-2). V grafické ásti je její poloha znázorn na schematicky
linií, která ur uje osu koridoru ší e 2 m.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO

EŠENÍ

ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Stávající vodní toky a plochy v území jsou stabilizovány a budou zachovány.
Je pot eba zajistit, aby vodní nádrž ímov nebyla zne iš ována a zabezpe it údržbu vegetace v okolí
vodních tok . Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh - manipula ní pásmo, do n jž nebudou
umis ovány žádné stavby, které by mohly ovlivnit odtokové pom ry v území nebo znemožnit možnost opravy
a údržby koryta. Vhodnými krajinnými revitaliza ními opat eními dojde ke zvýšení záchytu vody v krajin ,
zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy.
V rámci podmínek využití ploch s rozdílným zp sobem využití je možné z izovat menší vodní plochy.
ÚP je navržena jedna vodní a vodohospodá ská plocha V54 na Lomském potoce pod stávajícími nádržemi,
a to v severní ásti ešeného území v blízkosti samoty „Argentina“ (k. ú. Sedlce VPS TI-K5).
Odtokové pom ry území musí být zajišt ny tak, aby nedocházelo k lokálním záplavám ze spadlých
(deš ových) srážek. V p ípad ast jších výskyt p ívalových deš je nutno z izovat záchytné stoky pro
svedení t chto srážek.
Celé správní území je za azeno do seznamu zranitelných oblastí, pro které platí zvláštní režim na ochranu
povrchových a podzemních vod. Ve zranitelných oblastech lze provád t innosti (používání a skladování
hnojiv a statkových hnojiv, st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení) podle stanovených pravidel
(ak ní program). Této skute nosti musí být p izp soben i systém hospoda ení na zem
lských plochách
ešeného území.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování pitnou vodou obce Svatý Jan nad Malší nevyhovuje. Navrhuje se napojení vodovodní sít obce
(VPS TI-V2) na Vodárenskou soustavu Jižní echy (ÚV Plav) z vodovodní sít obce Kladiny výtla ným
adem (délky 3680 m). Tento vodovodní ad bude napojen na jižním okraji obce Kladiny a veden jižním
sm rem p es sídla Hrachovy Hory a Sedlce s odbo kou Svachov a Úlehle, které na tento ad budou také
napojeny (p es redukce tlaku). ad bude ukon en ve VDJ Svatý Jan (VPS TI-V1). V míst napojení v obci
Kladiny bude z ízena akumulace 32 m3 s erpací stanicí 1.8 l/s a 90 m, další akumulace 32 m 3 s erpací
stanicí 1.8 l/s a 90 m bude z ízena u silnice Velešín – Svatý Jan (dle PD). Tato druhá stanice bude sloužit
jako vodojem za spot ebišt m pro napojovaná sídla podél adu. Nové vodovodní ady obce Svatý Jan nad
Malší budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m.
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V p ípad nerealizace napojení na VSJ z obce Kladiny je nutné posílení stávajících vodních zdroj
vodovodu Svatý Jan – Lo enice o vrty (západn od využívaných vrt , hloubka 21 m a vydatnost 0.70+0.40
l/s) v . z ízení ochranných pásem kolem t chto zdroj .
Na zvýšení zabezpe enosti dodávky vody se navrhuje z ízení nového vodního zdroje mezi sídly Sedlce
a Svatý Jan nad Malší (k. ú. Sedlce - p. . 658, lokalita „Široké“ ) - VRT S-1 etn výstavby nové vodovodní
sít (VPS TI-V3).
Sídla Sedlce, Hrachovy Hory a místní ásti Svachov a Úlehle budou napojeny na p ívodní ad
z vodovodní sít obce Kladiny (VSJ ). Napojení bude p es redukci tlaku a s výstavbou nové vodovodní sít
v rámci stávající i navrhované zástavby (VPS TI-V4, TI-V5). Jako vodojem za spot ebišt m bude sloužit
druhá akumulace 32 m3 na p ívodní ad pro obec Svatý Jan u silnice Velešín – Svatý Jan. V p ípad
nerealizace napojení na VSJ se navrhuje napojení sídla Sedlce, Svachov a Úlehle na vodovod Svatý Jan –
Lo enice (v . posílení zdroj ).
Do doby než budou posílené i z ízené vodovodní zdroje, bude využívána vodovodní sí z obce Kladiny.
V místní ásti Pod Horou je navržen vodovodní ad, který je veden až na území sousední obce Lo enice
(VPS TI-V6).
V sídle Chlum se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou využívat i nadále
stávající individuální zdroje pitné vody. Nov vymezené plochy budou zásobovány pitnou vodou z místních
zdroj . Novou zástavbu lze realizovat až na základ prov ení vydatnosti a odpovídající kvality vodního
zdroje. Up ednost uje se ešení spo ívající ve vybudování centrálního zdroje pitné vody pro celou lokalitu.
i z izování nových odb
je podmínkou prokázání neovlivn ní stávajících studní v navazujícím území.
-

Rozvody v zastav ném a zastavitelném území ešit v rámci stávajících a navržených ploch
ve ejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.
V p ípad , že zastavitelná plocha nebude napojena na ve ejný vodovod, je nezbytné zajistit
pot ebné množství vody jiným zp sobem, nap . jednotlivými zdroji nebo jedním spole ným.
Provád ní vrt bude provád no vždy po p edchozím hydrogeologickém posudku, který vyhodnotí,
zdali se nebudou jednotlivé navržené vrty a stávající studny vzájemn ovliv ovat.

ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU
Zásobování požární vodou bude zajišt no z místních zdroj – vodní plochy a toky, v p ípad sídla Svatý Jan
nad Malší možnost využít i obecní vodovod. Vodní plochy musí být udržovány tak, aby byl vždy zajišt n
ístup a zajišt no dostate né množství vody k hašení požár .
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Jiho eského kraje.
ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování obce Svatý Jan nad Malší vyhovuje. Nové kanaliza ní stoky budou budovány v rámci nové
zástavby a k doposud nenapojeným objekt m (VPS TI-K2). Odpadní vody z navrhované zástavby
na jihovýchodním okraji obce a na západním okraji obce budou svedeny do erpací stanice a odtud
erpávány výtla ným adem na kanaliza ní sí obce. Stávající OV je nevyhovující a navrhuje se její
rekonstrukce (zdvojení stávajících objekt a další biologická - stabiliza ní nádrž pod stávajícími nádržemi
na nov vymezené vodní a vodohospodá ské ploše V54 nebo nová aktiva ní OV v míst stávající). Okolo
istírny odpadních vod bude stanoveno pásmo ochrany prost edí.
Odkanalizování sídla Sedlce vyhovuje. Nové kanaliza ní stoky budou budovány v rámci nové zástavby
a k doposud nenapojeným objekt m, s p erpáváním z navrhované zástavby v západní ásti sídla.
Stávající OV je nevyhovující a navrhuje nahrazení centrální ko enové istírny odpadních vod aktiva ní
OV s chemickým srážením fosforu dle na ízení vlády . 401/2015 Sb. o nejlepší dostupné technologii
išt ní odpadních vod ( VPS TI-K3). Ko enová OV m že nadále sloužit jako do iš ovací stupe . Okolo
istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí (doporu ují se vhodná opat ení k jeho minimalizaci).
V místních ástech Svachov a Úlehle se navrhuje vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci
stávající i navrhované zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené
odpadní vody budou išt ny centráln na spole né navrhované OV TI 9 jihozápadn pod Svachovem
(VPS TI-K4). Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí.
V sídle Chlum se navrhuje vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované
zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny
centráln na navrhované OV jihovýchodn pod sídlem (VPS TI-K1). Okolo istírny bude stanoveno pásmo
ochrany prost edí. Do doby výstavby centrální OV lze z izovat individuální išt ní odpadních vod.
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-

-

Nové kanaliza ní stoky budou budovány v rámci uvažované zástavby a k doposud nenapojeným
objekt m. Kanalizace bude trasována p evážn na plochách dopravní infrastruktury a ve ejných
prostranstvích.
Srážkové vody budou v maximální mí e vsakovány do p dy p irozeným zp sobem na vlastních
pozemcích, proto je d ležité minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. Srážkové
vody z komunikací a ve ejných ploch budou odvád ny s využitím p írodní i um lé retence m lkými
stokami i otev enými m lkými p íkopy do vodote í.

POŽADAVKY PRO CELÉ EŠENÉ ÚZEMÍ
- P i umis ování staveb a objekt respektovat ochranná a bezpe nostní pásma stávajících
vodohospodá ských sítí dle zákona . 274/2001 Sb. v úplném zn ní a SN 736005 Prostorové
uspo ádání sítí technického vybavení.
- P i využívání v ochranných pásmech vodních zdroj a jejich okolí respektovat základních
hygienických zásad.
- Respektovat vyhlášené záplavové území eky Malše.
- Do doby vybudovaní kanalizace s centrálním išt ním odpadních vod budou splaškové
odpadní vody zneškod ovány dle schváleného rozhodnutí o ochranných pásmech vodní
nádrže ímov.
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Jiho eského kraje. S výstavbou kanalizace pro
ve ejnou pot ebu Chlum v . OV však Plán rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje
neuvažuje.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Sou asný stav venkovní primární napájecí sít je áste
uspokojivý a výkonov osazené transformátory
sta í ve v tšin p ípad pokrýt stávající odb r.
Pro zajišt ní výhledových pot eb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v p ípad nutnosti je
možno stávající trafostanice vym nit za výkonn jší, eventuáln je doplnit v plochách, které technickou
infrastrukturu p ipoušt jí.
Územním plánem jsou navrženy 2 nové trafostanice:
- T12
k. ú. Svatý Jan nad Malší - severovýchodní okraj místní ásti Úlehle (VPS TI-E1);
- T13
k. ú. Sedlce - severozápadní okraj sídla Sedlce (VPS TI-E2).
Trafostanice je možno umis ovat v plochách, které technickou infrastrukturu p ipoušt jí a napojovat
do systému VN, bu nadzemním vedením, nebo vedením kabelovým (p edevším v rámci ve ejných
prostranství a ploch pro dopravu).
Sí nízkého nap tí bude rozší ena a zahušt na novými vývody v rámci stávajících a navržených ploch
ve ejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury. Postupn bude i rozši ováno ve ejné osv tlování
kabely v zemi s novými rozvody sít NN.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Správní území obce Svatý Jan nad Malší není plynofikováno. Územní plán plynofikaci nenavrhuje, ale ani
do budoucna nevylu uje.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
V ÚP je navrhováno individuální zásobování stávajících objekt i zástavby v zastavitelných lokalitách teplem.
Preferují se environmentáln šetrné zp soby vytáp ní (elektrovytáp ní – nejlépe v kombinaci s akumulací,
tepelné erpadlo, propan – butan, d evo, biomasa, pasivní i aktivní využití slune ní energie apod.). Pro
edeh ev teplé užitkové vody lze využívat alternativní zdroje energie – nap . slune ní energii (pomocí
termosolárních kolektor umíst ných vhodn na objektu bez negativního dopadu na tvá nost jednotlivých
sídel a krajinný ráz).
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky
na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby
pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší.
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KONCEPCE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
ešené území je stabilizováno, nejsou nároky na nové telekomunika ní plochy. Je nutné respektovat
stávající trasy telekomunika ních kabel a jejich ochranná pásma.
ÚP ne eší konkrétní umíst ní telekomunika ních kabel , ty budou umis ovány v rámci dopravní a technické
vybavenosti v režimu stavebního zákona . 183/2006 Sb.
Rovn ž radiokomunikace jsou stabilizované. Rozvoj telekomunika ního provozu v území bude zajiš ován
rozši ováním pevné komunika ní sít spolu s využitím nabídek operátor mobilní sít . V p ípad rozvoje
mobilních operátor lze navrhnout spole ný objekt.
Nové lokality mohou být napojeny na tuto sí - pokud si to bude investor p át. Veškeré zám ry, které by se
mohly kabel dotknout, je t eba v as se správou kabel projednat.

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech. Systém likvidace domovního odpadu je
zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále Je povoleno takové podnikání, které
skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem pro
obyvatele. Územní plán umož uje umis ovat za ízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu
a sb rné dvory v plochách technické infrastruktury, výroby a skladování a smíšených výrobních. Dále se
ipouští plochy pro t íd ný odpad, v etn odpadu inertního (stanovišt kontejner , shromaž ovací místa)
v plochách jako související technická (p íp. ve ejná) infrastruktura. P ípadné vznikající „ erné skládky“ je
nutno ihned likvidovat.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Stávající plochy ob anského vybavení jsou stabilizované. Koncepce rozvoje ob anského vybavení souvisí
s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter ešeného území optimální. ÚP navrhuje dv plochy
ob anského vybavení:
- OVs20
(plocha ob anského vybavení - sportu) rozši uje stabilizovanou plochu sportu
i jihovýchodním okraji sídla Sedlce,
- plocha OV40 p i jižním okraji obce Svatý Jan nad Malší.
Za ízení ob anské vybavenosti mohou dále vznikat na plochách bydlení a smíšených obytných, a to za
spln ní podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Pro rozvoj kvality života v obci je nezbytn nutné maximáln respektovat stávající plochy ve ejných
prostranství (VP), zlepšovat jejich kvalitu p edevším v území s p edpokladem sociálních kontakt – návesní
prostory, cesty pro p ší a cyklisty, zastávky apod.
Nová plocha ve ejných prostranství VP55 je územním plánem vymezena v jižní ásti sídla Sedlce pro sídelní
zele a místní komunikaci k obsluze ploch bydlení B15, B15a, B16, B16a).
Ve stávajících plochách ve ejných prostranství je vhodné dopln ní sídelní zelen .
Veškeré navržené plochy pro bydlení v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20%
ešené plochy. Do této plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél
komunikací. Ve ejná prostranství mohou být i sou ástí dalších ploch s rozdílným zp sobem využití. Na n
bude vázán systém hlavních p ších tah , p ípadn cyklistických tras.
Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo silni ní pozemek v souladu
s § 33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu se zákonem
. 458/2000 Sb. a p íslušnými ustanoveními SN.

CIVILNÍ OCHRANA
CIVILNÍ OCHRANA
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. K územnímu plánu se nevztahují
požadavky vyplývající z havarijních a krizových plán .
VOJENSKÉ ZÁJMY
Celé ešené území se nachází v ochranném pásmu radioloka ního prost edku RTH T ebovice. ešením ÚP
Svatý Jan nad Malší nedojde k porušení podmínek tohoto ochranného pásma ani nejsou dot eny žádné
vojenské objekty a vojenská za ízení. Specifické plochy pro zájmy obrany státu nejsou v ÚP navrženy.
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e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití, ploch zm n v krajin a stanovení podmínek pro jejich využití,
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních
opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných
surovin a podobn

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce nezastavitelného území vychází ze skute nosti, že se jedná o p írodn hodnotné území, které je
nutné rozvíjet a chránit.
Z p írodních hodnot v území obce Svatý Jan nad Malší jsou p i ešení územního plánu respektovány
zejména základní skladebné prvky ÚSES, památné stromy, lesní masivy lemující údolí eky Malše, vodní
toky a plochy, migra
významná území, plochy p írodní, plochy smíšené nezastav ného území a krajinný
ráz.
Obecn platí v celém ešeném území tyto zásady:
- chránit stávající solitérní stromy a stromo adí v sídlech i v nezastav ném území (v p ípad
nezbytných zásah nahradit ve vhodn jším míst );
- posilovat podíl stromové zelen v ešených sídlech, zejména v uli ních prostorech, pro všechny
výsadby používat p edevším p vodní p irozené druhy rostlin;
- zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbou alejí podél komunikací a ú elových cest, revitalizací
tok s dopln ním b ehových porost a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch;
- respektovat charakter p írodních horizont m.
Návrh opat ení:
- zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl d evin podél cest, mezí apod., dbát na p íznivé krajinotvorné
sobení;
- stavby pro bydlení situovat tak, aby zele zahrad tvo ila mezi lánek p i p echodu zástavby
do krajiny;
- stavby pro výrobu a skladování, zem
lské stavby situované ve vazb na krajinu odclonit
ochrannou a izola ní zelení;
- realizovat územní systém ekologické stability v etn interak ních prvk ;
- chránit b ehové porosty kolem vodních ploch a tok , kolem vodote í zajistit travnaté porosty;
- na hranicích lesních a zem
lsky využívaných ploch vytvá et p echodové pásy travních porost ;
i realizaci zám
je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m
a pr chodnost krajiny;
- pro zlepšení prostupnosti krajiny obnovit zaniklé i zanedbané cesty;
- chránit údolní nivy vodních tok v etn podmá ených luk p ed vysoušením a zastav ním jako
významné ekostabiliza ní prvky krajiny;
- vytvá et podmínky pro zadržování vody v krajin ;
V nezastav ném území je umožn no:
- zales ování pozemk za podmínky ochrany zem
lské p dy s I. a II. bonitní t ídou;
izování vodních ploch a umis ování staveb pro zabezpe ení zem
lské innosti, jako jsou
seníky, lehké p íst ešky pro zv a chovaná zví ata;
ípustná je realizace komunitního kompostování a polních hnojiš .
V nezastav ném území je vylou eno:
- v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení dle stanovených podmínek
viz údaje v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití…
i rozhodování o zm nách a využívání území bude respektováno územním plánem stanovené rozd lení
nezastav né (neurbanizované) ásti ešeného území do vymezených krajinotvorných druh ploch
s rozdílným zp sobem využití, resp. do jejich typ .

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ
Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese . 2.
Charakter krajiny na území obce Dolní Novosedly lze rozd lit na následující plochy s rozdílným zp sobem
jejich využití:
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Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní toky a plochy (V) - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro
zachování a obnovu p irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok a vodních ploch.
- ÚP Svatý Jan nad Malší navrhuje novou vodní a vodohospodá skou plochu V54 v severní ásti
ešeného území;
- stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále
provád t údržbu vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í
a vodních ploch.
Plochy zem
lské (Z), plochy zem
lské - soukromá zele (Zs) - územní plán nenavrhuje nové
zem
lské plochy. Rozsah ploch je dlouhodob stabilizován. Územní plán navrhuje na úkor zem
lsky
produk ních ploch zejména realizaci územního systému ekologické stability a zastavitelné plochy. Podmínky
a zásady pro ochranu ZPF jsou zejména:
i hospoda eni na ZPF uplat ovat ekologické zásady - provoz i výroba musí minimalizovat zát ž na
životní prost edí;
- snižovat podíl orné p dy na erozí ohrožené pozemky, zvýšit podíl p írodních prvk a rozsáhlé plochy
orné p dy tak rozd lit vzrostlou zelení.
Plochy lesní (L) - plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek využiti ploch lesa je zajistit
zejména:
- zachováni ekologické rovnováhy;
- zachováni krajinného rázu.
Plochy p írodní (P) – územním plánem jsou plochy p írodní vymezené jako stabilizované plochy biocenter.
ÚP jsou stanovena taková opat ení, která vedou k zajišt ní funk nosti ÚSES.
Plochy smíšené nezastav ného území - ostatní plochy (SN) - vymezené plochy jsou p evážn
stabilizované.
- v rámci využívání ploch smíšených nezastav ného území je t eba zajistit podmínky pro zachování
ekologické rovnováhy, krajinného rázu, zamezení erozním ú ink m a pro zastoupení druh
organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyzna en v Hlavním výkrese grafické ásti této dokumentace
a je vymezen p ekryvným zp sobem využití území.
Pro zajišt ní územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou vymezeny ve správním území obce Svatý
Jan nad Malší základní prvky regionální a lokální úrovn - biocentra propojená biokoridory. Konkrétní
hranice prvk ÚSES byly v ÚP vymezeny s ohledem na podrobnost katastrální mapy tak, aby svými okraji
nezasahovaly do zastav ných území, p ípadn tak, aby sledovaly p ilehlé hranice pozemk .
Pozemky ur ené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich m nit stávající kulturu za
kulturu nižšího stupn ekologické stability, ani jiným zp sobem narušovat jejich ekologicko – stabiliza ní
funkce. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití musí být omezeny na zachování
stávajících podmínek využití, tzn., vylu ují se innosti a zm ny využití území snižující ekologickou stabilitu
lokality.
NÁVRH PRO ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE KRAJINY
-

sledn dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající p irozenému
složení z autochtonních d evin, stejn jako p íslušný management;
u upravených vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod blízký charakter p íb ežní zóny
(revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich blízkosti;
vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost ;
i zakládání prvk využívat meliora ní d eviny - ke e a stromy;
ipustit pouze hospodá ské zásahy mající ve svém d sledku ekologicky p irozené zlepšení
stávajícího stavu, nap . zatravn ní orné p dy, výsadba b ehových porost , zalesn ní.;
jestliže to umož ují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozší ení ÚSES nad sou asný
rámec – p edevším dalším za azením navržených interak ních prvk (navržených výsadeb).

Stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen je nutno
respektovat.
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Tabulková ást prvk ÚSES:
Regionální prvky ÚSES

Ozna ení prvku
RBK 58
RBK 59
RBC 592

Název
ímov - Dlouhá
Dlouhá - U Houdk
Dlouhá

Charakter
Regionální biokoridor
Regionální biokoridor
Regionální biocentrum

Lokální biocentra

Ozna ení prvku
LBC 1
LBC 2
LBC 3
LBC 4
LBC 6
LBC 8
LBC 9
LBC 10
LBC 12

Název

Katastrální území

Hrachovy Hory
Na Hrad
Na Stupárn
Vrte ná
U k ížku
Kamýk
Dílny
Chlumek
Pod Horou

LBC 13

U trávníku

LBC 14
LBC 29

Podhorské
Podho í

LBK 24

Podhorský potok

LBK 25

Pod Sv. Janem

LBK 30

Chlumský potok

LBK 31

Chlumská hora

Sedlce
Sedlce
Sedlce
Sedlce
Sedlce, Dlouhá
Chlum nad Malší, Dlouhá
Chlum nad Malší, Po ešín
Chlum nad Malší,
Chlum nad Malší
Chlum
nad
Malší,
Nesm u Lo enic
Svatý Jan nad Malší
Sedlce
Chlum nad Malší, Sedlce,
Svatý Jan nad Malší
Sedlce,
Svatý Jan nad Malší
Chlum
nad
Malší,
Nesm u Lo enic
Chlum nad Malší

Rozloha
8,90 ha
7,78 ha
7,65 ha
5,94 ha
6,54 ha
6,8 ha
4,3 ha
6,4 ha
11,26 ha
5,7 ha
4,6 ha
4,5 ha
1,2 km
2 km
1,5 km
1,5 km

Krom biocenter a biokoridor jsou základními skladebnými ástmi ÚSES na lokální úrovni i interak ní
prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva, vytvá ející
existen ní podmínky rostlinám a živo ich m a významn ovliv ující fungování ekosystém kulturní krajiny.
Interak ní prvky

Ozna ení prvku
IP 32
IP 33
IP 34
IP 35
IP 39
IP 40
IP 41
IP 42
IP 43
IP 44
IP 51

Název
Sedlce
Svachov
Taušovice
Podhorský potok II
Pod Zahrádkami
Celiny
Na celinách
Lomy
Šídla
Chlumský potok II
Doliny

Katastrální území
Sedlce
Sedlce
Sedlce
Svatý Jan nad Malší, Lo enice
Sedlce
Chlum nad Malší
Chlum nad Malší
Chlum nad Malší
Chlum nad Malší
Chlum nad Malší
Sedlce

Stanovení podmínek prvk ÚSES:

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V ÚP se uvažuje s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Je umožn no p i spln ní zákonných
podmínek zales ování, z izování vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na plochy s vyšší
ekologickou stabilitou.
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Stávající sí p ších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být
snižována rušením nebo omezováním pr chodnosti. Pozemky, p es které prochází cyklotrasa nebo
turistická trasa, se nesmí ohrazovat (nap . pastviny pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní
cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umis ovat stavby, které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na
navazující zem
lské a lesní pozemky.
Migra ní propustnost krajiny
ešené území spadá do migra
významných území (MVÚ). V rámci MVÚ je t eba zajistit omezení
dalšího d lení dosud nefragmentovaných území migra ními bariérami a ochranu migra ní propustnosti tak,
aby byla zajišt na dostate ná plocha lesních biotop bez bariér a variabilita jejich vzájemného propojení
v rámci širšího kontextu krajiny.
Do MVÚ jsou ÚP lokalizovány plochy B1, TI2, B4, B6, B7, TI9, B11, VS13, B14, Bz14a, B15, B15a, B16,
B16a, B17, B18, Bz18a, B19, OVs20, B22 a B25. Vymezením t chto zastavitelných ploch není narušena
migra ní propustnost pro živo ichy.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Územní plán umož uje realizaci protierozních, revitaliza ních, protipovod ových a ochranných opat ení
v krajin v rámci ve všech plochách s rozdílným zp sobem využití.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
Celé správní území spadá do zranitelných oblastí.
Na zem
lských a lesních pozemcích je nutno hospoda it tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila reten ní
schopnost krajiny. V oblasti zem
lské p dy toho lze docílit zatrav ováním svažit jších pozemk , setím
vhodných kultur a zp sobem orby. V oblasti hospoda ení na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit
posilováním vhodné d evinné skladby. Nadále je pot eba neodles ovat a nelikvidovat meze, remízy a
írodní porosty všude v ešeném území.
V rámci ploch zem
lských a p írod blízkých ekosystém je p ípustná výstavba a obnova malých vodních
nádrží, odbah ování rybník a tok , revitaliza ní opat ení, obnova meandr . Pro území nivy okolo tok je
nutno dodržet využití ploch:
írod blízké ekosystémy,
- trvalé travní plochy,
- sídelní a ve ejná zele .
EROZNÍ OHROŽENÍ
stává nutnost hospoda it na zem
lských a lesních pozemcích tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila
reten ní schopnost krajiny. V oblasti zem
lské p dy toho lze docílit zatrav ováním svažit jších pozemk ,
setím vhodných kultur a zp sobem orby. V oblasti hospoda ení na lesních pozemcích lze zlepšení situace
docílit posilováním vhodné d evinné skladby. Nadále je pot eba neodles ovat a nelikvidovat meze, remízy
a p írodní porosty všude v ešeném území, které slouží jako stávající ochrana proti splavování p dy,
neodstra ovat bariérové travnaté pásy kolem vodních ploch, tok a komunikací.
Protierozní opat ení bude realizované jako sou ást ešení skladebních prvk ÚSES. Další možné umíst ní
protierozních opat ení je umožn no v rámci p ípustnosti využití jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem
využití.
Systém protierozních opat ení, jež mohou chránit zem
lskou p du p ed erozí, jsou organiza ní,
agrotechnická a technická.
Organiza ní opat ení:
Soust ed ní široko ádkových plodin na pozemky rovinaté, max. do 4° svažitosti (okopaniny, kuku ice, bob
apod.). Na st edn ohrožené p
se sklonem do 7° lze p stovat i široko ádkové plodiny za p edpokladu
uplatn ní protierozní agrotechniky. Výrazn erozn ohrožené pozemky (svažitost 7 - 12°) chránit p ed erozí
vysokým podílem víceletých pícnin. Pozemky se svažitostí vyšší než 12° p evést na trvalé travní porosty.
Agrotechnická opat ení:
Obd lávat svažité pozemky (do 7°) po vrstevnicích. Využívat brázdování a hrázkování svažitých pozemk .
stovat plodiny v pásech (okopaniny, obilniny, víceleté pícniny). Minimalizovat zpracování p dy, využívat
bezorebného setí do strništ p edplodin nebo setí do hrubé brázdy.
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Technická opat ení:
Záchytné p íkopy kolem ohrožených pozemk , obd lávané nebo zatravn né pr lehy, terasování svažitých
pozemk , znovuz izování n kterých zrušených mezí a jejich osazení p irozenou vegetací, která ohrožované
plochy zpev uje, zachycuje erodované ásti substrátu, poskytuje úto išt mnoha druh m vyšších i nižších
živo ich .
Opat ení proti vodní i v trné erozi na plochách zem
lských:
- výsadby d evin podél cest a zatravn ní pás podél cest
- terasování
OCHRANA P ED POVODN MI
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin .
Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél významného vodního toku
eky Malše bude zachován volný manipula ní pruh v ší ce 8 m od b ehové hrany, u ostatních vodote í bude
zachován p ístupný pruh pozemk v dostate né ší ce od b ehové hrany pro pot ebu provád ní údržby
vegetace. Pravidelnou údržbou kolem vodních tok dojde ke zvyšování reten ní schopnosti území. Pro
snížení povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovod ová opat ení, která
znamenají snížení kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území
(používání kvalitních kultivovaných travních porost s dobrou vsakovací ú inností). Nenavrhují se žádná
opat ení, sm ující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení. Stávající vodote e, vodní plochy
a doprovodnou zele je nutné zachovat.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
V územním plánu jsou stabilizovány plochy pro pobytovou rekreaci sezónního charakteru plochy rekreace
(R), a dále plochy ob anského vybavení - sportu (OVs).
Rekrea ní využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé sportovn rekrea ní vyžití
edevším pro trvale bydlící obyvatele. Je navrženo rozší ení plochy ob anského vybavení - sportu a to p i
jihovýchodním okraji sídla Sedlce - OVs20.
Pro pohybovou rekreaci - p ší turistiku a cykloturistiku bude využita stávající sí ú elových komunikací
a místních cest. ÚP p ipouští z izování nových ú elových komunikací pro pohybovou rekreaci. ÚP je
navržena jedna cyklostezka a jedno p ší stezka.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
ÚP Svatý Jan nad Malší nenavrhuje zm ny stávajících ploch ani nevymezuje nové plochy pro t žbu nerost .

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s
ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve
kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení
pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení
podmín
p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného
rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity
jejich využití)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti Hlavního výkresu (m ítko 1 : 5 000) je patrné len ní ešeného území do ploch s rozdílným
zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující zp sob
využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
ešené území je len no do t chto funk ních typ a podtyp :
Plochy bydlení
• Plochy bydlení - B
• Plochy bydlení - zahrady - Bz
• Plochy bydlení - bytové domy - Bb
Plochy rekreace - R
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Plochy ob anského vybavení
• Plochy ob anského vybavení - OV
• Plochy ob anského vybavení - h bitov - OVh
• Plochy ob anského vybavení - sportu - OVs
Plochy ve ejných prostranství - VP
Plochy smíšené obytné - SO
Plochy dopravní infrastruktury - DI
Plochy technické infrastruktury - TI
Plochy výroby a skladování - VS
Plochy vodní a vodohospodá ské - V
Plochy zem
lské
• Plochy zem
lské - Z
• Plochy zem
lské - soukromá zele - Zs
Plochy lesní - L
Plochy p írodní - P
Plochy smíšené nezastav ného území - SN
Plochy t žby nerost - TN

DEFINICE POUŽITÝCH POJM
Obecn
Podmínky využití u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu
(p ístavby, nástavby, dostavby a dopl kové stavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba
není v souladu s podmínkami využití umož ující zm ny sou asného stavu.
(V p ípad , že stávající stavba bude zcela odstran na, bude p ípadná nová stavba na tomtéž pozemku
posuzována podle podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití stanovených územním plánem.)
Celková zastav nost plochy
veškeré údaje o zastav ných plochách jsou vztaženy k jednotlivým zastav ným stavebním
pozemk m, v rámci kterých mohou být vymezovány další stavební pozemky. Podmínky využití
území u zastav ných ploch se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby
a dostavby). Je tedy podle okolností možné, že již existující zastav nost zastav né plochy není
v souladu s podmínkami využití území umož ující p ístavbu nebo dostavbu;
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým budoucím stavebním
pozemk m;
do celkové zastav nosti se zapo ítává zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras
a p ístupových cest a všech zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk .
Velikost stavebního pozemku
minimální vým ra vymezovaného stavebního pozemku.
Výšková hladina zástavby
nadzemním podlažím se rozumí b žná výška podlaží budovy do 3,5m;
podkrovím se rozumí p ístupný a využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na
vn jším líci výšky 0 – 1m a šikmou konstrukcí st echy.
dorys budovy
p dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk .
Hlavní stavba
vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku.
Dopl ková stavba
stavba, která se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje funk nost
stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní.
Drobná stavba
pozemní stavba, pokud jejich zastav ná plocha nep esahuje 16 m2 a výška 4 m.
estavba
- zm ny stávající zástavby, p íp. obnova nebo op tovného využití znehodnoceného území rekonstrukce, modernizace, rozší ení.
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ístavba
p dorysn rozši uje a je vzájemn propojena s dosavadní stavbou.
Dostavba
stavba, která vhodn dopl uje proluku zastav ného území p i respektování urbanistických
architektonických, kulturních a p írodních hodnot.
Zahrádká ská chata
stavba ur ená k individuální rekreaci s obestav ným prostorem maximáln 110 m3 a zastav nou
plochou maximáln 25 m2 v etn verand, vstup a podsklepených teras; m že být podsklepená
a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.
Zahradní domek
p ízemní stavba do 25 m2, zpravidla se sedlovou st echou umož ující uskladn ní zahradního ná adí
a výp stk . Maximální výška do h ebene 4 m.
elín
nepodsklepená jednopodlažní stavba bez pobytových místností, na patkách nebo sloupcích.
Maximální velikost stavby 25 m2 a maximální výška stavby nad terénem 4 m.
Oplocenky
ochrana strom proti poškození, mimo lesní pozemky do asné ohrazení pozemk formou d ev ných
ohrad, elektrických ohradník nap . pro pastvu dobytka.
Lehký p íst ešek
jednoprostorová stavba, sloužící jako do asný úkryt dobytka p ed nep íznivými pov trnostními vlivy,
která svým vzhledem, umíst ním a provozem nenaruší krajinný ráz, životní a obytné prost edí.
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt. Nosné prvky mohou být zabudovány do
betonových patek, které budou v p ípad likvidace stavby odstran ny, žádná jiná ást stavby nesmí
mít základy. Objekt bude minimáln z jedné strany otev ený. Max. velikost stavby do 25 m2.
Lehké pr myslové provozovny
jsou orientovány na tovární výrobu, která má menší ekologické dopady, než za ízení t žkého
pr myslu. Vyrábí p edevším malé spot ební zboží.
Výrobní služby
služby výrobní povahy (výkony ur ené pro trh) - provozovny, ve kterých je vytvá en nebo
opracován nový výrobek, který nemá charakter pr myslové výroby (nap . zakázkové krej ovští,
peka ství, apod.).
Nevýrobní služby
- služby, jejichž výsledkem není zhotovení nového výrobku - provozovny s charakterem
kancelá ských provoz i ú ad , tj. za ízení, která nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše a jsou slu itelná s bydlením (nap . administrativa, marketink, sb rny istíren,
kade nictví, kosmetické služby, úklidové služby, pohostinství, kluby, instalatérské práce, ordinace,
apod.).
Drobná emeslná a výrobní za ízení
- výrobní za ízení nebo za ízení výrobních služeb malého rozsahu, nemající negativní dopady na
životní prost edí, neohrožující bezpe nost okolí a objemem p epravy nep et žující komunikace
(nap . výroba nábytku, alounictví, eznictví, hrn ství, broušení skla, apod.). Za drobnou emeslnou
výrobu nelze považovat nap . vyžadující vstup t žké nákladní dopravy do území nebo provozy
3 sm nného charakteru.
Vedlejší samozásobitelské hospodá ství
dopl kové p stování ovoce a zeleniny nebo chov drobného zví ectva (dr bež, králíci, apod.) pro
vlastní pot ebu.
Související dopravní infrastruktura
dopravní infrastruktura sloužící výhradn pro uspokojování pot eb vymezené plochy s rozdílným
zp sobem využití a zajiš ující její provozováním.
Související technická infrastruktura
technická infrastruktura sloužící výhradn pro uspokojování pot eb vymezené plochy s rozdílným
zp sobem využití a zajiš ující její provozováním.
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Komunální provozovny
- vykonávají komunální služby pro správní území obce (nap . údržba místních komunikací,
ve ejných prostranství, sídelní zelen , h bitova, odvoz sm sného odpadu ve ejných odpadových
nádob, drobné opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, sb r a svoz bioodpadu, apod.).
Komunitní kompostování
- systém sb ru a shromaž ování rostlinných zbytk z údržby zelen a zahrad na území obce, jejich
úprava a následné zpracování na zelený kompost (bioodpad).
Vodohospodá ské stavby
hydromeliorace, hráze a nádrže na tocích, úpravy tok .
Menší vodní plochy
vodní plochy do velikosti max. 0,05 ha.
Drobné sakrální stavby
drobné stavby sloužící jako památky r zných událostí nebo z náboženských d vod , které
vytvá ejí krajinotvorný prvek (nap . k íže, kapli ky, Boží muka, sochy sv tc ).
Odpo ívky - p íst ešky pro turisty
stavby jednoprostorové, opat ené obvodovými st nami max. ze t í stran.

PODMÍNKY PRO VŠECHNY PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
i p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem využití
jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk ÚSES.
ípustné využití
nezbytná technická a dopravní infrastruktura (nap . místní a ú elové komunikace, cyklistické a p ší
komunikace, odpo ívky);
rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic III. t ídy, místních a ú elových komunikací
(rektifikace a homogenizace) do normových parametr ;
opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová
a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území;
menší vodní plochy, vodní prvky;
opat ení pro ekologickou stabilizaci území (nap . prvky krajinné zelen );
drobné sakrální stavby.
Nep ípustné využití
fotovoltaické elektrárny na terénu a v trné elektrárny;
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu stanovené v AZÚR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu stanovené v AZÚR J K.
Snížení kvality životního prost edí (nap . i innosti narušující kvalitu bydlení)
- žádná z jednotlivých složek životního prost edí nesmí p ekro it limity stanovené jinými právními
edpisy (nap . zne išt ní ovzduší, vody, p dy, a dále limity hluku, vibrace, prašnost a další);
- spln ní limit dokladuje projektant v dokumentaci v navazujícím ízení.
Negativní vlivy na p írodu a životní prost edí (zne išt ní ovzduší, zne išt ní vod, zne išt ní p dy)
jsou zejména:
ze zem
lství – rozorání mezí, rekultivace k ovinných porost , používání hnojiv;
z pr myslu – hluk, emise zp sobující kyselé spady, vznik odpad z výroby, staré ekologické zát že;
ze stavebnictví – zábory p dy, odvod ování, hluk a prašnost, zm na krajinného rázu, narušení
ekologické stability území;
z odpadového hospodá ství – erné skládky;
ze zvyšování životní úrovn – emise z dopravy, spalování fosilních surovin, používání chemických
ípravk .
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Plochy bydlení
- stav
- návrh

B
B1, B4, B6, B6a, B7, B11, B14,
B15a, B16, B16a, B17, B18,
B21, B22, B25, B26, B28, B30,
B34, B35, B39, B41, B42, B45,
B47, B56

B15,
B19,
B31,
B46,

Hlavní využití
- bydlení v rodinných domech v etn zázemí zahrad.
ípustné využití
-

dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území (nap . k lny, dílny, objekty pro zajišt ní údržby zahrady, terasy, pergoly,
skleníky, zimní zahrady, altány);
- soukromá zele ;
- vedlejší samozásobitelské hospodá ství;
- garáže, parkovací a odstavná stání vyvolaná tímto hlavním zp sobem využitím území;
- ob anská vybavenost integrovaná ke stavbám pro bydlení, bez negativních vliv na životní a obytné
prost edí p ilehlého území a sloužící pro obsluhu sídel (nap . administrativa, maloobchody do 500 m 2,
ve ejné stravování);
- ubytování v soukromí;
- nevýrobní služby;
- malá rekrea ní a sportovní za ízení (nap . rodinné bazény, prvky zahradní architektury, apod.),
stávající stavby a pozemky individuální rekreace;
- krátkodobé shromaž ování domovního odpadu (kontejnery pro t íd ný odpad);
- ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství, maloplošná d tská h išt .
Podmín
p ípustné využití
-

-

-

-

-

autoservisy, pneuservisy drobná emeslná a výrobní za ízení (stávající i nov navržená) za podmínky,
že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve svém okolí
a nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území, ani svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní
zát ž v území. U t chto za ízení musí být zajišt no, aby objekty a plochy byly využívány jen k takovým
innostem, které se svými nep íznivými vlivy z provozu na okolí nebudou projevovat nadm rn mimo
hranici této plochy rozdílného využití, p ípadn mimo hranici vlastního pozemku emeslného
a výrobního za ízení.
pro nov vystav né objekty i zm ny staveb ve stabilizovaných plochách ve vymezených urbanisticky
hodnotných území je stanovena podmínka, že budou d sledn respektovat charakter, prostorové
uspo ádání a m ítko dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem
k stávajícím tradi ním sousedním stavbám;
na plochách, které jsou soust ed ny podél silnic III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné
umis ovat objekty vyžadující ochranu p ed hlukem za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i
nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících správních ízení je nutno
posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho navrhnout pot ebná technická opat ení;
stavební innosti v ochranném pásmu silnic III. t íd jsou možné za podmínky kladného vyjád ení
ke stavb od p íslušného správce komunikace ( SD, J kraj);
realizace nové výstavy s charakterem chrán ného venkovního prostoru, chrán ného venkovního
prostoru staveb a chrán ného vnit ního prostoru staveb je možná pouze za podmínky, že investor
jednozna
prokáže spln ní hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný
venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor staveb ze stávajících nebo navržených ploch
výroby a skladování, v etn p ípadné realizace protihlukových opat ení;
realizace výstavby na plochách B1, B6a, B25, B26 za podmínky max. 1 RD, na plochách B11, B14
max. 2 RD; na ploše B31 max. 6 RD a ploše B6 max. 6 RD;
do asné ubytovací za ízení za podmínky kapacity max. do 10 l žek, v etn zajišt ní parkování.
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Nep ípustné využití
-

veškeré stavby, za ízení a innosti, které snižují kvalitu okolního prost edí a pohodu bydlení a nejsou
slu itelné s bydlením (nap . výrobní a lehké pr myslové provozovny, komer ní chovy živo išné výroby
a p stitelské innosti, za ízení a plochy pro skladování a odstra ování odpad , apod.) a jejichž
negativní ú inky na životní prost edí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, ot esy, vibrace, prach,
zápach, zne iš ování vod a pozemních komunikací a zastín ní budov) p ekra ují p ípustné limity
uvedené v p íslušných p edpisech;
- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, erpací stanice
pohonných hmot, za ízení dopravních služeb a autobazary;
- nákupní za ízení nad 500 m2;
- umíst ní mobilních dom a mobilních chatek, výstavba samostatn stojících malometrážních objekt
sezónní rekreace (nap . sruby, zahradní domky, stavební bu ky apod.) zahrádká ské kolonie;
- skládky odpad .
Typy podmínek
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
- stávající nebo maximáln 35%;
(je-li stávající zastav nost v tší než výše uvedená lze
ji ponechat, avšak nelze ji navyšovat).
Svatý Jan nad Malší:
- stávající nebo min. 500 m²;
ostatní sídla a místní ásti Hrachovy Hory, Pod
Horou, Svachov, Úlehle:
- stávající nebo min. 850 m²;
- plocha B7 (Úlehle) dle navržené parcelace;
- plocha B45 (Pod Horou) min. 600 m2;
dopl kové stavby, dostavby a p ístavby jsou
možné za podmínky dodržení maximální celkové
zastav nosti 35% plochy pozemku ur eného ke
stavb ;
za
ú elem
dokoupení
zahrady,
uspo ádání
majetkových vztah , sm n pozemk apod. lze odd lit
pozemek menší za podmínky, že pozemek u stavby
hlavní v sídle Svatý Jan nad Malší z stane velký
minimáln 500 m2 v etn ploch všech staveb
ostatních sídel a v místních ástech minimáln 1
000 m².

Celková zastav nost plochy

Velikost stavebních pozemk

Podmínky pro výškové využití území
Svatý Jan nad Malší:
- stávající nebo max. 2 nadzemní podlaží
+ obytné podkroví.
ostatní sídla a místní ásti Hrachovy Hory, Pod
Horou, Svachov, Úlehle:
- stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží
+ podkroví.
Výšku zástavby p izp sobit výšce stávajících objekt ,
nové objekty svou výškou nesmí p ekro it výškový
horizont stávající zástavby.

Výšková hladina

Podmínky ochrany krajinného rázu
-

-

navržené stavby budou respektovat architektonický ráz okolních budov, které se vyzna ují tradi ní
vesnickou architekturou s p dorysem budovy p evážn obdélníkovým 1:2 - 1:3 ;
ve stabilizovaných plochách ve vymezených urbanisticky hodnotných území nebude zástavba
výrazn zahuš ována, p i rekonstrukcích a p estavbách bude respektována urbanistická stopa
vodní zástavby. Není zde dovoleno zvyšování podlažnost a sklon st ech neodpovídající sklonu
st ech p vodní zástavby;
výšku nové zástavby p izp sobit výšce stávajících objekt ;
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-

-

-

struktura a zp sob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných plochách bude vycházet
z charakteru lokality. P i dostavb stavebních mezer bude respektována uli ní ára. Nové stavby
budou respektovat siluetu sídla a pr hledy na dominanty;
v sídlech Chlum, Sedlce a v místních ástech Argentina, Hrachovy Hory, Pod Horou, Svachov, Úlehle
a Zahrádky se nep ipouští ocelové i svítivé konstrukce. Výstavba objekt pro bydlení bude mít
charakter rozvoln né, ídké zástavby respektující charakter sídel a krajinný ráz a bude výhradn jako
individuální bydlení v rodinných domech s prostornými zahradami. Do zástavby nelze umís ovat
pouze takové domy, které nebudou výškou a sklonem st ech narušovat p vodní charakteristickou
zástavbu. Maximální výšková hladina bude 1 NP + obytné podkroví. Tvar p dorysu hlavního objektu
bude obdélník o pom ru stran min. 1:2, p ípadn p dorys tvaru L, U, T (u dostaveb výsledný p dorys
musí toto p im en respektovat);
povrchové úpravy objekt budou p edevším z p írodních materiál , v závislosti na okolní zástavbu tvrdé omítané zdivo, tvrdá skládaná krytina, d evo a kámen;
zast ešení sedlovou, polovalbovou i valbovou st echou (provedení dle klasických p vodních staveb)
s h ebenem delším než 4 m. Ploché a pultové st echy jsou možné pouze u dopl kových staveb ke
stavb hlavní a to pouze v p ípad , že se pohledov neuplat ují z ve ejných prostranství a v
dálkových pohledech (nap . zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení, samostatné garáže,
lny atd.);
doprovodné stavby (hospodá ské stavby, drobné stavby, dopl kové stavby) budou ešeny vždy
s ohledem na hmotu, výraz a materiálové ešení hlavní stavby - použití obdobných materiál ,
zachování typu a sklonu st ech, barevnosti fasády;
nep ípustné je umis ovat velkoplošných reklamních panel .

Plochy bydlení - zahrady
- stav
- návrh

Bz
Bz14a, Bz18a

Hlavní využití
- užitková a okrasná zele .
ípustné využití
-

soukromé zahrady a sady;
vedlejší samozásobitelské hospodá ství (p stování ovoce a zeleniny pro vlastní spot ebu), chov
drobného domácího zví ectva pro vlastní pot ebu, v elíny;
- trvalé travní porosty, izola ní a dopl ující plochy zelen , záhumenky, meze, remízky, stromo adí,
evinné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny;
- lehké p íst ešky, výstavba dopl kových staveb pro zajišt ní údržby zahrady, prvky zahradní
architektury, altány, pergoly, skleníky, rodinné bazény;
- ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství, maloplošná d tská h išt .
Nep ípustné využití
-

veškeré za ízení a innosti narušující venkovské prost edí, chovy dobytka, kapacitní p stitelské
funkce nad rámec samozásobení;
jakékoliv stavby na plochách p edzahrádek;
sezónní rekreace (sruby, stavební bu ky, mobilní domy a mobilní chatky), ve ejná tábo išt ;
bydlení, ob anské vybavení, výroba a skladování;
garáže, za ízení dopravních služeb, odstavení motorových vozidel, autoservisy, pneuservisy
a autobazary;
skládky odpadu.
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Typy podmínek
Podmínky pro plošné využití území

Podmínky pro výstavbu

Celková zastav nost plochy

- stávající nebo maximáln 5%;
(je-li stávající zastav nost v tší než výše uvedená lze
ji ponechat, avšak nelze ji navyšovat).

Podmínky pro výškové využití území
výšková hladina nep esáhne 4 m nad okolní terén.
Výšková hladina
Podmínky ochrany krajinného rázu
- stavby v etn oplocení nesmí svým charakterem, proporcemi a navrženým tvarovým a materiálovým
ešením narušovat charakter sídla a krajinný ráz.
- stavebn technické provedení musí vycházet z místn tradi ních zp sob ;
- nep ipouští se ocelové i svítivé konstrukce;
- zlev ování ploch jen v nezbytné mí e pro funkci plochy.

Plochy bydlení - bytové domy
- stav

Bb

Hlavní využití
- bydlení v bytových domech st edn podlažního charakteru s více než t emi samostatnými byty.
ípustné využití
- dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území (nap . k lny, dílny, objekty pro zajišt ní údržby zahrady, terasy, pergoly,
skleníky, zimní zahrady, altány);
- zahrady, soukromá zele ;
- garáže, parkovací a odstavná stání vyvolaná tímto hlavním zp sobem využitím území;
- malá rekrea ní a sportovní za ízení (nap . rodinné bazény, prvky zahradní architektury, apod.),
stávající stavby a pozemky individuální rekreace;
- krátkodobé shromaž ování domovního odpadu (kontejnery pro t íd ný odpad);
- ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství, maloplošná d tská h išt .
Podmín
p ípustné využití
- za podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve
svém okolí a nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území, ani svým charakterem a kapacitou nezvýší
dopravní zát ž v území:
• vedlejší samozásobitelské hospodá ství,
• nevýrobní služby,
• ob anská vybavenost integrovaná ke stavbám pro bydlení, bez negativních vliv na
životní a obytné prost edí p ilehlého území a sloužící pro obsluhu sídel (nap .
administrativa, maloobchody do 100 m 2, ve ejné stravování, ordinace léka e).
Nep ípustné využití
-

-

veškeré stavby, za ízení a innosti, které snižují kvalitu okolního prost edí a pohodu bydlení a nejsou
slu itelné s bydlením (nap . výrobní a lehké pr myslové provozovny, komer ní chovy živo išné výroby
a p stitelské innosti, za ízení a plochy pro skladování a odstra ování odpad , apod.) a jejichž
negativní ú inky na životní prost edí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, ot esy, vibrace, prach,
zápach, zne iš ování vod a pozemních komunikací a zastín ní budov) p ekra ují p ípustné limity
uvedené v p íslušných p edpisech;
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, erpací stanice
pohonných hmot, za ízení dopravních služeb a autobazary;
nákupní za ízení;
umíst ní mobilních dom a mobilních chatek, výstavba samostatn stojících malometrážních objekt
sezónní rekreace (nap . sruby, zahradní domky, stavební bu ky apod.) zahrádká ské kolonie;
skládky odpad .
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Typy podmínek
Podmínky pro výškové využití území

Podmínky pro výstavbu

- stávající.
Výšková hladina
Podmínky ochrany krajinného rázu
- povrchové úpravy objekt budou p edevším z p írodních materiál , v závislosti na okolní zástavbu tvrdé omítané zdivo, tvrdá skládaná krytina, d evo a kámen;
- zast ešení sedlovou, polovalbovou i valbovou st echou. Ploché a pultové st echy jsou možné pouze
u dopl kových staveb ke stavb hlavní a to pouze v p ípad , že se pohledov neuplat ují z ve ejných
prostranství a v dálkových pohledech (nap . zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení,
samostatné garáže, k lny atd.);
- podkrovní prostory budou osv tlené p evážn ze štít nebo viký i. Tvar, velikost a po et viký – musí
organicky navazovat na st echu, nesmí mít dominantní p sobení v architektonickém výrazu objektu;
- dopl kové stavby budou ešeny vždy s ohledem na hmotu, výraz a materiálové ešení hlavní stavby použití obdobných materiál , zachování typu a sklonu st ech, barevnosti fasády;
- každý byt musí mít zajišt no 1 parkovací místo. Parkování p i uli ní hran musí respektovat
požadavky na využití ve ejných prostranství (pro p ší, vrostlá zele , mobiliá , zasakování deš ových
vod, apod.).
- nep ípustné je umis ovat velkoplošných reklamních panel .

Plochy rekreace
- stav

R

Hlavní využití
innosti, d je a za ízení sloužící k uspokojování individuálního využití volného asu a k uspokojování
individuálních rekrea ních pot eb ob an na vlastních pozemcích.
ípustné využití
-

rekrea ní chaty, zahrádká ské chaty, zahradní domky,
p stování ovoce a zeleniny pro vlastní spot ebu;
oplocení;
drobné dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby
vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku (nap . k lny, pergoly, terasy);
- garáže, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto hlavním zp sobem využitím
území;
- okrasná, izola ní a ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru.
Podmín
p ípustné využití
-

stávající rekrea ní chaty lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat za spln ní podmínky
2
dorysného rozší ení max. 50 m zastav né plochy;
- stavební innosti v ochranném pásmu silnice jsou možné za podmínky kladného vyjád ení ke stavb
od p íslušného správce komunikace ( SD).
Nep ípustné využití
-

umíst ní mobilních dom a mobilních chatek;
výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce (nad rámec samozásobení);
hromadné a adové garáže, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, za ízení
dopravních služeb, autobazary;
- provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými
negativními vlivy jinak narušují rekrea ní zónu;
- skládky odpad .
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Plošné podmínky pro využití území
- stávající nebo maximáln 20 %.
Celková zastav nost plochy
- stávající nebo min. 500 m²;
v zastav ném území nelze odd lit pozemek (pro další
hlavní stavbu) menší než 500 m²; pro dopl kové

Velikost stavebních pozemk
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stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 25 %
plochy.
Výškové podmínky pro využití území
-

Výšková hladina zástavby

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží
+ podkroví, max. však do výšky 6,5 m.

Podmínky ochrany krajinného rázu
-

stávající plochy nezahuš ovat dalšími objekty, nezvyšovat výškovou úrove ;
zpev ování ploch jen v nezbytné mí e pro funkci plochy;
povrchové úpravy objekt budou p edevším z p írodních materiál , v závislosti na okolní zástavbu tvrdé omítané zdivo, tvrdá skládaná krytina, d evo a kámen;
plochy sm rem do volné krajiny odclonit vzrostlou zelení;
všechny rekrea ní objekty musí být vybaveny za ízením na odvád ní a išt ní odpadních vod, pokud
nejsou napojeny na ve ejnou kanaliza ní sí .

Plochy ob anského vybavení
- stav
- návrh

OV
OV40

Hlavní využití
-

innosti, d je a za ízení související s ob anským vybavením, které je nezbytné pro zajišt ní a ochranu
základního standardu a kvality života obyvatel.
ípustné využití
- objekty pro ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby;
- obchody, ve ejné stravování a ubytování, nevýrobní služby;
- knihovny, archivy, galerie, církevní stavby, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska, za ízení pé e
o d ti, školská za ízení, domovy d chodc , domovy s pe ovatelskou službou;
- sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby související s vytvo ením technického, sociálního
a ob anského zázemí (nap . tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety, apod.);
- dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území (nap . terasy, pergoly, sklady, dílny, apod.);
- garáže, parkovací a odstavná stání vyvolaná tímto hlavním zp sobem využitím území;
- krátkodobé shromaž ování domovního odpadu (kontejnery pro t íd ný odpad);
- ve ejná zelen v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství,
Podmín
p ípustné využití
-

-

-

-

drobná emeslná a výrobní za ízení (jedná se o stávající i nov navrhované) za podmínky, že svým
provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesníží
kvalitu prost edí souvisejícího území, ani svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž
v území. U t chto za ízení musí být zajišt no, aby objekty a plochy byly využívány jen k takovým
innostem, které se svými nep íznivými vlivy z provozu na okolí nebudou projevovat nadm rn mimo
hranici této plochy rozdílného využití, p ípadn mimo hranici vlastního pozemku emeslného
a výrobního za ízení.
pro nov vystav né objekty i zm ny staveb ve stabilizovaných plochách ve vymezených urbanisticky
hodnotných území je stanovena podmínka, že budou d sledn respektovat charakter, prostorové
uspo ádání a m ítko dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem
k stávajícím tradi ním sousedním stavbám;
provozovny k úprav a oprav motorových vozidel za podmínky, že bude dodržena ochrana p ed
negativními vlivy z provozu (viz. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY), dále za
podmínky, že provoz nebude mít negativní dopad na životní prost edí, nenaruší užívání staveb
a za ízení ve svém okolí, nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území a nep etíží dopravní provoz
v území;
na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné
umis ovat objekty vyžadující ochranu p ed hlukem za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i
nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících správních ízení je nutno
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posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho navrhnout pot ebná technická opat ení;
stavební innosti v ochranném pásmu silnice III. t ídy jsou možné za podmínky kladného vyjád ení
ke stavb od p íslušného správce komunikace ( SD, J kraj);
- bydlení ve form služebních byt (ne formou RD) za podmínky, že se jedná nap . o osoby zajiš ující
dohled, správce, personálu nebo majitele za ízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické
limity hluku;
- provozovny k úprav a oprav motorových vozidel m že být realizována za podmínky minimální
vzdálenosti 50 m od chrán ných venkovních i vnit ních prostor staveb pro bydlení a za podmínky, že
budou dodrženy hygienické limity pro nejbližší chrán ný venkovní a vnit ní prostor staveb a chrán ný
venkovní prostor a dále, že nep íznivé vlivy z provozu se nebudou nadm rn projevovat mimo hranice
vlastního pozemku.
Nep ípustné využití
-

veškeré stavby, za ízení a innosti, které snižují kvalitu okolního prost edí (nap . výrobní a lehké
pr myslové provozovny, komer ní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti, za ízení a plochy pro
skladování a odstra ování odpad , apod.) a jejichž negativní ú inky na životní prost edí (zejména
škodlivé exhalace, hluk, teplo, ot esy, vibrace, prach, zápach, zne iš ování vod a pozemních
komunikací a zastín ní budov) p ekra ují p ípustné limity uvedené v p íslušných p edpisech;
- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, erpací stanice
pohonných hmot, autobazary;
- umíst ní mobilních dom a mobilních chatek, samostatné objekty rodinných a bytových dom ,
rekreace, zahrádká ské kolonie;
- skládky odpad .
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Plošné podmínky pro využití území
- plocha OV40 maximáln 90 %.
Celková zastav nost plochy
- u stabilizovaných ploch stávající;
Velikost stavebních pozemk
- plocha OV40 minimáln 500 m².
Výškové podmínky pro využití území
- u stabilizovaných ploch stávající;
- plocha OV40 max. 2 nadzemní podlaží
+ využitím podkroví, maximáln však do
výšky 12,5 m.
-

Podmínky ochrany krajinného rázu
- navržené stavby budou respektovat architektonický ráz okolních budov, které se vyzna ují tradi ní
vesnickou architekturou s p dorysem budovy p evážn obdélníkovým 1:2 - 1:3 ;
- ve stabilizovaných plochách ve vymezených urbanisticky hodnotných území nebude zástavba
výrazn zahuš ována, p i rekonstrukcích bude respektována urbanistická stopa p vodní zástavby.
Není zde dovoleno sklon st ech neodpovídající sklonu st ech p vodní zástavby;
- výšku nové zástavby p izp sobit výšce stávajících objekt ;
- struktura a zp sob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných plochách bude vycházet
z charakteru lokality. P i dostavb stavebních mezer bude respektována uli ní ára. Nové stavby
budou respektovat siluetu sídla a pr hledy na dominanty;
- povrchové úpravy objekt budou p edevším z p írodních materiál , v závislosti na okolní zástavbu tvrdé omítané zdivo, tvrdá skládaná krytina, d evo a kámen;
- zast ešení sedlovou, polovalbovou i valbovou st echou. Ploché a pultové st echy jsou možné pouze
u dopl kových staveb ke stavb hlavní a to pouze v p ípad , že se pohledov neuplat ují z ve ejných
prostranství a v dálkových pohledech (nap . zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení,
samostatné garáže, k lny atd.);
- podkrovní prostory budou osv tlené p evážn ze štít nebo viký i. Tvar, velikost a po et viký – musí
organicky navazovat na st echu, nesmí mít dominantní p sobení v architektonickém výrazu objektu;
- doprovodné stavby (drobné stavby, dopl kové stavby) budou ešeny vždy s ohledem na hmotu, výraz
a materiálové ešení hlavní stavby - použití obdobných materiál , zachování typu a sklonu st ech,
barevnosti fasády;
- parkování uživatel a provozovatel služeb musí být ešeno na pozemcích provozovatel služeb nebo
na vyhrazených stáních na ve ejných komunikacích. Parkování p i uli ní hran musí respektovat
požadavky na využití ve ejných prostranství (pro p ší, vrostlá zele , mobiliá , zasakování deš ových
vod, apod.).
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Plochy ob anského vybavení - h bitov
- stav

OVh
Hlavní využití
-

pozemky poh ebiš .

ípustné využití
- související stavby a za ízení (nap . kaple, márnice, kolumbárium, hygienické zázemí pro návšt vníky,
kancelá správce);
- ve ejná prostranství v . park a další ve ejné zelen , p ší cesty;
- drobné stavby informa ního charakteru (mapy, výv sky);
- nezbytné op rné zdi a terénní úpravy.
Nep ípustné využití
-

veškeré využití neuvedené jako p ípustné.

Podmínky prostorového uspo ádání
- stavby, za ízení a opat ení musí být umis ovány s ohledem na charakter vymezené plochy, daný jejím
hlavním využitím.

Plochy ob anského vybavení - sportu
- stav

OVs

- návrh

OVs20

Hlavní využití
-

hromadné provozování sportovních aktivit, zábavy a denní rekreace ob an .

ípustné využití
-

otev ená sportovišt a h išt lokálního významu, d tské h išt , šatny, klubovny, sociální za ízení pro
sportovce i návšt vníky (tribuny, šatny, apod.);
stravovací za ízení v etn sezónního ob erstvení, oplocení, nezbytné stavby a za ízení pro provoz
a údržbu sportovních areál v etn dílen a sklad do velikosti zastav né plochy 150 m2;
dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území (nap . terasy, pergoly, apod.);
krátkodobé shromaž ování domovního odpadu (kontejnery pro t íd ný odpad);
ve ejná zelen v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.

Nep ípustné využití
-

-

jakékoli innosti, d je a zp soby využití území, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí
hlavní, pop . by bránily tomuto zp sobu využití, a které nadm rn narušují sportovní zónu (nap .
hlukem, astým dopravním provozem) - pr myslová, zem
lská, živo išná a p stitelská výroba,
skládky odpad ;
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, erpací stanice
pohonných hmot, autobazary;
výstavba rodinných dom , bytových dom , zahrádkové osady a samostatn stojících malometrážních
objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.);
sklady nad 150 m 2 zastav né plochy.

Podmínky prostorového uspo ádání
-

navržené stavby budou respektovat architektonický ráz okolních budov, které se vyzna ují tradi ní
vesnickou architekturou s p dorysem budovy p evážn obdélníkovým 1:2 - 1:3;
objekty zázemí budou p ízemní max. do 9 m;
stavby v etn oplocení nebudou svým charakterem, proporcemi a navrženým tvarovým a
materiálovým ešením narušovat krajinný ráz;
sm rem do krajiny budou obvody ploch dopln ny izola ní zelení.
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Plochy ve ejných prostranství
- stav
- návrh

VP
VP55

Hlavní využití
ve ejný prostor nezastav ný budovami související s dopravním systémem sídel s p evládající funkcí
zelen a ostatní prostory p ípustné bez omezení.
ípustné využití
-

aleje, výsadba a údržba zelen obecn , menší vodní plochy;
drobná architektura (nap . altány, pomníky, památníky, sochy, odpo ívky, pergoly);
uli ní mobiliá (nap . parkové lavi ky, pískovišt , stojany pro kola, odpadkové koše, apod.);
drobné stavby pro sport (nap . d tská h išt , proléza ky, skluzavky, houpa ky, apod.);
drobné stavby informa ního charakteru (nap . mapy, pouta e, výv sky);
zpevn né plochy, p ší komunikace, obslužné komunikace, autobusové zastávky, parkovací stání
vyvolaná využitím území, cykloturistické a turistické trasy;
krátkodobé shromaž ování domovního odpadu (kontejnery pro t íd ný odpad), stavby spojené
s vytvo ením technického zázemí.
Podmín
p ípustné využití
drobné do asné a ú elové stavby, které nejsou spojené se zemí s pevným základem (p edzahrádky,
stánky, za ízení pro odpo inek a relaxaci) za dodržení podmínky, že nebude narušeno hlavní využití
plochy a nenarušena plynulost a bezpe nost silni ního provozu.
Nep ípustné využití
jakékoli innosti, d je a zp soby využití území, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní,
pop . by bránily tomuto zp sobu využití, a které nadm rn narušují funkce zóny (nap . hlukem,
astým dopravním provozem) - veškeré stavby pro výrobu v etn ploch skladování, skládky odpad ;
trvalé stavby pro soukromé i komer ní využití;
jakékoliv využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel (nap . oplocení mimo h iš ).
Podmínky ochrany krajinného rázu
-

nadzemní stavby a za ízení nesmí být umís ovány tak, aby narušovaly pr hledy na dominanty
a krajinný ráz území.

Plochy smíšené obytné
- stav
- návrh

SO
SO53

Hlavní využití
- bydlení venkovského charakteru s hospodá ským zázemím dopln né nerušícími výrobními
a nevýrobními službami místního významu.
ípustné využití
-

rodinné domy, soukromá zele , zahrady;
dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území (nap . k lny, dílny, objekty pro zajišt ní údržby zahrady, terasy, pergoly,
skleníky, zimní zahrady, altány);
vedlejší samozásobitelské hospodá ství;
garáže, parkovací a odstavná stání vyvolaná tímto hlavním zp sobem využitím území;
ob anská vybavenost bez negativních vliv na životní a obytné prost edí p ilehlého území a sloužící
pro obsluhu sídel (nap . administrativa, maloobchody do 500 m 2, ve ejné stravování a ubytování);
ubytování v soukromí;
nevýrobní služby;
drobná emeslná a výrobní za ízení;
stavby a za ízení pro agroturistiku a hipoturistiku, za ízení vedlejší a stavby pro chov hospodá ských
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zví at, které nevyžadují vyhlášení OP, a které nebudou mít negativní ú inky na životní prost edí
a sousední pozemky;
- krátkodobé shromaž ování domovního odpadu (kontejnery pro t íd ný odpad);
- ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.
Podmín
p ípustné využití
-

u ploch pro agroturistiku, hipoturistiku, zem
lskou výrobu a chov hospodá ských zví at musí být
zajišt no, aby objekty a plochy byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy
z provozu na okolí neprojevovaly nadm rn mimo hranici této plochy rozdílného využití, p ípadn
mimo hranici vlastního pozemku areálu.
- autoservisy, pneuservisy, drobná emeslná a výrobní za ízení (stávající i nov navržená) za
podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve
svém okolí a nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území, ani svým charakterem a kapacitou nezvýší
dopravní zát ž v území. U t chto za ízení musí být zajišt no, aby objekty a plochy byly využívány jen
k takovým innostem, které se svými nep íznivými vlivy z provozu na okolí nebudou projevovat
nadm rn mimo hranici této plochy rozdílného využití, p ípadn mimo hranici vlastního pozemku
emeslného a výrobního za ízení.
- provozovny k úprav a oprav motorových vozidel m že být realizována za podmínky minimální
vzdálenosti 50 m od chrán ných venkovních i vnit ních prostor staveb pro bydlení a za podmínky, že
budou dodrženy hygienické limity pro nejbližší chrán ný venkovní a vnit ní prostor staveb a chrán ný
venkovní prostor a dále, že nep íznivé vlivy z provozu se nebudou nadm rn projevovat mimo hranice
vlastního pozemku;
- realizace nové výstavy s charakterem chrán ného venkovního prostoru, chrán ného venkovního
prostoru staveb a chrán ného vnit ního prostoru staveb je možná pouze za podmínky, že investor
jednozna
prokáže spln ní hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný
venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor staveb ze stávajících nebo navržených ploch
výroby a skladování, v etn p ípadné realizace protihlukových opat ení.
Nep ípustné využití
- veškeré stavby, za ízení a innosti, které snižují kvalitu okolního prost edí (nap . výrobní a lehké
pr myslové provozovny, komer ní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti, za ízení a plochy pro
skladování a odstra ování odpad , apod.) a jejichž negativní ú inky na životní prost edí (zejména
škodlivé exhalace, hluk, teplo, ot esy, vibrace, prach, zápach, zne iš ování vod a pozemních
komunikací a zastín ní budov) p ekra ují p ípustné limity uvedené v p íslušných p edpisech;
- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, erpací stanice
pohonných hmot, autobazary;
- umíst ní mobilních dom a mobilních chatek, výstavba samostatn stojících malometrážních objekt
sezónní rekreace (nap . sruby, zahradní domky, stavební bu ky apod.), zahrádká ské kolonie;
- skládky odpad .
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Plošné podmínky pro využití území
- stávající nebo max. 35%;
Celková zastav nost plochy
je-li stávající zastav nost v tší než výše uvedená lze
ji ponechat, avšak nelze ji navyšovat.
- stávající nebo min. 900 m²;
Velikost stavebních pozemk
v zastav ném území nelze odd lit pozemek (pro další
hlavní stavbu) menší než 900 m2; pro dopl kové
stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 35%
plochy.
Výškové podmínky pro využití území
- stávající nebo max. do 2 nadzemních podlaží
Výšková hladina zástavby
s využitelným podkrovím - max. do výšky
12,5 m nad okolní terén;
Výšku zástavby p izp sobit výšce stávajících objekt .
Podmínky ochrany krajinného rázu
- navržené stavby budou respektovat architektonický ráz okolních budov, které se vyzna ují tradi ní
vesnickou architekturou s p dorysem budovy p evážn obdélníkovým 1:2 - 1:3 ;
45

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
-

-

ve stabilizovaných plochách nebude zástavba výrazn
zahuš ována, p i rekonstrukcích
a p estavbách bude respektována urbanistická stopa p vodní zástavby. Není zde dovoleno zvyšování
podlažnost a sklon st ech neodpovídající sklonu st ech p vodní zástavby;
povrchové úpravy objekt budou p edevším z p írodních materiál , v závislosti na okolní zástavbu tvrdé omítané zdivo, tvrdá skládaná krytina, d evo a kámen;
zast ešení sedlovou, polovalbovou i valbovou st echou (provedení dle klasických p vodních staveb)
s h ebenem delším než 4 m. Ploché a pultové st echy jsou možné pouze u dopl kových staveb ke
stavb hlavní a to pouze v p ípad , že se pohledov neuplat ují z ve ejných prostranství a
v dálkových pohledech (nap . zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení, samostatné
garáže, k lny atd.);
doprovodné stavby (hospodá ské stavby, drobné stavby, dopl kové stavby) budou ešeny vždy
s ohledem na hmotu, výraz a materiálové ešení hlavní stavby - použití obdobných materiál ,
zachování typu a sklonu st ech, barevnosti fasády.
parkování uživatel a provozovatel služeb musí být ešeno na pozemcích provozovatel služeb nebo
na vyhrazených stáních na ve ejných komunikacích;
nep ípustné je umis ovat velkoplošných reklamních panel .

Plochy dopravní infrastruktury
- stav

DI

- zabezpe ení pot eb všech druh dopravy.
ípustné využití
- silnice, místní, obslužné a ú elové komunikace, za ízení pro dopravu (nap . zastávky, provozní
budovy, odpo ívadla, apod.);
- náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, protihluková opat ení;
- cykloturistické a turistické trasy, p ístupové cesty;
- r zné formy zelen (nap . ve ejná, izola ní, doprovodná), zelené pásy;
- hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání;
- stavby a za ízení liniové technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo,
spoje a radiokomunikace, apod. pokud možno umíst ných do zelených pás plnící doprovodnou
funkci) bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území;
Nep ípustné využití
- objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, umíst ní mobilních dom
a mobilních chatek a za ízení v rozporu s bezpe ností v doprav .
Podmínky ochrany krajinného rázu
-

navazují-li plochy DI na obytné plochy, dále na plochy rekreace a ob anského vybavení musí, být
odd leny pásem zelen .

Plochy technické infrastruktury
- stav
- návrh

TI
TI2, TI9

Hlavní využití
- za ízení, innosti a d je související se zajišt ním obsluhy území technickou vybaveností.
ípustné využití
-

stavby a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, spoje)
související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území;
stavby a za ízení pro nakládání s odpady (nap . sb rný dv r, ízená skládka TKO, realizace
komunitního kompostování);
malé vodní elektrárny;
garáže, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto hlavním zp sobem využití
území;
zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná).
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Nep ípustné využití
samostatné stavby pro bydlení, ob anské vybavení, rekreaci, sport, umíst ní mobilních dom
a mobilních chatek, stavby pro pr myslovou a zem
lskou výrobu;
- veškeré provozy a innosti, které svými negativními vlivy narušují funkce okolních zón a vyžadující
ochranu p ed zát ží sousedních pozemk mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem,
pachem, exhalacemi).
Podmínky ochrany krajinného rázu
- navazují-li plochy TI na obytné plochy, dále na plochy rekreace a ob anského vybavení, musí být
odd leny pásem zelen .
-

Plochy výroby a skladování
- stav
- návrh

VS
VS13

Hlavní využití
- nerušící výroba a skladování lehkého pr myslu v etn zem
ípustné využití

lských staveb.

-

podnikatelská innost a výrobní za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenaruší
užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesníží tak kvalitu prost edí souvisejícího území, ani svým
charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž v území;
- zem
lská, chovatelská a p stitelská výroba;
- stavby a za ízení pro agroturistiku a hipoturistiku;
- sklady, skladové plochy, manipula ní plochy, mechaniza ní dílny, komunální provozovny, sb rné
dvory, za ízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu;
- dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území (nap . garáže, sklady, dílny, sociální za ízení);
- garáže, parkovací a odstavná stání;
erpací stanice pohonných hmot pro pot eby za ízení;
emeslná výroba;
- nevýrobní služby;
- za ízení pro obchod a administrativu;
- spalovna d evní št pky;
- ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.
Podmín
p ípustné využití
realizace nové výstavy je možná pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní
hygienických limit hluku pro nejbližší chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb
a chrán ný vnit ní prostor staveb;
u objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no,
aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí
neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadm rn ;
- umíst ní fotovoltaických systém pro zásobování elektrickou energií a netradi ních zdroj vytáp ní za
spln ní podmínky osazení na st echách budov, a že se nebudou negativn projevovat v dálkových
pohledech a pr hledech;
- za ízení na výrobu pelet, za podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nenaruší
užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území, ani svým
charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž v území. U t chto za ízení musí být zajišt no, aby
objekty a plochy byly využívány jen k takovým innostem, které se svými nep íznivými vlivy z provozu
na okolí nebudou projevovat nadm rn mimo hranici této plochy rozdílného využití.
Nep ípustné využití
-

-

samostatné stavby pro bydlení, ob anské vybavení, rekreaci, sport, umíst ní mobilních dom
a mobilních chatek;
provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a zasahují tak
mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný zp sob využití území);
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aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní
prost edí;
- za ízení na zpracování nebo spalování odpadu (krom d evní št pky);
- skladování nebezpe ných látek, nebezpe ných odpad ;
erpací stanice pohonných hmot (vyjma p ípustných).
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Plošné podmínky pro využití území
-

- stávající nebo max. 65%;
(je-li stávající zastav nost v tší než výše uvedená lze
ji ponechat, avšak nelze ji navyšovat).
- stávající nebo min. 700 m2.

Celková zastav nost plochy

Velikost stavebních pozemk
Výškové podmínky pro využití území
Výšková hladina zástavby

-

stávající nebo max. 2 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví, max. však do
výšky 11 m.

Podmínky ochrany krajinného rázu
-

zachování výškové hladiny stávajících objekt ;
pokud z technologických d vod bude nezbytná v tší výška, je t eba prov it zám r ve vztahu
k siluet sídla - krajinnému rázu;
hmotové ešení nové výstavby a zm n staveb nesmí vybo ovat zásadním zp sobem z kontextu
ešení staveb v okolním prost edí;
plochy budou z hygienických a estetických d vod po obvodu ozelen ny vzrostlou zelení;
parkování uživatel a provozovatel výroby musí být ešeno na pozemcích provozovatel výroby nebo
na vyhrazených stáních na ve ejných komunikacích.

Plochy smíšené výrobní
- návrh

SV38

Hlavní využití
- nerušící výroba a skladování dopln ná ob anskou vybaveností.
ípustné využití
-

-

podnikatelská innost a výrobní za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenaruší
užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesníží tak kvalitu prost edí souvisejícího území, ani svým
charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž v území;
emeslná výroba;
nevýrobní služby;
obchody do 1500 m2 prodejní plochy;
ve ejné stravování;
sklady, skladové plochy, manipula ní plochy, mechaniza ní dílny, komunální provozovny, sb rné
dvory, za ízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu;
dopl kové stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území (nap . garáže, sklady, dílny, sociální za ízení);
garáže, parkovací a odstavná stání;
erpací stanice pohonných hmot pro pot eby za ízení;
ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.

Podmín
-

-

p ípustné využití

realizace výstavy je možná pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní
hygienických limit hluku pro nejbližší chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb
a chrán ný vnit ní prostor staveb, dále za podmínky, bude zachován dopravní p ístup k vymezeným
plochám B39 a OV40 (severní okraj plochy);
u objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no,
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-

-

aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí
neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadm rn ;
bydlení ve form služebních byt (ne formou RD) za podmínky, že se jedná nap . o osoby zajiš ující
dohled, správce, personálu nebo majitele za ízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické
limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb;
umíst ní fotovoltaických systém pro zásobování elektrickou energií a netradi ních zdroj vytáp ní
za spln ní podmínky osazení na st echách budov, a že se nebudou negativn projevovat v dálkových
pohledech a pr hledech.

Nep ípustné využití
-

samostatné stavby pro bydlení, ob anské vybavení, rekreaci, sport, umíst ní mobilních dom
a mobilních chatek;
provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a zasahují tak
mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný zp sob využití území);
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní
prost edí;
skladování nebezpe ných látek, nebezpe ných odpad ;
erpací stanice pohonných hmot (vyjma p ípustných).

Druh podmínek pro využití území
Plošné podmínky pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Celková zastav nost plochy

- max. 65%;

Velikost stavebních pozemk

- min. 700 m2.

Výškové podmínky pro využití území
Výšková hladina zástavby

- max. 2 nadzemní podlaží s možností využití
podkroví, max. však do výšky 11 m.

Podmínky ochrany krajinného rázu
- hmotové ešení nové výstavby a zm n staveb nesmí vybo ovat zásadním zp sobem z kontextu
ešení staveb v okolním prost edí;
- plochy budou z hygienických a estetických d vod po obvodu ozelen ny vzrostlou zelení;
- parkování uživatel a provozovatel výroby musí být ešeno na plochách smíšených výrobních nebo
na vyhrazených stáních na ve ejných komunikacích.

Plochy vodní a vodohospodá ské
- stav
- návrh

V
V54

Hlavní využití
- vodní toky a vodní plochy a stavby a za ízení na nich.
ípustné využití
- plochy vymezené za ú elem zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami a regulaci vodního režimu
území;
- opat ení a za ízení pro ochranu území (opat ení pro zachycení p ívalových deš , protierozní
opat ení, apod.);
- chovné rybníky, vodohospodá ské stavby
- rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, mok ady;
emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky, poldry, p ístavišt ,
odpo ívky, informa ní tabule, mola, a jiná sportovní za ízení;
- realizace ÚSES (nap . b ehové porosty a doprovodná zele ), revitalizace tok .
žba nerostných surovin za podmínky, že bude realizovaná pouze ve vymezené ploše dobývacího
prostoru Lo enice, a dále za podmínky, že nedojde k rozporu se zájmy ochrany p írody a po ukon ení
žby bude pr
žn provád na rekultivace.
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Podmín

p ípustné využití

výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch, b ehové porosty a doprovodná zele za podmínky
žádných hrubých zásah do b eh a vodních ploch a nenarušení odtokových pom ;
- koupališt , pláže za podmínky, že:
- svým provozováním a technickým za ízením nebude mít negativní vliv na životní prost edí,
- nenaruší a nesníží kvalitu prost edí souvisejícího území,
- svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž v území.
Nep ípustné využití
-

- odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
, mobilních dom a mobilních chatek.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství,
- umis ovat stavby pro lesnictví,
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.

Plochy zem
- stav

lské
Z

Hlavní využití
- intenzivní a extenzivní hospoda ení na zem
lské p
– orná p da, trvale travní porosty, nebo
innosti a za ízení, které s tímto hospoda ením souvisí.
ípustné využití
stování zem
lských plodin;
- obhospoda ování trvalých travních porost (se ení, sušení, trvalé spásání);
- do asné zatrav ování (víceleté pícniny na orné p
);
- zm ny druhu pozemk na trvale travní porost nebo ovocný sad bez oplocení a možnosti umis ování
staveb a za ízení a bez provád ní zemních prací a zm n terénu;
- nezbytné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, myslivost a ochranu p írody (nap . krmelce,
posedy, do asné oplocenky);
- opat ení pro ekologickou stabilizaci území (nap . remízky, meze, stromo adí);
lení v tších ploch krajinnou zelení;
- realizace ÚSES.
Podmín
p ístupné využití
-

-

-

-

-

-

zm ny druhu pozemk na trvale travní porost nebo ovocný sad pouze bez trvalého oplocení, možnosti
umis ování staveb a za ízení a bez provád ní zemních prací a zm n terénu;
zm ny druhu pozemk z trvalého travního porostu na ornou p du jen za podmínek, že se nezvýší
erozní ohrožení území, nenaruší se stav ploch významných z hlediska ochrany p írody a krajiny a
nebude hrozit degradace p dy;
zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ná plocha bude
menší než 1 ha a nebude za azena do I. a II. t ídy ochrany ZPF. Zalesn ním nesmí dojít k narušení
hlavního využití plochy a organizaci ZPF;
zm na druhu pozemku na vodní plochy za podmínky, že se bude jednat o extenzivn využívané vodní
plochy o vým e max. do 1 ha a zárove nedojde k narušení hlavního využití ZPF (v etn
zem
lských ú elových komunikací), nenaruší se stav ploch významných z hlediska ochrany p írody
a krajiny a nebude hrozit degradace p dy;
oplocenky pro pastvu hospodá ských zví at za podmínky, že se bude jednat o do asné ohrazení
pozemk (nap . elektrické ohradníky nebo jednoduché d ev né ohrazení) a dále za podmínky, že
nebude ztížena propustnost krajiny;
prvky drobné architektury a drobné stavby informa ního charakteru (lavi ky, mapy, pouta e, výv sky)
za podmínky, že nebude narušeno hlavní využití plochy, organizace ZPF a nebude ztíženo
obhospoda ování ZPF;
okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav;
seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk a v elíny za spln ní podmínky
2
velikosti do 25 m ;
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výstavba rozhleden, za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému
zásahu do porost ;
- realizace komunitního kompostování;
žba nerostných surovin za podmínky, že bude realizovaná pouze ve vymezené ploše dobývacího
prostoru Lo enice, a dále za podmínky, že nedojde k rozporu se zájmy ochrany p írody a po ukon ení
žby bude pr
žn provád na rekultivace.
Nep ípustné využití
-

odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
, mobilních dom a mobilních chatek;
narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost meliora ních
opat ení a staveb.
Na t chto plochách nelze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo p ípustných
a podmín né p ípustných),
- umis ovat stavby pro lesnictví (mimo p ípustných a podmín
p ípustných),
- umis ovat stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra
(mimo cyklistických stezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem
pro turisty).
Podmínky ochrany krajinného rázu
- p ípadné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit i zásadním zp sobem narušovat p irozené
írodní prost edí a musí být bez negativního dopadu na vzhled z hlediska krajinného rázu;
- p i pastvení hospodá ských zví at nesmí dojít k negativnímu p sobení innosti z hlediska ochrany
írody a krajiny v etn ÚSES;
- výška do asných oplocenek max. 1,3 m;
- zpev ování ploch jen v nezbytné mí e pro funkci plochy.
-

Plochy zem
zele
- stav

lské – soukromá
Zs

Hlavní využití
- plochy zelen pro individuální využití mimo zastav né území nezahrnuté do jiných druh ploch.
ípustné využití
-

soukromé zahrady, sady;
výstavba dopl kových staveb pro zajišt ní údržby zahrad a sad , skleníky.
vedlejší samozásobitelské hospodá ství (p stování ovoce a zeleniny pro vlastní spot ebu), chov
drobného domácího zví ectva pro vlastní pot ebu, v elíny;
- trvalé travní porosty, izola ní a dopl ující plochy zelen , záhumenky, meze, remízky, stromo adí,
evinné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny;
- obhospoda ování trvalých travních porost (se ení, sušení, trvalé spásání);
- realizace ÚSES.
Podmín
p ípustné využití
-

oplocení za ú elem ochrany úrody za podmínky, že nedojde ke kolizi s funkcí ÚSES a k výraznému
omezení propustnosti krajiny.
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Nep ípustné využití
-

veškeré za ízení a innosti narušující venkovské prost edí, chovy dobytka, kapacitní p stitelské
funkce nad rámec samozásobení;
- odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
, mobilních dom a mobilních chatek;
- ve ejná tábo išt .
Na t chto plochách nelze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo p ípustných
a podmín né p ípustných),
- umis ovat stavby pro lesnictví (mimo p ípustných a podmín
p ípustných),
- realizovat t žbu nerost ,
- umis ovat stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.
Podmínky ochrany krajinného rázu
- p ípadné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit i zásadním zp sobem narušovat p irozené
írodní prost edí a musí být bez negativního dopadu na vzhled z hlediska krajinného rázu;
- oplocení (vyjma podmín
p ípustné);
- nep ipouští se ocelové i svítivé konstrukce;
- zpev ování ploch jen v nezbytné mí e pro funkci plochy a to maximáln 5% z celkové rozlohy plochy.

Plochy lesní
- stav

L

Hlavní využití
- zajišt ní podmínek využití a pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
- plochy ur ené k pln ní funkcí lesa;
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území;
- realizace ÚSES.
Podmín
p ípustné využití
-

-

-

-

-

-

nezbytné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody (nap . krmelce,
lesní školky, posedy, pozorovatelny), za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo
k významnému zásahu do porost ;
dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za spln ní
podmínky, že nár st plochy nep esáhne max. 20 % z prvotn zkolaudované plochy;
do asné oplocenky jen v p ípad oplocení lesních školek, obor a ochrany porost p ed zv í
za podmínky, že se bude jednat o do asné ohrazení pozemk (nap . elektrické ohradníky nebo
jednoduché d ev né ohrazení) a nebude ztížena propustnost krajiny;
prvky drobné architektury a drobné stavby informa ního charakteru (lavi ky se zast ešeným stolkem
pro turisty, mapy, pouta e, výv sky) za podmínky, že nebude narušeno hlavní využití PUPFL a neztíží
obhospoda ování lesa;
elíny za podmínky, že nedojde k narušení hlavního zp sobu využití a poškození PUPFL;
zm na druhu pozemku na vodní plochy za podmínky, že se bude jednat o extenzivn využívané vodní
plochy o vým e max. do 1 ha a zárove nedojde k narušení hlavního využití PUPFL (v etn
elových komunikací) a neztíží obhospoda ování lesa;
v aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které stávající plochy lesní, nesmí být
umis ovány, povolovány ani provád ny stavby s výjimkou staveb vyjmenovaných zákon o vodách
a o zm
n kterých zákon (vodní zákon);
žba nerostných surovin za podmínky, že bude realizovaná pouze ve vymezených plochách
dobývacího prostoru Lo enice, chrán ného ložiskového území Chlum nad Malší - východ ( . lož.
25890000), a dále za podmínky, že nedojde k rozporu se zájmy ochrany p írody a po ukon ení t žby
bude pr
žn provád na rekultivace.
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Nep ípustné využití
- odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
, mobilních dom a mobilních chatek.
Na t chto plochách nelze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo p ípustných
a podmín né p ípustných),
- umis ovat stavby pro lesnictví (mimo p ípustných a podmín
p ípustných),
- umis ovat stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra
(mimo cyklistických stezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem
pro turisty).

Plochy p írodní
- stav

P

Hlavní využití
- zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny, p írodn cenné pozemky.
ípustné využití
- regionální a lokální biocentra, p írodn cenné pozemky.;
- sou asné využití (ZPF, PUPFL, krajinná zele , vodní plochy a toky) a využití, které zajiš uje
irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud
nezhorší ekologickou stabilitu a p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
Podmín
p ípustné využití
- do asné oplocenky jen v p ípad oplocení lesních školek, obor a ochrany porost p ed zv í za
podmínky, že se bude jednat o do asné ohrazení pozemk (nap . elektrické ohradníky nebo
jednoduché d ev né ohrazení) a nebude ztížena propustnost krajiny;
- zm na druhu pozemku na vodní plochy za podmínky, že se bude jednat o extenzivn využívané vodní
plochy o vým e max. do 1 ha a zárove nedojde ke znemožn ní hlavního zp sobu využití a budou
respektovány zásady ochrany ZPF a ochrany p írody a krajiny;
- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních
tocích, OV, protierozní a protipovod ová opat ení (nap . revitalizace tok ) atd., a to za spln ní
podmínky co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
- odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
, mobilních dom a mobilních chatek;
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství,
- realizovat t žbu nerost ,
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo
cyklistických stezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro
turisty).
Zp esn ní ploch p írodních dle podmínek ÚSES:
- nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické
stability daného území za azeného do ÚSES, a dále pak zm ny, které jsou v rozporu se
zp sobem využití t chto ploch v ÚSES (nap . zatravn nou plochu p evést na intenzivní
obd lávanou p du),
- nep ípustné jakékoli zm ny zp sobu využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost t chto
ploch (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní
do nich.
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Plochy
území
- stav

smíšené

nezastav ného
SN

Hlavní využití
krajinná zele mimo zastav né území na nelesních pozemcích, p ispívající ke stabilizaci ekologické
rovnováhy v území a podpo e migraci organism mezi biocentry.
ípustné využití
-

realizace ÚSES
využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám p i b žném extensivním zem
lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty,
extensivní sady, lesy apod.);
- zem
lsky obhospoda ované plochy;
- vodní toky a menší vodní plochy udržované v p írod blízkém stavu;
- výsadba alejí a ochranné zelen ;
- zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy).
Podmín né p ípustné využití
-

rekrea ní plochy p írodního charakteru za podmínky, že nedojde ke zhoršení ekologické stability
území a nedojde k ohrožení zájm chrán ných zákonem o ochran p írody a krajiny a nebudou
v rozporu s posláním a p edm tem ochrany (nap . lesoparky, rekrea ní louky bez možnosti tábo ení);
- do asné oplocenky jen v p ípad oplocení lesních školek, obor, ochrany porost p ed zv í nebo
pastvy hospodá ských zví at za podmínky, že se bude jednat o do asné ohrazení pozemk (nap .
elektrické ohradníky nebo jednoduché d ev né ohrazení) a nebude ztížena propustnost krajiny;
- prvky drobné architektury a drobné stavby informa ního charakteru (lavi ky, mapy, pouta e, výv sky)
za podmínky, že nebude narušeno hlavní využití plochy, organizace ZPF a nebude ztíženo
obhospoda ování ZPF;
- dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za spln ní
podmínky, že nár st plochy nep esáhne max. 20 % z prvotn zkolaudované plochy;
- krmelce, posedy, sklady krmiva u rybník a v elíny za podmínky, že nedojde k narušení hlavního
a p ípustného zp sobu využití;
- zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ná plocha bude
menší než 1 ha a nebude za azena do I. a II. t ídy ochrany ZPF. Zalesn ním nesmí dojít k narušení
hlavního využití plochy a organizaci ZPF;
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, cykloturistické a turistické trasy, p ší komunikace,
hipostezky za podmínky, že nedojde ke znemožn ní hlavního zp sobu využití a p írodní funkce
biokoridor , dále pod podmínkou, že se bude jednat o liniové stavby a za ízení a jejich umis ování
bude omezeno na p né (nejkratší) p echody. Stavby musí být uzp sobovány tak, aby nevytvá ely
migra ní bariéru pro organismy;
- v aktivní zón záplavového území, kterou jsou dot eny n které stávající plochy smíšené
nezastav ného území, nesmí být umis ovány, povolovány ani provád ny stavby s výjimkou staveb
vyjmenovaných zákon o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon);
žba nerostných surovin za podmínky, že bude realizovaná pouze ve vymezených plochách
dobývacího prostoru Lo enice, chrán ných ložiskových území Chlum nad Malší - východ ( . lož.
25890000) a Lo enice I. ( . lož. 15270200), a dále za podmínky, že nedojde k rozporu se zájmy
ochrany p írody a po ukon ení t žby bude pr
žn provád na rekultivace.
Nep ípustné využití
-

zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny
zp sobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor ;
- narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost meliora ních
opat ení a staveb;
- odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
, mobilních dom a mobilních chatek.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství (mimo p ípustných a podmín
ípustných),
-
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-

-

umis ovat stavby pro lesnictví (mimo p ípustných a podmín
p ípustných),
realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo
cyklistických stezek, hipostezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným
stolkem pro turisty),
oplocení je výslovn vylou eno krom ploch, pro jejichž zp sob využití je nezbytné (nap .
specifické zp soby hospoda ení na zem
lské p
jako n které typy ovocná ství,
zeliná ství, lesní, ovocné, okrasné a jiné školky, výb hy pro chovnou zv , výzkumné plochy).

Plochy t žby nerost
- stav

TN

Hlavní využití
žební innost s následnou rekultivací.
ípustné využití
povrchové doly a lomy, zemní t žební práce;
sociáln -technické stavby a technologická za ízení související s t žbou, za ízení pro úpravu a t íd ní
dobývaných surovin;
- plochy pro ukládání do asn nevyužívaných nerost a odpad (nap . výsypky, odvaly a kališt );
- po ukon ení t žby je p ípustná rekultivace (nap . zalesn ní, skládky inertního materiálu s následným
zalesn ním apod.).
- po ukon ení t žby bude následovat sanace, rekultivace, revitalizace (nap . zalesn ní, skládky
inertního materiálu s následným zalesn ním apod.).
Nep ípustné využití
-

- stavby pro bydlení, ob anské vybavení a rekreaci;
- umíst ní mobilních dom a mobilních chatek.
Na t chto plochách nelze (dle §18 odst. 5 stavebního zákona):
- umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství a lesnictví,
- realizovat stavby a taková technická opat ení, která zlepší podmínky jeho využití pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu, nap . hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo
cyklistických stezek, hipostezek, chodník , informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným
stolkem pro turisty).

Prvky ÚSES
(jedná se o funkci p ekryvnou zp sob využití území, který má p ednost p ed ostatním zp sobem využití)
Hlavní využití
-

biotop nebo soubor biotop v krajin umož ující trvalou existenci p irozeného i pozm
írod blízkého ekosystému;
migrace organism mezi biocentry a tím vytvá ení z odd lených biocenter sí .

ného, avšak

ípustné využití
-

vodní plochy a toky;
lesní a nelesní listnaté a smíšené porosty;
liniové a plošné ke ové nelesní a lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny;
trvalé travní porosty;
opat ení ve prosp ch zvýšení funk nosti ÚSES (nap . revitalizace, výsadby autochtonních druh ,
zatravn ní, výsadby porost geograficky p vodních d evin, zm ny d evinné skladby lesních porost
ve prosp ch geograficky p vodních d evin, do doby realizace jednotlivých prvk ÚSES stávající
využití, p íp. jiné využití, které nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální
ekologickou stabilitu území).
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Podmín

p ípustné využití

-

zm ny druhu pozemku na vodní plochy, trvalý travní porost, lesní pozemek pod podmínkou prokázání
zlepšení funkcí krajiny.
Pouze ve výjime ných p ípadech a za podmínky co nejmenšího zásahu, nenarušení funk nosti ÚSES
a nevytvá ení migra ních bariér:
nezbytn nutné liniové stavby dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové komunikace,
cyklistické a p ší komunikace), odpo ívky, rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic III. t ídy,
místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ;
nezbytn nutné liniové stavby technické infrastruktury a za ízení technické infrastruktury;
vodohospodá ská za ízení, stavby vodních nádrží, istírny odpadních vod, opat ení pro udržení vody
v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protierozní opat ení a další opat ení
ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny;
zem
lské obhospoda ování pozemk ;
do asné oplocenky p i výsadb lesa a mimo lesní pozemky do asná ohrazení pozemk pro pastvu
dobytka nap . formou elektrických ohradník i jednoduchého d ev ného ohrazení;
vymezení skladebných prvk ÚSES v území ložisek není p ekážkou k p ípadnému využití ložiska
za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerost do asn omezeny, p ípadn
dojde k do asné úprav trasy biokoridoru, budou po ukon ení t žby obnoveny v odpovídajícím
charakteru, trase a v pot ebném rozsahu;
stavby pro pln ní funkcí lesa (posed , kazatelen, krmelc ) mimo území chrán ných území (tj. mimo
írodní rezervace, evropsky významné lokality);
drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky], památníky,
sochy, lavi ky, tabule, apod.).
Nep ípustné využití
-

-

-

-

za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (vyjma podmín
p ípustných);
stavby pro lesnictví (vyjma podmín
p ípustných);
t žba nerost (vyjma podmín
p ípustného);
stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (vyjma podmín
ípustných);
oplocení a jiné p ekážky v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín
p ípustných)
odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom ;
nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability
daného území za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu se zp sobem využití
chto ploch v ÚSES, nap íklad zatravn nou plochu p evést na intenzivní obd lávanou p du;
nep ípustné jsou jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost ÚSES,
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich, rušivé innosti jako je odvod ování
pozemk ;
pro jakékoliv stavby (mimo podmín
p ípustné) je toto území nezastavitelné.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Ochrana meliora ních za ízení
U meliorovaných ploch, které jsou áste
nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy), je nutno
ed zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho
funk nosti nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch.
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Ochrana p ed zvýšenou hygienickou zát ží
V souvislosti se s umis ováním nové chrán né zástavby respektovat jednotlivá ochranná pásma (nap . OP
silnic III. t ídy, koridory el. nadzemního vedení VN, OP trafostanic VN/NN, OP zem
lských areál apod.),
hranice negativních vliv , hlukové izofony dopravních cest apod.
ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
V rozvojových plochách soust ed ných do blízkosti silnic III. t ., podél vedení vysokého nap tí
a trafostanic mohou být situovány stavby pro rekreaci a bydlení, stavby ob anského vybavení typu
staveb pro ú ely školní a p edškolní výchovy a pro zdravotní, sociální ú ely a pro sport a funk
obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor, chrán ný
venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor staveb) až po spln ní hygienických limit z hlediska
hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že;
Protihluková opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro obt žování hlukem nebudou hrazena
z prost edk majetkového správce.
V p ípad umíst ní za ízení k vytáp ní a v trání jednotlivých RD, která budou zdrojem hluku (nap .
tepelných erpadel), je nutné p edložit pro každou samostatnou instalaci tohoto zdroje hluku hlukovou
studii, zpracovanou v souladu s na ízením vlády . 272/2011 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými
inky hluku a vibrací, která by vyhodnotila hluk z provozu zdroje hluku pro denní a no ní dobu ve vtahu
k chrán ným prostor m, definovaným v § 30 zákona . 258/2000 Sb.
ochrana p ed negativními vlivy z provozu
pro plochy bydlení, jejichž sou ástí je podnikání a služby, dále pro plochy ob anského vybavení, plochy
smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, (jedná se o plochy
stávající i navrhované) platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní
vlivy z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního
prostoru staveb;
u všech navržených lokalit bude zástavba situována tak, aby byly spln ny limity hluku pro venkovní
chrán ný prostor staveb ve smyslu platného p edpisu . 272/2011 Sb., Na ízení vlády o ochran zdraví
ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
Navrhované zp soby využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží m že být
realizováno teprve po provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou
hygienickou zát ž a všechny zjišt né negativní vlivy.
Dopravní za ízení
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé zp soby
využití ploch na vlastním pozemku.
Ochrana ovzduší
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského
programu snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena p ípustná úrove zne išt ní ovzduší.
Ochranné pásmo vodovodního zdroje II. stupn
V Místní ásti Pod Horou je ÚP nov vymezena hranice ochranného pásma vodovodního zdroje II. Na území
tohoto OP je zakázáno provád t innosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní
nezávadnost vodního zdroje. Pro plochy B46 a B47 se musí zpracovat odborný hydrogeologický posudek,
kterým se prokáže, že navrhovanými stavbami a jejich provozem nedojde k negativnímu ovlivn ní vodního
zdroje.
Plochy pro p ístup k vodním tok m
Podél významného toku Malše bude zachován volný manipula ní pruh v ší ce minimáln 8 m od b ehové
hrany dle § 49 odst. 3), písm. b) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní
zákon). U drobných vodních tok bude p ístupný pruh pozemk minimáln 6 m od b ehové hrany. V této
vzdálenosti nebudou umis ovány žádné stavby bránící v p ístupu správce vodního toku k údržb a zhoršující
odtokové pom ry, p ípadn jinak negativn p sobící b hem povodní. Nevhodné jsou p edevším stavby
budov a oplocení. Ostatní innosti, jako je stavba komunikací, technické infrastruktury, výsadba zelen aj.
v takto vymezeném území, podléhají stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik.
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Území s možnými archeologickými nálezy (archeologické lokality)
V ešeném území se nacházejí lokality s archeologickými nálezy. P i stavebních aktivitách m že dojít
k narušení archeologicky významné lokality. V p ípad výstavby je nutné zajistit provedení záchranného
archeologického výzkumu.
Plochy, kde podmínky prov í územní studie
V ešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je pot eba vzhledem k jejímu rozsahu, poloze
a významu další využití této plochy prov it územní studií, na základ níž budou stanoveny podrobné
podmínky pro rozhodování v území.
Vzdálenost 50 m od okraje lesa a umis ování staveb
Je zakázaná realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je pr
rná
výška blízkého lesního porostu v mýtném v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality, dále je
nutné, aby byl zajišt n dostate ný p ístup do okolních les s ohledem na mechanizaci v sou asné dob ve
využívaných lesích.
Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu
místn p íslušného orgánu správy les . Zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastav nou ástí
pozemku.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

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

prosp šných

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Dopravní infrastruktura
KÓD

DI-1
DI-2
DI-3

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Cyklostezka, trasa na hrad Velešín a kolem nádrže ímov
ší stezka u nádrže ímov – jihozápadn od sídla Sedlce
Místní komunikace v místní ásti Svachov (VP55)

Sedlce
Sedlce
Sedlce

Technická infrastruktura - vodovod
KÓD

TI-V1
TI-V2
TI-V3
TI-V4
TI-V5
TI-V6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

EL

Vodovodní ad s akumulací a
vodojemu Svatý Jan Malší

erpací stanicí z obce Kladiny do

Dopln ní vodovodní sít v obci Svatý Jan nad Malší
Vodní zdroj VRT S-1 v etn vodovodního adu – severozápadn od
obce Svatý Jan nad Malší
Vodovodní ad Sedlce, Svachov a Úlehle
Vodovodní ad Hrachovy Hory
Vodovodní ad v místní ásti Pod Horou

Sedlce, Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší
Sedlce
Sedlce
Sedlce
Chlum nad Malší

Technická infrastruktura - kanalizace
KÓD

TI-K1
TI-K2
TI-K3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

EL

Stavba OV v sídle Chlum v etn kanaliza ního adu
Dopln ní kanaliza ního adu v obci Svatý Jan nad Malší v etn
rekonstrukce OV
Dopln ní kanaliza ního adu v sídle Sedlce v etn rekonstrukce
OV
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Svatý Jan nad Malší
Sedlce
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TI-K4

Stavba OV v místní ásti Svachov v etn kanaliza ního adu až
do ásti Úlehle

Sedlce

TI-K5

Biologická - stabiliza ní nádrž v severní ásti ešeného území
v blízkosti samoty „Argentina“ (V54 pod stávajícími nádržemi na
Lomském potoce)

Sedlce

Technická infrastruktura - venkovní vedení VN a trafostanice
KÓD

TI-E1
TI-E2

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

EL

Elektrické vedení VN 22 kV v etn
okraj místní ásti Úlehle
Elektrické vedení VN 22 kV
severozápadní okraj sídla Sedlce

trafostanice T12 - východní
v etn

trafostaniceT13

-

Svatý Jan nad Malší
Sedlce

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO
ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h)

vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad
dalších údaj podle § 8 katastrálního zákona

Další ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná opat ení, pro které je možno uplatnit p edkupní právo
bez možnosti vyvlastn ní, nejsou v ÚP Svatý Jan nad Malší navrhovány.

i)

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

V ÚP Svatý Jan nad Malší nedochází k pot eb
stavebního zákona.

j)

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6

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

ÚP Svatý Jan nad Malší nevymezuje plochy a koridory územní rezervy.

k)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je 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

V ÚP Svatý Jan nad Malší je vymezena plocha, ve které je pot eba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a
významu dalšího využití této plochy, prov ení územní studií. Na základ níž budou stanoveny podrobné
podmínky pro rozhodování v území. Územní studie má za úkol p edevším koordinaci zájm investor a obce
a spole né ešení ve ejné infrastruktury.
Bude podrobn ešit:
•
len ní plochy na jednotlivé pozemky;
• dopravní napojení a dopravní obsluhu;
• napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu;
• podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb, v etn podmínek ochrany navrženého
charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot
(nap íklad uli ní a stavební áry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu
využití pozemk ).
Rozsah t chto ploch je v grafické ásti územního plánu vyzna en ve Výkrese základního len ní území
a Hlavním výkrese ohrani ením silnou ernou te kovanou arou. Jednotlivé plochy jsou pak p ešrafované
ernou tenkou arou vodorovn a svisle.
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Pro rozvojové lokality budou zpracovány tyto územní studie v tomto rozsahu:
Územní studie ÚS-1: Plocha bydlení B22 - východní okraj sídla Sedlce. - pozemky k. ú. Sedlce - p. .
591/3-5, 807/3, 807/4 a ásti p. . 591/2, 592, 594,597 a 603.
Územní studie ÚS-2: Plocha bydlení B19 - severozápadní okraj sídla Sedlce. - pozemky k. ú. Sedlce p. . 212/1.
Lh ta pro po ízení územní studie, její schválení a vložení dat do evidence územn plánovací innosti, bude
stanovena na základ aktuálních podmínek a poptávky v území, a to nejpozd ji však do 4 let od vydání této
ÚPD.

l)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti
Dokumentace textové výrokové ásti Územního plánu Svatý Jan nad Malší obsahuje v originálním
vyhotovení strany 6 - 60.
Grafická ást Územního plánu Svatý Jan nad Malší je nedílnou sou ástí tohoto návrhu ÚP jako p íloha
. 1 a obsahuje celkem 3 výkresy.
1. Výkres základního len ní území
1 : 5 000
2. Hlavní výkres
1 : 5 000
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
a) postup po ízení a zpracování územního plánu
Obec Svatý Jan nad Malší má zpracovaný a schválený územní plán (UA Projekce, Ing. arch. Št pánka
ukalová, 2010), který byl ádn projednán a vydán zastupitelstvem obce 01. 07. 2010. Dále byla po ízena
Zm na . 1 územního plánu Svatý Jan nad Malší (UA Projekce, Ing. arch. Št pánka ukalová, 2014), (dále
také jen „Zm na . 1“), která byla vydána Zastupitelstvem obce Svatý Jan nad Malší 08. 04. 2014 a nabyla
innosti 24. 04. 2014.
Po ízení nového Územního plánu Svatý Jan nad Malší (dále také jen „ÚP Svatý Jan nad Malší“) bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva obce Svatý Jan nad Malší . 15/201 ze dne 20. 02. 2017, po izovatelem
je M Ú Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování. Zpracovatelem ÚP Svatý
Jan nad Malší je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav dan k, Husova 4, 370 01 eské Bud jovice.
Dne 26. 02. 2018 rozhodlo Zastupitelstvo obce Svatý Jan nad Malší svým usnesením . 24/312 o po ízení
územního plánu s prvky regula ního plánu dle § 43 odst. 3 stavebního zákona. Oznámení o projednávání
návrhu zadání ÚP Svatý Jan nad Malší bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou ze dne 17. 04. 2018 a projednané
zadání ÚP Svatý Jan nad Malší bylo schváleno Zastupitelstvem obce Svatý Jan nad Malší dne 30.07.202018
usnesením . 27/355. Podklady pro zpracování návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší a schválené zadání ÚP Svatý
Jan nad Malší byly p edány zpracovateli ÚP Svatý Jan nad Malší dne 5. 11. 2018.
Návrh ÚP Svatý Jan nad Malší pro spole né jednání byl zpracovatelem p edán po izovateli dne 30. 07. 2019.
Do návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší byly zapracovány veškeré požadavky vyplývající ze zadání ÚP Svatý Jan
nad Malší, a které nebyly v rozporu s obsahem územního plánu dle platného stavebního zákona
a provád cích právních p edpis . Tento návrh byl projednán v souladu s § 50 zákona stavebního zákona.
Po izovatel oznámil dne 09. 09. 2019 termín a místo konání spole ného jednání o návrhu ÚP Svatý Jan nad
Malší dot eným orgán m, krajskému ú adu, obci Svatý Jan nad Malší, sousedním obcím a ostatním právním
subjekt m spolup sobícím p i projednávání územn plánovací dokumentace. Spole né jednání se konalo
dne 16. 10. 2019 v obci Svatý Jan nad Malší. V pr
hu projednávání návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší bylo
podáno n kolik p ipomínek, námitek a požadavk ze strany ve ejnosti a dot ených orgán .
Dne 20. 1. 2020 po izovatel p edložil návrh ÚP Svatý Jan nad Malší Krajskému ú adu Jiho eského kraje
v eských Bud jovicích, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic,
odd lení územního plánování k posouzení s žádostí o stanovisko. Dne 26. 2. 2020 obdržel po izovatel
souhlasné stanovisko Krajského ú adu Jiho eského kraje, odd. územního plánování, . j.: KUJCK 30755/2020
ze dne 26. 2. 2020. Dne 11. 03. 2020 p edal po izovatel zpracovateli ÚP Svatý Jan nad Malší pokyn k úprav
návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší pro ve ejné projednání.
Upravený návrh ÚP Svatý Jan nad Malší pro ve ejné projednání byl ze strany zpracovatele p edán
po izovateli dne 05. 06. 2020.
V souladu s § 52 stavebního zákona a následujících pokra oval po izovatel v ízení o návrhu ÚP Svatý Jan
nad Malší.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
OBECNÉ ÚDAJE
ešené území je vymezeno velikostí správního území obce Svatý Jan nad Malší, které se skládá ze t í
katastrálních území:
• k. ú. Svatý Jan nad Malší (kód k. ú. 760234);
• k. ú. Chlum nad Malší (kód k. ú. 760218);
• k. ú. Sedlce (kód k. ú. 760226), které má ve svém k. ú. i dv základní sídelní jednotky Hrachovy
Hory a Úlehle - Zahrádky.
Širší vztahy ešeného území se projevují a jsou realizovány zejména v oblasti spádovosti, dopravy
a technické infrastruktury.
Obec Svatý Jan nad Malší se leží v Jiho eském kraji v okresu eské Bud jovice v návaznosti na sousední
obce:
• západn na k. ú. Dlouhá - obec Net ebice a k. ú. Velešín - obec Velešín;
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• severn na k. ú. Branišovice u ímova - obec ímov a k. ú. Mokrý Lom - obec Mokrý Lom;
• východn na k. ú. Lo enice a k. ú. Nesm u Lo enic - obec Lo enice;
• jižn na k. ú. Mal e - obec Besednice, k. ú. Po ešín - obec Kaplice.
Funkci obce s rozší enou p sobností pro Svatý Jan nad Malší vykonává m sto Trhové Sviny, jeho odbory
plní též funkce pov ených orgán státní správy na úseku výstavby, památek a územního plánování.
Obec Svatý Jan nad Malší etnograficky náleží Doudlebsku a nachází se na severu Novohradského podh í
v nadmo ské výšce 614 m. Od krajského m sta je jižn vzdálena 25 km, 5 km východn od Velešína, 11 km
západn od Trhových Svin a 14 km severn od Kaplice.
Po et trvale žijících obyvatel ešeného území se pohybuje kolem 571, z toho v produktivním v ku 383
a s pr
rným v kem 39,2 let. Hustota zalidn ní se pohybuje okolo 44 obyv./km2. Hustota obce nedosahuje
celorepublikového pr
ru ( SÚ uvádí pr
rnou hustotu zalidn ní v eské republice 134 obyv./km²)
a v rámci okresu
eské Bud jovice, pod obec Svatý Jan nad Malší spadá, je podpr
rná
(118,8 obyv./km²).
Obec Svatý Jan Nad Malší je lenem mikroregionu Svazku m st a obcí regionu Pomalší a p sobí v Místní
ak ní skupin Sdružení R že. Na území obce je evidován dobrovolný, nevládní a neziskový svazek ob an
Spolek Sedlce pro život a Ob anské sdružení Figurka. Partnerskou obcí pro Svatý Jan nad Malší je obec
Grünbach (v rakouské spolkové zemi Horní Rakousko, okres Freistadt).
-

-

-

-

Svazek m st a obcí regionu Pomalší - jedná se dobrovolnou nepolitickou organizaci, která sdružuje m sta
a obce, jejichž katastrální území leží v povodí eky Malše na území okres
eský Krumlov a eské Bud jovice.
Sdružení bylo zaregistrováno 4. února 1993 se sídlem Obecní ú ad ímov. P edm tem a cílem innosti
sdružení je ešení dopad na hospoda ení obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku
Malše v oblastech: ochrany životního prost edí a ochrany p írody, likvidace a ukládání tuhých domovních
odpad , zásobování vodou, odvád ní a išt ní odpadních vod, zem
lské prvovýroby, lesního hospodá ství
a ostatních podnikatelských inností, postupného p echázení na ekologicky istá paliva (plynofikace,
elektrifikace), podpory cestovního ruchu v oblasti, propagace regionu v médiích a na nosi ích, správy, údržby
a provozování za ízení, sloužících k uspokojování pot eb ob an , školství, sociální pé e, zdravotnictví a kultury.
Mikroregion Pomalší je tvo en 23 obcemi.
Místní ak ní skupina Sdružení R že (MAS) - vznikla v lednu 2004 z iniciativy zájmového sdružení právnických
osob - Sdružení R že. Jejími leny jsou jak p edstavitelé obcí a neziskových organizací, tak i podnikatelé
a další aktivní obyvatelé regionu Sdružení R že. V sou asnosti má Místní ak ní skupina Sdružení R že 39
len a p sobí na území 26 obcí s více než 31 tisíci obyvatel. Území p sobnosti MAS se rozkládá jihovýchodn
od eských Bud jovic až po hranici s Rakouskem. Podstatnou ást území tvo í Novohradské Hory a jejich
podh í. P sobí jako grantová agentura, p erozd lující peníze pro rozvoj venkova p edevším z evropských
fond (vedle toho má i vlastní aktivity) a jejím hlavním cílem je podporovat harmonický rozvoj regionu.
Sdružení Hrady na Malši - od roku 2004 je lenem celoevropské organizace památkových institucí s názvem
Europa Nostra se sídlem v holandském Haagu a intenzivn spolupracuje s Archeologickým ústavem Akademie
d eské republiky, Národním památkovým ústavem, Národním archivem a dalšími partnery.
Svazek ob an Spolek Sedlce pro život - základními ú ely spolku je ochrana p írody a krajiny a prosazování
a ochrana práv ob an v i státní správ a samospráv .
Ob anské sdružení Figurka - jedná se o sdružení pro d ti a mládež pro využití volného asu.

NÁVAZNOST NA SOUSEDNÍ- SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
ZAJIŠT NÍ POT EB ZÁKLADNÍ OB ANSKÉ VYBAVENOSTI
Obec Svatý Jan nad Malší poskytuje pouze místní (základní) služby ob anské vybavenosti. Nachází se zde
obecní ú ad, pošta, základní škola 1. stupn , mate ská škola, h išt , knihovna, muzeum loutek, prodejna,
hostinec, požární zbrojnice.
Služby nadmístního významu (nákupní za ízení, zdravotní služby, ú ad práce, katastrální ú ad, živnostenský
ad, vyšší odborné školství, kultura, sport apod.) jsou poskytovány m sty Trhové Sviny, Velešín, Kaplice
a eský Krumlov.
Za dalšími pot ebami nadmístní ob anské vybavenosti vyjíždí lidé do krajského m sta eské Bud jovice,
a to zejména do vyšších odborných, st edních a vysokých škol, dále pak za odbornými léka i (služby sociální
pé e, zdravotní za ízení, nemocnice), státní správou, kulturou a sportovními aktivitami (divadlo, kino,
muzeum, fotbalový, atletický a zimní stadion, krytý plavecký bazén apod.).
V ešeném území p edstavují riziko mimo ádné události vzniklé p sobením p írodních sil (zátopy a povodn )
a antropogenní inností (nap . rizika havárií na silnicích).
Zapojení obce do struktury osídlení je možno považovat za stabilizované a nejsou o ekávány zásadní
zm ny. Docházka do mate ské školky a základní školy I. stupn bude i nadále zajišt na v obci Svatý Jan
nad Malší. Další využívanou možností je dojížd ní do škol zpravidla v míst zam stnání rodi . Vyšší
ob anská vybavenost st edních a odborných škol bude nadále zabezpe ena p edevším v Trhových Svinech
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a eských Bud jovicích. Kapacita ostatní ob anské vybavenosti pro pokrytí pot eb uvažovaného nár stu
obyvatel je dosta ující. ÚP umož uje rozvoj (na stávajících i nov navržených plochách ob anského
vybavení a smíšených obytných) za ízení nových obchod , ubytovacích, stravovacích a sportovních
za ízení.
ZAJIŠT NÍ POT EB DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Svatý Jan Nad Malší leží nedaleko významné silnice I. t ídy I/3 sm r (E55) spojující dálnici D1 s Benešovem,
Táborem, eskými Bud jovicemi a Rakouskem.
Z hlediska širších dopravních vztah je nejvýznamn jší silnice III. t ídy III/1567, která spojuje Velešín Svachov - Svatý Jan nad Malší - Lo enice - N chov - Trhové Sviny.
Hromadná p eprava je zajiš ována linkovými autobusy. Obec má p ímé autobusové spojení s m sty Velešín,
eské Bud jovice a Trhové Sviny. Rozhodujícím prvkem dopravního systému je silni ní automobilová
doprava. Dostupnost obce na okolní sídla lze pokládat za dobrou.
Nejbližší železni ní stanice je cca 7 km od centra obce ve vlakové stanici Velešín m sto.
ešené území protíná n kolik cyklotras vedených p evážn po silnicích II. a III. t íd a po místních
komunikacích.
ZAJIŠT NÍ POT EB TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících za ízení, která ÚP respektuje a navrhuje její dopln ní
v souladu s rozší ením zástavby.
Význam území pro vodní hospodá ství
Do zájmového území od západu zasahují ochranná pásma (I. a II. stupn ) vodního zdroje ímov (ÚV Plav).
Do severovýchodní ásti území dále zasahuje ochranné pásmo (II. stupn ) vodního zdroje Mokrý Lom.
Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Z hlediska širších vztah je pro ešené území významná eka Malše s vodní nádrží ímov, která kopíruje
jižní a západní hranici ešeného území.
Celé správní území je za azeno do seznamu zranitelných oblastí, pro které platí zvláštní režim na ochranu
povrchových a podzemních vod.
Zásobování pitnou vodou
Svatý Jan nad Malší má vybudovaný vlastní vodovod. Zdrojem vody vodovodu jsou t i vrty jihovýchodn od
obce. Sídlo Sedlce je z ásti zásobováno pitnou vodou z individuálního vodovodu ZD Lo enice a vlastních
soukromých zdroj . V sídle Chlum používají obyvatelé vlastní soukromé studny nebo samostatné malé
vodovody, napojené na tyto studny.
ÚP po ítá s rozší ení vodovodní sít i využíváním vlastníc vodních zdroj .
es ešené území je veden v severní ásti z k. ú. Branišovice u ímova do k. ú. Sedlce navržený
vodovodní ad z vodovodní sít obce Kladiny. Prochází p es sídla Hrachovy Hory a Sedlce s odbo kou
Svachov a Úlehle s ukon ením ve VDJ Svatý Jan.
Odkanalizování a išt ní odpadních vod
Odkanalizování je ešeno v rámci ešeného území bez dopadu do okolních katastr . Odpadní vody budou
odvedeny splaškovou kanalizací do stávajících i nov navržených OV.
Zásobování elektrickou energií
Pro zásobování elektrickou energií má význam vedení VN 22kV vedené z kmenových linek, které odbo kami
napájí 11 transformoven rozmíst ných po ešeném území. Územním plánem je navrženo dopln ní t ech
nových trafostanic, které zajistí pokrytí nového nár stu spot eby elektrické energie.
Zásobování teplem
Svatý Jan nad Malší využívá obecní kotelnu, která zajiš uje vytáp ní a oh ev vody pro obecní budovy v etn
školy a bytovek.
Telekomunikace a radiokomunikace
Do sousedních katastrálních území zasahují z ešeného území telekomunika ní kabely.
Ochranné režimy A R
Celé ešené území spadá do ochranného pásma radioloka ního prost edku RTH T ebotovice.
NAPOJENÍ PRVK ÚSES
Regionální úrove ÚSES je v území zastoupena regionálními biokoridory RBK 58 „ ímov - Dlouhá“, RBK 59
„Dlouhá - U Houdk “ a regionálním biocentrem RBC 592 „Dlouhá“.
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RBK 58 p ichází do ešeného území (do k. ú. Sedlce) ze severozápadní ásti z k. ú. Branišovice u ímova
a je veden jižním sm rem p es vodní nádrž ímov, její p ítok a p írodní a lesní plochy. Napojuje na RBC
592 (k. ú. Sedlce a Chlum nad Malší), které je tvo eno lesními porosty, vodním tokem eky Malše a dalšími
vodními plochami. Zasahuje do sousedního k. ú. Dlouhá (v grafické ásti ÚP Net ebice ozna eno . 15).
Z RBC vychází RBK 59, jež vede p ilehlými lesními porosty po obou b ezích eky Malše. V jižní ásti
ešeného území p echází na území sousedních obcí, a to do k. ú. Dlouhá (v grafické ásti ÚP Net ebice
ozna eno BK 15-16) a k. ú. Po ešín.
Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LBK) p echází z ešeného území do okolních katastrálních území
nebo se jich dotýkají v t chto místech:
- v jižní ásti ešeného území (k. ú. Chlum nad Malší) v RBK 59 je vloženo LBC 9 „Dílny“, které
pokra uje do sousedního k. ú. Po ešín;
- p i jihovýchodním okraji ešeného území (k. ú. Chlum nad Malší) je vymeteno LBC 13 „U trávníku“,
které se z v tší ásti nachází jako BC 11086 v k. ú. Nesm u Lo enic;
- do místní ásti Pod Horou zasahuje cca 20 m úsek LBK 23 „Pašinovický potok“, který vychází z LBC
14 a pokra uje do sousední obce k. ú. Lo enice jako BK 12077;
- do severovýchodní ásti ešeného území k. ú. Svatý Jan nad Malší p ichází ze sousední obce k. ú.
Lo enice BK 12070, který je v ÚP vymezen jako LBK 25 „Pod Sv. Janem“.
V rámci širších vztah je v ÚP Svatý Jan Nad Malší ešeno i vymezení interak ních prvk IP 35, které ve
východní ásti k. ú. Svatý Jan nad Malší p echází do k. ú. Lo enice a IP 44 v jihovýchodní ásti k. ú. Chlum
nad Malší zasahuje do k. ú. Lo enice a Nesm u Lo enic.
ešené území pat í mezi migra
významné území, které zasahuje na území všech sousedních obcí.
Z hlediska ešení vzájemných vztah jsou ÚPD sousedících obcí respektovány a je zajišt na
návaznost inženýrských sítí, významných biocenter a biokoridor (viz Výkres širších vztah . 5).

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI ÚP DLE PÚR
PLATNÝCH AKTUALIZACÍ

R, VE ZN NÍ

Politika územního rozvoje eské republiky ur uje požadavky na konkretizaci úkol územního plánování
v republikových, mezinárodních a nadregionálních souvislostech, ur uje strategii a základní podmínky pro
napl ování t chto úkol a stanovuje republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného
rozvoje území. V Politice územního rozvoje se rovn ž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na zm ny v
území, které svým významem p esahují území jednoho kraje, a dále stejn významné oblasti se specifickými
hodnotami a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené
oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech zm n v jejich
využití a úkoly pro územní plánování.
Územního plánu obce Svatý Jan nad Malší je proveden z hlediska souladu s kapitolami 2 a 3 Politiky
územního rozvoje R ve zn ní platných aktualizací (dále jen "APÚR").
Území ešené ÚP Svatý Jan nad Malší je sice v m ítku zpracované APÚR sou ástí rozvojové osy
ozna ené „OS6“, koridoru konven ní železni ní dopravy ozna eném „C-E551“, koridoru kapacitní silnice
ozna eném „D3“ a koridoru dálnice ozna eném „R3“, ale pro ešené území nevyplývají z APÚR žádné
konkrétní podmínky a požadavky.
REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠT NÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
• republiková priorita (14)
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví. Zachovat ráz jedine né urbanistické struktury území, struktury osídlení
a jedine né kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají zna nou hodnotu,
nap . i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by m la být provázána s pot ebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V n kterých p ípadech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu,
v jiných p ípadech je t eba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v ase prom nným celkem,
který vyžaduje tv í, avšak citlivý p ístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její st žejní
kulturní, p írodní a užitné hodnoty.

ÚP Svatý Jan nad Malší pln respektuje dochované architektonické, urbanistické a p írodní hodnoty.
Citlivým komponováním zastavitelných ploch, vymezením zastav ného území a stanovením podmínek pro
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využití ploch s rozdílným zp sobem využití chrání stávající urbanistickou strukturu, strukturu osídlení
i jedine nost t chto lokalit, které jsou výrazem identity území jeho historie i tradice. Ochrana p írodních
hodnot je zam ena p edevším na ochranu krajinného rázu, systému p írodních i um lých vodních tok a
ploch, lesních komplex , území Evropsky významné lokality a významných dálkových pohled . Dochází
k propojení ešených sídel s krajinou, jsou navrhovány nové plochy zelen na ve ejných prostranstvích
a na plochách vyhrazené a soukromé zelen . Rozvoj p írodních hodnot je zajišt n návrhem vymezení
ÚSES, rozvoj kulturních a historických hodnot je zam en p edevším na úpravy staveb a ve ejných
prostranství.
Bránit upadání venkovské krajiny jako d sledku nedostatku lidských zásah .

Obytná území nacházející se mimo jednotlivá sídla (nap . samoty; místní ásti Hrachovy Hory, Pod Horou,
Zahrádky, atd.) jsou len ny plochami bydlení, bydlení - zahrady a plochy zem
lské - soukromá zele tak,
aby byl chrán n venkovský ráz místní krajiny a bylo omezeno a eliminováno pronikání m stských funkcí
a architektonických tvar do soubor venkovských hospodá ských usedlostí. Sou asn je ÚP dbáno na
zachování charakteru rozptýlené zástavby t chto obytných území.
• republiková priorita (14a)
i plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru p i zohledn ní ochrany kvalitní
zem
lské, p edevším orné p dy a ekologických funkcí krajiny.

ÚP Svatý Jan nad Malší zajiš uje ochranu zem
lské a lesní p dy a minimalizuje jejich zábory na
nezbytnou míru. Rozvojové plochy vymezuje p ednostn mimo lesní pozemky a mimo I. a II. t ídu ochrany
zem
lského p dního fondu (pokud se nejedná o území, kde se nachází výlu
pozemky s t mito
kvalitními p dami).
• republiková priorita (15)
i zm nách nebo vytvá ení urbánního prost edí p edcházet prostorov sociální segregaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální
sledky a navrhnout ešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovn .

Návrhem nového využití, p estavbou chátrajících nebo nedostate
využívaných areál a urbanistických
celk , p edchází územní plán prostorov sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel. Pro uplatn ní této priority v územním plánu byly vymezeny plochy pro bydlení, plochy ob anského
vybavení, plochy výroby a skladování, plochy smíšené zástavby (smíšené obytné, smíšené výrobní), plochy
estavby v nevyhovujících územích.
• republiková priorita (16)
i stanovování zp sobu využití území v územn plánovací dokumentaci dávat p ednost komplexním ešením p ed
uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná
ešení územního rozvoje je zapot ebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s ur ením
a charakterem oblastí, os, ploch a koridor vymezených v PÚR R.

ÚP up ednost uje komplexní ešení p ed uplatn ním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých
sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Stanovují se podmínky pro ochranu p írodních hodnot, jsou
zohledn ny historicky a kulturn cenné stavby. S p ihlédnutím k jejich hodnotám jsou stanoveny podmínky
pro využití ploch a prostorové uspo ádání, ímž je zp tn ovliv ována kvalita života obyvatel. Ochrana
životního prost edí je do návrhu ÚP zapracována zejména p i návrhu ÚSES, ploch zem
lských- soukromé
zelen . Navrhuje se zásobování elektrickou energií a vodou, navrhuje se rovn ž odkanalizování. U nové
výstavby je nutné respektovat zastav né území s ohledem na charakter a rozmíst ní povolovaných staveb,
který koresponduje se sou asným stavem zástavby. Rovn ž je nutné uplat ovat prvky doprovodné zelen .
• republiková priorita (16a)
i územn plánovací innosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména m st a region , který
edstavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odv tvových a asových hledisek.

ešení ÚP vychází z principu integrovaného rozvoje území. Zohled uje nezbytnou koordinaci zejména mezi
bytovou výstavbou a rozvojem podmi ujícího technického a ob anského vybavení. Napl ování této
koordinace v praxi je podmínkou pro vyvážený rozvoj území.
• republiková priorita (17)
Vytvá et v území podmínky k odstra ování d sledk hospodá ských zm n lokalizací zastavitelných ploch pro vytvá ení
pracovních p íležitostí zejména v hospodá sky problémových regionech a napomoci tak ešení problém v t chto
územích.

ÚP vytvá í podmínky pro nové pracovní p íležitosti návrhem ploch ob anského vybavení zejména pro malé
a st ední podnikatelské subjekty, ploch výroby a skladování, ploch smíšeného využití. Nové zám ry v ÚP
jsou v souladu s pot ebou vymezování dostatku vhodných zastavitelných ploch, které by mohly být
nabídnuty zájemc m o investice, které by pro dané území znamenaly nové pracovní p íležitosti.
• republiková priorita (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvá et p edpoklady pro posílení partnerství mezi m stskými
a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
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ÚP napl uje požadavek APÚR R na mnohostranný rozvoj sídelní struktury vytvo ením podmínek
(vymezením zastavitelných ploch, stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití,
stanovením celkové urbanistické koncepce, stanovením koncepce ve ejné infrastruktury i koncepce
uspo ádání krajiny) pro harmonický a udržitelný rozvoj sportovních a rekrea ních aktivit a rozvojem služeb
spojených s t mito innostmi.
• republiková priorita (19)
Vytvá et p edpoklady pro polyfunk ní využívání opušt ných areál a ploch (tzv. brownfields pr myslového,
zem
lského, vojenského a jiného p vodu). Hospodárn využívat zastav né území (podpora p estaveb revitalizací
a sanací území) a zajistit ochranu nezastav ného území (zejména zem
lské a lesní p dy) a zachování ve ejné
zelen , v etn minimalizace její fragmentace. Cílem je ú elné využívání a uspo ádání území úsporné v nárocích na
ve ejné rozpo ty na dopravu a energie, které koordinací ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území omezuje
negativní d sledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Ve Svatém Jan nad Malší se nachází území, které je evidováno jako plocha brownfields. Jedná se
o výrobní a skladovací areál p i jižním okraji zastav ného území obce. V minulosti sloužil ZD Lo enice
k chovu hospodá ských zví at, nyní je z ásti využíván k podnikatelským ú el m. ÚP je toto území
vymezeno jako stabilizovaná plocha výroby a skladování a navržená plocha smíšená výrobní SV38 pro
podnikatelské aktivity. Vymezením plochy brownfields v ÚP Svatý Jan nad Malší jsou vytvo eny p edpoklady
pro nové využití nevyužívaných ploch zasažených v minulosti stavební inností. Tím dojde ke snížení záboru
zem
lského p dního fondu. Vymezením stabilizovaných funkcí v zastav ném území v etn podmínek
využití je stanovena jednozna ná podpora intenzifikace jeho využití.
• republiková priorita (20)
Rozvojové zám ry, které mohou významn ovlivnit charakter krajiny, umís ovat do co nejmén konfliktních lokalit
a následn podporovat pot ebná kompenza ní opat ení. S ohledem na to p i územn plánovací innosti, pokud je
to možné a od vodn né, respektovat ve ejné zájmy nap . ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prost edí,
zejména formou d sledné ochrany zvlášt chrán ných území, lokalit soustavy Natura 2000, mok ad , ochranných
pásem vodních zdroj , chrán né oblasti p irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zem
lského
a lesního p dního fondu. Vytvá et územní podmínky pro implementaci a respektování územních systém ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajišt ní ekologických funkcí i v ostatní volné krajin a pro
ochranu krajinných prvk p írodního charakteru v zastav ných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské
krajiny. V rámci územn plánovací innosti vytvá et podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvá et podmínky pro využití p írodních zdroj .

ÚP vychází ze zjišt ného stavu v území a požadavk na jeho využití, které byly vyhodnoceny a komplexn
zpracovány do této výsledné dokumentace. Územní plán respektuje a dále rozvíjí stabilizované
urbanizované struktury ešeného území. Územní aktivity jsou soust ed ny tak, aby nedocházelo
k výraznému ohrožení krajinného rázu a dále z stala zachována charakteristika a typ krajiny a nebylo
omezeno využití p írodních zdroj . ÚP nenavrhuje negativní zásahy do evropsky významné lokality. Jsou
vymezeny prvky ÚSES. Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke snížení biologické
rozmanitosti a funk nosti ekosystém s ohledem na trvale udržitelné žití. V rámci koncepce uspo ádání
krajiny jsou v nezastavitelném území vymezeny plochy vodní a vodohospodá ské, lesní, p írodní,
zem
lské, zem
lské - soukromá zele a smíšené nezastav ného území.
• republiková priorita (20a)
Vytvá et územní podmínky pro zajišt ní migra ní propustnosti krajiny pro voln žijící živo ichy a pro lov ka, zejména p i
umís ování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územn plánovací innosti omezovat nežádoucí sr stání sídel
s ohledem na zajišt ní p ístupnosti a prostupnosti krajiny.

Územní plán respektuje stávající strukturu sídel a jejich historickou p dorysnou osnovu, ímž nedochází
k nežádoucímu sr stání jednotlivých sídel. Stanovené podmínky týkající se zachování p ších
a cykloturistických komunikací, lesních a polních cest podporují zajišt ní prostupnosti krajiny. ÚP zajiš uje
podmínky pro migra ní propustnost krajiny pro voln žijící živo ichy vymezením prvk ÚSES a respektuje
migra
významná území. Liniové koridory technické infrastruktury jsou sdružovány se stávajícími tak, aby
nedocházelo k další fragmentaci krajiny.
• republiková priorita (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dot enými obcemi p ed zastav ním pozemky nezbytné pro vytvo ení souvislých ploch
ve ejn p ístupné zelen (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na
jejichž území je krajina negativn poznamenána lidskou inností, s využitím její p irozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pás nezastav ného území v bezprost edním okolí velkých m st, zp sobilých pro nenáro né formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost a zachování prostupnosti krajiny.

V ešeném území není krajina výrazn negativn poznamenaná lidskou inností. Plochy zelen jsou
územním plánem koncipovány tak, aby vytvo ily ucelený spojitý systém, který zajistí propojení zelen
v urbanizovaném a neurbanizovaném území a zapojí ho do systému ekologické stability. Tyto plochy lze
využít pro nenáro né formy krátkodobé rekreace. Pro zachování propustnosti krajiny ÚP Svatý Jan nad
Malší vymezuje ve ejn p ístupné plochy (plochy ve ejných prostranství) typické pro charakter krajiny
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v bezprost ední blízkosti zastav ného území i zastavitelných ploch pro propojení s okolní krajinou. ÚP
rovn ž stabilizuje dopravní plochy, které lze využít pro r zné formy turistiky.
• republiková priorita (22)
Vytvá et podmínky pro rozvoj a využití p edpoklad území pro r zné formy cestovního ruchu (nap . cykloturistika,
agroturistika, poznávací turistika), p i zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních
z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umož ují celoro ní využití pro r zné formy turistiky (nap . p ší,
cyklo, lyža ská, hipo).

Obec Svatý Jan nad Malší díky své poloze na kopci nad ekou Malše a díky blízkosti významných
turistických cíl (nap . eské Bud jovice, eský Krumlov, Kle , z ícenina hradu Velešín) se m že postupn
stát cílem cestovního ruchu. ÚP vytvá í nové podmínky pro cykloturistiku, agroturistiku a poznávací turistiku,
podporuje propojení krajiny také z hlediska cestovního ruchu. Je umožn no budování nových cyklostezek,
turistických tras, penzion a dalších objekt sloužících pro cestovní ruch.
• republiková priorita (23)
Podle místních podmínek vytvá et p edpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitn ní dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P i umís ování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z t chto hledisek ú elné, umís ovat tato za ízení soub žn .
Zmír ovat vystavení m stských oblastí nep íznivým ú ink m tranzitní železni ní a silni ní dopravy, mimo jiné
i prost ednictvím obchvat m stských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opat eními v území. Zárove však
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostate ný odstup od vymezených koridor pro
nové úseky dálnic, silnic I. t ídy a železnic, a tímto zp sobem d sledn p edcházet znepr chodn ní území pro dopravní
stavby i možnému nežádoucímu p sobení negativních ú ink provozu dopravy na ve ejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opat ení na eliminaci t chto ú ink ).

Územní plán formuje podmínky pro koordinované umis ování ve ejné infrastruktury v území a její rozvoj jsou vytvo eny podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozši ováním a zkvalit ováním dopravní
infrastruktury s ohledem na požadavky ochrany ve ejného zdraví, rovn ž jsou vytvo eny p edpoklady pro
zkvalitn ní technické infrastruktury.
• republiková priorita (24)
Vytvá et podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozši ováním a zkvalit ováním dopravní infrastruktury s ohledem
na pot eby ve ejné dopravy a požadavky ochrany ve ejného zdraví, zejména uvnit rozvojových oblastí a rozvojových os.
Možnosti nové výstavby je t eba dostate nou ve ejnou infrastrukturou p ímo podmínit. Vytvá et podmínky pro
zvyšování bezpe nosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpe nosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany p ed hlukem
a emisemi, s ohledem na to vytvá et v území podmínky pro environmentáln šetrné formy dopravy (nap . železni ní,
cyklistickou).

Koncepce ÚP respektuje stávající plochy a za ízení dopravní infrastruktury (doprava silni ní, cyklistická
a p ší). ÚP prov il a navrhl dopravní napojení jednotlivých lokalit na stávající komunikace. Ochrana
obyvatel p ed hlukem a emisemi z dopravy je zajišt na vlastní lokalizací rozvojových ploch pro bydlení
i ob anského vybavení p ednostn
mimo dosah negativních ú ink
zdroj
hluku (stávajících
i potenciálních) a stanovením územních podmínek, které umožní zklidn ní dopravy a zvýšení bezpe nosti
v zastav ných územích sídel a stanovením podmínek pro využití ploch vyžadujících ochranu obyvatelstva
ed hlukem a emisemi.
• republiková priorita (24a)
Na územích, kde dochází dlouhodob k p ekra ování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limit pro ochranu
lidského zdraví, je nutné p edcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspo ádáním ploch v území obcí
vytvá et podmínky pro minimalizaci negativních vliv koncentrované výrobní innosti na bydlení. Vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostate ný odstup od pr myslových nebo zem
lských areál .

Nové plochy výstavby jsou v blízkosti silnic III. t íd navrhovány pouze ve Svatém Jan nad Malší
a to v omezené mí e. P ípadná výstavba je podmín na dodržením hygienických hlukových limit
v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a chrán ných venkovních prostorech. Rovn ž návrh
ploch pro obytnou zástavbu je ešen tak, aby byl zachován dostate ný odstup od výrobních ploch
a zem
lských areál . Pro stávající i navržené plochy výroby a skladování je stanovena podmínka
nep ekro ení negativních vliv na sousední pozemky.
• republiková priorita (25)
Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami
v území (záplavy, sesuvy p dy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah p ípadných škod. Zejména zajistit
územní ochranu ploch pot ebných pro umís ování staveb a opat ení na ochranu p ed povodn mi a pro vymezení území
ur ených k ízeným rozliv m povodní. Vytvá et podmínky pro zvýšení p irozené retence srážkových vod v území
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k um lé akumulaci vod.

Celé správní území spadá do zranitelných oblastí. Územní plán umož uje realizaci protierozních,
revitaliza ních, protipovod ových a ochranných opat ení v krajin v rámci ve všech plochách s rozdílným
zp sobem využití. Územní plán nenavrhuje žádná protipovod ová opat ení. Uvnit záplavového území je
možné rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná krajinná revitaliza ní
opat ení.
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V zastav ných územích a zastavitelných plochách vytvá et podmínky pro zadržování, vsakování i využívání deš ových
vod jako zdroje vody a s cílem zmír ování ú ink povodní.

Jsou vytvo eny podmínky pro zvýšení p irozené retence srážkových vod jako alternativy k um lé akumulaci
vod jako zp sob ochrany p ed suchem. V zastav ných územích i v zastavitelných plochách jsou vytvo eny
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání deš ových vod jako zdroje vody a s cílem zmír ování
ink povodní.
• republiková priorita (26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjime ných a zvláš od vodn ných p ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro p emíst ní zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku povod ových škod.

ešení ÚP Svatý Jan nad Malší nevymezuje zastavitelné plochy do záplavového území.
• republiková priorita (27)
Vytvá et podmínky pro koordinované umís ování ve ejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její ú elné
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvá et rovn ž podmínky pro zkvalitn ní dopravní dostupnosti obcí (m st), které
jsou p irozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktu e t chto obcí zlepšovaly
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
i ešení problém udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastr ) k dialogu všech partner ,
na které mají zm ny v území dopad a kte í mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prosp ch územního rozvoje.
i územn plánovací innosti stanovovat podmínky pro vytvo ení výkonné sít osobní i nákladní železni ní, silni ní,
vodní a letecké dopravy, v etn sítí regionálních letiš , efektivní dopravní sít pro spojení m stských oblastí
s venkovskými oblastmi, stejn jako ešení p eshrani ní dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klí ovými
edpoklady hospodá ského rozvoje ve všech regionech.

ÚP Svatý Jan nad Malší umož uje umís ovat stavby a za ízení ve ejné infrastruktury ve všech plochách
s rozdílným zp sobem využití. P i vymezování nových zastavitelných ploch byl výrazn zohled ován
stávající stav ve ejné infrastruktury a to p edevším z d vod jejího možného hospodárného a ú elného
využití p i dalším rozvoji obce.
• republiková priorita (28)
Pro zajišt ní kvality života obyvatel zohled ovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho ešení ve všech
pot ebných dlouhodobých souvislostech, v etn nárok na ve ejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních
stských prostor a ve ejné infrastruktury je nutné ešit ve spolupráci ve ejného i soukromého sektoru s ve ejností.

Koncepce rozvoje území je ešena ve spolupráci soukromého i ve ejného sektoru a vytvá í do budoucna
dobré a dostate
vyvážené podmínky pro kvalitní život trvale žijících obyvatel i pro návšt vníky území.
Pro zkvalitn ní podmínek obyvatel je navržena ve ejná infrastruktura a plochy ob anského vybavení
pro zvýšení standardu kvality služeb a pro rekrea ní a sportovní aktivity.
• republiková priorita bod (29)
Zvláštní pozornost v novat návaznosti r zných druh dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné
pro efektivní integrované systémy ve ejné dopravy nebo m stskou hromadnou dopravu, umož ující ú elné propojení
ploch bydlení, ploch rekreace, ob anského vybavení, ve ejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na
kvalitní životní prost edí. Vytvá et tak podmínky pro rozvoj ú inného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatel m rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvá et podmínky pro vybudování
a užívání vhodné sít p ších a cyklistických cest, v etn doprovodné zelen v místech, kde je to vhodné.

ÚP respektuje stávající sí silnic III. t ídy procházejících správním územím obce. I na dále je po ítáno
s provázaností r zných druh dopravy. Stanovením podmínek pro plochy s rozdílným zp sobem využití jsou
vytvo eny p edpoklady pro vybudování dopravní infrastruktury a následné využívání vhodné sít p ších
i cyklistických cest. Podmínky p ípustného využití v rámci ploch dopravní infrastruktury jsou formulovány
s cílem podpo it výsadby doprovodné zelen v místech, kde je to vhodné.
• republiková priorita (30)
Úrove technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby
spl ovala požadavky na vysokou kvalitu života v sou asnosti i v budoucnosti.

ÚP zohled uje systém zásobování vodou, založeném na vybudovaném ve ejném vodovodu se zdroji
podzemní pitné vody v etn likvidace odpadních vod. Územní plán navrhuje rozvoj sítí vodovod
a kompletní do ešení likvidace odpadních vod výstavbou OV. Je umožn no využití individuálních zdroj
pitné vody a alternativní využívání domovních istíren odpadních vod nebo jim ekvivalentních technologií,
které jsou v souladu s p íslušnou legislativou.
• republiková priorita (31)
Vytvá et územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpe né výroby energie z obnovitelných zdroj ,
šetrné k životnímu prost edí, s cílem minimalizace jejich negativních vliv a rizik p i respektování p ednosti zajišt ní
bezpe ného zásobování území energiemi.
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Územním plánem je umožn no umíst ní fotovoltaických systém na plochách výroby a skladování
za spln ní podmínky osazení na st echách budov, a že se nebudou negativn projevovat v dálkových
pohledech a pr hledech. Rovn ž je zde možnost energetického využití biomasy.
• republiková priorita (32)
i stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodn ných m stských ástech
a v souladu s požadavky na kvalitní m stské struktury, zdravé prost edí a ú innou infrastrukturu v novat pozornost
vymezení ploch p estavby.

Územní plán vymezuje dostatek rozvojových ploch pro bydlení. Návrhové plochy jsou sm rovány p edevším
do okrajových ástí jednotlivých sídel, do ploch s nejmenší mírou omezení a s logickými vazbami na
dopravní a technickou infrastrukturu. Pro dostavbu proluk byly vybrány pouze takové plochy, ve kterých je
míra narušení p ípadnou novou výstavbou p ijatelná s ohledem na zachování hodnot posuzovaných lokalit.
ešení ÚP Svatý Jan nad Malší je zpracován v souladu s PÚR

R 2008 ve zn ní Aktualizací . 1-3.

VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI PRIORITAMI ÚP DLE AKTUALIZACE ZÚR
JIHO ESKÉHO KRAJE
Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje byly po ízeny Krajským ú adem Jiho eského kraje a vydány
na 26. zasedání Zastupitelstva Jiho eského kraje dne 13. zá í 2011 pod íslem usnesení 293/2011/ZK-26.
Dále byly Krajským ú adem Jiho eského kraje po ízeny tyto aktualizace ZÚR J K:
•

1. aktualizace ZÚR Jiho eského kraje nabyla ú innosti dne 18. prosince 2014,

•

2. aktualizace ZÚR Jiho eského kraje nabyla ú innosti dne 17. prosince 2015,

•

3. aktualizace ZÚR Jiho eského kraje nabyla ú innosti dne 17. prosince 2015,

•

5. aktualizace ZÚR Jiho eského kraje nabyla ú innosti dne 9. b ezna 2017,

•

6. aktualizace ZÚR Jiho eského kraje nabyla ú innosti dne 9. b ezna 2018.

Z aktualizací Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje vyplývají pro ešené území tyto
priority:
viz kap. a) AZÚR - Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území v etn zohledn ní priorit stanovených v politice územního rozvoje
bod (1)
Územní plán Svatý Jan nad Malší eší rozvoj obce v souladu podmínkami trvale udržitelného rozvoje.
Umož uje rozvoj aktivit, které povedou k rozvoji podnikatelského prost edí ešeného území.
bod (2)
ešení územního plánu Svatý Jan nad Malší pln respektuje zásady pro rozhodování v území, napl uje
úkoly pro územní plánování dot ených tak, jak je stanovují APÚR R a respektuje princip udržitelného
rozvoje ve všech jeho pilí - p íznivého životního prost edí, zdravého hospodá ského rozvoje a sociální
soudržnosti obyvatel.
bod (3) - stanovení priorit pro zajišt ní p íznivého životního prost edí:
a. vytvá et podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny
Územní plán Svatý Jan nad Malší vytvá í p edpoklady pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené
a ekologicky stabilní krajiny. ÚP vymezuje regionální systém ekologické stability v souladu s AZÚR J K.
ešení územního plánu pln respektuje území evropsky významné lokality. Jsou stanoveny podmínky pro
založení a fungování vymezených prvk ÚSES. Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy p írodní (P)
s jednozna
vyjád enou prioritou ochrany p írody stanovenou podmínkami využití plochy s rozdílným
zp sobem využití. Plochy biokoridor jsou vymezeny tzv. p ekryvnou funkcí, nebo krom p írodní funkce
plní i množství ostatních funkcí. Sou asn s koncepcí uspo ádání krajiny a navrženými opat ení, ešení ÚP
zvyšuje podíl zatravn ných ploch a vzrostlé zelen , stabilizuje vodní plochy, nerozši uje ornou p du a tím
snižuje vodní i v trnou erozi ešeného území.
b. minimalizovat zábory zem lského p dního fondu a negativní zásahy do pozemk ur ených k pln ní funkcí
lesa

Územní plán zajiš uje ochranu zem
lské a lesní p dy a minimalizuje jejich zábory na nezbytnou míru.
c. zajistit ochranu, zachování a obnovu jedine ného výrazu kulturní krajiny p ispívající k vytvá ení charakteru
typického krajinného rázu pro Jižní

echy

Územní plán respektuje ráz vesnic i okolní krajiny typických pro ešené území. Pro ochranu krajinného rázu
a dalších hodnot území jsou územním plánem navrženy podmínky prostorového uspo ádání urbanizovaných
ploch. Rozvoj sídel je ešen v kontextu rozvoje ve ejné infrastruktury (zp ístupn ní lokalit, zajišt ní
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odkanalizování a zásobování pitnou vodou, zásobování elektrickou energií) a koncipován tak, aby byly
minimalizovány negativní vlivy rozvoje p edevším na p írodní a krajinné hodnoty.
d. vytvá et podmínky pro ochranu území p ed potencionálními riziky a p írodními katastrofami (nap . povodn ,
záplavy, eroze p dy, selhání technologického systému)

ešené území pat í mezi ohrožené území potenciálními riziky a p írodními katastrofy, nebo celé spadá do
zranitelných oblastí. V rámci koncepce uspo ádání krajiny jsou v ešeném území vymezeny plochy a
koridory ÚSES umož ující realizaci revitaliza ních opat ení v krajin eliminující erozi, negativní dopady
záplav, apod. V rámci ploch s rozdílným zp sobem využití mimo zastav ná území je umožn no realizovat
stavby a opat ení na ochranu p ed povodn mi s tím, že v jejich d sledku nedojde ke snížení reten ních
schopností území a urychlení odtoku srážkových vod z n j. Ve vymezeném záplavovém území Q100
a záplavovém území aktivní zóny eky Malše nejsou ÚP Svatý Jan nad Malší vymezovány zastavitelné
plochy. Územním plánem je stanovena likvidace deš ových vod na vlastních pozemcích. Navrženou
výstavbou nebudou negativn ovlivn ny odtokové pom ry.
e. vytvá et podmínky pro zajiš ování ochrany vodních pom , chrán ných oblastí p irozené akumulace vod (dále
též jen „CHOPAV“)

Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystém v území jsou podpo eny
a vytvo eny územní opat ení formou revitalizací vodních tok , vymezením ploch smíšených nezastavitelného
území apod., která povedou ke zvýšení reten ní schopnosti území, s cílem zabezpe it ochranu zdroj
kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí pot eby kraje.
f. podporovat a vytvá et taková ešení, která povedou k ochran ovzduší, p d a vod v území a k minimalizaci
jejich zne išt ní

Územní plán nevymezuje plochy pro evidentní zdroje zne išt ní ovzduší, p d a vod v území. Evidované
lokalita staré ekologické zát že je zavezena a pravd podobn i rekultivována.
g. podporovat a vytvá et taková ešení, která povedou k ochran ovzduší, p d a vod v území a k minimalizaci
jejich zne išt ní

Územním plánem jsou pln respektována a zachována stávající krajiná sky cenná území. Jsou
minimalizovány stavby ve volné krajin , které nenaruší celkový ráz krajiny a p vodní zástavby a neohrozí
írodu.
bod (4) - stanovení priorit pro zajišt ní hospodá ského rozvoje kraje:
a. situovat rozvojové zám ry, v etn zám
v deckovýzkumného a inova ního charakteru, zejména
v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v souladu s Politikou územního rozvoje R 2008
a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu vymezených v této dokumentaci

Rozvojové plochy jsou vymezeny úm rn potenciálu sídla, navazují na stabilizované území a jsou ešeny
zejména pro lokální pot eby obyvatel.
b. up ednostnit využití transforma ních území oproti rozvoji v dosud nezastav ném území, tzn. p ednostn
využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastav ném území, s cílem podpo it p ednostn rekonstrukce
a p estavby za ú elem využití brownfields

Pro využití evidované plochy brownfields je ÚP Svatý Jan nad Malší navržena p estavba v hodná
k podnikání. Vymezením plochy p estavby a stanovením podmínek využití ve stabilizovaných plochách
v zastav ném území jsou vytvo eny podmínky pro intenzifikaci zastav ného území. Územní plán vytvá í
podmínky pro polyfunk ní využívání opušt ných výrobních areál stanovením podmínek umož ujících jejich
znovuvyužití.
c. zabezpe it rozvoj cestovního ruchu na území Jiho eského kraje, tzn. vytvo it podmínky a prostor pro udržitelný
rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v oblasti turistiky

Územním plán nenavrhuje zám ry na podporu hromadných forem cestovního ruchu a rekreace. Vymezuje
cestní sít po možný rozvoj cykloturistického a turistického potenciálu. Je umožn no budování nových
cyklostezek, a turistických tras. Jsou navrženy plochy na podporu mnohostranných odv tví, které podporují
služby cestovního ruchu a rekreace.
d.

vytvá et podmínky pro rozvoj, pop . stabilizaci, venkovských oblastí

ešené území vykazuje p edpoklady pro celkový urbaniza ní rozvoj. Je podporován venkovský ráz
vymezením p evážn nových zastavitelných ploch ur ených k bydlení. Jsou stabilizovány a podporovány
podmínky pro rozvoj r zných forem zem
lské innosti v etn místního zpracování zem
lské produkce
a podmínky pro využití lesních i vodních ploch pro produk ní uplatn ní. Jsou vytvo eny podmínky pro
rekrea ní a turistické využívání území (cykloturistika, poznávací turistika, agroturistika, sportovní využití
etn souvisejících služeb).
e.

vytvá et podmínky pro rozvoj systém dopravní obsluhy a technického vybavení

Koncepce dopravní a technické infrastruktury umož uje pro rozvoj území ve všech plochách (v rámci
stanovení podmínek pro využití ploch) s rozdílným zp sobem využití umis ovat stavby a za ízení dopravní
a technické infrastruktury v etn jejich zm n.
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bod (5) - stanovení priorit pro zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel:
a.

vytvá et podmínky pro eliminaci nep íznivých sociálních vliv a posílení polycentrického uspo ádání sídelní
struktury kraje

Na základ pr zkum a rozbor a s ohledem na charakter území ÚP prosazuje p íznivý urbanistický rozvoj.
Navrhuje ve ejnou infrastrukturu i v okrajových oblastech správního území obce, posiluje nabídku vhodných
rozvojových ploch. Tím potírá nep íznivé sociální vlivy rostoucí plynoucí z rozdílné úrovn zabezpe ení
a kvality života obyvatel, p emž jsou zohledn ny p írodní hodnoty daného území.
b.

vytvá et podmínky pro vyvážený a rovnom rný rozvoj území

Pro snižování nezam stnanosti a zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel jsou územním plánem stabilizovány
stávající plochy výroby a skladování. Pro zajišt ní dalšího rozvoje v míst a snížení po tu vyjížd jících
obyvatel za prací jsou navrženy nové plochy výrobní, ob anského vybavení, smíšené výrobní a smíšené
obytné s dostate nou nabídkou možností dle podmínek využití území.
c.

p i vymezování zastavitelných ploch vylou it nekoncep ní formy využívání volné krajiny

Navržené ešení ÚP Svatý Jan nad Malší zachovává a citliv dopl uje tradi ní vn jší i vnit ní výraz ešených
sídel, vylu uje nekoncep ní formy využívání zastavitelného území. Zastavitelné plochy jsou navrženy
ednostn v zastav ném území v etn proluk a nevyužívaných areál (brownfields). Mimo zastav né
území jsou vymezeny pouze dv plochy technické infrastruktury pro výstavbu OV.
d.

vytvá et podmínky pro zachování a citlivé dopln ní výrazu sídel

Územní plán zachovává a citliv dopl uje výraz všech urbanistických celk ešeného území s cílem uchovat
veškeré urbanisticky, architektonicky, kulturn a p írodn hodnotná území. Ochrana je zajišt na
prost ednictvím vymezením hodnotných území v etn jejich návrhu jejich ochrany a stanovením podmínek
pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
e.

vytvo it podmínky pro odstran ní nebo zmírn ní sou asných ekologických problém

Územním plánem jsou vytvo eny územní podmínky pro odstran ní nebo zmírn ní sou asných ekologických
zát ží. ešení územního plánu nep inese žádné nové zát že na kvalitu životního a obytného prost edí, je
navrženo nové využití plochy brownfields.
f.

p i innosti v území vytvá et podmínky pro zajišt ní odpovídající ochrany ve ejného zdraví

ÚP stanovuje výstupní limity - podmínky pro využití ploch, které budou zajiš ovat odpovídající ochranu
ve ejného zdraví obyvatel ve správním území Svatý Jan nad Malší. ešení územního plánu nep inese
žádné nové zát že na kvalitu životního a obytného prost edí.
VIZ KAP. B) AZÚR - ZP ESN NÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH
V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZM NY ÚZEMÍ,
KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM P ESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI NADMÍSTNÍ
ROZVOJOVÉ OSY)

ešené území Svatý Jan nad Malší 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.
viz kap. c) AZÚR - Zp esn ní vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje
a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
ešené území Svatý Jan nad Malší není sou ástí žádné specifické oblasti.
VIZ KAP. D) AZÚR - ZP ESN NÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO
ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, V ETN PLOCH A KORIDOR
VE EJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV,
U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROV ENO

Zásady AZÚR J K nevymezují ve správním území obce Svatý Jan nad Malší žádnou rozvojovou plochu
nadmístního významu pro bydlení, pro výrobu a pr mysl, pro sport a rekreaci, pro t žbu nerostných surovin
i pro asanaci a asana ní úpravy.
AZÚR J K nevymezují ve správním území obce Svatý Jan nad Malší plochy a koridory nadmístního
významu v oblasti dopravní a technické infrastruktury.
AZÚR prost ednictvím kompletního vymezení prvk ÚSES regionálního významu na území obce Svatý
Jan nad Malší vymezují tyto následující prvky:
- regionální biocentrum RBC 592 „Dlouhá“.
- regionální biokoridory RBK 58 „ ímov - Dlouhá“ a RBK 59 „Dlouhá - U Houdk “
Stanovené zásady pro územn plánovací innost a rozhodování v území:
a.

vymezené prvky ÚSES je ú elné dopl ovat o relevantní skladebné ásti místního ÚSES

Regionální a biokoridory jsou dopln ny o lokální biocentra. Lokální ÚSES je a zp esn n v souladu s principy
projektování ÚSES a s ohledem na stav území.
b.

u vymezených prvk ÚSES musí být vždy zachována jejich funk nost a vymezený charakter
71

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
Funk nost prvk ÚSES vymezených dle AZÚR J K je zachována. ÚP p ednostn stanovil pro tyto plochy
využití území jako plochy p írodní, vodní a vodohospodá ské nebo plochy lesní. Vymezené prvky ÚSES jsou
chrán ny p ed zm nou využití území, jež by snížila stávající stupe ekologické stability.
c.

u vymezených prvk ÚSES nesmí být narušena jejich kontinuita

Jednotlivé skladebné ásti jsou v souladu s principy projektování ÚSES a s ohledem na stav v území
up esn ny a dopln ny v m ítku územního plánu tak, aby co nejvíce využívaly stávajících fragment
ekologicky stabiln jších ploch v krajin . Kontinuita systému je v minimální mí e narušena pouze stávajícími
komunikacemi.
d.

v p ípad prvk ÚSES vložených do vyšší hierarchie je nutno p i jejich využití respektovat p ísn jší podmínky,
resp. podmínky toho prvku, který pojímá vyšší ochranu

Vyšší hierarchie prvk ÚSES je Územním plánem Svatý Jan nad Malší ochrán na podmínkami pro využití
území prvk ÚSES.
e.

vymezená biocentra musí být chrán na p ed zm nou využití území, která by snížila stávající stupe ekologické
stability, a p ed umis ováním zám
(zejména staveb), které jsou v rozporu s hlavní funkcí t chto ploch

Územním plánem Svatý Jan nad Malší nejsou navrženy zm ny využití ploch na území biokoridor
a biocenter. Jsou navržena pouze opat ení zvyšující ekologickou stabilitu dané lokality.
f.

vymezené biokoridory musí být chrán ny p edevším z hlediska zachování jejich pr chodnosti, je možné do nich
umis ovat dopravní a technickou infrastrukturu, pokud nedojde k p ekro ení p ípustných parametr pro jejich
erušení (p ípadn bude zajišt na pr chodnost jiným opat ením), p itom zejména u dopravní infrastruktury
dbát, aby protnutí bylo co nejkratší, pokud možno kolmo k ose biokoridoru

Všechny vymezené biokoridory jsou pr chodné. V území biokoridor je up ednostn n volný p ístup p ed
oplocením. Nov navržené liniové stavby disponují opat eními zajiš ující migra ní prostupnost.
g.

vymezení skladebných prvk ÚSES v území ložisek není p ekážkou k p ípadnému využití ložiska za podmínky,
že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerost do asn omezeny, p ípadn dojde k do asné úprav
trasy biokoridoru, budou po ukon ení t žby obnoveny v odpovídajícím charakteru, trase a v pot ebném rozsahu

V ešeném území nejsou navrženy žádné jiné zastavitelné plochy ani zám ry, které by mohly ohrozit další
funk nost prvk ÚSES. Svatý Jan nad Malší stanovuje podmínky pro stavby dopravní a technické
infrastruktury na plochách a v koridorech ÚSES. V p ípad st et prvk ÚSES a ložisek nerost v ešeném
území p evládají zájmy ochrany p írody nad p ípadnou t žbou.
h.

v p ípad st etu ploch ložisek nerost Sudom -Št ke , Jistec II, Jistec, Krašlovice, Týn nad Vltavou,
Sudom ice I, Dráchov, Veselí nad Lužnicí-Jatky, Veselí nad Lužnicí I, Veselí nad Lužnicí-Vlkov, Horusice,
Horusice-Vlkov, Novosedly nad Nežárkou, Cep, Cep I, Suchdol nad Lužnicí, Hamr, Tuš , Tuš -Suchdol nad
Lužnicí je t žba sou ástí tvorby ÚSES za podmínky následné rekultivace podporující funkci ÚSES, v p ípad
ložisek Týn nad Vltavou, Sudom ice i a Dráchov pak za sou asného spln ní podmínky pr
žné sanace
ložiska, v p ípad budoucí t žby u ložisek Hamr, Kolence-Pecák a Kolence dojde k do asné úprav trasy
biokoridoru.

Netýká se ešeného území.
VIZ KAP. E) AZÚR - UP ESN NÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE P ÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZA NÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

Vyhodnocení podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních hodnot
bod (46)
Stanovené zásady pro územn plánovací innost a rozhodování v území:
a.

respektovat ochranu p írodních hodnot ve zvlášt chrán ných územích, evropsky významných lokalitách
a pta ích oblastech, respektovat cílovou charakteristiku krajiny dle vymezení krajinného typu, podporovat
obnovu a dopln ní krajinných prvk a segment ve prosp ch posílení ekologické stability krajiny

ešení územního plánu vymezuje rozvojové plochy tak, aby ctily hodnoty p írodního a krajinného prost edí
ešeného území. Podmínky využívání jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití respektují zvýšenou
estetickou hodnotu území spo ívající v harmonickém uspo ádání p írodních a civiliza ních prvk ,
podpo enou existencí p írodních hodnot (skladebné ásti ÚSES, významný krajinný prvek, památné stromy,
apod.).
b.

podporovat ešení sm ující k vyváženosti zájm ochrany p írody a zájm podporujících rozvoj hospodá ských,
socioekonomických aktivit v etn rekrea ního využití území

Jsou zachovány pohledov exponované partie v krajin a striktn vymezeny p írodní hodnoty, které
podporují ešení sm ující k vyváženosti zájm ochrany p írody a zájm
podporujících rozvoj
hospodá ských, socioekonomických aktivit v etn rekrea ního využití území.
c.
d.

p i navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohled ovány zásady ochrany zem
lského p dního
fondu a pozemk ur ených k pln ní funkce lesa
nové zastavitelné plochy budou pokud možno vymezovány v návaznosti na již urbanizované území
(tj. zastav né území nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za cenu mén pozitivního dopadu
na ochranu zem
lského p dního fondu
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e.

p i navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledn ny zásady ochrany p írody a krajiny

Územním plánem jsou vytvo eny p edpoklady k zabezpe ení trvalého souladu všech p írodních hodnot
v území. V rámci ešeného území ÚP Svatý Jan nad Malší nevymezuje žádné zastavitelné plochy, které by
mohly negativn ohrozit p írodní hodnoty a celkový krajinný ráz. Výstavba rodinných dom bude mít
charakter rozvoln né, ídké zástavby s prostornými zahradami, kde zahradní zele bude p evyšovat nad
zpevn nými plochami. Ochrana p írody a krajiny byla zohledn na zejména p i návrhu urbanistické koncepce
- viz kapitola b), c), e), f) výrokové ásti.
f.

p i stanovování podmínek využití území dbát na posilování reten ní schopnosti území, ve vztahu k posílení
biodiverzity a k protipovod ové prevenci, podporovat obnovu b ehových porost a ploch lužních les , vytvo ení
ochranných pásem travních porost v údolních nivách

ÚP respektuje vodohospodá ské zájmy v území, ochranu p irozených koryt vodních tok , vodních ploch,
ochranu zdroj podzemní a povrchové vody a vodních ekosystém . K posilování reten ní schopnosti území,
ve vztahu k posílení biodiverzity a k protipovod ové prevenci jsou územním plánem podpo ena a vytvo ena
opat ení vymezením ploch p írodních a ploch smíšených nezastav ného území, respektováním travnatých
pás kolem vodních ploch, tok a komunikací, apod.
g.
h.

vytvo it územní p edpoklady k ekologicky p ijatelnému rekrea nímu využití vodních ploch a tok p i omezení
negativního dopadu jejich hospodá ského využití
respektovat vodohospodá ské zájmy v území, ochranu p irozených koryt vodních tok , vodních ploch, ochranu
zdroj podzemní a povrchové vody, minerálních a lé ivých vod a vodních ekosystém , v etn podmínek
ochrany láze ských míst a p írodních lé ivých zdroj v území

Územní plán p ispívá k rozvoji rekrea nímu využití návrhem plochy ob anského vybavení - sportu poblíž
rybníka v Sedlci, jenž nebude mít negativní dopad na jejich hospodá ské využití. ÚP respektuje
vodohospodá ské zájmy, chrání vodní a plochy, stabilizuje ochranu zdroj podzemní a povrchové vody.
i.

zajistit územní ochranu vymezených ložiskových území a prognózních ložisek nerostných surovin, up esnit
vymezení území pro t žbu nerostných surovin s ohledem na podmínky ochrany p írody a krajiny a pozemkovou
držbu v dané lokalit , dbát na zajišt ní rekultivace území po t žb surovin s preferencí p írod blízké obnovy
a na ešení zp sobu jeho dalšího využívání.

V rámci koncepce ešení je ÚP zajišt na ochrana ložisek nerostných surovin. Do jejich území nezasahují
rozvojové plochy ani není nijak ohrožena jejich vyt žitelnost. ÚP je podporována rekultiva ní opat ení
žebního území a to p írod blízkým zp sobem.
Vyhodnocení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
bod (47)
a.

vytvá et podmínky pro obnovu a udržování památkového fondu kraje a podporovat rozvoj jeho dalšího možného
využití

Územním plánem jsou vymezena urbanisticky, architektonicky a kulturn hodnotná území. K ochran
charakteru území jsou stanoveny závazné podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, které
obsahují i prostorové uspo ádání.
b.

vytvá et podmínky pro zabezpe ení ochrany a pé e o kulturní památky a o památkové rezervace a zóny, dbát
na kvalitu ešení jejich okolí, a to i z hlediska širších vazeb se zvláštním d razem na památky zasahující
do širšího území (p esahující katastrální území) – „Kon sp ežní železnice eské Bud jovice – Linec ( eská
ást)“, „Schwarzenberský plavební kanál“ a „Rožmberská rybni ní soustava“
Netýká se ešeného území.
c. vytvá et podmínky pro ochranu a využívání dalších, výše neuvedených, kulturních hodnot kraje

Celkovou koncepcí územního plánu jsou stanoveny podmínky pro ochranu a využívání kulturních hodnot
s cílem udržitelnosti území.
d.

respektovat charakter krajiny, podporovat obnovu a dopln ní originálních krajinných prvk a segment
ve prosp ch zachování specifického krajinného rázu, nep ipoušt t zástavbu vymykající se m ítku krajiny
i charakteru zástavby a výrazn narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativn ovliv ující
panoramatické a dálkové pohledy nebo sídelní a krajinné prost edí

K ochran charakteru území jsou stanoveny závazné podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, které obsahují i prostorové uspo ádání. Jsou navržena krajinná opat ení zvyšující hodnotu krajiny
jako celku. Nedochází k jednostrannému p etížení území nevhodnými aktivitami.
e.

vytvá et podmínky pro trvale udržitelný a p im ený rozvoj za ízení a vybavenosti cestovního ruchu, kongresové
a poznávací turistiky v návaznosti na lokality s výskytem kulturních hodnot

Vzhledem k tomu, že Svatý Jan nad Malší disponuje s kvalitním p írodním územím, lze v budoucnu o ekávat
tší zájem návšt vník poznávat tuto ást naší republiky. Proto ÚP vytvá í podmínky pro trvale udržitelný
a p im ený rozvoj za ízení a vybavenosti a cestovního ruchu. Jsou vymezeny turistické a cykloturistické
trasy, jsou navrženy plochy ob anského vybavení a smíšené obytné pro uspokojování rekreant .
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f.

vytvá et podmínky pro za azení lokalit Slavonice a Rožmberská rybni ní soustava do seznamu památek
UNESCO

Netýká se ešeného území.
g.

vytvá et podmínky pro obnovu a rozvoj krajinných památkových zón a území s nesporným krajiná ským
potencionálem.

ešení územního plánu nevyvolává negativní zm nu krajinného rázu. Charakter navržených zm n dává
edpoklady pro udržení i posílení krajinného potenciálu.
Vyhodnocení podmínek koncepce ochrany a civiliza ních hodnot
bod (48) AZÚR
Stanovené zásady pro územn plánovací innost a rozhodování v území:
a.

podporovat ochranu, obnovu a rozvoj ve ejné infrastruktury s ohledem na hodnoty území, zvláštní pozornost
novat za ízením ob anského vybavení a ve ejným prostranstvím

Územním plánem je respektována a chrán na ve ejná infrastruktura. ÚP stabilizuje silni ní dopravu, eší
dopravní napojení, zachovává zásobování pitnou vodou, navrhuje rozvoj odkanalizování území v etn
ist ní odpadních vod, pro návrhové plochy je navrženo rozší ení sít elektrického vedení VN 22 kV v etn
umíst ní trafostanic. Jsou vytvo eny podmínky pro další rozvoj ob anského vybavení i na plochách bydlení
a smíšených obytných, v nichž ob anské vybavení p edstavuje d ležité využití vedle bydlení. Tímto
zp sobem je zajišt na polyfunk nost ploch flexibilita p i možném rozvoji. Rovn ž jsou vytvo eny podmínky
pro vybudování sportoviš - d tských h iš . ÚP respektuje stávající systém ve ejných prostranství stabilizací
všech prostranství zajiš ujících prostupnost území.
b.

vytvá et podmínky pro znovuvyužití již urbanizovaného území, regeneraci brownfields (nap . opušt ných
a nevyužívaných území, nefunk ních pr myslových zón, nevyužívaných dopravních staveb

Jsou vytvo eny podmínky pro znovu využití již urbanizovaného území, územní plán podporuje revitalizaci
zanedbaných území a nevyužitých areál uvnit zastav ného území (brownfields).
c.

dbát na citlivá a kvalitní ešení dostavby a rozvoj dopl kové láze ské infrastruktury, vytvá et podmínky
pro rozvoj láze ských míst Bechyn , T ebo , Vráž u Písku, respektovat požadavk na kvalitní propojení
obytného a p írodního prost edí v území

Netýká se ešeného území.
d.

podporovat vznik za ízení a vybavenosti cestovního ruchu; v oblasti infrastruktury nap . rozvoj informa ního
systému cestovního ruchu, z izování doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku, z izování
nových cykloturistických stezek nebo nau ných stezek v etn
doprovodné infrastruktury, z izování
a propojování hipostezek, v oblasti sportu a rekreace nap . modernizace a rozvoj areál zimních sport
s prioritou komplexnosti t chto areál a jejich celoro ního využití, podpora tvorby produkt prodlužující
sezónnost v regionu.

Koncepce územního plánu stanovením podmínek využití území umož uje rozvoj inností pro posílení
cestovního ruchu (ob anské vybavení, technická a dopravní infrastruktura, služby, apod.). ÚP je podpo eno
intenzivn ji využívat rekrea ního a turistického potenciálu správního území i ke zlepšení propustnosti krajiny.
VIZ KAP. F) AZÚR - STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN, V ETN
JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ

ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO

ešené území v rámci AZÚR J K spadá do oblasti krajinného rázu ObKR 24 - Trhosvinecko a podle
zp sobu využívání je za len no do krajiny lesopolní.
Charakteristika krajiny:
- reliéf vrchovin a pahorkatin, zem
lská krajina je st ídána s lesní krajinou (lesy na 30-70% plochy),
výrazná struktura historické kulturní krajiny, poto ní a
ní nivy, mok ady, lesní porosty se segmenty
írod blízkých les , p írod blízké louky.
Soulad s napl ováním zásad pro innost v území a rozhodování o zm nách v území:
a)

zachovat v nejvyšší možné mí e stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost podporovat dopl ováním
vhodných krajinných prvk , resp. nep ipušt ním vymizení prvk stávajících (nap . minimalizací zábor PUPFL)

Koncepce ešení ÚP zachovává rozmanitost krajiny a podporuje dopl ování vhodných krajinných prvk
a nep ipouští vymizení prvk stávajících. Rozvoj zastavitelných ploch je navrhován s ohledem na
hospodárné využívání zem
lského p dního fondu, na zachování ochrany krajiny a krajinných hodnot.
Zábory nejkvalitn jších zem
lských p d byly v rámci možností minimalizovány.
b)

podporovat reten ní schopnost krajiny

Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití jsou formulovány tak, aby bylo v zastav ném
i nezastav ném území umožn no realizovat p írod blízká opat ení pro snižování nebezpe í ekologických
a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk . Jedná se zejména o opat ení zvyšující reten ní
schopnost území a p ípadná ochranná a revitaliza ní opat ení nestavebního charakteru.
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c)

územn plánovacími nástroji podpo it respektování znak historicky kulturní krajiny, cenných architektonických
a urbanistických znak sídel i jejich vhodnou dostavbu

V ÚP jsou respektovány kulturní hodnoty krajiny, významná hodnotná území a památkové objekty. Je
navržena ochrana p írodních i urbanisticky, architektonicky a kulturn cenných hodnot, jež umož uje
vhodnou dostavbu.
d)

rozvíjet cestovní ruch ve formách p íznivých pro udržitelný rozvoj

Cestovní ruch je v ešeném území rozvíjen zejména ve smyslu zvyšování prostupnosti krajiny pro chodce
a cyklisty, ve vazb na turistické trasy a v návaznosti na území okolních obcí. Navržená koncepce je
založena i na rozvoji v oblasti sportovn rekrea ní infrastruktury.
VIZ KAP. G) AZÚR - VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB, VE EJN PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ,
STAVEB A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANA NÍCH
ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK M A STAVBÁM VYVLASTNIT

Pro ešené území obce Svatý Jan nad Malší nejsou AZÚR J K vymezeny.
VIZ KAP. H) AZÚR - STANOVENÍ POŽADAVK NA KOORDINACI ÚZEMN PLÁNOVACÍ INNOSTI OBCÍ A NA
EŠENÍ V ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S P IHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY
A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY

bod (58)
Úkoly pro územní plánování v navazujících územn plánovacích dokumentacích m st a obcí (v obecné
rovin ):
a)

p i zapracování všech ploch a koridor nadmístního významu vymezených Zásadami územního rozvoje
Jiho eského kraje, v etn vymezených prvk ÚSES a ploch a koridor územních rezerv, do navazujících
územn plánovacích dokumentací je nutné je up esnit podle konkrétních podmínek v daném území v souladu
se zásadami pro územn plánovací innost a rozhodování v území stanovenými v p edchozích kapitolách,
emž up esn ním nesmí pozbýt nadmístního významu, tj. musí napl ovat atributy nadmístního významu
definované Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje nebo být vymezeny za ú elem nadmístního
významu definovaným Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje

Územní plán Svatý Jan nad Malší up es uje prvky ÚSES vymezených AZÚR Jiho eského kraje a to podle
konkrétních podmínek daného území a v souladu se zásadami pro územn plánovací innost a rozhodování
v území. Prvky ÚSES nadmístního významu jsou vymezeny jako soubor ploch s rozdílným zp sobem využití
stanovenými podmínkami.
b)

p i zapracování ploch vymezených Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje do navazujících územn
plánovacích dokumentací m že být plocha nadmístního významu vymezena jako soubor ploch s rozdílným
zp sobem využití, které spole
tvo í p íslušný zám r nadmístního významu, p emž musí být jednozna
stanoveno, kterými plochami je p íslušný zám r nadmístního významu tvo en

ÚP Svatý Jan nad Malší nevymezuje plochy nadmístního významu.
c)

up esn ný koridor i plocha pro daný zám r a up esn ný koridor i plocha pro ve ejn prosp šnou stavbu pro
tentýž zám r si musí beze zbytku odpovídat

Netýká se ešeného území.
d)

p i up es ování ploch a zejména koridor nadmístního významu dbát na zajišt ní návaznosti
správních území obcí, tedy koordinovat (tj. napojit v jednom bodu hranice ploch a koridor
správních území jednotlivých obcí) vymezení všech koridor a ploch nadmístního významu v etn
vymezených v Zásadách územního rozvoje Jiho eského kraje p esahujících správní území
. koordinace up esn ných podmínek využití

na hranicích
na rozmezí
prvk ÚSES
jedné obce,

ÚP je koordinován s ohledem na širší vztahy a na ešení územn plánovací dokumentace okolních obcí. Je
zajišt na návaznost vymezených ploch a koridor prvk ÚSES p ekra ující hranice ešeného území
do sousedních území obcí.
e)

p i zapracování a up es ování ploch vymezených Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje
v navazujících územn plánovacích dokumentacích ešit odpovídající dopravní napojení na dopravní sí , v etn
dostate ného dimenzování ploch pro dopravu v klidu, ešit odpovídající napojení na ve ejnou technickou
infrastrukturu, prov it dimenzování dopravní sít i pro p ípadnou ve ejnou dopravu

Netýká se ešeného území.
f)

p i up es ování ploch a zejména koridor nadmístního významu, ale i p i návrhu dalších ploch a koridor
místního významu, ešit zachování prostupnosti krajiny, jak pro jeho obyvatele, tak pro migrující živo ichy

Územní plán vytvá í podmínky pro zajišt ní migra ní prostupnosti krajiny vymezením uceleného,
komplexního a navzájem propojeného ÚSES. Realizací zástavby v zastavitelných plochách i v plochách
estavby vymezených Územním plánem Svatý Jan nad Malší nedojde ke sr stání jednotlivých sídel,
zastavitelné plochy jsou vymezeny výhradn ve vazb na zastav né území (s výjimkou ploch technické
infrastruktury pro výstavu OV).
g)

krom zapracování a up esn ní koridor silnic vymezených Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje je
nutné v územn plánovacích dokumentacích m st a obcí ešit pot ebu zajišt ní homogenity celé trasy,

Netýká se ešeného území.
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h)

p i zapracování a up es ování koridor dopravní infrastruktury vymezených Zásadami územního rozvoje
Jiho eského kraje, ale i p i návrhu dalších koridor dopravní infrastruktury místního významu, je pot eba ešit
dopravní vazby v území

Netýká se ešeného území.
i)

ešit vymíst ní cyklistické dopravy ze silnic nadmístního významu, nejlépe vymezením samostatných
cyklostezek, a zajistit jejich návaznost na sí stávajících cyklostezek i cyklotras

Netýká se ešeného území.
j)

p i up es ování prvk ÚSES vymezených Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje nesmí být narušena
kontinuita systému, nesmí dojít k ohrožení funk nosti prvku

ešením návrhu koncepce ÚP není narušena kontinuita systému prvk ÚSES a ani nedochází k ohroženosti
funk nosti prvk .
k)

p i up es ování prvk ÚSES vymezených Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje lze doplnit relevantní
skladebné ásti místního ÚSES

Regionální biokoridory jsou územním plánem Svatý Jan nad Malší dopln ny lokálními biocentry.
l)

koridory dopravní a technické infrastruktury trasovat primárn mimo biocentra; pokud bude trasování p es
biocentra p ipušt no, nesmí zcela znehodnotit biotopov nejhodnotn jší ásti biocentra, zásah do nich musí být
minimalizován a trasa nesmí být vedena jeho t žišt m

Trasování technické infrastruktury do prvk ÚSES je minimalizováno.
m) p i up es ování prvk ÚSES vymezených Zásadami územního rozvoje Jiho eského, pokud je to možné,
up esnit je mimo plochy výskytu zjišt ných a p edpokládaných ložisek nerost , tam, kde to nebude možné,
respektovat p i up es ování ÚSES na ložiscích nerost stanovené dobývací prostory

Regionální prvky ÚSES nejsou vymezeny v území ložisek nerostných surovin.
n)

rovn ž prvky ÚSES na lokální úrovni vymezované územním plánem vymezovat, pokud možno, mimo plochy
výskytu zjišt ných a p edpokládaných ložisek nerost , tam, kde to nebude možné, respektovat p i up es ování
ÚSES na ložiscích nerost stanovené dobývací prostory

V jihovýchodní ásti ešeného území v k. ú. Chlum nad Malší je trasován lokální biokoridor LBK 31
„Chlumská hora“, který prochází p es ložiska nerostných surovin a dobývací prostor.
o)
p)

na základ znalosti konkrétních podmínek v území navrhovat ešení vedoucí ke zvýšení reten ní schopnosti
krajiny
na základ znalosti konkrétních podmínek v území navrhovat protipovod ová opat ení - suché i polosuché
poldry, protipovod ové hráze, vodní nádrže, obtokové kanály a ostatní technická a p írod blízká
protipovod ová opat ení

Územním plánem jsou vymezena krajinná opat ení (nap . plán ÚSES) a navrženy opat ení vedoucí ke
zvýšení reten ní schopnosti krajiny (jsou stanoveny zásady pro zajišt ní realizace protierozních
a revitaliza ních opat ení v krajin a zásady v plochách ohrožených povodn mi).
q)

v záplavových územích 100leté vody omezit vznik nových zastavitelných ploch, resp. omezit vznik nové
zástavby v t chto územích

ÚP Svatý Jan nad Malší se nevymezují zastavitelné plochy do záplavových území 100leté vody.
r) plochy pro umis ování v trných a fotovoltaických elektráren, které nejsou nadmístního významu, na celém
území Jiho eského kraje lze navrhovat v dalších stupních územn plánovacích dokumentací m st a obcí ve
vymezené krajin siln urbánního prost edí m st a území elektrárny Temelín a dále v ostatních siln urbánních
prostorech technicistního charakteru (tj. zázemí velkých m st, v blízkosti stávajících vedení ZVN a VVN,
existujících velkých staveb dopravní a technické infrastruktury, apod.) v rozsahu katastrálních území
vymezených ve výkrese . 5 „Výkres typ krajin podle stanovených cílových charakteristik bez omezení
rozsahu, a to i v t chto oblastech p i zohledn ní krajinného rázu a kulturních hodnot. v ostatních oblastech kraje
lze umístit pouze fotovoltaické systémy, které se posuzují jako technické za ízení stavby a v trné elektrárny do
výše sloupu 24 m a po tu 5 sloup . Podpora malých vodních elektráren, výroben elekt iny na bázi spalování
biomasy nebo št pk a bioplynových stanic malého rozsahu platí obecn na celém území kraje, vždy za spln ní
všech zákonných podmínek,

ÚP Svatý Jan nad Malší nevymezuje samostatné plochy výroby pro umis ování v trných a fotovoltaických
elektráren.
s) na území up esn ných ploch nadmístního významu pro asanaci a asana ní úpravy lze krom jejich vymezení
pro asanaci a asana ní úpravy navrhnout územním plánem budoucí využití území na území ploch nadmístního
významu pro asanaci a asana ní úpravy po realizaci asanací a asana ních úprav, p emž pro navržené využití
bude plochu možno využít pouze, pokud bude slu itelné s podmínkami pro využití území stanovenými v rámci
asanace.

Úkoly vážící se ke konkrétním zám m a územím nejsou ešeny, protože se netýkají správního území obce
Svatý Jan nad Malší.
Územní plán Svatý Jan nad Malší není v rozporu se Zásadami územního rozvoje v etn aktualizací
Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje a s ohledem na širší územní vztahy zajiš uje koordinaci
využívání území, ze kterých vyplývají priority pro zajišt ní udržitelného rozvoje ešeného území.
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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
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE §18 SZ
Územní plán Svatý Jan nad Malší je zpracován v souladu s §18 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „stavební zákon, SZ“). Je vypracován
s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo ívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství
obyvatel území, který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE §18 SZ
(1) Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo ívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel území a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích.

edpoklady pro výstavbu jsou utvá eny vymezením rozvojových ploch. Udržitelný rozvoj je zajišt n
formulováním koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce a koncepce ochrany krajiny a dále
stanovením podmínek využití všech ploch s rozdílným zp sobem využití.
(2) Územní plánování zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním ešením
elného využití a prostorového uspo ádání území s cílem dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných
a soukromých zájm na rozvoji území. Za tím ú elem sleduje spole enský a hospodá ský potenciál rozvoje.

edpoklady pro udržitelný rozvoj území a komplexní ešení ú elného využití území a prostorového
uspo ádání území, stejn jako slad ní ve ejných a soukromých zájm jsou zajišt ny v procesu tvorby
a projednávání územního plánu, na kterém se podílí zastupitelé obce, ve ejné správy, odborné i laické
ve ejnosti.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují ve ejné i soukromé zám ry zm n
v území, výstavbu a jiné innosti ovliv ující rozvoj území a konkretizují ochranu ve ejných zájm vyplývajících
ze zvláštních právních p edpis .

Územní plán respektuje a zapracovává stanoviska orgán
dot ených orgán státní správy.

územního plánování, stejn

jako dalších

(4) Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn
urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou složku
prost edí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné využívání
zastav ného území a zajiš uje ochranu nezastav ného území a nezastavitelných pozemk . Zastavitelné plochy
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území.

Návrh územního plánu respektuje a chrání veškeré hodnoty území, kulturní, historické, architektonické,
írodní, krajinné a civiliza ní. Základem zachování t chto hodnot je jejich identifikace a návrh vhodných
opat ení k jejich ochran . Ochrana hodnot je nedílnou sou ástí koncepce rozvoje území, urbanistické
koncepce, koncepce ve ejné infrastruktury i koncepce uspo ádání krajiny.
(5) V nezastav ném území lze v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení pouze pro
zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování
jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace
a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra. Uvedené
stavby, za ízení a jiná opat ení v etn staveb, které s nimi bezprost edn souvisejí v etn oplocení, lze
v nezastav ném území umis ovat v p ípadech, pokud je územn plánovací dokumentace výslovn nevylu uje.

V rámci koncepce uspo ádání krajiny lení ÚP nezastav né území na plochy vodní a vodohospodá ské,
zem
lské, zem
lské - soukromá zele , lesní, p írodní a smíšené nezastav ného území a stanovuje
podmínky pro jejich využití. Vý et staveb ve volné krajin je zúžen nad rámec zákona.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjime
jejich dosavadní užívání.

umístit technickou infrastrukturu zp sobem, který neznemožní

ÚP v maximální mí e využívá stávající infrastruktury a po ítá s jejím rozvedením do rozvojových ploch. Nov
jsou umíst ny do nezastavitelných pozemk trafostanice a plochy pro OV.
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VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE §19 SZ
(a) zjiš ovat a posuzovat stav území, jeho p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty,

Stav území byl zjišt n v rámci samostatných pr zkum
vyhotovování a projednávání výsledné dokumentace.

a rozbor , na základ

ÚAP, zadání ÚP,

(b) stanovovat koncepci rozvoje území, v etn urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,

Koncepce rozvoje území v etn urbanistické koncepce a koncepce ochrany a rozvoje hodnot je formulována
ve výrokové ásti.
(c) prov ovat a posuzovat pot ebu zm n v území, ve ejný zájem na jejich provedení, jejich p ínosy, problémy,
rizika s ohledem nap íklad na ve ejné zdraví, životní prost edí, geologickou stavbu území, vliv na ve ejnou
infrastrukturu a na její hospodárné využívání,

Územní plán prov uje a posuzuje pot ebu zm n v území zejména s ohledem na pokládaný demografický
vývoj, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle. Rizika vyplývající z p ípadných
st et zám
s limity využití území jsou v ÚP eliminována lokalizací p evážné ásti zastavitelných ploch
mimo ekologicky nejstabiln jší ásti území a další p írodní, hospodá ské a technické limity využití území.
(d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspo ádání území
a na jeho zm ny, zejména na umíst ní, uspo ádání a ešení staveb,

ÚP ve své výrokové stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspo ádání území.
(e) stanovovat podmínky pro provedení zm n v území, zejména pak pro umíst ní a uspo ádání staveb s ohledem
na stávající charakter a hodnoty území,

Pro vybrané zastavitelné plochy je v ÚP stanovena podmínka po ízení územní studie s cílem prov it
a navrhnout podrobn jší podmínky pro umíst ní a uspo ádání staveb zejména s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území nov realizovanou zástavbu jsou územním plánem stanoveny obecné podmínky
pro zachování charakteru celkové urbanistické struktury, zejména požadavky na prostorové uspo ádání
území se stanovením podmínek pro novou výstavbu.
(f) stanovovat po adí provád ní zm n v území (etapizaci),

Etapizace provád ní zm n v území není stanovena, nebo veškeré rozvojové plochy navazují na existující
infrastrukturu i zastav né plochy. Vždy tedy posta í splnit stanové podmínky výstavby a zm n.
(g) vytvá et v území podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování
jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem,

Pro nezastav né území jsou stanoveny podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních
katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem (zatravn ní, plán ÚSES).
Sou asn se podél vodote í a vodních ploch nep ipouští žádná výstavba.
(h) vytvá et v území podmínky pro odstra ování d sledk náhlých hospodá ských zm n,

ÚP stabilizuje a nov vymezuje v území konkrétní plochy s hospodá ským využitím (výroba a skladování,
ob anské vybavení, plochy smíšené obytné a smíšené výrobní). Ekonomické aktivity jsou dále umožn ny
v rámci p ípustného a podmín
p ípustného využití ploch bydlení a smíšených obytných.
(i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

ÚP jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, které vytvá í p edpoklady pro
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
(j) prov ovat a vytvá et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost edk z ve ejných rozpo
v území,

na zm ny

Územní plán respektuje tento úkol p edevším formulací urbanistické koncepce, která klade mimo ádný d raz
na lokalizaci zastavitelných ploch ve vazb na infrastrukturní kostru obce, jejich p ímou návaznost na
zastav né území a komunika ní systém. Cílem ešení je omezit finan ní, asovou, realiza ní náro nost
a tím minimalizovat zát ž na ve ejné rozpo ty zajiš ující v p evážné mí e investice do infrastruktury.
(k) vytvá et v území podmínky pro zajišt ní civilní ochrany,

ÚP stanovuje podmínky pro zajišt ní civilní ochrany - viz níže kap. k) komplexní zd vodn ní p ijatého
ešení a vybrané varianty ……CIVILNÍ OCHRANA
(l) ur ovat nutné asana ní, rekonstruk ní a rekultiva ní zásahy do území,

ÚP vymezuje plochu zanedbaného území - brownfields, u které se p edpokládá revitalizace (asanace).
Za ú elem rekultivace krajiny jsou územním plánem umožn na opat ení protipovod ové, protierozní ochrany
a další v rámci podmínek jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití.
(m) vytvá et podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních p edpis p ed negativními vlivy zám
území a navrhovat kompenza ní opat ení, pokud zvláštní právní p edpis nestanoví jinak,

na

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy umož ující umís ovat zám ry vyvolávající negativní vlivy
na území. V p ípad realizace takových zám , bude postupováno v souladu se zvláštními právními
78

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
edpisy zejména na úsecích ochrany ve ejného zdraví, p írody a krajiny a památkové pé e. ÚP respektuje
podmínky pro ochranu území stanovené ve zvláštních právních p edpisech.
(n) regulovat rozsah ploch pro využívání p írodních zdroj ,

V ešeném území se nachází dobývací prostor, ložiska nerostných surovin a chrán ná ložisková území. Tyto
írodní zdroje jsou respektovány. Územní plán nevymezuje zám ry, které by znemožnily nebo omezily
jejich využívání ani nevymezuje žádné nové plochy pro využívání p írodních zdroj .
(o) uplat ovat poznatky zejména z obor
pé e,

architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové

ÚP uplat uje poznatky z obor architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové pé e p i
stanovení podmínek na využívání a prostorové uspo ádání území.
Územní plán Svatý Jan nad Malší koordinuje ve ejné a soukromé zám ry zm n v území, výstavbu a jiné
innosti ovliv ující rozvoj území a konkretizuje ochranu ve ejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních
edpis . Lze konstatovat, že územní plán je pro obec Svatý Jan nad Malší p ijatelný, a že ínos
navrženého ešení p eváží nad jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by nem ly být ohroženy
podmínky života budoucích generací.

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Územní plán je zpracován podle zákona . 225/2017 Sb., kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a n které
související zákony o územním plánování a stavebním ádu (stavebního zákona), ve zn ní pozd jších
edpis a vyhlášek . 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a
zp sobu evidence územn plánovací innosti a . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území v platném zn ní.
V Územním plánu Svatý Jan nad Malší byly použity následující plochy s rozdílným zp sobem využití:
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE
VYHLÁŠKY 501/2006 Sb.

ZD VODN NÍ

Plochy bydlení (B)

Plochy bydlení (§ 4)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy bydlení - zahrady, (Bz)

Plochy bydlení (§ 4)

- podrobn jší len ní (podtyp z d vodu
pot eby up esn ní odlišného zp sobu
využívání od ostatních ploch bydlení,
jedná se o plochy pro rodinné
(soukromé) využívání zahrad, které
tvo í p echod do krajiny

Plochy bydlení - bytové domy (Bb)

Plochy bydlení (§ 4)

- podrobn jší len ní (podtyp z d vodu
pot eby up esn ní odlišného zp sobu
využívání od ostatních ploch bydlení,
jedná se plochy, kde se nachází domy
s více samostatn užívanými byty se
spole ným hlavním vstupem

Plochy rekreace - individuální (R)

Plochy rekreace (§ 5)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy ob anského vybavení (OV)

Plochy ob anského vybavení (§6)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy ob anského vybavení
- sport (OVs)

Plochy ob anského vybavení (§6)

podrobn jší
len ní
(podtyp)
z d vodu pot eby up esn ní odlišného
zp sobu využívání od ostatních ploch
ob anského vybavení, jedná se
o plochy pro sportovní ú ely

Plochy ob anského vybavení
- h bitov (OVh)

Plochy ob anského vybavení (§6)

podrobn jší
len ní
(podtyp)
z d vodu pot eby up esn ní odlišného
zp sobu využívání od ostatních ploch
ob anského vybavení, jedná se
o specifické ve ejné prostory - plochy
ve ejných a vyhrazených poh ebiš

Plochy ve ejných prostranství (VP)

Plochy ve ejných prostranství (§7)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy smíšené obytné (SO)

Plochy smíšené obytné (§8)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy dopravní infrastruktury (DI)

Plochy dopravní infrastruktury (§9)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury (§10)

- soulad s vyhláškou 501

79

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
Plochy výroby a skladování (VS)

Plochy výroby a skladování (§11)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy smíšené výrobní (SV)

Plochy výroby a skladování (§12)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy vodní a vodohospodá ské (V)

Plochy vodní a vodohospodá ské
(§13)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy zem

Plochy zem

Plochy zem
(Zs)

lské (Z)

lské - soukromá zele

Plochy lesní (L)

Plochy zem

lské (§14)

- soulad s vyhláškou 501

lské (§14)

podrobn jší
len ní
(podtyp)
z d vodu pot eby up esn ní odlišného
zp sobu využívání od ostatních
zem
lských ploch, jedná se o plochy
zelen pro individuální využití mimo
zastav né a zastavitelné území
nezahrnuté do jiných druh ploch

Plochy lesní (§15)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy p írodní (P)

Plochy p írodní (§16)

- soulad s vyhláškou 501

Plochy smíšené nezastav ného
území (SN)
Plochy t žby nerost (TN)

Plochy smíšené nezastav ného
území (§17)
Plochy t žby nerost (§18)

- soulad s vyhláškou 501
- soulad s vyhláškou 501

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
Právní rámec ÚP Svatý Jan nad Malší tvo í platná a ú inná legislativa relevantní p edm tu díla – zejména
zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní, na ízení vlády . 272/2011 Sb.
(ochrana p ed nadlimitním hlukem), vyhláška . 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní úkol ochrany
obyvatelstva, zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odv tvích a o zm
n kterých zákon (energetický zákon), v platném zn ní, a dále zákon . 334/1992 Sb.,
o ochran ZPF, v platném zn ní, zákon . 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn ní, zákon . 254/2001 Sb.,
o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), v platném zn ní, zákon . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném
zn ní, vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Na ešené území je pohlíženo jako na území s archeologickými nálezy, byla zohledn na chrán ná
území, památné stromy, nemovité kulturní památky, záplavová území, a další.
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany

R

Celé správní území obce Svatý Jan nad Malší se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany R –
letišt a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a) – OP radioloka ního
prost edku RTH T ebotovice, které je nutno respektovat podle § 37 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví
a o zm
a dopln ní zákona . 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve zn ní pozd jších p edpis ,
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu. Z d vodu
bezpe nosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základ závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (v etn rekonstrukce a p estavby) v trných elektráren, výškových staveb, venkovního
vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátor . V tomto vymezeném území m že být výstavba
trných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu
výškov omezena nebo zakázána.
Všeobecn pro celé území (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování
a stavebním ádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základ
závazného stanoviska MO R, jejímž jménem jedná SNM, Odbor ochrany územních zájm – odd lení OÚZ
Pardubice:
výstavba objekt a za ízení tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny),
stavby vy azující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních operátor , v trných
elektráren apod.),
stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN, výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít ,
rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. t ídy, objekt na nich, výstavba a rušení objekt na nich
etn silni ních most , erpacích stanic PHM apod.,
nové dobývací prostory, rozší ení p vodních dobývacích prostor ,
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výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity,
z izování vodních d l (nap . rybníky, p ehrady),
vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž
výstavbou dojde ke zm nám pom
vodní hladiny,
ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich rušení,
železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt na nich,
železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod.,
stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k soub hu s jiným vymezeným územím R –
MO a je zde uplat ován p ísn jší požadavek ochrany),
veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it R – MO.
R – MO si vyhrazuje právo zm nit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu R –
MO.
ÚP Svatý Jan nad Malší je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán , uplatn nými k návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší.
Na základ stanovisek dot ených orgán uplatn ných p i spole ném jednání o návrhu ÚP Svatý Jan nad
Malší a dle výsledu dohodovacího jednání byla dokumentace ÚP Svatý Jan nad Malší upravena – v souladu
s podklady, obsahujícími pokyny po izovatele k úprav návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší po spole ném
jednání.

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
Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno z d vod , že p evážná v tšina sporných
ploch byla vy azena ve fázi projednání zadání.

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Stanovisko nebylo uplatn no

i) sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením
závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny nebyly
Nebylo zpracováváno vyhodnocení vlivu ÚP Svatý Jan nad Malší na udržitelný rozvoj území – stanovisko
krajského ú adu podle § 50, odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatn no.

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)
Zadání územního plánu Svatý Jan nad Malší zpracované M Ú Trhové Sviny bylo schváleno zastupitelstvem
obce Svatý Jan nad Malší dne 30. ervence 2018 - Usnesení . 27/355.
Zadání ÚP Svatý Jan nad Malší stanovilo požadavky na zpracování ÚP Svatý Jan nad Malší, které jsou
v této územn plánovací dokumentaci spln ny takto:
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjád ené zejména v cílech zlepšování
dosavadního stavu, v etn rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na zm nu
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury
Požadavky a podmínky pro rozvoj
• Urbanistická koncepce území je zachována, je navržena s ohledem na jednotlivá sídla, respektuje
a podporuje význam p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot v území. Pro navrhovaný rozvoj jsou
ednostn p evzaty plochy z p vodní ÚPD. Nov vymezené plochy jsou navržené uvnit zastav ného
území nebo v jeho návaznosti tak, aby sídla dostala uzav ený tvar. Je posilována p edevším obytná
a výrobní funkce. ÚP rozši uje p íležitosti pro ob anské vybavení.
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1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prov ení plošného a prostorového uspo ádání
zastav ného území a na prov ení možných zm n, v etn vymezení zastavitelných ploch

•

•

•

•

•

•

•

ÚP Svatý Jan nad Malší jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití území a stanoveny
podmínky pro výstavbu na t chto plochách a to v souladu s platnou legislativou (zákon . 183/2006 Sb.
a vyhlášky . 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. v platném zn ní).
Navržená koncepce je výrazem ú elného využití a prostorového uspo ádání území. Urbanistický rozvoj
ešeného území je pod ízený zejména morfologií terénu a p írodním limit m, které ur ují realizaci
výstavby. Nové lokality jsou za len ny s návazností na urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, jsou pro
stanoveny plošné a výškové podmínky pro využití území a požadavky pro za len ní do krajiny.
Návrh územního plánu respektuje jedine né hodnoty území (kulturní i p írodní) a stanovuje zásady pro
jejich ochranu. Rozvojové lokality jsou posuzovány s ohledem na zvýšenou památkovou ochranu staveb
tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivn ní národních kulturních památek.
Územním plánem byly prov eny navrhované zastavitelné plochy v sou asn platné ÚPD. Po zjišt ní
koordinace ve ejných zájm ve ejných i soukromých nejsou do nového územního plánu p evzaty ty
plochy, které byly dlouhodob nevyužity k realizaci zám ru, nebo jejich využití je v rozporu s ochranou
ve ejných zájm .
Nov jsou za azeny do koncepce ešení ty plochy, které byly prov eny p i vypracování pr zkum
a rozbor ÚP. Nov vymezené plochy jsou navrhovány s ohledem na majetkoprávní vtahy a dopravní
a technickou infrastrukturu.
Hlavní rozvíjející funkcí ešeného území je a bude bydlení, v p im ené mí e integrované s dalšími
nerušícími funkcemi, zejména drobným podnikáním. Navrženy jsou zejména plochy pro bydlení, dále pro
dopln ní vybavenosti. Sou ástí ploch pro obytnou zástavbu musí být plochy ve ejné zelen na ve ejných
prostranstvích.
Vymezením ploch pro lehkou a drobnou výrobu, ploch ob anského vybavení a ploch smíšených obytných
jsou ÚP vytvo eny p edpoklady a podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit.

2) Požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury, zejména na prov ení uspo ádání ve ejné infrastruktury
a možnosti jejích zm n

Dopravní infrastruktura:
• Stávající koncepce dopravy se nem ní.
• Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby mohlo být zajišt no jejich dopravní napojení.
• Dle konkrétní nápln soukromých za ízení ob anské vybavenosti bude otázka parkování ešena
v územním a stavebním ízení. Parkování v obytných plochách se navrhuje výhradn na soukromých
pozemcích. V p ípad podnikatelské výstavby je nutno pot ebné parkovací ploch zabezpe it na ploše bez
nároku na další urbanistickou plochu.
• Stávající systém turistických a cyklistických tras je pln zachován. Územní plán zajiš uje podmínky pro
rozvoj p ší a cyklistické dopravy podmínkami ploch s rozdílným zp sobem využití umož ujícími rozvoj
ší a cyklistické infrastruktury.
• Územní plán zohled uje dopravní zatížení silnic III. t ídy a stanovuje podmínky umíst ní staveb
v plochách vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor).
Technická infrastruktura:
• Koncepce technické infrastruktury je navržena v souladu s rozvojem nových urbanistických struktur
a vymezením ploch s rozdílným zp sobem využití, zohled uje sou asný stav sítí (jejich kvalitu
a kapacitu), koordinuje a optimalizuje liniová vedení technické infrastruktury s ohledem na rozvoj území.
• ÚP stanovuje zásady a podmínky pro umis ování technické infrastruktury a umož uje ji ešit umis ováním
v rámci ploch ve ejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.
• Koncepce zásobování vodou je v p evážné ásti ešeného území stabilizována, je navrženo postupná
rekonstrukce vodovodní sít a nové rozvody v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m.
• Koncepce odkanalizování je v p evážné ásti ešeného území stabilizována, navrhuje se dostavba
kanalizace k doposud nenapojeným objekt m a výstavba nové kanalizace v rámci navrhované zástavby
etn zp sobu likvidace odpadních vod na stávající OV.
Ob anské vybavení:
• Koncepce ob anského vybavení je respektována, rozvojová plocha pro tuto funkci je vymezena v obci
Svatý Jan nad Malší. V sídle Sedlce je vymezena plocha pro sportovn rekrea ní ú ely.
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Plochy ve ejných prostranství:
• V rámci ÚP jsou vymezeny plochy ve ejných prostranství pro umožn ní obsluhy stabilizovaných
a rozvojových ploch dopravní a technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací,
cyklistických tras a cyklostezek, p ších propojení a odpo inkových ploch (pro setkávání a oddych
ob an ).
3) Požadavky na koncepci uspo ádání krajiny, zejména na prov ení plošného a prostorového uspo ádání
nezastav ného území a na prov ení možných zm n, v etn prov ení, ve kterých plochách je vhodné
vylou it umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

•

Územní plán vytvá í vhodné podmínky pro zem
lství, lesnictví a rekreaci v p írod vymezením ploch
vodních a vodohospodá ských, ploch lesních, ploch p írodních, ploch zem
lských ploch zem
lských
- soukromá zele , ploch smíšených nezastav ného území a stanovením jejich podmínek využití.
• Územním plánem je navržen ÚSES regionální i lokální úrovn . Tyto prvky ÚSES jsou vymezeny jako
nezastavitelné území a jsou pro n stanoveny podmínky v rámci koncepce uspo ádání krajiny dle úrovn
AZÚR J K a ÚAP. Jsou stanoveny podmínky pro propustnost krajiny.
• Koncepce krajiny je zam ena na zachování krajinného rázu, na ochranu p írodních hodnot a na
vytvo ení dobrých p edpoklad pro další zkvalit ování hodnotné volné krajiny. ÚP navrhuje dopln ní
liniové, izola ní a ochranné zelen podél silnic, istíren odpadních vod, kolem ploch výroby a skladování
nebo jako doprovodnou zele kolem vodních ploch. Vodní toky v etn b ehových porost , rybníky
a údolní nivy jsou zachovány bez zástavby.
• ÚP respektuje a chrání významné krajinné prvky dané ze zákona a zem
lskou p du.
• Koncepce uspo ádání krajiny v etn vymezených p írodních hodnot je stanovena ve výrokové ásti této
dokumentace.
b) Požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prov it
ÚP nenavrhuje plochy územních rezerv.
c) Požadavky na prov ení vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo
Jako ve ejn prosp šné stavby místního významu, pro které lze práva k pozemk m vyvlastnit, byly
vymezeny plochy dopravní a technické infrastruktury. Ve ejn prosp šná opat ení nebyla ÚP navržena.
Nebyly vymezeny žádné stavby ani opat ení k zajišt ní ochrany a bezpe nosti státu.
ešení ÚP nevyžaduje vymezení asanací.
d) Požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením
dohody o parcelaci
Územním plánem Svatý Jan nad Malší je vymezena plocha s podmínkou po ízení územní studie a to
v území, kde je nezbytné v podrobn jším m ítku prov it budoucí uspo ádání zástavby s ohledem na
identifikované hodnoty území a s ohledem na požadavek efektivního využívání ve ejné infrastruktury.
e) P ípadný požadavek na zpracování variant ešení
V rámci projednávání návrhu zadání ÚP nebyl vznesen požadavek na zpracování variant ešení.
f) Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu jeho
od vodn ní v etn m ítek výkres a po tu vyhotovení
Územní plán je zpracován nad katastrální mapou a v ešení jsou zapracována data územn analytických
podklad obce s rozší enou p sobností Trhové Sviny pro katastrální území Svatý Jan nad Malší, Chlum nad
Malší a Sedlce.
Tiskové výstupy a digitální zpracování jsou dle požadavk zadání:
I. Textová ást územního plánu v len ní dle p ílohy . 7 vyhlášky 500/2006 Sb.
II. Grafická ást jako návrhová (výroková) ást:
1.
Výkres základního len ní území 1 : 5 000
2.
Hlavní výkres 1 : 5000
3.
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5000
jako sou ást od vodn ní:
I. Textová ást od vodn ní územního plánu
II. Grafická ást jako od vodn ní územního plánu:
4.
Koordina ní výkres 1:5000
5.
Výkres širších vztah 1:50 000
6.
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu 1:5000
83

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
g) Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území
Jelikož dot ený orgán ochrany životního prost edí nevznesl p i projednávání návrhu zadání ÚP požadavek
na zpracování vyhodnocení vliv koncepce na životní prost edí a dot ený orgán ochrany p írody a krajiny ve
svém stanovisku k návrhu zadání ÚP vylou il vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast, nebude
sou ástí návrhu ÚP zpracování vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území.
h) Up esn ní požadavk vyplývající z politiky územního rozvoje
Území ešené ÚP Svatý Jan nad Malší je sice v m ítku zpracované APÚR sou ástí rozvojové osy
ozna ené „OS6“, koridoru konven ní železni ní dopravy ozna eném „C-E551“, koridoru kapacitní silnice
ozna eném „D3“ a koridoru dálnice ozna eném „R3“, ale pro ešené území nevyplývají z APÚR žádné
konkrétní podmínky a požadavky.
Spln ní požadavk vyplývajících z republikových priorit je popsáno výše - kapitola c) soulad návrhu
územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem
i) Up esn ní požadavk vyplývající z územn plánovací dokumentace vydané krajem
ÚP Svatý Jan nad Malší není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje, ve zn ní
6. aktualizace.
Vyhodnocení souladu ÚP Svatý Jan nad Malší s jednotlivými požadavky obsaženými v ZÚR J K je uvedeno
výše v kapitole c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem.
j) Požadavky vyplývající z územn analytických podklad , zejména z problém ur ených k ešení
v územn plánovací dokumentaci a p ípadn z dopl ujících pr zkum a rozbor
Návrh ÚP Svatý Jan nad Malší d sledn vychází ze zjišt ní dosažených p i zpracování ÚAP, zejména
z Rozboru udržitelného rozvoje území ORP Trhové Sviny (4. AKTUALIZACE 2016) a z formulace úkol pro
navazující územn plánovací dokumentaci pro ešené území obce Svatý Jan nad Malší.
Významné limity na území obce
Územní systém ekologické stability
Záplavové území
Chrán ná ložisková území a dobývací prostory
Jsou vytvo eny územní podmínky pro využití silných stránek a p íležitostí a zárove navrhuje ešení slabých
stránek a hrozeb. Problémy k ešení vyplývající ze zjišt ní a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
prost ednictvím analýzy Svatý Jan nad Malší jsou:
st et urbanistických zám
s limity využití území - zastavitelné plochy zasahují do ochranného
pásma vodního zdroje;
obecné problémy - nár st po tu obyvatel migrací (je pot eba vytvá et územní podmínky pro
vybudování dostate né sociální infrastruktury v obci na základ nár stu po tu obyvatel vlivem
migrace) a absence plynofikace.
Požadavky vyplývající z územn analytických podklad jsou v ÚP Svatý Jan nad Malší respektovány jako
vstupní informace - zejména limity využití území a jsou dále dopln ny pr zkumem v terénu, zohledn ny
a ešeny v p íslušných výkresech grafické ásti dokumentace i v jednotlivých kapitolách návrhu
a od vodn ní - podrobn ji viz textová ást od vodn ní kap. k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
etn vybrané varianty.
Územní plán zohled uje p i vymezování prvk ÚSES návaznost prvk ÚSES z hlediska širších vztah a ve
vztahu ke stávajícím a vymezeným prvk m ÚSES v platné územn plánovací sousedních obcí.
k) Další požadavky, nap íklad požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplat ování
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dot enými orgány
a ve ejností
Požadavky vyplývající ze Zprávy o uplat ování územního plánu Svatý Jan nad Malší za období ervenec
2010 až erven 2014 nebyly v rámci zpracování návrhu zadání ÚP Svatý Jan nad Malší stanoveny.
V rámci vyhotovení Zprávy o uplat ování územního plánu Lo enice za období prosinec 2013 až íjen 2017
byl zjišt n problém k ešení na základ širších územních vazeb spo ívající v nenávaznosti prvku lokálního
ÚSES - lokální biokoridor ozna ený „BK 12077“ vymezeném v ÚP Lo enice.
ešením koncepce ÚP Svatý Jan nad Malší je zajišt na návaznost tohoto prvku. Jedná se o menší úsek
lokálního biokoridoru, který je vymezen ve východní ásti ešeného území v místní ásti Pod Horou jako
LBK 23.
Z porovnání obsahu zadání s návrhy obsaženými v dokumentaci návrhu územního plánu lze vyvodit záv r,
že zadání bylo spln no.
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k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
vodem zpracování nového územního plánu Svatý Jan nad Malší je zejména zastaralost a neaktuálnost
vodního ÚP. Nové požadavky na využití území, které se postupn nashromáždily, se dotýkají i koncepce
vodní územn plánovací dokumentace.
edm tem územního plánu je zejména podchycení sou asného urbanistického stavu ešeného území
s limitujícími faktory a na jejich základ navrhnout zásady budoucího uspo ádání v území. Je nutné stanovit
zastav né území jednotlivých sídel.
Hlavními zm nami oproti koncepci navržené v p vodním územním plánu jsou zejména nové zám ry
zastavitelných ploch a s tím spojená nová dopravní a technická infrastruktura jednotlivých sídel.

OD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ

ešení ÚP Svatý Jan nad Malší vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v ešeném území
a z požadavk na rozvoj obce. V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno
edevším nadpr
rnou kvalitou životného prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze
zájmu o bydlení v dobrém prost edí s dobrou dopravní dostupností. Proto návrh ÚP umož uje p edevším
rozvoj bydlení. Dále je umožn no podnikání, zejména v oblasti výroby, výrobních služeb, zem
lství
a ob anského vybavení. V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a služeb s ním spojených dojde k nár stu
pracovních míst.
Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro kvalitní
bydlení a pro nové pracovní p íležitosti návrhem ploch podnikání.
Územním plánem jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou
zásadami pro innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

OD VODN NÍ EŠENÉHO A ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
ešené území je vymezeno velikostí správního území obce Svatý Jan nad Malší, které je tvo eno t emi
katastrálními územími: Svatý Jan nad Malší, Chlum nad Malší a Sedlce.
Zastav ná území jsou vymezena v souladu se zn ním § 58 Zák. . 183/2006 Sb. v pl. zn ní a ve smyslu
metodiky pro vymezování zastav ného území odboru územního plánování MPMR R ze dne 27/4 2007 a to
k datu 1. 6. 2019. Jako podklad vymezení bylo použito ÚAP ORP Trhové Sviny dopln né o zm ny v území.
Sestává se z t chto díl ích zastav ných území:
k. ú. Svatý Jan nad Malší: obec Svatý Jan nad Malší, samota jižn pod obcí, místní ást Pod Horou
áste
zasahuje do k. ú. Chlum nad Malší);
k. ú. Chlum nad Malší: sídlo Chlum;
k. ú. Sedlce: sídlo Sedlce, místní ásti Hrachovy Hory, Svachov, Úlehle, Zahrádky ( áste
zasahuje do k. ú. Svatý Jan nad Malší), samota „Argentina“ v severní ásti ešeného území.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ A OCHRANY HODNOT
Území je len no na plochy urbanizované (zastav né a zastavitelné), na plochy hospodá sky využívané
(lesní a zem
lské plochy) a další, nap . vodní plochy apod. Plochy chrán né v rámci ÚSES, tvo í kostru
ekologické stability krajiny. Koncepce uspo ádání krajiny v ešeném území nevyžaduje zásadní zm ny.
ležité je zam ení na ochranu dochovaného krajinného rázu a p írodních hodnot území.
Charakteristickým znakem ešeného území je zna ný rozsah a po et prvk , chrán ných podle zákona
o ochran památek i o ochran p írody. Svým rozsahem pokrývají tém celé ešené území. Uvedené cenné
plochy jsou vymezeny na základ zjišt ných hodnot území.
OCHRANA ARCHITEKTONICKÝCH, URBANISTICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT
Území ešené územním plánem má dochovanou urbanistickou a architektonickou hodnotu. Dlouhodobý
vývoj obce se projevil urbanistickou strukturou (zp sob zástavby, ve ejná prostranství), která odpovídá
charakteru území.
Z hlediska architektonických hodnot v území je pot eba respektovat a zachovat zejména kulturní památky
zapsané v Úst edním seznamu kulturních památek R, území s archeologickými nálezy - viz níže VSTUPNÍ
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ.
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Nejhodnotn jší zástavba
Jedná se o zástavbu nejstarší a nejhodnotn jších ástí sídel:
- H1 - centrální prostor ve Svatém Janu nad Malší - jedná se o obdélníkovou náves s objekty lidové
architektury a kostelem Sv. Jana Nepomuckého;
- H2 - centrální prostor s kapli kou a rybní kem v etn zástavby p vodních usedlostí s branami
a jednoduchými štíty v Chlumu - unikátn dochovalá zástavba sídla na p vodním p dorysu okrouhlice
s objekty lidové architektury, významná z hlediska zachování identity sídla a krajinného rázu;
- H3 - centrální prostor s návesním rybníkem v Sedlcích a zem
lských usedlostí a zástavba p vodních
usedlostí s branami a jednoduchými štíty - unikátn dochovalá zástavba sídla s objekty lidové
architektury, významná z hlediska zachování identity sídla a krajinného rázu;
- H4 - uli ní zástavba p vodních usedlostí s jednoduchými štíty v Hrachových Horách - harmonická
zástavba sídla s prvky lidové architektury v etn sad .
- H5 - areál bývalé cihelny, (poz statky Svachovského dvora) v místní ásti Svachov - urbanistický
kompozi ní prvek;
- H6 - harmonická zástavba v krajin v etn související zelen v místní ásti Úlehle - urbanistický
kompozi ní prvek;
- H7 - harmonická zástavba v krajin v etn související zelen v místní ásti Pod Horou - urbanistický
kompozi ní prvek.
- H8 - rozvoln ná zástavba dvorcových zd ných usedlostí – samot v místní asti Zahrádky - jedná se
o objekty (statky) lidové architektury v etn hospodá ských staveb - stodol, které z staly zachovány
v p vodní podob . Statky mají hluboké p edzahrádky se stromovím, rozlehlý dv r, který bývá vzadu
uzav en stodolou. Za ní následují dlouhé zahrady a p vodn také polnosti. Domy jsou uspo ádány do
ad s mezerami mezi staveními, nebo stojí samostatn uprost ed luk.
- H9 - soubor památek místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních
památek R - tj. objekty p ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky
a sochy…) v etn jejich okolí;
- H10 - vzrostlé solitérní stromy.
Pro tato hodnotná území byla stanovena speciální ochrana specifikována v kapitole b) koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ve výrokové ásti textové ásti ÚP. V území nebudou provád ny
innosti, které by narušily hodnoty území.
Mén cenná zástavba
Jedná se o architektonicky mén hodnotné území s nov jší zástavbou. P evážnou ást tvo í rodinné domy
charakteristické pro druhou polovinu dvacátého století dopln ných podél nových i prodloužených místních
komunikací v návaznosti na p vodní zástavbu.
Nejmén hodnotná zástavba
Jedná se o území architektonicky nejmén hodnotné území. Jsou to plochy pro technickou vybavenost,
plochy výroby a výrobních služeb p edevším v okrajových ástech sídel.
Územní plán chrání dominanty území i historickou zástavbu sídel, urbanistickou strukturu a architektonický
ráz zástavby obce, kulturní krajinu a dochovaný krajinný ráz, ale i památky místního významu, které nejsou
zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R - tj. objekty p ispívající k identit území v etn jejich
okolí.
OCHRANA P ÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU
Územním plánem je chrán no celé správní území, nebo se jedná o unikátní území se zachovalou p írodou,
s p írodními a krajinnými hodnotami a s neoby ejnou pestrostí biotop . P írodní charakteristika Svatého
Jana nad Malší je utvá ena jednotlivými složkami a prvky krajiny a jejich vzájemným pom rem, biologickým
za azením, vegetací a klimatem.
írodní hodnoty
- H11- kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území - dominantnost sídla Svatý Jan;
- H12 - významné krajinné prvky ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy;
- H13 - významné krajinné prvky registrované - náves ve Svatém Janu nad Malší;
- H14 - památné stromy - hodnotné stromy z hlediska identity sídla a krajinného rázu;
- H15 - lesní masivy lemující údolí eky Malše - dominantní rys krajinné scény;
- H16 - prvky územního systému ekologické stability (ÚSES);
- H17 - zem
lské p dy I. a II. t ídy ochrany ZPF;
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-

H18 - významné vyhlídkové body – p i vjezdu do Svatého Jana Nad Malší u hlavní silnice (v oblouku)
a p i jihozápadním okraji zastav ného území Svatého Janu nad Malší (jedná se o ve ejn p ístupné
místo, jehož vyvýšené umíst ní v terénu umož uje p ehlédnout významnou a atraktivní ást území);
- H19 - migra
významná území;
- H20 - plochy v nezastav ném území vymezené v ÚP jako plochy p írodní (P) a plochy smíšené
nezastav ného území (SN).
Ochrana p írodních hodnot je ešena návrhem územního systému ekologické stability, který bude sou asn
plnit funkci protierozních opat ení i funkci krajin estetickou. Další ochrana a rozvoj p írodních hodnot je
zam ena na nivy p edstavované prostorem kolem vodních tok , PUFL a prostupnost krajiny.
Ochrana je navržena formou podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (plochy vodní a lesní). Z hlediska ochrany a obnovy p írodních podmínek je nutné
ochra ovat i zele rostoucí mimo les, up ednost ovat geograficky p vodní druhy d evin, podporovat len ní
velkých zem
lských pozemk , protierozních opat ení, chránit stávající zele v zem
lské krajin ,
revitalizovat vodní plochy s cílem obnovení istoty vody a p irozeného vývoje dna a b eh se stabilizovanými
vodními a pob ežními spole enstvy. Podél vodních tok je podporována doprovodná zele . V nezastav ném
území je umožn na zm na kultury sm rem k vyšší ekologické stabilit , nap . zvyšování podílu trvalých
travních porost na ZPF, p edevším podél tok . Cílem je, aby intenzivn obhospoda ované zem
lské
plochy nezasahovaly až k vodote ím a neohrožovaly istotu tok .
PUPFL nejsou ešením dot eny. ešením, kdy navrhované lokality navazují na zastav né území, dostavují
proluky a vykouslé ásti území, kdy nejsou navrhovány samoty v krajin , je dosahováno minimalizace
zábor ZPF.
Stávající ú elové komunikace jsou respektovány. Obecn je p ipušt no pro zajišt ní dostupnosti jednotlivých
pozemk pop . pro zajišt ní pr chodnosti krajiny ešit v nezastav ném území ú elové komunikace.
Poznámka: v grafické ásti jsou ozna eny hodnoty H1 – H8, hodnoty H9 - H20 jsou popsány pouze v textové ásti této
ÚPD.

OCHRANA CIVILIZA NÍCH HODNOT
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat celé sou asn zastav né území obce, které zahrnuje
prostor stavebních parcel (zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží
k ú elu, pro který byly stavby za ízeny. Dále se jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení
dopravní a technickou infrastrukturou, v možnosti dalšího rozvoje, možností pracovních p íležitostí, možnosti
využívání krajiny k zem
lským ú el m apod.
Civiliza ní hodnoty území:
- ob anská vybavenost;
- ve ejná prostranství;
- elektrické rozvody a za ízení;
- radiokomunika ní za ízení;
- vodovodní systém v . vodních zdroj ;
- kanalizace;
- silnice III. t ídy;
- autobusové zastávky;
- turistické a cykloturistické trasy;
- prvky meliora ní soustavy (investice do p dy) v . hlavního odvod ovacího za ízení.
Ochrana hodnot spo ívá v chrán ní kvality sídelní struktury s ohledem na její historický, stavebn technický
význam, nesnižování stávající úrovn ve ejné i ostatní technické infrastruktury a zajišt ní jejího další rozvoje.
Pro všechny hodnoty území byla stanovena speciální ochrana specifikována v kapitole b) základní koncepce
rozvoje území….vymezení urbanistických, architektonických, p írodních a kulturních hodnot a stanovení
podmínek jejich ochrany ve výroku textové ásti ÚP.
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OD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY, V ETN
VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZM N V KRAJIN A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPAT ENÍ, OCHRANA P ED POVODN MI, REKREACE,
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBN
KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce uspo ádání krajiny je zpracována zejména s ohledem na § 18 odst. 5 stavebního zákona. Je zde
uveden vý et inností p ípustných v nezastav ném území, a to zejména z d vodu umožn ní umis ování
staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, dopravní a technickou
infrastrukturu, snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof. Dále je rozší en vý et nežádoucích
inností o realizaci trvalého oplocování, které by vedlo ke zhoršení prostupnosti území a zákaz umis ování
ív
a maringotek, v trných a fotovoltaických elektráren, jakožto nevhodných zám
v území
Krajinný ráz
Krajinný ráz ešeného území je dán p írodními charakteristikami, rozmanitostí, krajinnými formacemi,
prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy d evin a jejich druhovou a v kovou skladbou.
Krajina ešeného území má zejména lesopolní charakter. Lesní porosty jsou v tšinou p em
né na
smrkové a borové kultury. Na nezalesn ných plochách p evažují dnes pole, zna ný podíl mají i meliorované
louky a pastviny. Jihozápadní hranice správního území obce Svatý Jan nad Malší rámuje vodní tok eky
Malše, západní hranici pak vodní nádrž ímov. Tato ást území je bohatá na prostorovou lenitost krajiny
s uzav enými prostory v údolí Malše a jejích p ítok . Poloha obce nad zá ezy údolí vodní nádrže zp sobuje
prostorovou otev enost krajiny a vytvá í možnost panoramatického vnímání krajiny.
Druhy pozemk ešeného území k r. 2017
Celková vým ra pozemku (ha)

1 296

Orná p da (ha)

405

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

30

Ovocné sady (ha)

0

Trvalé trávní porosty (ha)

209

Zem

643

lská p da (ha)

Lesní p da (ha)

473

Vodní plochy (ha)

111

Zastav né plochy (ha)

11

Ostatní plochy (ha)

58

Geomorfologické a geologické pom ry
Svatý Jan nad Malší podle geomorfologického roz len ní eské republiky pat í do provincie eská
vyso ina, subprovincie Šumavské, oblast Šumavské hornatiny, celek Novohradské podh í, podcelek
2
Sob novská vrchovina o rozloze 161 km . Jedná se o lenité kerné poho í složené z hrástí a prolom
s nejvyšším vrcholem Kohout (870 m n. m.). Ve st ední a jižní ásti Sob novské vrchoviny se nacházejí žuly
moldanubického plutonu a cordieritické ruly jeho plášt . Severní ást tvo í svorové ruly a svory.
V ešeném území se nachází významná ložiska vltavín , která se nejvíce vyskytují v t etihorních
a tvrtohorních sedimentech.
Nejrozší en jší skupinou p d celého regionu jsou kambizem . V Novohradském podh í se vyvinula siln
kyselá kambizem dystrická, která leží na svahovinách rul, granulit , svor a fylit a místy i kyselých intruziv
a která spolu s pseudogleji tvo í dominantní p dní složku podh í.
Hydrologické pom ry
Zájmové území náleží do povodí eky Malše (hydrologické po adí: 1-06-02-001). Plocha povodí 979,1 km 2
a délka toku 96 km. Územím protéká n kolik drobných potok , jeden z nich je Podhorský potok,
pravostranný p ítok Malše, jehož jižní ást je zalesn na a severní tém bezlesá.
V ešeném území se nachází malé vodní nádrže.
Klimatické podmínky
Celý region Novohradských hor pat í do oblasti p echodného klimatického pásma st edoevropského typu
s vyváženým vlivem pevniny a oceánu.
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Tabulka klimatického regionu (KR)
Kód KR

Symbol KR Charakteristika
regionu

7

MT 4

mírn
vlhký

teplý,

Suma
Pr
rná
Pr
rný
Pravd podobnost Vláhová jistota
teplot nad ro ní teplota úhrn srážek suchých
ve vegeta ním
10 °C
°C
(mm)
vegeta ních
období
období v %
2200-2400 6-7

650-750

5-15

>10

Zásady pro ochranu krajinného rázu
ÚP nezastavitelné území vymezuje jako plochy se samostatným zp sobem využití, pro která jsou stanovena
opat ení formou podmínek využití území. V koncepci uspo ádání krajiny je dáván d raz na ochranu a tvorbu
krajiny zd razn ním a ochranou stávajících prvk , jako je roztroušená zele v krajin , remízky na mezích,
stromo adí na b ezích vodních tok a ploch, mok adní vegetace, po etné solitérní d eviny, nebo polní cesty.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb, mohou být provád ny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvk , p írodních památek, kulturních dominant krajiny,
harmonického m ítka a vztah v krajin . Využití jednotlivých zem
lských ploch je pak pln v ešení
majitel a uživatel , po dohod s p íslušnými orgány státní správy. Pro zvýrazn ní prostupnosti krajiny je
vhodné v budoucnu zvýraznit polní cesty a n které dominanty výsadbou liniové zelen nebo jen solitéry u
rozcestí, božích muk apod. Ve volné krajin nejsou navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou
s výjimkou ploch technické infrastruktury pro výstavbu OV - TI2 a TI9.
PLOCHY NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
V § 18 odst. 5 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) je
uvedeno:
„V nezastav ném území lze v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení pouze pro
zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, p ípojky a ú elové komunikace, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof
a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro
ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra;
dopl ková funkce bydlení i pobytové rekreace není u uvedených staveb p ípustná. Uvedené stavby, za ízení a jiná
opat ení v etn staveb, které s nimi bezprost edn souvisejí v etn oplocení, lze v nezastav ném území umis ovat
v p ípadech, pokud je územn plánovací dokumentace z d vodu ve ejného zájmu výslovn nevylu uje.“

Územní plán stanovuje podmínky využití území pro plochy v nezastav ném území, zejména s ohledem na
umís ování staveb v krajin . P i umis ování staveb, opat ení a za ízení v nezastav ném území je nutné
(krom posouzení souladu s § 18) i posouzení umíst ní zám ru s charakterem daného území. U ploch
nezastav ného území (v etn ÚSES) byly prov eny stanovené podmínky pro využití uvedených ploch
s ohledem na ustanovení § 18, zejména odst. 5 stavebního zákona ve zn ní po novele stavebního zákona
. 350/2012 Sb. Jsou stanoveny tak, aby bylo jednozna
z ejmé, jaké zám ry je možno v krajin
povolovat.
U ploch nezastav ného území je umožn na realizace ÚSES, zales ování, z izování vodních ploch,
izování dopravní a technické infrastruktury, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok ,
zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení k vyšší reten ní
schopnosti území.
U všech ploch nezastav ného území jsou nep ípustné stavby a opat ení pro ú ely rekreace a cestovního
ruchu. Tím jsou myšlena zejména hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra. P esto že jsou
v území umožn ny cyklistické a p ší komunikace, na které mají zpravidla ekologická a informa ní za ízení
vazbu, nebyla shledána pot eba realizovat tyto stavby a za ízení práv v nezastav ném území. Naopak
ípustné jsou odpo ívky definované jako lavi ky se zast ešeným stolkem pro turisty. V územním plánu není
umožn no na plochách nezastav ného území realizovat nové stavby pro rekreaci ani další nežádoucí, r zn
pojmenované objekty sklad , dílen, v elín apod., které však ve skute nosti pozd ji funkci rekreace
jednozna
plní. Z toho d vodu jsou p ípustné, pop . podmín
p ípustné stavby a za ízení jasn
definované ve výrokové ásti územního plánu. Jedná se zejména o lehké p íst ešky, seníky, sklady krmiva
u rybník nebo v elíny, u kterých je stanovena nap . p dorysná velikost, výška, konstrukce nebo zp sob
využití. Pro všechny tyto stavby platí, že budou v souladu s hlavním využitím a nebude se jednat o pobytové
místnosti. Podmínka umíst ní sklad krmiva u rybník , je vázána na prokázání pot ebnosti této stavby,
nebo se nejedná o stavby nezbytn nutné pro samostatnou existenci vodní plochy. Musí se jednat
o od vodn né p ípady, pokud kapacita, poloha, velikost vodní plochy a zp sob provozu rybníka toto zázemí
vyžaduje. Z t chto d vod musí být stavby sklad krmiva posouzeny v navazujícím ízení, které konkrétní
zám r podpo í i jej zamítne.
Nep ípustné je oplocování vyjma p ípustných využití – oplocenky, jejichž primárním úkolem je do asná
ochrana, jednoduchá konstrukce, p íp. mobilita. Pevné oplocování je nep ípustné zejména z d vodu

89

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší
omezení prostupnosti krajiny a z d vodu ochrany krajiny proti nežádoucímu vzniku zahrádek a oplocených
rekrea ních pozemk .
Odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom je nep ípustné zejména z d vodu
ochrany krajiny p ed nevhodným umis ováním staveb a za ízení, které jsou zpravidla využívány pro rekreaci.
Výstavba objekt (pro bydlení, ob anské vybavení a rekreaci) v nezastav ném území je v souladu
s § 18 nep ípustná.
V nezastav ném území je nep ípustné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem
lství,
lesnictví, vodní hospodá ství a t žbu nerost , které nejsou povoleny v p ípustném nebo podmín
ípustném využití. S ohledem na novelu stavebního zákona (§ 18 odst. 5) je možné územn plánovací
dokumentací výslovn vylou it v nezastav ném území umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení
uvedených v tomto odstavci. P ípadné požadavky na stavby a za ízení spojené s rekreací, cestovním
ruchem, bydlením, ob anským vybavením, výrobou a skladováním apod., je možné realizovat na
íslušných plochách v urbanizovaném území, avšak v souladu s jednotlivými navrženými podmínkami pro
jejich využití.
Plochy vodní a vodohospodá ské (V) - jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 13.
Nachází se jak v krajin urbanizované, tak i v krajin neurbanizované, tj. v celém ešeném území. Jedná se
o p irozené, nebo um lé toky a vodní plochy r zného ú elu - rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla,
koryta vodních tok , stavby a za ízení sloužící pro zachycení deš ových vod, ochranu proti vod jako
írodnímu živlu a jiné další pozemky ur ené pro p evažující vodohospodá ské využití. ešené území je
bohaté na vodní toky a plochy, které pat í mezi dominantní prvky krajiny a to díky vodnímu toku eky Malše
a vodní nádrže ímov. Vodní plochy a toky jsou na území obce respektovány a chrán ny p ed negativními
sledky civiliza ních proces .
ÚP Svatý Jan nad Malší navrhuje novou vodní a vodohospodá skou plochu V54 v severní ásti
ešeného území v blízkosti samoty „Argentina“ (k. ú. Sedlce VPS TI V6).
Sávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále provád t
údržbu vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í a vodních
ploch.
Plochy zem
lské (Z) - jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 14.
Jedná se o plochy sloužící pro zem
lskou produkci a drobné zahrádká ské aktivity. Z hlediska zp sobu
primární zem
lské produkce jsou v ešeném území zastoupeny orné p dy, trvale zatravn né plochy
a zahrady. Jejich p irozenou sou ástí jsou remízky, meze, neobhospoda ované ostr vky, solitérní stromy
a skupiny ke , polní cesty. Z hlediska rozsahu jsou jednozna
dominantní orné p dy. Rozvojové pot eby
obce nelze uspokojit uvnit zastav ného území, proto bylo nutno p istoupit k p ekro ení hranice zastav ného
území.
Nad rámec vyhlášky . 501/2006 Sb. v platném zn ní z d vodu pot eby rozlišení podmínek pro plochy
zem
lské jsou vymezeny další plochy zem
lské - soukromá zele (Zs). Jedná se o plochy soukromé
zelen pro individuální využití mimo zastav né a zastavitelné plochy. Jsou vymezeny zejména v okrajových
polohách zástavby s cílem, ochránit vizuáln cenné partie, charakter pozvolného p echodu do volné krajiny
a zamezit rozvoji obytné zástavby. Tyto plochy jsou ÚP Svatý Jan nad Malší vymezeny d vodu zajišt ní
jejich "nezastavitelnosti" tam, kde s ohledem na urbanistickou koncepci není vhodné rozvíjet žádnou
zástavbu. Nej ast ji se jedná o soukromé zahrady, p ípadn sady.
P i hospoda eni na ZPF je pot eba uplat ovat ekologické zásady - provoz i výroba musí minimalizovat
zát ž na životní prost edí.
Z d vod snížení erozních ú ink p i p ívalových srážkách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk
a rozsáhlé plochy orné p dy tak rozd lit vzrostlou zelení.
Plochy lesní (L) - jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 15.
Plochy lesní zahrnují zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního
hospodá ství. Slouží pro udržení ekologické rovnováhy v krajin , pro pohodu obyvatelstva rekreaci
a hospodá skou produkci d eva a jiné ú ely. Lesní plochy o rozloze 473 ha tvo í cca 37 % z celkové plochy
ešeného území. Nejv tším komplexem lesních ploch je v severní ásti k. ú. Chlum nad Malší a podél Malše
a vodní nádrže. Jedná se p edevším o hospodá ské lesy p evážn o smíšené porosty vesm s p íznivé
druhové skladby. Oplocovat tyto plochy je možné jen v p ípad oplocení lesních školek, obor a ochrany
porost p ed zv í. Oplocením nesmí být v žádném p ípad narušena propustnost biokoridor a funkce
biocenter ÚSES nebo snížen i zm
n krajinný ráz.
Plochy p írodní (P) - jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 16.
Tvo í nejkvalitn jší p írodní složku. Plochy p írodní jsou vymezeny k zajišt ní podmínek pro ochranu p írody
a krajiny, jako sou ást vymezeného územního systému ekologické stability krajiny. Jedná se o druhov
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bohaté travní porosty, které se nejvíce p ibližují p vodním biotop m. V tomto území m že probíhat regulérní
hospodá ská innost. ÚP stanovuje taková opat ení, která vedou k zajišt ní funk nosti ÚSES.
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 17.
Plochy rozptýlené krajinné zelen mimo zastav né území na nelesních pozemcích dopl ující krajinný rámec
ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území, retence krajiny, protierozní opat ení a p ízniv
kultivují krajinu. Jedná se o vzrostlé zelen nelesního charakteru, podmá ené plochy, postagrární lada, dále
plochy extenzivn využívané, které již áste
zarostly náletovou vegetací, p ípadn byly v nedávné
minulosti hospodá sky obhospoda ované a v sou asné dob vykazují stav druhov pestrých remíz a d evin
rostoucích mimo les.
Plochy t žby nerost (TN) - jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 18.
Jedná se zpravidla o pozemky povrchových dol , lom a pískoven, pozemky pro ukládání do asn
nevyužívaných nerost
a odpad , kterými jsou výsypky, odvaly a odkališt , pozemky staveb
a technologických za ízení pro t žbu, zpracování a p epravu vyt žené suroviny, dále pozemky rekultivací
a pozemky související s dopravní a technickou infrastrukturou. T žba nerost je chápána jako do asná
innost.
V jihovýchodní ásti ešeného území je vymezena plocha t žby nerost – dobývací prostor a chrán ná
ložisková území s výhradními bilancovanými ložisky nerostných surovin pro t žbu písku, št rkopísku
a vltavín . Po ukon ení t žby bude pr
žn provád na rekultivace a ani po ukon ení t žby nebudou tyto
plochy ur ené k zastav ní.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je systém, který je sou ástí tzv. obecné ochrany p írody.
Vymezení systému ekologické stability zajiš uje uchování a reprodukci p írodního bohatství, p íznivého
sobení na okolní mén stabilní ásti krajiny a na vytvo ení základ pro mnohostranné využívání krajiny.
Ochrana ÚSES je povinností všech vlastník a uživatel pozemk tvo ících jeho základ. Jeho vytvá ení je
ve ejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemk , obce i stát.
ÚSES v ešeném území byl do Územního plánu Svatý Jan nad Malší p evzat ÚAP ORP T ebo
a Aktualizacemi ZÚR Jiho eského kraje. Cílem zpracované dokumentace ÚSES je up esn ní stávajících
prvk a jejich funk ní propojení, resp. dopln ní do aktuálního stavu.
Podle významu se prvky ÚSES v ešeném území d lí na regionální a lokální (místní). Základními
skladebnými ástmi ÚSES jsou biocentra, a biokoridory interak ní prvky.
Biocentra
Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin , který svým stavem a velikostí umož uje trvalou existenci
irozeného nebo p írod blízkého ekosystému. Veškeré vedlejší funkce musejí být tomuto cíli pod ízeny.
Nepovoluje se zde umis ování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospoda ení a nep ípustné jsou
i veškeré další innosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. Biocentra musí být
ochrán na zejména z d vodu zachování dosaženého stupn ekologické stability
Biokoridory
Posláním biokoridor je umožnit migraci všech organism mezi biocentry, trvalou existenci nelze
edpokládat. Z t chto d vod se zde p ipouští širší možnosti hospodá ského využití, nevadí ani soub žné
vedení biokoridor s ú elovými komunikacemi, rekrea ními trasami a podobn . V nezbytných p ípadech je
podmín
p ípustné povolování liniových staveb, konkrétn
p né k ížení s biokoridorem,
vodohospodá ská zat ízení, istírny odpadních vod a podobn . Nepovoluje se zde op t: umis ování staveb,
pobytová rekreace, intenzívní hospoda ení a rovn ž nep ípustné jsou veškeré další innosti snižující
ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.
Interak ní prvky
Krom biocenter a biokoridor jsou základními skladebnými ástmi ÚSES na lokální úrovni i interak ní
prvky. Jedná se o ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významné liniové spole enstva, které
vytvá ejí existen ní podmínky rostlinám a živo ich m. Významn ovliv ují fungování ekosystém kulturní
krajiny. Interak ní prvky jsou vymezeny z d vodu zlepšení a zprost edkování p íznivého p sobení biocenter
a biokoridor na okolní, ekologicky mén stabilní krajinu. Interak ní prvky jsou sou ástí ekologické niky
zných druh organism , které jsou zapojeny do potravních et zc i okolních, ekologicky mén stabilních
spole enstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování. P ispívají ke vzniku bohatší
a rozmanit jší sít potravních vazeb v krajin a tím podmi ují vznik regula ních mechanism , zvyšujících
ekologickou stabilitu krajiny.
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Podmínky pro návrh a cíle ÚSES
Cílem ÚSES je ochrana p írodních spole enstev p ed lidskou inností (odlesn ním, odvodn ním, regulacemi
a podobn ) i úprava n kterých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospoda ení na n kterých
pozemcích.
Podmínky pro využití ploch za azených do ÚSES (viz kapitola f) výrokové ásti) zajiš ují podmínky pro
trvalou funk nost existujících prvk ÚSES a územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES. Na jejich
základ je omezeno právo vlastnické tam, kde jsou pro to spln ny podmínky vyplývající z Ústavní Listiny,
Ob anského zákoníku, Stavebního zákona, Zákona o ochran p írody a krajiny a Zákona o ochran
zem
lského p dního fondu (neboli mimo oblast územního plánování). V ostatních p ípadech z stává
právo na stávající využití území zachováno. Stanovené podmínky jsou podkladem pro správní ízení, a liší
se podle konkrétního prvku ÚSES.
KONCEPCE NÁVRHU A OD VODN NÍ ÚPRAV PRVK ÚSES
Podle významu skladebných segment je v územním plánu územní systém ekologické stability rozd len
do dvou úrovní - regionální a lokální.
Cílem zpracované dokumentace ÚSES bylo up esn ní prvk a jejich funk ní propojení, p íp. dopln ní do
aktuálního stavu. Jednotlivé skladebné prvky navazují na ÚSES vymezený v sousedních katastrech.
Prvky nad azeného systému ÚSES (regionální) jsou p evzaty z nad azené ÚPD a v rámci územního plánu
jsou pouze up esn ny pro odpovídající m ítko zobrazení na dané pozemky a nejsou m
ny ani
dopl ovány.
Regionální biocentra (RBC) a regionální biokoridory (RBK)
Regionální biocentra jsou obecn
len na na reprezentativní, kontaktní a unikátní. Reprezentativní
regionální biocentrum reprezentuje ekosystémy typické pro daný typ biochory v rámci bioregionu. Kontaktní
regionální biocentrum umož uje kontakt reprezentativních ekosystém . Unikátní biocentrum zahrnuje
významné specifické ekosystémy p íslušného bioregionu.
Regionální biokoridory propojují regionální biocentra a zajiš ují migraci bioty po regionáln významných
migra ních trasách.
Lokální biokoridory (LBK) a lokální biocentra (LBC)
ÚSES lokální úrovn v Územním plánu Svatý Jan nad Malší vychází z ÚAP ORP Trhové Sviny a je
up esn n p edevším s ohledem na podrobnost katastrální mapy tak, aby svými okraji nezasahovaly do
zastav ných území, p ípadn tak, aby sledovaly p ilehlé hranice pozemk .
Jednotlivé prvky ÚSES jsou vypásány v návrhové ásti - viz kapitola e) koncepce
uspo ádání
krajinyÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - Tabulková ást prvk ÚSES.
Minimální velikost biocenter regionálního významu
Lesní ekosystémy:
Ekosystémy mok ad a stepních lad:
Skalní ekosystémy:

10, 20, 25, 30, 40 ha (dle typu lesa – vegeta ního stupn )
10 ha
5 ha

Minimální ší ky biokoridor regionálního významu
Lesní spole enstva:
Spole enstva mok ad :
Lu ní spole enstva:
Spole enstva stepních lad:

40 m
40 m
50 m
20 m

Minimální ší ky biokoridor lokálního významu
Lesní spole enstva:
Spole enstva mok ad :
Lu ní spole enstva:

15 m
20 m
20 m

Minimální velikost biocenter lokálního významu
Lesní spole enstva:
Mok ady:
Lu ní spole enstva:
Kombinovaná spole enstva:

3 ha
1 ha
3 ha.
3 ha

PROPUSTNOST KRAJINY
Nezbytnou nutností p i rozvíjení ešeného území je zachování a postupné zlepšování prostupnosti krajiny
pro lov ka i voln žijící organismy. Postupná nevhodná fragmentace krajiny znamená vedle zp etrhání
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vazeb mezi lidmi i velké ohrožení p irozené migrace celé ady živo išných druh . Pro zachování p irozené
funkce krajiny v kulturním i p írodním smyslu je t eba v novat velkou pozornost a pé i práv zachování její
prostupnosti. Pro zachování a zlepšování prostupnosti krajiny je nutné pro voln žijící organismy zakládat
prvky ÚSES a pro lov ka dopl ovat sít významných p ších propojení a cyklistické infrastruktury, v etn
vhodného rozší ení dopl kových za ízení (odpo ívadla, informa ní tabule).
Oplocování pozemk mimo zastav né a zastavitelné území je zakázáno, mimo elektrických ohradník
a d ev ných zábran pro chov zví at. Stávající sí p ších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních
cest musí být zachována, nesmí být snižována rušením nebo omezováním pr chodnosti. Pozemky, p es
které prochází cyklostezka nebo turistická trasa, se nesmí oplocovat (nap . velkoplošné oplocené pastviny
pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umis ovat
stavby, které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na navazující zem
lské a lesní pozemky.
Migra ní propustnost krajiny
V ešeném území jsou vymezena migra
významná území (MVÚ). Migra
významné území jsou
nejvyšší územní kategorií navrženou pro ochranu konektivity krajiny pro velké savce. Jedná se o široká
území zahrnující oblasti trvalého výskytu druh i plochy pro zajišt ní migra ní propustnosti Zahrnují jak
oblasti stálého výskytu, tak území nutná pro zajišt ní migra ního propojení populací t chto druh . Tyto
oblasti se p itom v MVÚ vzájemn p ekrývají. V plochách migra
významných území je t eba zajistit
ochranu migra ní propustnosti krajiny jako celku nep ipoušt ním takových zásah do krajiny, které by
migra ní propustnost zhoršovaly.
Do MVÚ jsou ÚP lokalizovány plochy B1, TI2, B4, B6, B7, TI9, B11, VS13, B14, Bz14a, B15, B15a, B16,
B16a, B17, B18, Bz18a, B19, OVs20, B22 a B25. Vymezením t chto zastavitelných ploch není narušena
migra ní propustnost pro živo ichy.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED
POVODN MI
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
Celé správní území je za azeno do zranitelné oblasti (Na ízení vlády . 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a ak ním programu - aktuální zn ní z 1. 8. 2016 -p íloha . 1). Jedná se oblasti, kde se
vyskytují vody zne išt né dusi nany ze zem
lské produkce. Vláda stanovuje zranitelné oblasti na ízením
a zárove v nich ak ním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání
plodin a provád ní protierozních opat ení. Ak ní program a vymezení zranitelných oblastí podléhají
ezkoumání a p ípadným úpravám v intervalech nep esahujících 4 roky. P ezkoumání se provádí na
základ vyhodnocení ú innosti opat ení vyplývajících z p ijatého ak ního programu. Cílem je snižovat
zne išt ní vod, které pochází ze zem
lských zdroj , a p edcházet dalšímu takovému zne iš ování,
a to jednak pro zajišt ní dodávek kvalitní pitné vody a jednak k ochran povrchové vody p ed eutrofizací.
Na území obce Svatý Jan nad Malší je stanoveno používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání
plodin a provád ní protierozních opat ení. Tato opat ení se vztahují na fyzické a právnické osoby, které
provozují v ešeném území zem
lskou výrobu.
EROZNÍ OHROŽENÍ
trnou a vodní erozí jsou potenciáln ohroženy leh í p dy uložené na svazích a p dy ležící bezprost edn
podél vodních tok . Zmenšováním vým ry zem
lsky obd lávané p dy ve prosp ch trvalých porost ,
a to jak travních, tak i se vzrostlou zelení, jednozna
p ispívá k omezování v trné i vodní eroze.
Protierozních opat ení musí být promítnut do technického ešení polních cest – jejich odvodn ní bude
provedeno zatravn nými p íkopy s výsadbami, nebo travnatými mezemi s výsadbami. Zahušt ní sít polních
cest a tím zmenšení a rozd lení zem
lských hon je jedním z protierozních opat ení.
Za další protierozní opat ení lze nap íklad pokládat snahu o co nejdelší zdržení deš ové vody v území,
emuž napomáhá nap íklad obnova mezí, vysazování alejí a v trolam , zvyšování reten ní schopnosti
území budováním pr leh , zasakovacích pás a záchytných p íkop nebo navracením koryt drobných
vodních tok do p írod blízkého stavu. Obdobn lze pohlížet i na postupné budování územního systému
ekologické stability.
OCHRANA P ED POVODN MI
V ešeném území je stanovená hranice záplavové území Q100 a aktivní na ece Malše. Ostatní toky nemají
vyhlášené záplavové území. Území je zejména ohroženo p ívalovými vodami.
Z hlediska ochrany obce p ed p ívalovými dešti je navrženo upravit zp sob hospoda ení na zorn ných
pozemcích v blízkosti zastav ného území ve smyslu ust. § 27 vodního zákona s d razem na správné
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umís ování vhodných kultur, vhodný zp sob obd lávání a snížení podílu erozn náchylných plodin.
Zd raz ujeme také d ležitost zatravn ní b ehových pás vodních tok .
Protipovod ová opat ení jsou v ÚP umožn na na všech plochách s rozdílným zp sobem využití.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
ešené území má veškeré p edpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Disponuje atraktivním p írodním
prost edím, zachovalou p írodou s rozsáhlými lesními celky, loukami, vodními plochami a také kulturními
hodnotami. Rozvoj p íležitostí, které poskytuje rekrea ní vyžití, eší územní plán vymezením plochy
ob anského vybavení - sportu p i jihovýchodním okraji sídla Sedlce - OVs20.
Stanovením podmínek pro využití ploch nezastav ného území vytvá í ÚP podmínky pro rozvoj a dopln ní
systému turistických tras, cyklostezek a cyklotras. ÚP je navržena jedna cyklostezka a jedno p ší stezka.
V p ípad chat, které se nachází podél eky Malše a vodní nádrže ímov bylo p istoupeno k ponechání
chto objekt s tím, že stávající rekrea ní chaty lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat za spln ní
podmínky p dorysného rozší ení max. 50 m2 zastav né plochy.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Na ešeném území se nachází n kolik lokalit významných pro nerostné bohatství, tyto nejsou územním
plánem nijak rozši ovány nebo dopl ovány a to z d vodu opa ného trendu v této oblasti, tedy preference
dot žení ložisek a jejich rekultivace bez vnosu nové zát že do území specifické pro nové otvírky a t žební
innost. Tyto plochy jsou pln respektovány jako limit funk ního využití území.

OD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ
ešené území je dle zp sobu využití len no na zastav né, zastavitelné a nezastavitelné. Navrhované
rozvojové území je dále d leno 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. Podmínkami pro využití se rozumí nástroje pro uskute ování inností, z izování staveb
a za ízení a provád ní úprav a zm n kultur s t mito innostmi souvisejících, o nichž se rozhoduje v
územním nebo stavebním ízení, pop ípad správním ízení souvisejícím.
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je zachování všech dochovaných prvk
historické urbanistické struktury, tedy p dorysu, parcelace, hmotové struktury i architektonických prvk
historické zástavby a omezení negativního p sobení d ív jších rušivých zásah v zastav ném území. Je
ležité, aby památkové hodnoty m ly p ednost p ed ekonomickými zájmy konkrétního investora a rovn ž,
aby v sídlech nadále vznikaly nové urbanistické a architektonické hodnoty, avšak nikoli na úkor hodnot
starých, ale vedle nich. Nevhodné p estavby a novostavby bez možnosti jejich za len ní do obrazu
venkovského prost edí nikterak nerozvíjí stávající zástavbu, naopak p inášejí narušení staletími vytvo ené
dorysné struktury, v etn nežádoucí disharmonie stavebních forem a nežádoucího narušení dálkových
panoramatických pohled vyzna ující se harmonickým p sobením p vodn uceleného architektonického
útvaru. Dochovaný, p vodn st edov ký systém osídlení a urbanistické formy jednotlivých sídel jsou
považovány za významný fenomén, který nesmí být potla en v souvislosti s nároky na rozši ování sídel. Pro
ochranu jedine ných hodnot ešeného území ÚP stanovuje p ísné využívání prostorového uspo ádání tak,
aby stavební innosti nep ízniv neovliv ovaly p dorysnými, hmotovými a výškovými zm nami p vodní
zástavbu a p írodní prvky, historickou, urbanistickou skladbu i estetickou hodnotu ešeného území.
Práv z d vod ochrany hodnot území je návrh ÚP ešen s ohledem na citlivé zakomponování budoucích
staveb do sou asného vesnického prost edí.
Rozlišení ploch podle zastavitelnosti
Zastav né území - územním plánem Svatý Jan nad Malší je vymezené jako stabilizovaná sou ást
zastav ného území (soubor p evážn zastav ných pozemk ), které umož ují zastav ní podle podmínek pro
využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Zastavitelné plochy - plochy navržené v ÚP Svatý Jan nad Malší ke zm
využití území vn zastav ného
území, které umož ují zastav ní dle podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Nezastav né území - je souhrn pozemk , které nejsou ÚP Svatý Jan nad Malší zahrnuté do zastav ného
území nebo do zastavitelné plochy. Územní plánem je toto území vymezeno jako plochy krajiny. Jedná se
o plochy vodní a vodohospodá ské, plochy zem
lské, plochy zem
lské - soukromá zele , plochy lesní
plochy p írodní a na plochy smíšené nezastav ného území. U ploch nezastav ného území je umožn na
realizace ÚSES, zales ování, z izování vodních ploch, z izování dopravní a technické infrastruktury,
opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová
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a protierozní opat ení a další opat ení k vyšší reten ní schopnosti území. Podmínkami pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití jsou ÚP stanoveny p ípustné innosti z d vodu umožn ní umis ování staveb,
za ízení a jiných opat ení pro zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, dopravní a technickou
infrastrukturu, snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof.
Plochy brownfields - jsou pozemky a nemovitosti uvnit urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci
a využití, jsou opušt né a podvyužité (pojem "brownfields" je p ejatý z anglického jazyka, v doslovném
ekladu znamená "hn dé louky"). Pat í sem nevyužívané zem
lské a pr myslové stavby a areály,
nevyužité dopravní stavby a skladové prostory (haly i deponie), prázdné administrativní budovy a kulturní
centra, nevyužitá nákupní centra, ale i nevyužité obytné budovy - vše, co není užíváno. Brownfieldy nebo
jejich ásti mohou, ale nemusejí mít i ekologickou zát ž. ÚP Svatý Jan nad Malší eviduje jednu plochu
a navrhuje pro ni nové využití:
- bývalý areál zem
lského družstva – plocha smíšená výrobní pro podnikatelské aktivity.
Územním plánem se stanovují podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití s ur ením: hlavního využití; p ípustného využití a nep ípustného využití, pop ípad
podmín
p ípustného využití.
Hlavní využití ur uje p evažující ú el (zp sob) využití stavebního pozemku.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby
a za ízení dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých
lze stavby, innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb
a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je
zpravidla umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.
Podmínky stanovené územním plánem
V zastav ném a zastavitelném území je možno umis ovat stavby a za ízení v souladu s charakteristikou
ploch s rozdílným zp sobem využití. Podmínky využití pro výstavbu by m ly:
- zajistit, aby zm ny ve využití území v etn nové zástavby vytvo ily harmonický celek se stávající
zástavbou, nap . za len ní nových staveb do proluk;
- podpo it a zd raznit prostorové uspo ádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utvá ení;
- respektovat p iléhající plochy zastav ného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým
uspo ádáním;
- nep ipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách.
Definice použitých pojm jsou uvedeny ve výrokové ásti kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití… - vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití.
Celková zastav nost plochy
V ÚP je definována celková zastav nost plochy stavebního pozemku. K t mto podmínkám bylo p istoupeno
edevším z d vod ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i stanovení pouze
procenta zastav nosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastav ní zbývající plochy pozemku terasami,
lnami, p íst ešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto d vodu je v návrhu ÚP regulováno
maximální celkové procento zastav nosti stavebního pozemku.
Procento zastav ní bylo stanoveno na základ p edpokládané velikosti nových stavebních parcel,
odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb.
Velikost stavebních pozemk
Navržené velikosti stavebních pozemk jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla
zachována stávající struktura sídel a jejich historická p dorysná osnova.
Územním plánem je regulována velikost stavebních pozemk u ploch stabilizovaných i u ploch zm n
(návrhových) pro bydlení (v etn zahrad), rekreace, ob anského vybavení, smíšených obytných, výroby
a skladování a smíšených výrobních. Minimální velikost stavebních pozemk v obci a malých sídlech je
odlišná. Z d vodu zachování p im ené hustoty zástavby je navržena práv min. velikost stavebních
pozemk (parcel).
Zástavba je navržena tak, aby nebyl významným zp sobem narušen krajinný charakter a aby objekty byly
dostate
rozptýlené a vytvo ily tak harmonický celek se stávající zástavbou.
Výšková hladina zástavby
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro využití ploch s rozdílným
zp sobem v závislosti na prostorové stabilizované plochy. P i umís ování staveb je nutné brát z etel na
vizuální podmínky, aby zm ny neovliv ovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech.
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Výšková hladina je ur ena max. možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným
využitím území.
Územním plánem je regulována výšková hladina zástavby jak nové tak i sou asné (zohledn ní p i
stavebních úpravách). K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu zachování okolní výškové hladiny
výstavby a za len ní zastavitelných ploch do krajinného rázu. Z urbanistického hlediska je vhodné zachovat
výškovou hladinu, která p evažuje v jednotlivých ástech sídel. Z tohoto d vodu jsou v návrhové ásti
stanoveny podmínky využití udávající výškovou hladinu v po tu nadzemních podlaží, u rodinných dom
s možností podkroví. U objekt ob anského vybavení je z d vodu rozdílných konstruk ních výšek stanovena
krom po tu nadzemních podlaží i výška zástavby v metrech. Výška zástavby v metrech je uvedena i pro
objekty v plochách bydlení - zahrady, rekreace, smíšených obytných, výroby a skladování a smíšených
výrobních.
Podmínky ochrany krajinného rázu
Stanovené podmínky ochrany krajinného rázu chrání p írodní, kulturní a historickou charakteristiku ur itého
místa i oblasti p ed inností snižující estetickou a p írodní hodnotu ešeného území. Historický stavební
fond v etn parcelace (rozd lení p vodních pozemk ), odrážející p írodní podmínky a konfigurace terénu,
ur ují význam pro tvá nost i identitu venkovského prost edí. Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování
a povolování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk ,
kulturních dominant krajiny, harmonické m ítko a vztahy v krajin .
Dodržení stanovených podmínek prostorového uspo ádání p i výstavb by m lo p isp t k citlivému
za len ní nov navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného
rázu.

STÁVAJÍCÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE
SVATÝ JAN NAD MALŠÍ
Dnešní obec Svatý Jan nad Malší
se nachází na daleko viditelném
kopci poblíž Velešína (5 km), asi
dvacet p t kilometr
jižn
od
eských Bud jovic a 11 kilometr
západn od Trhových Svin vysoko
nad zalesn ným údolím eky Malše,
které je dnes zatopeno vodní nádrží
ímov. V t sné blízkosti obce se
dominantn vzpíná o 30 metr
vyšší Chlumská hora.
Svatý Jan nad Malší náleží
etnograficky Doudlebsku. Nachází
se na severu Novohradského
podh í v nadmo ské výšce 614 m
na temeni kopce Stráž (vrchol 631
m n. m. je severovýchodn od
centra obce) a je tak nejvýše položenou obcí v okrese eské Bud jovice.
kná poloha na kopci umož uje
kruhový výhled do celé eskobud jovické pánve, zejména ke Kleti.
Ve výšce 624 metr nad mo em je Svatý Jan nad Malší v okolí nejvýše položená obec.
Svatý Jan p edstavuje unikátní urbanistický celek, jehož úst edním bodem je poutní areál s kostelem,
ambity, farou a školou, který stojí na nejvyšším míst obce. P ed kostelem byla vym ena náves
obdélníkového tvaru o ší ce 80 metr a délce 115 metr , která byla postupn zastav na ze západní, severní
a jižní strany, na východní stran za kostelem vznikl h bitov. Severní a jižní ada dom se protáhly do
po átku 19. století za kostel ke h bitovu a za západní adou vznikla ješt jedna rovnob žná ulice zvaná
Dol anka. Hlavní p ístupová cesta ve sm ru od Velešína ústila p ímo do st edu návsi, a to v ose pr elí
kostela, k soše svatého Jana Nepomuckého, což je nejv tší dominanta návsi, ozna ované ale ast ji jako
„plac“. Z návsi pak pokra ovala sm rem na Lo enice obklopena lipovou alejí. Díky tomuto uspo ádání ulic,
které se vhodn dopl uje s barokním poutním areálem, p edstavuje obec Svatý Jan nad Malší ojedin lý
v echách unikátní výsledek pozdn barokního vesnického urbanismu. V tšina staveb byla v pr
hu druhé
poloviny 20. století znehodnocena moderními úpravami, ímž ztratila svoji historickou hodnotu a jednotný
ráz návsi tím byl nadobro narušen.
Staré zem
lské usedlosti jsou v obci v menšin a vytla eny ze st edu obce, ale n kterým nechybí
vabné náznaky selského baroka. Na p vodní zástavbu navazuje k okraj m obce nová zástavba
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klasických jednopodlažních rodinných dom s využitým podkrovím. Domká ský charakter dal obci jist
i nedaleký pr myslový Velešín, na který je nádherný pohled p ímo z návsi. V jižní ásti obce jsou
soust ed ny významn jší objekty a plochy výroby a skladování. Obcí prochází silnice III. t ídy III/1567.
Obec Svatý Jan nad Malší má vybudovanou isti ku odpadních vod, kanalizaci a vodovod. V obci je
základní a mate ská škola. V obci funguje pošta, h išt , t locvi na, pohostinství, prodejna smíšeného zboží
a obecní knihovna. Je zde evidováno n kolik živnostník - podnikatel a t i Sbory dobrovolných hasi .
Každoro
se zde po ádají Závody historických vozidel S kopce do kopce. V obci je možné navštívit
Muzeum loutek se stálou expozicí.
Do k. ú. Svatý Jan nad Malší n kolik samot a zem
lských usedlostí v lokalit „Pod Horou“.
Lidé se tu p evážn živili drobným zem
lstvím a emesly, mezi nimiž dominovali zedníci.
CHLUM
Chlum je malá vesnice, od roku 1961 ást
obce Svatý Jan nad Malší v okrese eské
Bud jovice. Nachází se asi 2,5 km na jih od
Svatého Jana nad Malší. Katastrální území
Chlum nad Malší od severu k jihu lemuje
eka Malše, jejímž pravým p ítokem je
Chlumský a Podhorský potok. V tšinu k. ú.
tvo í lesní plochy, dále pak zem
lská
da. Ve východní
ásti se nachází
pískovna, kde se t ží št rk a vltavíny.
Centrální
ást tvo í náves s kapli kou
a vodní nádrží obestav nou p vodními
a prostornými zem
lskými usedlostmi statky, za kterými jsou situovány zahrádky.
Statky s hospodá skými ástmi se vyzna ují
v p evážné mí e dv ma rovnob žnými trakty
s orientovanými štíty do ulice, které jsou
propojeny zdí s vraty. Uprost ed této
dispozice bývala sí s kuchyní, vp edu se sv tnicí a sv tni kou, vzadu s komorou. Statky mají rozlehlý dv r,
který býval vzadu uzav en stodolou. Za ní pak následovaly dlouhé zahrady a p vodn také polnosti.
Uspo ádání budov kolem dvora m lo v drsné p írod opodstatn ní - vznikl tak ohrazený prostor chrán ný
ed pov trnostními vlivy. P vodní zástavba se dochovala do sou asnosti a moderní výstavby RD zde tém
neprobíhala.
Chlum je známá jiho eská vltavínová lokalita. Rozkládá se
ibližn mezi Chlumem a obcemi Lo enice a Nesm
(n které ásti lokality bývají proto nazývány Lo enice i
Nesm ). Jedná se z ejm o nejrozlehlejší vltavínovou
lokalitu na Besednicku a jednu z nejrozlehlejších v bec.
Lokalita se skládá z velké pískovny v západní ásti ložiska,
pole východn od pískovny, lesa jihovýchodn od pískovny
(Malý Chlum), n kolika cíp lesa západn od pískovny a polí
podél silnice z Lo enic do Besednic. Pískovna je již n kolik
desítek let pr myslov t žena a neustále se rozr stá,
zejména k severovýchodu.
SEDLCE
Sídlo Sedlce je od r. 1961 ást obce Svatý Jan nad Malší v okrese
na západ od Svatého Jana nad Malší.
V písemných pramenech se objevila poprvé
v roce 1541 jako sou ást Novohradského
panství. Sv j oficiální název získala v roce
1924 a dodnes se jí íká Selc, což pochází
z n meckého ozna ení zdejšího místa Selz.
Sedlce byla ješt za átkem dvacátých let
minulého století velkou a rozlehlou obcí,
do které pat ily osady Sedlce, Hrachovy
Hory, Úlehle, Zahrádky, Lahu , Kladiny,
Branišovice, Mokrý Lom a Polžov. Vzhledem
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k v tším vzdálenostem mezi jednotlivými osadami, bylo žádoucí rozp lit tohle osadní seskupení do dvou
samostatných obcí, což nebylo v bec jednoduché vzhledem k protich dným snahám a zám m
jednotlivých osad, nakonec byla obec rozd lena do t í obcí: Sedlce, Hrachovy Hory, Úlehle a Zahrádky byla
první, Mokrý Lom, Polžov a Lahu druhá a Branišovice s Kladinami t etí.
vodní zástavbu tvo ilo n kolik zem
lských statk podél p ístupových cest. Centrální ve ejný prostor
tvo í nepravidelná náves v návaznosti na Selcký rybník a místní hospodu „U hradu“. P ímo v sídle jsou další
dv vodní plochy - rybník Jílový a menší bezejmenný rybník. Na návsi i v její blízkosti se nacházejí
evidované památné stromy. V severovýchodní ásti je situovaná plocha výroby a skladovaní.
ibližn 500 m jižním sm rem náleží k sídlu místní ást Svachov kde m l velký význam pro místní usedlíky
velkostatek Svachovský dv r. Na pozemcích velkostatku hospoda ili ú edníci, šafá i, poklasní, ov áci,
lesníci, hajní apod. Pro n které d lníky pracující na dvo e byly v Sedlci vystav ny obytné domy.
Do k. ú. Sedlce náleží samota „Argentina“ v severovýchodní ásti ešeného území a základní sídelní
jednotky Hrachovy Hory severn od Sedlce (d íve Hrachové dvory) a jižn Úlehle - Zahrádky (které získaly
své jméno podle p ilehlých lo enických polí nazývaných práv Zahrádky). Hrachovy hory se nachází u vodní
nádrže ímov v nadmo ské výšce 530 m. Asi jeden kilometr jihozápadn od osady se nalézá z ícenina
hradu Velešín. Podle s ítání lidu zde k roku 2011 žilo 12 obyvatel. Úlehle sousedí se Svachovem a tvo í je
vodní zástavba vesnických stavení podél místní obslužné komunikace. Necelý kilometr jižn od Svachova
jsou situovány zem
lské usedlosti Zahrádky.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
Urbanistická koncepce obsažená v územním plánu vychází z historického vývoje sídel, z kontinuity jeho
dlouhodobého územního plánování a z požadavk , které jsou kladeny na jeho další rozvoj., tzn. mimo jiné
jednozna
vymezit hranice mezi zastav ným resp. zastavitelným a nezastavitelným územím s cílem
zajišt ní její ochrany p ed negativními urbaniza ními vlivy.
Územní rozvoj ešeného území je výrazn omezen limity ve ejné, zejména dopravní a technické
infrastruktury, které p edstavují silnice III. t ídy, elektrické vedení VN, vodní zdroje. Dále pak zvýšenou
ochranou kvalitní zem
lské p dy a ÚSES. Územní plán je tak zpracován v souladu s pot ebami obce a
zárove tak, aby byly respektovány a chrán ny hlavní složky životního prost edí a nedošlo k narušení
írodních a urbanistických hodnot ešeného území.
Plochy navržené k zástavb jsou v celém ešeném území situovány hlavn 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.
Pro zachování systému osídlení a urbanistické formy jednotlivých sídel je d ležité zakomponování
budoucích staveb do sou asného vesnického prost edí.
Zpracovaný návrh vychází ze schváleného zadání a z dopl ujících pr zkum a rozbor . Do územního plánu
jsou p evzaty ásti zám
ze schváleného ÚP v etn zm ny . 1, pokud již nebyly realizovány nebo
ze zám ru sešlo, p ípadn je nebylo možno vymezit z hlediska ú elného využití zastav ného území
a zastavitelných ploch, resp. byly ve st etu s chrán nými hodnotami. Tyto zám ry jsou dopln ny o n které
nové podn ty uplatn né vlastníky pozemk a obcí. Všechny podn ty byly vyhodnoceny a jejich vhodnost
v rámci projednání rozpracovaného územního plánu se zástupci obce posouzena.
Po dohod s po izovatelem ÚP Svatý Jan nad Malší a obcí jsou vypušt ny n které ásti rozvojových ploch
pro bydlení, které nebyly doposud zastav ny od vydání ÚP (1. 7. 2010). P i vyhodnocení byla zvážena
pravd podobnost reálnosti a složitosti majetkoprávních vztah , které v sou asnosti neumožnily výstavbu
RD. Podrobn byly posouzeny možnosti p ístupových komunikací, které by komplikovan ji vedly p es adu
pozemk r zných vlastník . Rovn ž bylo p ihlédnuto ke zna né svažitosti terénu, jež zna
zt žuje
zastavitelnost a komplikuje ešení technické infrastruktury. Z tohoto d vodu by bylo složité p erpávat
odpadní vody z veškerých pozemk svažitých k jihu (dle schválené ÚPD plocha J7), což prodražuje
zainvestování daných pozemk a komplexní zasí ování se jeví jako velmi problematické. Z hlediska zájmu
výstavby se jedná o požadavky jednotlivých vlastník , nikoli o plošný požadavek na uskute
ní výstavby
formou developerského projektu. V p ípad , že na n kterých pozemcích bylo již prokazateln provedeno
zainvestování, bude po ve ejném do projednání znovu posouzen a navrácen do ÚP.
I p estože jsou pozemky vypušt ny, nevylu uje se p ípadn kvalitního zpracování developerského projektu
s komplexním do ešením jak odkanalizováním splaškových i deš ových vod, tak dopravní obslužnosti
jednotlivých stavebních parcel, pozemky znovu zahrnout do ÚP k zastav ní.
Koordinace ve ejných a soukromých zájm v území up ednost uje zájmy ve ejné v p ípadech, kde by
soukromý zájem byl v rozporu se zájmy ve ejnými.
Uzemním plánem Svatý Jan nad Malší je vymezeno 41 zastavitelných ploch z toho je jedna plocha z v tší
ásti navržena k p estavb .
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Plochy bydlení (B; Bz, Bb)
Zastav né plochy v ešeném území se využívají hlavn jako plochy pro bydlení v rodinných a bytových
domech. Plochy pro bydlení (B) jsou p evážn soust ed ny do centrálních ástí sídel a podél hlavních
komunika ních tah . D ležitou zástavbou pro bydlení jsou voln stojící zem
lské usedlosti.
Na území obce Svatý Jan nad Malší jsou evidovány 4 bytové domy. ÚP jsou plochy bydlení - bytové domy
(Bb) stabilizované a nep edpokládá se nová výstavba.
Na základ požadavk zadání byly navrženy plochy pro bydlení (s možností víceú elového využití),
umož ující nár st po tu obyvatel. Nabídka t chto ploch pro bydlení vychází z optimálních možností, které
jednotlivá sídla pro zástavbu poskytují. Pro využití t chto ploch musí dojít k dohod o prodeji pozemku mezi
sou asným vlastníkem a stavebníkem za oboustrann dohodnutých podmínek. Ne vždy se tak stane
v aktuální dob , proto musí být nabídka stavebních míst pon kud vyšší, než je skute ná poptávka
po stavebních místech a než kolik nových byt požaduje výše uvedený výpo et pot eby byt . V územn
plánovací dokumentaci je zcela samoz ejm p edpokládáno, že na stávajících plochách, které v návrhu
stávají pro funkci bydlení, budou také postupn opravovány a rekonstruovány obytné objekty, nebo budou
asanovány a na jejich pozemcích postaveny obytné objekty nové. Koncepce je ešena s ohledem na
dochované hodnoty území.
Sou ástí n kterých navržených ploch pro bydlení (B) jsou zárove i vymezené 2 plochy bydlení - zahrady
(Bz). Soukromá zele se významn podílí na vzhledu ešeného území. V podob okrasných i užitkových
zahrad je samoz ejmou sou ástí stávajících i nových zastavitelných ploch sídel. Tento druh zelen je
samostatn vymezen tam, kde by zastav ní zahrad bylo na úkor do za len ní do krajiny a kde je nutno
uchovat prost edí blízkého p írodním podmínkám, nebo kde je výstavba zcela nevhodná, eventuáln by
narušila charakter sídel v panoramatických pohledech. K ú elu využití plochy pro zahrady a soukromé
zelen jsou ÚP nov vymezeny plochy Bz14 a Bz18 jako sou ást ploch bydlení.
Plochy bydlení jsou vymezeny p edevším z d vodu stabilizace po tu obyvatelstva, p edcházení úbytku
obyvatel ešeného území.
Vý et zastavitelných ploch bydlení
k. ú. Chlum nad Malší
B1 - jihozápadní okraj sídla Chlum. Plocha navazuje na zastav né území. Je p evzata z p edchozí územn
plánovací dokumentace (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . Ch4). Rozvojová plocha je situována p i místní
obslužné komunikaci, která zajiš uje dopravní napojení. Návrhem koncepce ÚP je plocha zmenšena cca
z 1,20 ha na 0,32 ha a je ur ena pro výstavbu max. 1 rodinného domu venkovského typu s prostornou
zahradou s p ímou vazbou na p írodní a krajinné zázemí. Zahrada bude tvo it mezi lánek p i p echodu
zástavby do krajiny. D vodem vymezení je zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro bydlení v sídle.
Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T10. Zásobování pitnou vodou bude
ešeno individuáln na náklady investor a odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do
navrhované OV (plocha TI1). Do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody ešeny
individuáln na náklady investor . Plocha je limitována vzdáleností 50 m od okraje lesa, OP vodního zdroje
II. stupn , migra
významným územím a trasou telekomunika ního kabelu.
B4 - severovýchodní okraj sídla Chlum. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené
ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . Ch2). Vymezená plocha dopl uje proluku mezi stávající zástavbou
a komunikací. D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost a dále
umožn ní dostavby v této proluce, která velmi vhodn doplní stávající zástavbu. Realizací zástavby by m lo
dojít k logickému uzav ení sídla. Z urbanistického hlediska je pro tuto lokalitu výhodná snadná dopravní
obslužnost z p ilehlé obslužné komunikace (kopíruje západní okraj plochy). Napojení se na elektrickou
energii prob hne ze stávající trafostanice T10. Zásobování pitnou vodou bude ešeno individuáln na
náklady investor a odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV
(plocha TI1). Do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody ešeny individuáln na
náklady investor . Plocha je limitována migra
významným územím.
k. ú. Sedlce
B6 - severní okraj místní ásti Úlehle. Plocha je áste
p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad
Malší - . S15) a situována do zastav ného území. Rozvojové území je ur eno pro výstavbu max.
7 rodinných dom . Územní plán zde p edpokládá s rozvoln nou výstavbou rodinných dom venkovského
typu s prostornými zahradami s p ímou vazbou na p írodní a krajinné zázemí. Zahrady budou tvo it
mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. Vymezená plocha tvo í „protiváhu“ p vodní zástavby situované
jižn p es místní komunikaci, odd lující p vodní zástavbu od vymezené plochy B6. V sou asnosti se zde
nachází n kolik zahrad sloužící k rodinné rekreaci. D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti
na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro bydlení v této ásti sídla.
Dopravní obsluhu zajistí p ilehlá místní komunikace. Napojení se na elektrickou energii prob hne
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ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové T13. Zásobování pitnou vodou prob hne z navržených sítí. Do
doby vybudování vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady investor . Odpadní vody budou
svedeny nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha TI9). Do doby vybudovaní OV budou
odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je limitována s interak ními prvky IP34,
migra
významným územím a OP vodního zdroje II. stupn . Nová výstavba musí z d vodu ochrany
urbanisticky, architektonicky a kulturn cenných hodnot v této místní ásti d sledn respektovat charakter
kompozice stávajících objekt , tj. výškovou hladinu, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem ke stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap .
charakteristický obdélníkový p dorys, výšku h ebene, tvar a sklon st echy).
B7 - severozápadní okraj severní okraj místní ásti Úlehle. Plocha navazuje na zastav né území a je
evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S14). Do ÚP je za azena z d vodu
dlouhodobého zám ru obce a zárove z d vodu vydaného územního rozhodnutí (velikost stavebních
pozemk je podle navržené parcelace, která je již zanesena v KN). Lokalita má snadnou dopravní
obslužnost z p ilehlé komunikace (kopíruje severní a západní okraj plochy). Napojení se na elektrickou
energii prob hne ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové T13. Zásobování pitnou vodou prob hne
z navržených sítí. Do doby vybudování vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady investor .
Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha TI9). Do doby
vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor .
Plocha je limitována interak ními prvky IP34, OP elektrického vedení 22 kV, OP vodního zdroje II. stupn
a migra
významným územím.
B11 - východní okraj místní ásti Svachov. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené
ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S13 a ve Zm
. 1 ÚP - . S1/1). D vodem vymezení je zajišt ní
kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro
bydlení v této ásti sídla. P ípadnou výstavbou dojde k logickému dopln ní a zarovnáním zastav ného
území. ÚP zde p edkládá návrh pro výstavbu max. 2 RD. Dopravní obslužnost je zajišt na sjezdem p ilehlé
místní komunikace. Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T7, p ípadn
z nové T13. Zásobování pitnou vodou prob hne z navržených sítí. Do doby vybudování vodovodního adu
bude ešeno individuáln na náklady investor . Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací
do navrhované OV (plocha TI9). Do doby vybudovaní kanaliza ního adu a OV budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je limitována OP vodního zdroje II. stupn , migra
významným územím a urbanisticky hodnotným územím. Nová výstavba musí z d vodu ochrany
urbanisticky, architektonicky a kulturn cenných hodnot v této místní ásti d sledn respektovat charakter
kompozice stávajících objekt , tj. výškovou hladinu, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem ke stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap .
charakteristický obdélníkový p dorys, výšku h ebene, tvar a sklon st echy).
B14 - nový zám r mezi sídlem Sedlce a obcí Svatý Jan nad Malší (lokalita „Široké“). Plocha navazuje
na zastav né území a je ur ena pro výstavbu max. 2 RD. Spole
s plochou bydlení je navržena plocha
Bz14a pro založení zahrad, které budou tvo it mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. D vodem
vymezení je vytvo ení podmínek pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce ešeného území. Dalším d vodem
návrhu je skute nost, že se jedná o klidové území z dosahu veškerých negativních vliv ovliv ující bydlení
(nap . z dopravy, výrobních za ízení). Dopravní obslužnost je zajišt na sjezdem p ilehlé místní komunikace.
Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T6. Zásobování pitnou vodou prob hne
z navržených sítí. Do doby vybudování vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady investor .
Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle Sedlce. Do doby
vybudovaní kanaliza ní sít budou odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je
limitována OP vodního zdroje II. stupn a migra
významným územím.
B15, B15a, B16, B16a - jižní ást sídla Sedlce. Plochy navazují na zastav né území. Do územního plánu
jsou za azeny z d vodu vypracované územní studie pro plochy B16 a B16a, které jsou p evzaty ze
schválené ÚPD. Sou ástí ÚS je i plocha ve ejného prostranství VP55 pro obslužnou komunikaci. Ta zajistí
dopravní p ístup i k plochám B15 a B15a. ešená lokalita je pro výstavbu rodinných dom velice žádaná a
zám rem obce je vytvo it pro budoucí obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak plochy pro
výstavbu rodinných dom a posílit tím obytnou funkci. Napojení se na elektrickou energii prob hne ze
stávající trafostanice T7, p ípadn z nové T14. Zásobování pitnou vodou prob hne z navržených sítí. Do
doby vybudování vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady investor . Odpadní vody budou
svedeny nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle Sedlce. Do doby vybudovaní kanaliza ní
sít budou odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plochy jsou limitovány OP vodního
zdroje II. stupn , migra
významným územím a plochy B16, B16a navíc vzdáleností 50 m od okraje lesa.
B17 - nevyužívané území ve st ední ásti sídla Sedlce. Plocha je situována do volného prostoru mezi
zastav né území stejného využití a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S3).
vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky
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nových rozvojových ploch pro bydlení v sídle. Realizací navrhovaného ešení vznikne kompaktní celek
zastav ného území. Dopravní obslužnost je zajišt na sjezdem p ilehlé místní komunikace. Napojení se na
elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T2, p ípadn z nové T14. Zásobování pitnou vodou
prob hne z navržených sítí. Do doby vybudování vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady
investor . Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle Sedlce. Do
doby vybudovaní kanaliza ní sít budou odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je
limitována OP vodního zdroje II. stupn , interak ními prvky IP32 a vzdáleností 50 m od okraje lesa.
B18 - západní ást sídla Sedlce. Plocha je situována do okrajové ásti sídla, do území, které je vymezeno
schválenou ÚPD k výstavb nízkopodlažního bydlení. Za posledních cca 8 let bylo zde vystaveno 7 RD.
Vzhledem k tomu, že tato lokalita je pro výstavbu rodinných dom velice žádaná, je plocha B18 op t
za azena do ÚP. Spole
s plochou bydlení je navržena plocha Bz18a pro založení zahrad, které budou
tvo it mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. P ípadnou výstavbou dojde k logickému zarovnání
zastav ného území. D vodem vymezení je vytvo ení podmínek pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce
ešeného území. P ípadnou výstavbou dojde k logickému dopln ní zastav ného území. Dopravní obslužnost
je zajišt na sjezdem p ilehlé místní komunikace. Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající
trafostanice T2, p ípadn z nové T14. Zásobování pitnou vodou prob hne z navržených sítí. Do doby
vybudování vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady investor . Odpadní vody budou svedeny
nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle Sedlce. Do doby vybudovaní kanaliza ní sít budou
odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je limitována OP vodního zdroje II. stupn ,
migra
významným územím a plocha Bz18a vzdáleností 50 m od okraje lesa.
B19 - severozápadní ást sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a z v tší ásti je p evzata ze
schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S2). Novým zám rem je rozší ení plochy o ást pozemku
p. . 212/39 a to z d vodu žádosti majitele pozemku, který požadoval o za azení celé vým ry pozemku pro
výstavbu 1 RD. ešením ÚP je ponechána pouze ta ást pozemku, která je za azena do III. (nižší) t ídy
ochrany zem
lského p dního fondu. Jedná se o v tší rozvojové území, z toho d vodu bude rozhodování
o zm nách v území up esn no územní studií - ÚS-2 (p. . 212/1). ÚS ur í dopravní napojení a napojení se
na pot ebnou technickou infrastrukturu. D vodem vymezení plochy B19 je zajišt ní kontinuity a návaznosti
na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro bydlení. ÚP zde p edpokládá
s rozvoln nou výstavbou rodinných dom venkovského typu s prostornými zahradami s p ímou vazbou na
írodní a krajinné zázemí. Zahrady budou tvo it mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. Lokalita má
výhodné napojení na dopravní infrastrukturu z místních komunikací, které kopírují jihozápadní
a severovýchodní hranici plochy. Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T2,
ípadn z nové T14. Zásobování pitnou vodou prob hne z navržených sítí. Do doby vybudování
vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady investor . Odpadní vody budou svedeny nov
vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle Sedlce. Do doby vybudovaní kanaliza ní sít budou
odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je limitována OP vodního zdroje II. stupn a
migra
významným územím. Nová výstavba musí z d vodu ochrany urbanisticky, architektonicky
a kulturn cenných hodnot na území sídla d sledn respektovat charakter kompozice stávajících objekt ,
tj. výškovou hladinu, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby - zejména dodržení hmot
a proporcí objekt vzhledem ke stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap . charakteristický obdélníkový
dorys, výšku h ebene, tvar a sklon st echy).
B21 - východní ást Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP
Svatý Jan nad Malší - . S10). D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací
innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro bydlení v sídle. Plocha je situována do okrajové
ásti sídla a p ípadnou výstavbou dojde k logickému zarovnání zastav ného území. Dopravní dostupnost je
zajišt na sjezdem z místní komunikace. Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající
trafostanice T2. Zásobování pitnou vodou bude ešeno individuáln na náklady investor . Odpadní vody
budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do stávající OV v sídle Sedlce. Do doby vybudovaní
kanaliza ní sít budou odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je limitována
OP vodního zdroje II. stupn a migra
významným územím. Nová výstavba musí z d vodu ochrany
urbanisticky, architektonicky a kulturn cenných hodnot na území sídla d sledn respektovat charakter
kompozice stávajících objekt , tj. výškovou hladinu, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem ke stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap .
charakteristický obdélníkový p dorys, výšku h ebene, tvar a sklon st echy).
B22 - východní okraj sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené ÚPD
(v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S9). Jedná se o v tší rozvojové území, z toho d vodu bude rozhodování
o zm nách v území up esn no územní studií - ÚS-1. ÚS ur í dopravní napojení a napojení se na pot ebnou
technickou infrastrukturu. D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací
innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro bydlení v sídle. Z d vodu návaznosti území na
rozsáhlé venkovské usedlosti ÚP zde p edpokládá s rozvoln nou výstavbou rodinných dom venkovského
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typu s prostornými zahradami s p ímou vazbou na p írodní a krajinné zázemí. Zahrady budou tvo it
mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny.
B25 - severní okraj místní ásti Hrachovy Hory. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata
ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S1). D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a
návaznosti na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky nové rozvojové plochy pro bydlení v této ásti
ešeného území. Jedná se o jedinou rozvojovou plochu v Hrachových Horách. Územní plán zde p edpokládá
s výstavbou max. 1 RD venkovského typu s prostornou zahradou s p ímou vazbou na p írodní a krajinné
zázemí. Zahrada bude tvo it mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. Dopravní dostupnost je zajišt na
sjezdem z místní komunikace. Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T1.
Zásobování pitnou vodou je zajišt no navrženým vodovodním adem, p ípadn bude ešeno spole
s odkanalizováním individuáln na náklady investor .
k. ú. Svatý Jan nad Malší
B6a - severní okraj místní ásti Úlehle. Jedná se o nový zám r, který je do ÚP navržen spole
s rozvojovou plochou B6 v k. ú. Sedlce. D vodem vymezení je za len ní dot ené plochy do zastavitelného
území na žádost obce pro zajišt ní stavebního pozemku k výstavb max. 1 RD venkovského typu
s prostornou zahradou s p ímou vazbou na p írodní a krajinné zázemí. Zahrada bude tvo it mezi lánek p i
echodu zástavby do krajiny. Dopravní obsluhu zajistí p ilehlá místní komunikace. Napojení se
na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové T13. Zásobování pitnou vodou
prob hne z navržených sítí. Do doby vybudování vodovodního adu bude ešeno individuáln na náklady
investor . Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do navrhované OV (plocha TI9). Do
doby vybudovaní OV budou odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor . Plocha je limitována
OP vodního zdroje II. stupn .
B26 - severozápadn od obce Svatý Jan nad Malší v blízkosti slince III. t ídy III/1567. Jedná se o nový
zám r pro výstavbu max. 1 RD venkovského typu s prostornou zahradou s p ímou vazbou na p írodní
a krajinné zázemí. Zahrada bude tvo it mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. D vodem vymezení je
vytvo ení podmínek pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce ešeného území. Dopravní obslužnost je zajišt na
sjezdem p ilehlé místní komunikace. Napojení se na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice
T6. Zásobování pitnou vodou prob hne z navržených sítí. Do doby vybudování vodovodního adu bude
ešeno individuáln na náklady investor . Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do
stávající OV v sídle Sedlce. Do doby vybudovaní kanaliza ní sít budou odpadní vody ešeny individuáln
na náklady investor . Využití plochy je podmín no spln ním hygienických limit z hlediska hluku, i
vylou ení p edpokládané hlukové zát že ze silnice III/1567. Plocha je dále limitovaná elektrickým vedení VN
etn jeho OP.
B28 - západní okraj obce Svatý Jan nad Malší p i silnici III. t ídy III/1567. Plocha navazuje na zastav né
území a je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J6). D vodem vymezení je zajišt ní
kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch
pro bydlení. Dopravní obslužnost je zajišt na sjezdem z p ilehlé silnice III. t ídy. Napojení na pot ebnou
technickou infrastrukturu prob hne ze stávajících sítí. Využití plochy je podmín no spln ním hygienických
limit z hlediska hluku, i vylou ení p edpokládané hlukové zát že ze silnice III/1567. Plocha je dále
limitovaná trasou telekomunika ního kabelu a OP vodního zdroje II.a a II.b stupn .
B30 - nevyužívaná proluka p i severozápadním okraji zastav ného území obce Svatý Jan nad Malší, podél
slince III. t ídy III/1567. Plocha je p evzata ze schválené ÚPD (ve Zm
. 1 ÚP – . J1/2). D vodem
vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky nových
rozvojových ploch pro bydlení. P ípadnou výstavbou dojde k logickému dopln ní a zarovnáním zastav ného
území. ÚP zde p edkládá návrh pro výstavbu max. 1 RD. Dopravní obslužnost je zajišt na sjezdem
z p ilehlé místní komunikace. Napojení na pot ebnou technickou infrastrukturu prob hne ze stávajících sítí.
Využití plochy je podmín no spln ním hygienických limit z hlediska hluku, i vylou ení p edpokládané
hlukové zát že ze silnice III/1567. Plocha je dále limitovaná elektrickým vedení VN v etn jeho OP.
B31 - západní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plocha navazuje na zastav né území a je z v tší ásti
evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J3). Novým zám rem je rozší ení plochy
o pozemky p. . 4527/1 a 4528/1. D vodem návrhu je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací
innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro bydlení. Dalším d vodem vymezení je skute nost,
že se jedná klidového území z dosahu negativních vliv z hlavní silnice a výrobních za ízení, které není
limitováno žádnými OP. Jedná se o lokalitu na situovanou na svažit jších pozemcích. Dopravní obslužnost
je zajišt na sjezdem z místní obslužné komunikace p es stabilizované plochy bydlení p i východním okraji
plochy. Napojení na pot ebnou technickou infrastrukturu prob hne ze stávajících sítí, p ípadn do doby
realizace nové technické infrastruktury bude ešeno individuáln na náklady investor .
B34, B35 - západní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plochy jsou z v tší ásti p evzaty ze schválené ÚPD
(ÚP Svatý Jan nad Malší - . J3) a situovaná do zastav ného území využívané jako zahrady. D vodem
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vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost. Jedná se o lokality na situované
na svažit jších pozemcích, které jsou p esto pro výstavbu rodinných dom žádané a zám rem obce je
vytvo it pro budoucí obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak plochy pro výstavbu rodinných
dom a posílit tím obytnou funkci. P ípadnou výstavbou dojde k logickému dopln ní a zarovnáním
zastav ného území této ásti obce. Lokality mají výhodné napojení na dopravní infrastrukturu z místních
komunikací. Napojení na pot ebnou technickou infrastrukturu prob hne ze stávajících sítí, p ípadn do doby
realizace nové technické infrastruktury bude ešeno individuáln na náklady investor . Plocha B35 je
limitovaná trasou kanaliza ního adu.
B39 - proluka zastav ného území v jižní ásti obce Svatý Jan nad Malší. Plocha je p evzata ze schválené
ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J8). D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn
plánovací innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro bydlení. Dalším d vodem vymezení je
skute nost, že se jedná se o nevyužívané pozemky zahrad. Dopravní obslužnost je zajišt na sjezdem
z místní obslužné komunikace, která je vedena na ploše SV38. Napojení na pot ebnou technickou
infrastrukturu prob hne ze stávajících sítí. Plocha je limitovaná trasou navrženého vodovodního
a kanaliza ního adu.
B41, B42, B56 - jižní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Plochy navazují na zastav né území a jsou p evzaty
ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J7). Na základ vyhodnocení zadání ÚP je p vodní
lokalita . J7 výrazn zredukována a to z celkové vým ry 3,79 ha na 1,20 ha pro výše uvedené plochy.
vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky
nových rozvojových ploch pro bydlení. Návrhy jsou vhodné pro výstavbu i z d vodu snadné dostupnosti na
napojení sítí technické a dopravní infrastruktury. Územní plán zde p edpokládá s výstavbou RD
venkovského typu s prostornými zahradami s p ímou vazbou na p írodní a krajinné zázemí. Zahrady budou
tvo it mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny. Plochy jsou limitovány: B41 - trasou kanaliza ního adu;
B42 - trasou kanaliza ního adu, erpací stanicí a trasou telekomunika ního kabelu; B56 - územím
archeologických nález . Využití plochy B42 je na víc podmín no spln ním hygienických limit z hlediska
hluku, i vylou ení p edpokládané hlukové zát že ze silnice III/1567.
B45, B46, B47 - jihovýchodn od obce Svatý Jan nad Malší v místní ásti „Pod Horou“. Plochy navazují na
zastav né území a jsou p evzaty ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J15, . J16 a . J17).
Plocha B45 je situována do území, které je v sou asnosti slouží jako zahrada. Plochy B46 a B47 vhodn
vypl ují volné prostory mezi p vodními usedlostmi a oproti p vodnímu UP jsou zmenšeny - B46 z p vodní
vým ry 0,43 ha na 0,29 ha a B47 z p vodní vým ry 0,37 ha na 0,20 ha. D vodem vymezení je zajišt ní
kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost a zajišt ní nabídky nových rozvojových ploch pro
bydlení v této ásti území. Dalším d vodem návrhu je skute nost, že se jedná o klidové území z dosahu
veškerých negativních vliv ovliv ující bydlení (nap . z dopravy, výrobních za ízení). Dopravní obslužnost je
zajišt na sjezdem z místní komunikace, která kopíruje severní hranice ešených ploch. Napojení se na
elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T9. Zásobování pitnou vodou a odkanalizování bude
ešeno individuáln na náklady investor . Plochy jsou limitovány OP vodního zdroje II. stupn a migra
významným územím a plocha B45 navíc vzdáleností 50 m od okraje lesa a lokálním biokoridorem LBK 23.
Nová výstavba musí z d vodu ochrany urbanisticky, architektonicky a kulturn cenných hodnot v této místní
ásti d sledn respektovat charakter kompozice stávajících objekt , tj. výškovou hladinu, prostorové
uspo ádání a m ítko dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem ke
stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap . charakteristický obdélníkový p dorys, výšku h ebene, tvar
a sklon st echy).

Plochy rekreace (R)
Rekrea ní potenciál ešeného území je založen jen na krátkodobé a individuální rekreaci. Rekreace je
v ešeném území rozvinuta i formou chat (podél eky Malše) a rekrea ních chalup. Pro rekrea ní ú ely je
dále využívána krajina v okolí obce, zele , vodní toky a plochy a lesy. Nové plochy rekreace nejsou na
území obce vymezeny. Výstavbu nových rekrea ních objekt , zahradních domk i chatek lze realizovat
pouze na stávajících plochách rekreace.
Územním plán nenavrhuje zám ry na podporu hromadných forem cestovního ruchu a rekreace vzhledem
k tomu, že ešené území nedisponuje významnými aktivitami v této oblasti. Stanovenými podmínkami pro
využití ploch s rozdílným využitím je umožn no budování penzion a dalších objekt sloužících k rekrea ním
el m.

Plochy ob anského vybavení (OV, OVh, OVs)
Svatý Jan nad Malší je obcí s málo rozvinutými službami. Ob anské vybavení je v obci zastoupeno jen
v minimálním rozsahu. V centru obce jsou situovány obecní ú ad s knihovnou, mate ská škola, základní
škola I. stupn , hostinec, muzeum loutek a kostel se h bitovem. U hlavní silnice probíhající p es obec se
nachází prodejna s poštou a mezi silnicí a návsí hasi ská zbrojnice. Hasi skou zbrojnici a hospodu má
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i sídlo Sedlce. U ploch ob anského vybavení, které ÚP stabilizuje, se nep edpokládá zm na stávajícího
využití, ale zárove nevylu uje pot ebné zm ny.
Pro zajišt ní volno asových aktivit jsou ÚP vymezeny 2 stabilizované plochy ob anského vybavení - sportu.
(1. severn od Svatého Jana nad Malší, 2. p i Selckým rybníce v sídle Svachov).
S rostoucím po tem obyvatel budou nar stat i nároky a proto je stále t eba hledat další možnosti rozší ení
nabídky. ÚP tento trend podporuje a vymezuje nové plochy ob anského vybavení. Rozvoj ob anského
vybavení je možný také v rámci ploch bydlení. Nedílnou sou ástí by m la být zele v rozsahu odpovídajícím
estetickým a hygienickým pot ebám, min. 20% plochy. Odstavné plochy pro automobily se musí z izovat
v rámci jednotlivých pozemk ob anské vybavenosti v kapacit odpovídající p edpokládanému stupni
automobilizace.
Ob anskou vybavenost je možné rozvíjet ve vymezených plochách bydlení a smíšených obytných v souladu
stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím.
Vý et zastavitelných ploch ob anského vybavení
OVs20 - rozši uje stabilizovanou plochu sportu p i jihovýchodním okraji sídla Sedlce. Plocha je p evzata
ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S8). P edstavuje posílení možnosti sportovních
a volno asových aktivit pro zatraktivn ní bydlení v obci. Plocha je ur ena pro hromadné provozování
sportovních aktivit, zábavy a rekreace místního významu. Veškerá realizace h iš a souvisejících za ízení
musí být v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím. Dopravní obslužnost je zajišt na
sjezdem z místní komunikace. Napojení na pot ebnou technickou infrastrukturu je možné ze stávajících i
nových sítí. Plocha je limitována s OP vodního zdroje II. stupn interak ními prvky IP32 a migra
významným územím. P ípadná výstavba nadzemních objekt musí respektovat urbanisticky hodnotné
území.
OV40 - proluka zastav ného území v jižní ásti obce Svatý Jan nad Malší. Plocha je p evzata ze schválené
ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J18) a situována na druhu pozemku zahrada a ostatní plocha. Je
vhodným místem pro dopln ní p ípadných objekt ob anského vybavení, s výbornou dopravní dostupností
a napojením se na technickou infrastrukturu. Proto realizace výstavby nebude vyžadovat nákladné investice
na pot ebnou infrastrukturu. D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací
innost a zajišt ní dostate ných kapacit a dostupnosti za ízení ob anského vybavení pro obyvatele obce.
Jedná se o jedinou plochu rozvojovou plochu OV v ešeném území. Plocha je limitována trasou vodovodního
adu a vodním zdrojem (VDJ).

Plochy ve ejných prostranství (VP)
Ve ejnými prostranstvími jsou všechny volné neoplocené plochy v zastav ném území obce. Nedílnou
sou ástí ešeného území jsou plochy ve ejných prostranství a sídelní zelen vymezené pro obsluhu
území, pro oddych a setkávání obyvatel. Územním plánem je po ítáno s kultivací stávajících prostranství pro
setkávání a odpo inek na návsích jednotlivých sídel.
Koncepce ve ejných prostranství v ešeném území z stane zachována. Pro rozvoj kvality života v sídlech
i okolních místních ástech a samotách je nutné maximáln respektovat stávající plochy ve ejných
prostranství, regenerovat jejich kvalitu p edevším v území s p edpokladem sociálních kontakt – návsi, cesty
pro p ší a cyklisty, zastávky apod. Nelze p ipustit nevhodné úpravy prostor i objekt v územích zásadního
významu pro ochranu hodnot. Ve ejná prostranství jsou chrán na pasivními opat eními ve form podmínek
pro umís ování staveb a podmínek prostorového uspo ádání, které zabra ují nežádoucímu zastav ní
ve ejných prostranství, a které regulují okolní zástavbu.
Ve stávajících plochách ve ejných prostranství je vhodné dopln ní sídelní zelen .
Veškeré navržené plochy pro bydlení v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20%
ešené plochy. Do této plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél
komunikací. Ve ejná prostranství mohou být i sou ástí dalších ploch s rozdílným zp sobem využití. Na n
bude vázán systém hlavních p ších tah , p ípadn cyklistických tras.
Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo silni ní pozemek v souladu
s § 33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu se zákonem
. 458/2000 Sb. a p íslušnými ustanoveními SN.
Územním plánem Svatý Jan nad Malší je navržena jedna plocha ve ejných prostranství VP55 v jižní ásti
sídla Sedlce a to z d vodu vybudování místní komunikace pro zajišt ní obsluhy ploch bydlení B15, B15a,
B16, B16a. Jedná se o místní zám r rozvoje pot ebné dopravní infrastruktury. Sou ástí plochy bude sídelní
zele . Plocha je limitována migra
významným územím, OP vodního zdroje II. stupn a do vzdáleností 50
m od okraje lesa.

104

Opat ení obecné povahy – Územní plán Svatý Jan nad Malší

Plochy smíšené obytné (SO).
Plochy smíšené obytné jsou vymezeny v p ípadech, kde není možné jednozna
stanovit p evahu bydlení
nad ostatním využití území (nad dopl kovými funkcemi). Je zde možné posilovat hospodá ské aktivity
dopln né nerušícími výrobními a nevýrobními službami místního významu i ob anské vybavení (obchod,
administrativu, kulturu, ve ejné vybavení, sport a služby), jenž svým rozsahem nenaruší hlavní využití bydlení. D vodem vymezení je nejen netradi ní sepjatost obyvatel s podnikatelskou inností, ale také snaha
o posílení ekonomické prosperity, turistiky a cestovního ruchu.
Územní plán Svatý Jan nad Malší stabilizuje jednu plochu SO v sídle Sedlce.
Z d vod posílení podílu ob anské vybavenosti a služeb nejen lokálního významu je ÚP navržena nová
rozvojová plocha pro smíšené využití SO53 v severozápadní ást sídla Sedlce. Jedná se o plochu, která je
z v tší ásti situována do zastav ného území a z ásti p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad
Malší - . S2). Lokalita je v sou asnosti oplocena a využívána jako zahrady. Má výhodné napojení na
dopravní infrastrukturu z místních komunikací, které kopírují jihozápadní a východní hranici plochy. Napojení
se na elektrickou energii prob hne ze stávající trafostanice T2, p ípadn z nové T14. Zásobování pitnou
vodou je zajišt no navrženým vodovodním adem. Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou
kanalizací do stávající OV v sídle Sedlce. Do doby vybudovaní kanaliza ní sít budou odpadní vody
ešeny individuáln na náklady investor . D vodem vymezení je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn
plánovací innost a možnost variabilního zp sobu využití pro služby, cestovní ruch, emesla, zem
lství
apod. Nová výstavba musí z d vodu ochrany urbanisticky, architektonicky a kulturn cenných hodnot na
území sídla d sledn respektovat charakter kompozice stávajících objekt , tj. výškovou hladinu, prostorové
uspo ádání a m ítko dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem ke
stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap . charakteristický obdélníkový p dorys, výšku h ebene, tvar a
sklon st echy).

Plochy technické infrastruktury (TI)
Jsou ur eny p edevším pro umíst ní plošných objekt a za ízení sloužících pro zásobení území vodou,
energií, teplem, pro odvodn ní, pro výstavbu kanalizace, stavby a za ízení pro nakládání s odpady,
komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít . Jednotlivé prvky technické infrastruktury významn
zasahují do života celé spole nosti tím, že ovliv ují životní prost edí, vytvá ejí limity v podob r zných
ochranných, bezpe nostních a hygienických pásem, ale na druhé stran také vytvá ejí podmínky pro
fungování všech ostatních systém ve spole nosti
Za ízení technické infrastruktury - inženýrské sít pro obsluhu ešeného území je možné umis ovat ve všech
plochách zastav ného území a zastavitelných plochách. Technická infrastruktura v zastav ném území
a zastavitelných plochách bude p ednostn ukládána v rámci ploch ve ejných prostranství a ploch dopravy.
Rozši ování technické infrastruktury bude p edcházet z podrobn jší dokumentace, která bude obsahovat
konkrétní technická ešení v etn množství odb ru elektrické energie, pitné vody a ur ení systému
odkanalizování.
V rámci rozši ování zástavby se v ÚP vymezují 2 nové plochy technické infrastruktury ur ených k umis ování
staveb a p íslušných za ízení pro istírnu odpadních vod.
Vý et zastavitelných ploch technické infrastruktury
TI 2 - jihovýchodn od sídla Chlum. Plocha je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší . Ch5). Plocha je limitována migra
významným územím a interak ními prvky IP43.
TI 9 - jihozápadn od místní ásti Svachov. Plocha je p evzata ze schválené ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad
Malší - . S16). Dopravní p ístup je zajišt n z místní komunikace, která bude do ešena sou asn
s projektovou dokumentací OV. Plocha je limitována elektrickým vedení VN v etn jeho OP, OP vodního
zdroje II. stupn , migra
významným územím a interak ními prvky IP34.
vodem vymezení ploch pro OV je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost. Návrhy
jsou vhodné k realizaci hlavn z d vodu dobrého technického a terénního hlediska. Jedná se o stavby pro
ve ejnou pot ebu, která podpo í rozvoj území.

Plochy výroby a skladování (VS)
Stabilizované plochy výroby a skladování jsou ur eny pro lokalizaci staveb a za ízení zem
lské
a živo išné výroby, výrobních služeb, stavební výroby, servis, skladování, za ízení se zmenšeným stykem
s ve ejností.
V ešeném území je zastoupeno n kolik výrobních a skladovacích areál . Jedná se vesm s o provozovny
výroby st edních a malých firem. Výroba a výrobní služby jsou zastoupeny v okrajových ástech sídel.
Ve Svatém Janu nad Malší je situován výrobní a skladovací areál p i jižním okraji zastav ného území obce.
V minulosti sloužil ZD Lo enice k chovu hospodá ských zví at, nyní je z ásti využíván k podnikatelským
el m. Další plochy výroby se nachází v severovýchodní ásti sídla Sedlce (provozovna truhlárny) a podél
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hlavní silnice III/1567 v místní ásti Svachova (bývalý Svachovský dv r). V ešeném území je evidováno
i n kolik menších výrobních firem, které zde mají pouze sídlo, ale své provozovny vlastní na území jiných
obcí (nap . Velešín, Besednice, atd.)
Nová výrobní za ízení mohou být umíst na na volných stabilizovaných plochách v návaznosti na výrobní
areály a na nov vymezených plochách pro výrobu a skladování. Návrhem ploch pro výrobu a skladování
jsou zajišt ny p edpoklady pro místní pracovní p íležitosti. Aktivita podnikatel je vítána. Jsou stanoveny
podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití pro stávající i nové plochy výroby tak, aby
umož ovaly variabilní využití areál nejen pro výrobu zem
lskou, ale i další typy výroby a skladování
a tím vytvo ily podmínky podnikatelských aktivit se zajišt ním nových pracovních míst. Rozvoj je však nutno
sladit s požadavky hygieny a ochrany životního prost edí a zdravých podmínek pro život obyvatel.
Vý et zastavitelných ploch výroby a skladování
VS13 - severní okraj místní ásti Svachov. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze schválené
ÚPD (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . S11). Vypl uje volný, zem
lsky nevyužívaný prostor mezi hlavní
silnicí, místní komunikací a stabilizovanými plochami výroby a skladování a bydlení - zahrady. D vodem
vymezení plochy je zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn a umožn ní rozvoje výrobních aktivit ve
vazb na stávající výrobu. Provedením navrhovaného ešení vznikne kompaktní celek zastav ného území.
Dopravní p ístup je zajišt n sjezdem místní obslužné komunikace. Napojení se na elektrickou energii
prob hne ze stávající trafostanice T7, p ípadn z nové T13. Zásobování pitnou vodou je zajišt no
navrženým vodovodním adem. Odpadní vody budou svedeny nov vybudovanou kanalizací do navrhované
OV (plocha TI9). Do doby vybudovaní OV budou odpadní vody ešeny individuáln na náklady investor .
Plocha je limitována OP silnice, OP vodního zdroje II. stupn a trasou telekomunika ního kabelu. P ípadná
výstavba musí respektovat urbanisticky hodnotné území. Hranice negativních vliv z provozu (nap . hluk,
prašnost apod.) nesmí p ekro it hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn hranici vlastního
pozemku).
VS13 - jižní ást zastav ného území obce Svatý Jan nad Malší. Jedná se o nový zám r a sou asn
o plochu brownfields. Plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování a m že eventuáln sloužit
k rozvoji výrobního areálu. Vymezením plochy jsou vytvo eny podmínky pro efektivní využití proluky
v zastav ném území a napojené na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. D vodem pro vymezení je
umožn ní rozvoje výrobních aktivit. Plocha je limitována trasou kanaliza ního adu. P ípadná výstavba musí
respektovat urbanisticky hodnotné území. Hranice negativních vliv z provozu (nap . hluk, prašnost apod.)
nesmí p ekro it hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn hranici vlastního pozemku).

Plochy smíšené výrobní (SV)
Tyto plochy lze charakterizovat jako plochy s možností umis ovat za ízení pro drobnou výrobu, skladování
a služby. Jedná se zejména o za ízení drobné výroby a služeb všeho druhu, sklady a ve ejné provozy. Jsou
však pro n stanoveny ur ité podmi ující funkce, které se snaží zamezit p ípadným kolizím, jež by v p ípad
realizace mohly vzniknout. Územní plán tak dává široké možnosti uplatn ní, avšak eliminuje nejvyšší možná
rizika.
ÚP navrhuje novou plochu tohoto smíšeného využití SV38 i jižním okraji obce Svatý Jan nad Malší. Jedná
se o plochu ešenou p edchozí územn plánovací dokumentací (v ÚP Svatý Jan nad Malší - . J9, . J10).
Lokalita je z ásti je situovaná do zastav ného území a ÚP vymezená jako plocha brownfields a sou asn
jako plocha p estavby. Jedná se o území, které sloužilo k chovu hospodá ských zví at. V sou asnosti se zde
nachází opušt ný objekt kravína s náletovou zelení a oplocený prostor pro uskladn ní nepot ebného,
zejména stavebního materiálu. ást plochy mimo zastav né území je platnou ÚPD navržena pro technickou
infrastrukturu. D vodem zm ny zp sobu využití je umožn ní vhodn jšího využití území v souladu
s urbanistickou koncepcí. D vodem vymezení je zajišt ní podmínek pro podnikatelské aktivity se zajišt ním
nových pracovních míst. Návrh plochy SV je vhodný i z urbanistického hlediska nebo má dobré p edpoklady
napojení na dopravní i technickou infrastrukturu ze stávajících, p ípadn nových sítí. Plocha je limitována
trasou vodovodního adu. Hranice negativních vliv z provozu (nap . hluk, prašnost apod.) nesmí p ekro it
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn hranici vlastního pozemku).
Pr
hu prací na ÚP Svatý Jan nad Malší byly na základ vyhodnocení zadání vypušt ny tyto
lokality:
ú. Chlum nad Malší – B3, B5, B48, B49, B50, B51;
ú. Sedlec – B8, B10, R12, B23, B24, B52;
ú. Svatý Jan nad Malší – B27, Bz27a, B29, B32, B33, B43,B44.
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ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Silni ní doprava
ešeným územím prochází dv silnice III. t ídy:
- III/1567 – spojuje Velešín - Svachov - Svatý Jan nad Malší - Lo enice - N chov - Trhové Sviny. Tato
silnice je vázána na významné silnice E55 (I/III - spojující dálnici D1 s Benešovem, Táborem, eskými
Bud jovicemi a Rakouskem) a silnice II/156 (spojuje eské Bud jovice a Nové Hrady) a II/157 (spojuje
eský Krumlov, Borovany a eské Bud jovice).
- III/15717 – vychází ze silnice II/157 a spojuje vesnice Mal e s Chlumem, kde také kon í
Výše uvedené silnice zajiš ují i obsluhu ešeného území až po úrove p ístupu k jednotlivým stavením.
Jejich pr tahy mimo zastav né území jsou bez vážných dopravních závad. Silnice májí ší ku vozovky místy
cca 5 m. Nejproblémov jší je úsek na silnici III/1567 a to p ed vjezdem do obce Svatý Jan nad Malší od
Velešína, kde zcela nevyhovují ší kovým parametr m sm rové oblouky. Rovn ž p i pr jezdu obcí
v n kterých ástech chybí chodník.
Silnice III. t íd se v ešeném území dají považovat za územn stabilizované, jejich p ípadné úpravy se budou
týkat zlepšení technického stavu tras, p ípadných rozší ení v kritických úsecích p i vjezdu do obce Svatý Jan
nad Malší v západní ásti.
V rámci oprav a úprav stávajících silnic III. t ídy a místních a ú elových komunikací je (bez požadavku
na zm nu územního plánu) možné jejich rozší ení i sm rová a výšková úprava tras (rektifikace
a homogenizace) do normových parametr , a to za podmínky, že rozší ení nebo úprava negativn
nezasáhnou zastav né území (nap . nadlimitním hlukem z dopravy).
Místní komunikace
Jsou nejrozsáhlejší sítí cest s vysokou hustotou v území. Zajiš ují dostate nou a bezpe nou dopravní
obsluhu zastav ného území, nebo rozvád jí dopravu ze sít nad azených – hlavních silnic. Místní a ú elové
komunikace jsou využívány jak pro provoz osobních vozidel, tak i pro zem
lskou techniku. Jejich ší kové
parametry jsou místy nevyhovující a v zastav ném území i mnohdy i bez chodník . Trasy a charakter
místních a ú elových komunikací jsou z ejmé z Koordina ního výkresu.
V souvislosti s rozvojem zastav ného území je t eba provést rekonstrukce stávajících komunikací do
normových parametr . U komunikací, které zp ístup ují objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno
umožnit úpravy problémových míst (p ipojení na silni ní trasy, zúžené profily apod.), postupn po ítat
s uplatn ním zklid ujících prvk
automobilové dopravy, po ítat s úpravou v odpovídajících
parametrech, to znamená v ší ce komunikací pokud možno minimáln 6 m s alespo jednostranným
chodníkem. Územní plán umož uje v plochách dopravní infrastruktury z ízení p ších komunikací
a ukládání inženýrských sítí
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu
s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace a budou dimenzovány tak, aby umožnily p íjezd
požárních vozidel. Tyto komunikace nejsou zakresleny. Vybudování místních nebo ú elových
komunikací je p ípustné ve všech plochách s rozdílným zp sobem využití. Dopravní napojení
zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím sít silnic nižších t íd a místních komunikací a co
nejmenším po tem p ímých vjezd na silnice III. t ídy.
Územním plánem se v jižní ást sídla Sedlce vymezuje místní komunikace na ploše ve ejných
prostranství VP55 pro obsluhu ploch bydlení B15, B15a, B16, B16a (VPS DI-3).
Hromadná doprava
Hromadná doprava osob je zajišt na autobusovými spoji. V sou asné dob p edstavuje autobusová doprava
relativn dobré možnosti dopravního spojení jednotlivých sídel. Autobusové zastávky jsou pouze na silnici
III/1567 (Svatý Jan n. Malší - most, Svatý Jan n. Malší - Svachov, Svatý Jan n. Malší)
Obtížn jší je situace ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
Doprava v klidu
Pro odstavování vozidel jsou využívány stávající garáže a p íst ešky na pozemcích rodinných dom
a zem
lských usedlostí. V tší parkovací plochy se nacházejí p ed obecním ú adem, poštou, prodejnou
smíšeného zboží a v rámci ve ejných prostranství.
Parkování a garážování vozidel bude ešeno výhradn na vlastním pozemku. U nov navrhovaných
objekt podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et
parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací
služby a to z d vod zamezení parkování vozidel na ve ejných komunikacích a prostranstvích.
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Železnice
Nejbližší vlaková stanice Velešín – nádraží je vzdálená 7 km.
Turistika a cykloturistika
Svatý Jan nad Malší umož uje celoro ní využití pro sport a turistiku. V letních m sících se jedná hlavn
o p ší a cyklistickou turistiku. V zimním období je terén možno využíti pro b žecké lyžování.
ešeným územím probíhá:
cyklotrasa . 1018: eské Bud jovice - Cetviny;
cyklotrasa . 1028: Žumberk – Svatý Jan nad Malší;
cyklotrasa . 1197: Št e - Svatý Jan nad Malší;
modrá turistická trasa: eské Bud jovice (jižní vlaková zastávka) - Roudné - Vidov - He ma Doudleby - ímov - Kladiny - Hrachovy Hory - Sedlce (turistický rozcestník ke z ícenin hradu
Velešín) - Svachov - U Chlumu - Malše, most - Po ešín - Po ešínec - Kaplice - U Louzku Všem ice - Rychnov nad Malší.
Turistické a cykloturistické trasy jsou stabilizovány. Sou asný systém cyklostezek a cyklistických
a turistických tras z stane zachován.
Územním plánem Svatý Jan nad Malší je navržena nová cyklistická stezka podél p ehrady k hradu
Velešín (VPS DI 1). V grafické ásti je jejich poloha znázorn na schematicky linií, která ur uje osu
koridoru ší e 3,5 m.
Budování cyklistických turistických tras je umožn no v rámci stanovení podmínek pro využití
jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití. V zájmu rozvoje turistiky a cestovního ruchu lze
v rámci p ípustných zp sob využití stávajících i zastavitelných ploch rozší it dopl ková za ízení
(odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule, apod.).
ší trasy
ší provoz se odehrává v rámci ploch dopravní infrastruktury a ve ve ejných prostranstvích, v obci není
vybudován systém chodník vedoucích podél komunikací. Výstavba chodník je umožn na v rámci ploch
dopravy silni ní i ve ve ejných prostranstvích.
P ší cesty je nutno zachovat. Všechna p ší propojení je nutno nadále nechat pr chodná, nebo hrají
velmi d ležitou roli v propojení jednotlivých ástí sídla a zárove zajiš ují bezpe nost chodc .
Je navržena p ší stezka západn od Svachova k p ehrad (VPS DI-2). V grafické ásti je její poloha
znázorn na schematicky linií, která ur uje osu koridoru ší e 2 m.
Zatížení území hlukem
U lokalit, které zasahují do ochranných pásem silnic III. t ídy je možnost zasažení nep íznivými vlivy
z dopravy, p edevším hlukem. Výstavbu nových objekt je t eba situovat mimo ochranné pásmo silnice
vzhledem k negativním vliv m zp sobených dopravním provozem. V chrán ném venkovním prostoru,
venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnic III. t ídy je nutné dodržovat nejvýše
ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou p ípadná protihluková opat ení
vybudována na náklady investor této zástavby a to mimo pozemky silnice.

ZD VODN NÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
Význam území pro vodní hospodá ství
Z hlediska ochrany vodohospodá ských zájm nevyplývají pro ešéné území žádná mimo ádná opat ení,
která by limitovala nebo ovliv ovala p edpokládaný rozvoj.
Do zájmového území od západu zasahují ochranná pásma (I. a II. stupn ) vodního zdroje ímov (ÚV Plav).
Do severovýchodní ásti území dále zasahuje ochranné pásmo (II. stupn ) vodního zdroje Mokrý Lom.
Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Celé zájmové území pat í do povodí eky Malše ( hp 1-06-02-035, 037 a 039) a pravostranných p ítok této
eky. eka Malše tvo í západní hranici zájmového území. Jejím významn jším p ítokem je Podhorský potok
ve st ední ásti zájmového území, na kterém je z ízen do iš ovací rybních pro ochranu nádrže ímov,
Chlumský potok v jižní ásti zájmového území a Lomský potok v severní ásti zájmového území. P ímo
v obci Svatý Jan nad Malší se žádný rybník nevyskytuje. V osad Chlum je návesní rybník a v osad Sedlce
jsou t i rybníky. eka Malše má vyhlášeno záplavové území, na ostatních tocích se výrazn jší záplavy
nevyskytují. V zájmovém území je celá ada vodních ploch a bezejmenných tok , které tvo í dominantní
prvky v krajin .
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Stávající vodní toky a plochy v území jsou stabilizovány a budou zachovány.
Je pot eba zajistit, aby vodní nádrž ímov nebyla zne iš ována a zabezpe it údržbu vegetace v okolí
vodních tok . Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh - manipula ní pásmo, do n jž nebudou
umis ovány žádné stavby, které by mohly ovlivnit odtokové pom ry v území nebo znemožnit možnost
opravy a údržby koryta. Vhodnými krajinnými revitaliza ními opat eními dojde ke zvýšení záchytu vody
v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy.
V rámci podmínek využití ploch s rozdílným zp sobem využití je možné z izovat menší vodní plochy.
ÚP je vymezena jedna vodní a vodohospodá ská plocha V54 na Lomském potoce pod stávajícími
nádržemi, a to v severní ásti ešeného území v blízkosti samoty „Argentina“ (k. ú. Sedlce VPS TI-K5).
Je navržena jako biologická - stabiliza ní nádrž a to z d vodu do išt ní splaškových odpadních vod.
Realizace nádrže p isp je rovn ž k zadržení srážkových vod v území.
Odtokové pom ry území musí být zajišt ny tak, aby nedocházelo k lokálním záplavám ze spadlých
(deš ových) srážek. Srážkové vody budou v maximální mí e vsakovány do p dy p irozeným zp sobem
na vlastních pozemcích, proto je d ležité minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Srážkové vody z komunikací a ve ejných ploch budou odvád ny s využitím p írodní i um lé retence
lkými stokami i otev enými m lkými p íkopy do vodote í.
Celé správní území je za azeno do seznamu zranitelných oblastí, pro které platí zvláštní režim na ochranu
povrchových a podzemních vod. Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona . 254/2001 Sb. o vodách a o zm
kterých zákon (vodní zákon) ve zn ní pozd jších p edpis definovány jako území, kde se vyskytují:
povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo ur ené jako zdroje pitné vody, v nichž
koncentrace dusi nan p esahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové
vody, u nichž v d sledku vysoké koncentrace dusi nan ze zem
lských zdroj dochází nebo m že dojít
k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Ve zranitelných oblastech lze provád t innosti (používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení) podle stanovených pravidel (ak ní program). Této
skute nosti musí být p izp soben i systém hospoda ení na zem
lských plochách ešeného území.
Zásobování pitnou vodou
Svatý Jan nad Malší (582 – 626 m n. m.) je zásobován z vodovodu pro ve ejnou pot ebu Svatý Jan Lo enice. Vodovod je ve správ
EVAK a je z roku 1981. Zdrojem vody vodovodu jsou t i vrty HJ6, HJ7
a HJ9 o hloubce 30 m jihovýchodn od obce (mimo zájmové území v k. ú. Lo enice) s vydatností 2.38 l/s.
Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. Voda ze zdroj je erpána samostatným výtla ným adem do VDJ
Lo enice 150 m 3 (631.50/626.50 m n. m.) severovýchodn od obce (mimo zájmové území v k. ú. Lo enice).
Z vodojemu voda natéká op t samostatným gravita ním adem do obce Lo enice. U silnice Svatý Jan –
Lo enice je z ízena erpací stanice, odkud je voda erpána do VDJ Svatý Jan 1x 75 m3 (627.00/624.50
m n. m.) s AT stanicí, který je umíst n p ímo v zastav né ásti obce. Dalšími zdroji pro VDJ Svatý Jan je
studna hloubky 7.0 m a s vydatností 0.2 l/s jižn od silnice Svatý Jan – Lo enice a zá ezy s vydatností 0.5 l/s
napojené p ímo do erpací stanice. Zá ezy nejsou využívány pro vysoký obsah dusi nan . Studna i zá ezy
mají vyhlášena ochranná pásma. Z využívaných zdroj voda spl uje požadavky pro pitnou vodu bez úpravy.
Vlastní vodovodní sí obce je p evážn z PE. Na vodovod je napojena tém
celá zástavba
. zem
lského areálu na jižním okraji obce, který je zásobován vodou i z vlastního vodovodního
systému.
Sídlo Sedlce v . zem
lského areálu je z ásti zásobováno pitnou vodou z individuálního vodovodu ZD
Lo enice. Zdrojem vody jsou kopané studny jihozápadn od Sedlce. Ostatní obyvatelé používají ke svému
zásobení vlastní soukromé studny.
Sídlo Chlum (548 – 576 m n. m.) nemá vybudován vodovod pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé používají
ke svému zásobení vlastní soukromé studny nebo samostatné malé vodovody, napojené na tyto studny.
Pot eba vody
Výpo et pot eby vody
Po et trvale bydlících obyvatel
Po et p echodn bydlících obyvatel
Nár st po tu obyvatel
Celkový po et obyvatel
Podíl zásobovaných obyvatel
Po et zásobovaných obyvatel

ZO

Spec. pot . vody faktur. pro domácnost
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Sv. Jan

Chlum

Sedlce

Jednotka

400
30
155
585
100
585

45
15
35
95
0
0

105
30
235
370
100
370

osob
osob
osob
osob
%
osob

120

90

90

l/os/den
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Voda fakturovaná pro domácnost
Spec. pot . vody faktur. ostatní
Voda fakturovaná pro ostatní
Voda fakturovaná pro zem
lství
Voda fakturovaná celkem
Voda nefakturovaná
Voda vyrobená celkem
Celková pr

rná pot eba vody

Koeficient denní nerovnom rnosti

VFO
VFZ
VFC
VN
VVR

25 623
15
3 203
2 000
30 826
6 000
36 826

0
5
0
0
0
0
0

12 155
5
675
2 000
14 830
3 000
17 830

m3/rok
l/os/den
m3/rok
m3/rok
m3/rok
3
m /rok
m3/rok

Qp

101

0

49

m3/den

kd

1,5

1,5

1,5

VFD

3

Max. denní pot eba vody

Qd

151

0

73

m /den

Max. denní pot eba vody

Qd

1,8

0,0

0,8

l/s

Koeficient hodinové nerovnom rnosti
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Zásobování pitnou vodou obce Svatý Jan nad Malší nevyhovuje. Navrhuje se napojení vodovodní sít
obce (VPS TI-V2) na Vodárenskou soustavu Jižní echy (ÚV Plav) z vodovodní sít obce Kladiny
výtla ným adem (délky 3680 m). Tento vodovodní ad bude napojen na jižním okraji obce Kladiny
a veden jižním sm rem p es sídla Hrachovy Hory a Sedlce s odbo kou Svachov a Úlehle, které
na tento ad budou také napojeny (p es redukce tlaku). ad bude ukon en ve VDJ Svatý Jan (VPS TIV1). V míst napojení v obci Kladiny bude z ízena akumulace 32 m3 s erpací stanicí 1.8 l/s a 90 m,
další akumulace 32 m 3 s erpací stanicí 1.8 l/s a 90 m bude z ízena u silnice Velešín – Svatý Jan (dle
PD). Tato druhá stanice bude sloužit jako vodojem za spot ebišt m pro napojovaná sídla podél adu.
Nové vodovodní ady obce Svatý Jan nad Malší budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud
nenapojeným objekt m.
V p ípad nerealizace napojení na VSJ z obce Kladiny je nutné posílení stávajících vodních zdroj
vodovodu Svatý Jan – Lo enice o vrty (západn od využívaných vrt , hloubka 21 m a vydatnost
0.70+0.40 l/s) v . z ízení ochranných pásem kolem t chto zdroj .
Na zvýšení zabezpe enosti dodávky vody se navrhuje z ízení nového vodního zdroje mezi sídly Sedlce
a Svatý Jan nad Malší (k. ú. Sedlce - p. . 658, lokalita „Široké“ ) - VRT S-1 etn výstavby nové
vodovodní sít (VPS TI-V3).
Sídla Sedlce, Hrachovy Hory a místní ásti Svachov a Úlehle budou napojeny na p ívodní ad
z vodovodní sít obce Kladiny (VSJ ). Napojení bude p es redukci tlaku a s výstavbou nové vodovodní
sít v rámci stávající i navrhované zástavby (VPS TI-V4, TI-V5). Jako vodojem za spot ebišt m bude
sloužit druhá akumulace 32 m3 na p ívodní ad pro obec Svatý Jan u silnice Velešín – Svatý Jan.
V p ípad nerealizace napojení na VSJ se navrhuje napojení sídla Sedlce, Svachov a Úlehle na
vodovod Svatý Jan – Lo enice (v . posílení zdroj ).
Do doby než budou posílené i z ízené vodovodní zdroje, bude využívána vodovodní sí z obce
Kladiny.
V místní ásti Pod Horou je navržen vodovodní ad, který je veden až na území sousední obce
Lo enice (VPS TI-V6).
V sídle Chlum se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou využívat
i nadále stávající individuální zdroje pitné vody. Nov vymezené plochy budou zásobovány pitnou
vodou z místních zdroj . Novou zástavbu lze realizovat až na základ prov ení vydatnosti
a odpovídající kvality vodního zdroje. Up ednost uje se ešení spo ívající ve vybudování centrálního
zdroje pitné vody pro celou lokalitu. P i z izování nových odb
je podmínkou prokázání neovlivn ní
stávajících studní v navazujícím území.
Rozvody v zastav ném a zastavitelném území budou ukládány v rámci ploch ve ejných prostranství
a ploch dopravní infrastruktury.
V p ípad , že zastavitelná plocha nebude napojena na ve ejný vodovod, je nezbytné zajistit pot ebné
množství vody jiným zp sobem, nap . jednotlivými zdroji nebo jedním spole ným. Provád ní vrt bude
provád no vždy po p edchozím hydrogeologickém posudku, který vyhodnotí, zdali se nebudou
jednotlivé navržené vrty a stávající studny vzájemn ovliv ovat.
Deš ové vody ešeného území budou odvád ny stávajícím zp sobem. Maximální množství srážkových
vod bude ešeno zasakováním do p dy p irozeným zp sobem, proto je d ležité minimalizovat
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zpev ování ploch nepropustnými materiály. Srážkové vody budou v maximálním množství zasakovány
do p dy p irozeným zp sobem.
Zásobování požární vodou
Zdrojem požární vody obce jsou místní vodní plochy a vodovod Svatý Jan – Lo enice.
Zásobování požární vodou bude zajišt no z místních zdroj – vodní plochy a toky, v p ípad sídla Svatý
Jan nad Malší možnost využít i obecní vodovod. Vodní plochy musí být udržovány tak, aby byl vždy
zajišt n p ístup a zajišt no dostate né množství vody k hašení požár .
Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Jiho eského kraje.
ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Hlavními odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností, ob anské vybavenosti a rekreace.
Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv ováno jinými specifickými
komponenty. V obci nejsou významn jší producenti odpadních vod p ekra ující rámec kvality b žných
splaškových vod.
Obec Svatý Jan nad Malší má vybudovanou gravita ní jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, která je
ve správ VAK J . Kanalizace je z potrubí DN 300 a 400 a byla vybudována na p elomu 70-tých a 80-tých
let minulého století v rámci výstavby VD ímov. Odpadní vody jsou svedeny na OV pro 240 EO na
severozápadním okraji obce, kterou tvo í lapák písku a št rbinová nádrž. istírna nemá stanoveno pásmo
ochrany prost edí. Odsud odtékají mechanicky p ed išt né vody severním sm rem k do išt ní ve dvou
biologických (stabiliza ních) nádržích (celkem 0.3 ha). Biologické nádrže jsou vzdáleny od mechanické ásti
OV cca 550 m a jsou umíst ny mimo povodí vodárenské nádrže. Odtok vy išt ných vod z dolní nádrže je
do Lomského potoka a následn až pod nádrž ímov. Na kanaliza ní síti nejsou z ízeny odleh ovací
komory, pouze je vybudována odleh ovací (spíše odd lovací) komora v rámci mechanické ásti OV, která
zajištuje obtok této ásti. Zástavba na jihovýchodním okraji obce je odkanalizována oddílným kanaliza ním
systémem a se dv ma erpacími stanicemi.
Sídlo Sedlce má vybudovanou gravita ní oddílnou splaškovou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, která je ve
správ obce Svatý Jan. Kanalizace je z potrubí DN 250 na ásti území sídla. Odpadní vody jsou svedeny na
OV pro 60-100 EO z roku 2005 na jihozápadním okraji osady, kterou tvo í esle a usazovací nádrž,
št rbinová nádrž 11/30 a dv ko enová pole á 320 m2. Pro do išt ní odpadních vod slouží rybník pod vlastní
OV. istírna nemá stanoveno pásmo ochrany prost edí.
Sídlo Chlum nemá vybudovaný systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu s centrálním išt ním odpadních
vod. Odpadní vody jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku nebo jsou
zachycovány do bezodtokových jímek.
Deš ové vody v ešeném území jsou odvád ny systémem p íkop , struh a propustk , p íp. sporadickou
deš ovou kanalizací do recipientu.
Odkanalizování obce Svatý Jan nad Malší vyhovuje. Nové kanaliza ní stoky budou budovány v rámci
nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m (VPS TI-K2). Odpadní vody z navrhované zástavby
na jihovýchodním okraji obce a na západním okraji obce budou svedeny do erpací stanice a odtud
erpávány výtla ným adem na kanaliza ní sí obce. Stávající OV je nevyhovující a navrhuje se její
rekonstrukce (zdvojení stávajících objekt a další biologická - stabiliza ní nádrž pod stávajícími
nádržemi na nov vymezené vodní a vodohospodá ské ploše V54 nebo nová aktiva ní OV v míst
stávající). Okolo istírny odpadních vod bude stanoveno pásmo ochrany prost edí
Odkanalizování sídla Sedlce vyhovuje. Nové kanaliza ní stoky budou budovány v rámci nové zástavby
a k doposud nenapojeným objekt m, s p erpáváním z navrhované zástavby v západní ásti sídla.
Stávající OV je nevyhovující a navrhuje nahrazení centrální ko enové istírny odpadních vod aktiva ní
OV s chemickým srážením fosforu dle na ízení vlády . 401/2015 Sb. o nejlepší dostupné technologii
išt ní odpadních vod ( VPS TI-K3). Ko enová OV m že nadále sloužit jako do iš ovací stupe .
Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí (doporu ují se vhodná opat ení k jeho
minimalizaci).
Odkanalizování sídla Sedlce
. išt ní odpadních vod vyhovuje. Nové kanaliza ní stoky budou
budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, s p erpáváním z navrhované
zástavby v západní ásti sídla. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí (doporu ují se
vhodná opat ení k jeho minimalizaci). V p ípad p edpokládaného rozvoje je nutná rekonstrukce OV
jejím zkapacitn ním (VPS TI-K3).
V místních ástech Svachov a Úlehle se navrhuje vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci
stávající i navrhované zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené
odpadní vody budou išt ny centráln na spole né navrhované OV TI 9 jihozápadn pod Svachovem
(VPS TI-K4). Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí.
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V sídle Chlum se navrhuje vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované
zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou
išt ny centráln na navrhované OV jihovýchodn pod sídlem (VPS TI-K1). Okolo istírny bude
stanoveno pásmo ochrany prost edí. Do doby výstavby centrální OV lze z izovat individuální išt ní
odpadních vod.
Nové kanaliza ní stoky budou budovány v rámci uvažované zástavby a k doposud nenapojeným
objekt m. Kanalizace bude trasována p evážn na plochách dopravní infrastruktury a ve ejných
prostranstvích.
POŽADAVKY PRO CELÉ

EŠENÉ ÚZEMÍ:

i umis ování staveb a objekt respektovat ochranná a bezpe nostní pásma stávajících
vodohospodá ských sítí dle zákona . 274/2001 Sb. v úplném zn ní a SN 736005 Prostorové
uspo ádání sítí technického vybavení;
i využívání v ochranných pásmech vodních zdroj a jejich okolí respektovat základních
hygienických zásad;
respektovat vyhlášené záplavové území eky Malše;
do doby vybudovaní kanalizace s centrálním išt ním odpadních vod budou splaškové odpadní
vody zneškod ovány dle schváleného rozhodnutí o ochranných pásmech vodní nádrže ímov.
Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Jiho eského kraje. S výstavbou
kanalizace pro ve ejnou pot ebu Chlum v . OV však Plán rozvoje vodovod a kanalizací na území
Jiho eského kraje neuvažuje.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Elektrická energie pro správní území Svatý Jan nad Malší je zajiš ována ze systému 22 kV p es distribu ní
trafostanice 22/0.4 kV prost ednictvím nadzemních vedení ve správ E. ON a.s. Systém je sou ástí
elektriza ní soustavy Jižních ech.
Využití elektrické energie odpovídá velikosti a úrovni obce. Pr mysl v obci je minimální, zem
lská výroba
je na ústupu a elektrické energie se pro vytáp ní využívá omezen .
V ešeném území se nachází 11 trafostanic - napájí elektrickou energií obytnou zástavbu i výrobní areály.
Tato za ízení jsou v dobrém stavu a vyhovují sou asným požadavk m nezajišt ný odb , technicky dožité
TS jsou pr
žn rekonstruovány. Stávající trafostanice mají v tšinou dostate nou rezervu výkonu i pro
napojení nové výstavby v jejich blízkosti a v p ípad pot eby bude provedeno jejich posílení.
Vedení NN je trasováno p evážn po kabelech v zemi a po sloupech NN.
Seznam stávajících trafostanic
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

k. ú. Sedlce - jižní okraj místní ásti Hrachovy Hory
k. ú. Sedlce - severní okraj sídla Sedlce
k. ú. Sedlce - samota „Argentina“
k. ú. Svatý Jan nad Malší - severní okraj obce Svatý Jan nad Malší
k. ú. Svatý Jan nad Malší - severovýchodní ást obce Svatý Jan nad Malší
k. ú. Svatý Jan nad Malší - západní ást obce Svatý Jan nad Malší
k. ú. Sedlce - severní okraj místní ásti Svachov
k. ú. Sedlce - samota p i silnici III/1576 v západní ásti ešeného území
k. ú. Svatý Jan nad Malší - v místní ásti Pod Horou
k. ú. Chlum nad Malší - severní okraj sídla Chlum
k. ú. Chlum nad Malší - východní okraj k. ú. – plocha t žby nerost
Pro zajišt ní výhledových pot eb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v p ípad
nutnosti je možno stávající trafostanice vym nit za výkonn jší, eventuáln je doplnit v plochách, které
technickou infrastrukturu p ipoušt jí. Všechny nové postupn vybudované trafostanice budou sloužit
nejen pro novou zástavbu, ale taktéž pro posílení stávající distribu ní sít NN. Trafostanice pro
zastavitelné plochy budou navrženy podrobn jší dokumentací dle pot eb – nejsou v sou asnosti známy
konkrétní požadavky p íkonu.
Územním plánem jsou navrženy 2 nové trafostanice:
T12 k. ú. Svatý Jan nad Malší - severovýchodní okraj místní ásti Úlehle (VPS TI-E1);
T13 k. ú. Sedlce - severozápadní okraj sídla Sedlce (VPS TI-E2).
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Trafostanice je možno napojovat do systému VN bu nadzemním vedením, nebo vedením kabelovým
(p edevším v rámci ve ejných prostranství a ploch pro dopravu).
Sí nízkého nap tí bude rozší ena a zahušt na novými vývody v rámci stávajících a navržených ploch
ve ejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury. Postupn bude i rozši ováno ve ejné osv tlování
kabely v zemi s novými rozvody sít NN.
Ve ejné osv tlení
Je vedeno zemí po sloupech vedení VO (napájeno samostatnými kabely), minimáln je vedeno po stožárech
NN. Spínání, ovládání a m ení je provedeno na trafostanici (signál E.on, spínací hodiny). Bude postupn
rozši ováno kabely v zemi s novými rozvody sít NN.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Správní území obce Svatý Jan nad Malší není plynofikováno. Vzhledem k malému po tu obyvatel a velké
vzdálenosti napojení se na nejbližší využitelný plynovod by byla plynofikace obce neekonomická. Územním
plánem jsou však stanoveny podmínky pro umožn ní plynofikace ešeného území.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Jako centrální zdroj tepla se využívá obecní kotelna na biopaliva (biomasová výtopna) – spalování d evní
št pky (v jižní ásti obce). Zdroj zajiš uje vytáp ní a oh ev vody pro obecní budovy v etn školy a dvou
bytovek pro 18 rodin. Obec má i vlastní št pkova a na 1 ha za ala p stovat vlastní energetické d eviny.
Pro vytáp ní a oh ev vody ostatních objekt ešeného území se v sou asnosti využívá kotl na tuhá (fosilní)
paliva, elektrické energie nebo obnovitelné zdroje.
V ÚP je navrhováno individuální zásobování stávajících objekt i zástavby v zastavitelných lokalitách
teplem. Preferují se environmentáln šetrné zp soby vytáp ní (elektrovytáp ní – nejlépe v kombinaci
s akumulací, tepelné erpadlo, propan – butan, d evo, biomasa, pasivní i aktivní využití slune ní
energie apod.). Pro p edeh ev teplé užitkové vody lze využívat alternativní zdroje energie – nap .
slune ní energii (pomocí termosolárních kolektor umíst ných vhodn na objektu bez negativního
dopadu na tvá nost jednotlivých sídel a krajinný ráz).
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky
na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak,
aby pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší.
TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
ešené území náleží do uzlového telefonního obvodu UTO eské Bud jovice.
Pošta se nachází v obci Svatý Jan nad Malší a nevyžaduje další územní nároky. Telefonní ú astníci jsou
napojeni na digitální úst ednu s dostate nou kapacitou. Pot eby ešeného území jsou v sou asné dob
zajišt ny místní rozvodnou sítí. Trasy telefonních kabel jsou v tšinou vedeny podél komunikací, je proto
eba veškeré zám ry, které by se mohly kabel dotknout, v as se správou kabel projednat.
Telekomunika ní vybavení obce zajiš uje Telefonica O2, a.s.
ešené území je stabilizováno, nejsou nároky na nové telekomunika ní plochy. Je nutné respektovat
stávající trasy telekomunika ních kabel a jejich ochranná pásma.
ÚP ne eší konkrétní umíst ní telekomunika ních kabel , ty budou umis ovány v rámci dopravní
a technické vybavenosti v režimu stavebního zákona . 183/2006 Sb.
Rovn ž radiokomunikace jsou stabilizované. Rozvoj telekomunika ního provozu v území bude
zajiš ován rozši ováním pevné komunika ní sít spolu s využitím nabídek operátor mobilní sít .
V p ípad rozvoje mobilních operátor lze navrhnout spole ný objekt.
Nové lokality mohou být napojeny na tuto sí - pokud si to bude investor p át. Veškeré zám ry, které by
se mohly kabel dotknout, je t eba v as se správou kabel projednat.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady je ešené zákonem . 185/2001 „o odpadech“ a p íslušnou provád cí vyhláškou
o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systém
nakládání se stavebním odpadem.
V ešeném území se nenacházejí žádné lokality nepovoleného skládkování.
Komunální a biologický odpad je shromaž ován v b žných sb rových nádobách. Odvoz b žného
komunálního odpadu zprost edkovává pro obec smluvní firma. Odpad je t íd n a ukládán mimo území obce.
Plastové obaly (PET a tetrapaky), sklo, papír a biologický odpad jsou shromaž ovány do kontejner , které
jsou rozmíst ny v jednotlivých sídlech.
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Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu je zajiš ován jedenkrát ro
a odvážen do
sb rného dvora v Trhových Svinech.
Komunální odpad bude nadále t íd n a v maximální mí e využíván, nevyužitelné složky komunálního
odpadu budou zajiš ovány svozem na ízenou skládku.
Je povoleno takové podnikání, které skladováním odpad , v etn nebezpe ných látek, nenaruší životní
prost edí a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele.
P ipouští se možnost umis ování sb rných dvor v plochách technické infrastruktury, výroby
a skladování a smíšených výrobních, dále se p ipouští plochy pro t íd ný odpad, v etn odpadu
inertního (stanovišt kontejner , shromaž ovací místa) v plochách jako související technická (p íp.
ve ejná) infrastruktura.
P ípadné vznikající „ erné skládky“ je nutno ihned likvidovat.
Staré zát že a kontaminované plochy
Na území obce se z minulých dob nachází evidovaná lokalita starých ekologických zát ží:
Skládka Sv. Jan nad Malší - nerelevantní - skládka je zavezena, pravd podobn i rekultivována. Skládka je
min. 10 -20 let neaktivní, je zarostlá travou a tém není rozpoznatelná od okolní zem
lské plochy. Jedná
se o plochu, která se nachází v jihozápadn od obce Sv. Jan nad Malší a jihovýchodn od místní ásti
Úlehle (viz grafická ást).

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB A VE EJN PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkrese – Výkres ve ejn prosp šných
staveb, opat ení a asanací (výkres . 3) a v Koordina ním výkresu (výkres . 4).
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Územní plán Svatý Jan nad Malší vymezuje ve ejn prosp šné stavby dopravní a technické infrastruktury,
u kterých je možno uplatnit vyvlastn ní.
Ve ejn prosp šnou stavbou a ve ejn prosp šným opat ením se v územním plánu rozumí stavba
respektive opat ení v etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich realizace a ádného užívání pro stanovený
el, v etn p ípadných vyvolaných investic. Ve výkresech je zpravidla zobrazen výsledný pr
t staveb
a opat ení v podrobnosti územního plánu. Podrobn jší ešení plošného rozsahu souvisejících investic bude
vymezeno v dokumentaci k územnímu ízení p íslušné stavby nebo opat ení.
Stavby jsou navrženy jako nejvhodn jší zp sob zajišt ní základní obsluhy ešeného území. Jsou vymezeny
z d vodu p edcházení a umožn ní odstra ování majetkoprávních p ekážek, ke kterým by mohlo docházet
i jejich realizaci.
Dopravní infrastruktura
KÓD
DI-1

EL A ZD VODN NÍ
Cyklostezka, trasa na hrad Velešín a kolem nádrže ímov - západní ást ešeného území
(k. ú. Sedlce) - z d vodu rozvoje aktivit v oblasti turistiky, rekreace a cestovního ruchu.
Cyklostezka bude sou ástí uceleného systému zna ených cyklotras.

DI-2

ší stezka u nádrže ímov - jihozápadn od sídla Sedlce (k. ú. Sedlce) - z d vodu zvýšení
propustnosti krajiny. Stezka p isp je k rekreaci obyvatel.

DI-3

Místní komunikace v místní ásti Svachov (VP55, k. ú. Sedlce) - z d vodu zajišt ní p ístupu
k rozvojovým plochám bydlení B15, B15a, B16, B16a. Sou ástí bude i sídelní zele .

Technická infrastruktura - vodovod
KÓD
EL
Vodovodní ad s akumulací a erpací stanicí z obce Kladiny do vodojemu Svatý Jan Malší
TI-V1
(k. ú. Sedlce, Svatý Jan nad Malší) - z d vodu nezbytného zajišt ní ešeného území pitnou
vodou.
Dopln ní vodovodní sít v obci Svatý Jan nad Malší (k. ú. Svatý Jan nad Malší) - z d vodu
TI-V2
nezbytného zajišt ní pitnou vodou ve Svatém Jan nad Malší.
Vodní zdroj VRT S-1 v etn vodovodního adu – severozápadn od obce Svatý Jan nad Malší
TI-V3
(k. ú. Sedlce) - z d vodu posílení dodávky pitné vody.
Vodovodní ad Sedlce, Svachov a Úlehle (k. ú. Sedlce) - z d vodu nezbytného zajišt ní pitnou
TI-V4
vodou v sídle Sedlce a místních ástí.
Vodovodní ad Hrachovy Hory (k. ú. Sedlce) - z d vodu nezbytného zajišt ní pitnou této místní
TI-V5
ásti.
Vodovodní ad v místní ásti Pod Horou - z d vodu nezbytného zajišt ní pitnou této místní
TI-V6
ásti.
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Technická infrastruktura - kanalizace
KÓD

EL
Stavba OV v sídle Chlum v etn kanaliza ního adu (k. ú. Chlum nad Malší) - umíst ní
TI-K1 vyplývá z ú elu stavby, nejnižšího místa s možností odtoku, stavba ve ejného technického
vybavení území podporující jeho rozvoj.
Dopln ní kanaliza ního adu v obci Svatý Jan nad Malší v etn rekonstrukce OV (k. ú. Svatý
Jan nad Malší) - umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Návrh trasy kanaliza ního adu je vymezen
z d vodu p izp sobení umíst ní OV. Rekonstrukce OV je pot ebná z d vodu nezbytné
TI-K2
modernizace a intenzifikace stávající techniky zastaralé OV a z d vodu bezpe ného pln ní
limit kvality vypoušt ní vod. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby, stavba ve ejného technického
vybavení území podporující jeho rozvoj.
Dopln ní kanaliza ního adu v sídle Sedlce v etn rekonstrukce OV (k. ú. Sedlce) - umíst ní
vyplývá z ú elu stavby. Návrh trasy kanaliza ního adu je vymezen z d vodu p izp sobení
umíst ní OV. Rekonstrukce OV je pot ebná z d vodu nezbytné modernizace a intenzifikace
TI-K3
stávající techniky zastaralé OV a z d vodu bezpe ného pln ní limit kvality vypoušt ní vod.
Umíst ní vyplývá z ú elu stavby, stavba ve ejného technického vybavení území podporující
jeho rozvoj.
Stavba OV v místní ásti Svachov v etn kanaliza ního adu až do ásti Úlehle (k. ú. Sedlce)
TI-K4 - umíst ní vyplývá z ú elu stavby, nejnižšího místa s možností odtoku, stavba ve ejného
technického vybavení území podporující jeho rozvoj.
Biologická - stabiliza ní nádrž v severní ásti ešeného území v blízkosti samoty „Argentina“
(V54 pod stávajícími nádržemi na Lomském potoce, k. ú. Sedlce) - z d vodu do iš ování
TI-K5 odpadních vod z OV Svatý Jan nad Malší. Realizací dojde ke zlepšení situace v oblasti
životního prost edí tím, že bude dokon en ucelený (komplexní) systém zneškod ování
odpadních vod.
Technická infrastruktura - plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice
KÓD

TI – E1

TI – E2

EL A ZD VODN NÍ
Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostanice T12 (k. ú. Svatý Jan nad Malší) - východní okraj
místní ásti Úlehle - bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by
nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie; stavba
ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti
nov navržené lokality pro zástavbu, jež bude zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e
komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.
Elektrické vedení VN 22 kV v etn trafostaniceT13 (k. ú. Sedlce) - severozápadní okraj sídla
Sedlce - bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné
zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie; stavba ve ejného
technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené
lokality pro zástavbu již bude zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e komunika
ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu
Jiho eského kraje.
OPAT ENÍ PRO POT EBY CIVILNÍ OCHRANY
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního
díla.
ešené území ohroženo pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
zóny havarijního plánování.
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma
svou produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ešenými sídly prochází silnice III. t íd – obec nemá zpracovaný vlastní havarijní plán pro p ípad vážné
dopravní nehody, kdy dojde ke kolizi vozidel p epravujících nebezpe né plynné nebo kapalné látky. Taková
situace by byla ešena dle podmínek krajského krizového a havarijního plánu.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události.
V ešeném území není vybudován stálý tlakov odolný kryt. Krátkodobé ukrytí bude provedeno ve
vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních a výrobních
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objektech po jejich úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor
jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad
pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník ešeného území p i vzniku mimo ádné události v dob míru zajiš uje
obecký ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né
látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor jednoduchého typu
ve vhodných ástech obytných dom a provozních, výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan
provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje starosta obce (ú ad obce). Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je
možný ve stávajících objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních
domech apod.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. V p ípad krizového stavu
bude materiál civilní ochrany a humanitární pomoci uskladn n a vydáván na ú ad obce. K tomu budou
využity vhodné prostory v rámci obce, p ípadn blízkého okolí.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná
území obce.
V ešeném území se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem
snižovat riziko spojené s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace.
Bude ešeno dle Krizového plánu kraje a Krizového plánu p íslušné obce s rozší enou p sobností. Jako
místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní
plochy v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní
rampou, která bude mít z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry.
Zahrabovišt není v ešeném území vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst nákazy
a odvezena do míst ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území.
V ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti
proniknutí kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané
osoby chránit improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace. V p ípad pot eby
budou umíst ny do jednotlivých sídel cisterny s vodou a agregáty na výrobu elektrické energie.
zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení.
Tato oblast bude v p ípad ešeného území zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací
ob an m cestou ú adu obce za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických
informací a dalších náhradních prvk varování.
zásobování požární vodou
V ešeném území musí být dodržovány platné požární p edpisy. Zdrojem požární vody je vodovod pro
ve ejnou pot ebu a místní vodní plochy.
•
zájmy obrany státu
ešením ÚP Svatý Jan nad Malší nejsou dot eny žádné vojenské objekty a vojenská za ízení. Specifické
plochy pro zájmy obrany státu nejsou v ÚP navrženy.
OBRANA A BEZPE NOST STÁTU
ešením ÚP Svatý Jan nad Janem nejsou dot eny žádné vojenské objekty a vojenská za ízení. Specifické
plochy pro zájmy obrany státu nejsou v ÚP navrženy.
Celé ešené území se nachází v ochranném pásmu radioloka ního prost edku RTH T ebotovice. P ípadná
výstavba výškových staveb, pr myslových hal, venkovních vedení VVN a VN, retransla ních stanic,
základnových stanic mobilních operátor a výsadba vzrostlé zelen (v trolamy apod.) v tomto území m že
být omezena a musí být nutn p edem projednána z d vodu ochrany zájm vojenského letectva s MO R.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Radonové riziko je jedním z faktor ovliv ujících hygienickou kvalitu životního prost edí. Míra radonového
rizika je dána v prvé ad p irozenou radioaktivitou geologického podloží (z p dního vzduchu a podzemních
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vod). Dalším významným zdrojem jsou stavební materiály. Ur ené plochy jednotlivých kategorií rizika však
nelze použít pro stanovení radonového rizika v jednotlivých objektech, protože skute ná radia ní zát ž
stavebního pozemku je vždy ovlivn na lokální situací (r zná propustnost p d, lokální anomálie aktivních
látek v horninách, atd.). Zvýšenou pozornost problematice protiradonových opat ení je t eba v novat až
v oblastech kategorie vysokého a st edního radonového rizika. Na lokalitách ur ených pro zástavbu je
eba v as provést detailní pr zkum, p ípadn p ijmout opat ení k eliminaci nep íznivých ú ink
Mapa radonového rizika z geologického podloží byla vložena na základ výsledk Radonového programu
eské republiky. Podklad mapy vyjad uje radonové riziko klasifikované t emi základními kategoriemi (nízké,
st ední a vysoké riziko) a jednou p echodnou kategorií (nízké až st ední riziko pro nehomogenní kvartérní
sedimenty).
Podle níže uvedené mapy se ešené území nachází p evážn v oblasti st edního radonového rizika,
jihovýchodní ást území (k. ú. Chlum nad Malší) p echází do vysoké a nízké oblasti radonového rizika.
Rozd lení území do kategorií radonového rizika má pravd podobnostní charakter. Podrobné posouzení
radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách t chto oblastí vyžaduje p ímá m ení objemové aktivity radonu
v detailním m ítku.
Orienta ní mapa radonového indexu podloží

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Limity využití území podle zvláštních p edpis byly p i ešení respektovány, graficky zobrazitelné limity jsou
zobrazeny v koordina ním výkrese. Dle t chto právních p edpis je nutno respektovat stávající za ízení,
kulturní a p írodní hodnoty v etn podmínek jejich ochrany.
Plochy vodní a vodohospodá ské
Významný krajinný prvek ze zákona.
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v dostate né ší ce od b ehové hrany (min. 8 m
u toku eky Malše), pro pot ebu provád ní údržby vegetace. Správci vodních tok mohou p i výkonu správy
vodního toku, pokud je to nezbytn nutné, a po p edchozím projednání s vlastníky pozemk , užívat pozemk
sousedících s korytem vodního toku.
Lesní plochy
Významný krajinný prvek ze zákona.
Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa nelze bez povolení využít k jiným ú el m. Vlastník lesa je povinen
usilovat o zachování produk ních a mimoproduk ních funkcí lesa a genofondu lesních d evin.
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
U pozemk k pln ní funkce lesa je nutno dodržet ochranné pásmo 50 m od okraje pozemku ur eného
k pln ní funkcí lesa pro umíst ní pozemních staveb trvalého charakteru (rodinné domy). Je zakázaná
realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je pr
rná výška
blízkého lesního porostu v mýtném v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality. Dále je nutné,
aby byl zajišt n p ístup do okolních les s ohledem na v sou asné dob využívanou mechanizaci ur enou
pro lesní hospodá ství.
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Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu
místn p íslušného orgánu správy les . Zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastav nou ástí
pozemku.
Památné stromy v etn ochranného pásma
Ve správním území Svatý Jan nad Malší se nachází ty i památné stromy. Jedná se o oficiální ozna ení pro
mimo ádn významné stromy (jedince, skupiny a stromo adí) pat ící ke krajiná sky a historicky významným
prvk , které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochran p írody a krajiny. Ozna ují se
tabulí s malým státním znakem R, zpravidla na stojanu poblíž paty stromu.
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ni it a rušit v jejich p irozeném vývoji. Pokud není stanoveno
speciální ochranné pásmo, je jím dle zákona (§ 46, odst. 3) základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu
o polom ru desetinásobku pr
re kmene m eného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu nejsou
povoleny žádné stavby, terénní úpravy, odvod ování, chemické zásahy. Památné stromy jsou zakresleny
v grafické ásti do Koordina ního výkresu pro p ílišný detail v etn OP.
Seznam památných strom
Název

íslo
parcely

Výška
(m)

Obvod
kmene
(cm)

Po et

K. území

Dub
letní

182/1

22

387

1

Sedlce

Dub
letní

3252/1

20

500

1

Sedlce

Lípa
srd itá

3252/1

22

515

1

Sedlce

29

380

1

Sedlce

Lípa
srd itá

183/7

Poznámka

Ochranné pásmo

U návesního rybníka
v Sedlcích, siln jší ze
dvojice.
Nalevo u cesty, p i
vjezdu z hlavní silnice
od Velešína do Sedlce.
V sídle Sedlce u
rybníka proti dubu, po
pravé stran cesty, p i
vjezdu z hlavní silnice
od Velešína do Sedlce.
Ve dvojici s druhou
lípou v zahrad vlevo
od p íjezdové
komunikace od osady.

V dob vyhlášení 12,4
m.
V dob vyhlášení 16 m.

V dob vyhlášení 17 m.

V dob vyhlášení 12,1
m.

Významný krajinný prvek
Obecní náves ve Svatém Janu nad Malší je vyhlášena jako významný krajinný prvek (VKP).
VKP jsou chrán ny p ed poškozováním a ni ením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabiliza ní funkce. K zásah m, které by mohly vést
k poškození nebo zni ení VKP nebo ohrožení i oslabení jeho ekologicko-stabiliza ní funkce, si musí ten,
kdo takové zásahy zamýšlí, opat it závazné stanovisko orgánu ochrany p írody. Mezi takové zásahy pat í
zejména umis ování staveb, pozemkové úpravy, zm ny kultur pozemk , odvod ování pozemk , úpravy
vodních tok a nádrží a t žba nerost .
Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES)
Umíst ní prvk ÚSES zobrazuje grafická ást. Bližší popis je uveden v tabulkové ásti. Zpracování místního
územního systému ekologické stability (místního ÚSES) je nástrojem s vysokým právním zabezpe ením. Je
povinným územn plánovacím podkladem. Zapracováním do územního plánu je ÚSES v území trvale
fixován. ešeným územím prochází tyto prvky ÚSES: regionální biocentrum, regionální biokoridory, lokální
biocentra, lokální biokoridory a interak ní prvky.
Migra
významná území
V ešeném území je vymezeno migra
významné území. Jakýkoliv zásah do tohoto území, který by mohl
snížit jeho konektivitu, musí být identifikován a komplexn vyhodnocen v . p ijetí preventivních opat ení.
Památkov chrán né objekty
Památkov chrán né objekty v daném ešeném území lze považovat za významné kulturní hodnoty území,
které jsou územním plánem zachovány a respektovány.
V ešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky:
íslo rejst íku

ást obce

37390/ 3-1460

Sedlce

34557/3-432
27220/ 3-437

Sedlce
Svatý Jan nad Malší

Památka

Ulice, nám./umíst ní

Hrad Velešín, z ícenina a
archeologické stopy
Boží muka
Kostel sv. Jana Nepomuckého s farou

Nad vtokem Strahovského
potoka do Malše
Za vsí
-
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14524/ 3-434

Svatý Jan nad Malší

Venkovská usedlost

17938/ 3-433

Svatý Jan nad Malší

Venkovská usedlost

21257/ 3-436

Svatý Jan nad Malší

Venkovská usedlost

23215/ 3-435

Svatý Jan nad Malší

Venkovská usedlost

-

Archeologické nalezišt
ešené území je z hlediska ochrany archeologického d dictví považováno za území s archeologickými
nálezy. Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
ípravy stavby povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né
organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum, viz zákon . 20/1987 Sb. o státní
památkové pé i, ve zn ní pozd jších zm n. Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost
podle zákona o státní památkové pé i.
Ve správním území obce Svatý Jan nad Mašlí se nachází tyto archeologické lokality evidované v Úst edním
seznamu kulturních památek R:
Katastrální území

Po . . SAS

Název UAN

Popis

Sedlce

32-24-03/4

Svatý Jan nad Malší
- hrad Velešín

Výrazný skalnatý ostroh
nad dnešní vodní nádrží
ímov, cca 1500 m V od
st edu m sta Velešín
intravilán obce

Kategorie
UAN
I

Svatý Jan nad Malší
32-24-03/8
Svatý Jan nad Malší
II
Ochrana nerostných surovin
Podle zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství - horní zákon v platném zn ní, jsou
zákresy provedeny podle aktuálního podkladu Geofondu R a MŽP R.
V ešeném území obce Svatý Jan nad Malší probíhá v k. ú. Chlum nad Malší povrchová t žba nerostných
surovin - viz Koordina ní výkres.
Dobývací prostor
žební lokalita

Stav

. 60318 Lo enice

žební surovina

žba

Drahý kámen - vltavín

Vým ra (ha)

Podíl (%)

26,856

2,07

Ložiska nerostných surovin
íslo ložiska GF

Název ložiska

žba

Surovina

Nerost

Plocha
(ha)

Podíl (%)

3258900

Chlum nad
Malší - východ

Dosud
net ženo

Polodrahokamy

Vltavín

7,56

0,58

3152701

Lo enice Chlum

Sou asná
povrchová

Polodrahokamy,
št rkopísky

Písek,
št rkopísek,
vltavín

5,42

0,42

Sou asná
povrchová
Dosud
net ženo

Št rkopísky Polodrahokamy

Vltavín

-

-

Polodrahokamy

Vltavín

0

0

Nesm Lo enice
Chlum nad
3258900
Malší - východ
Chrán ná ložisková území
3152702

íslo ložiska

Název

Surovina

Plocha (ha)

Podíl (%)

25890000

Chlum nad Malší - východ

Polodrahokamy

9,1

0,7

15270100

Lo enice

Polodrahokamy

2,0

0,2

15270200

Lo enice I.

Polodrahokamy

-

-

Ochranné pásmo silnice
ešeným územím prochází silnice III. t ídy. Jejich ochranné pásmo iní 15 m na ob strany od osy silnice
v nezastav ném území.
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Ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok
Podle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm
n kterých
zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích) platí § 23 Ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních
stok. K bezprost ední ochran vodovodních ad a kanaliza ních stok p ed poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy
se rozumí prostor v bezprost ední blízkosti vodovodních ad a kanaliza ních stok ur ený k zajišt ní jejich
provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdroj podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dot ena.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí nebo kanaliza ní
stoky na každou stranu, a to:
a) u vodovodních ad a kanaliza ních stok do pr
ru 500 mm v etn - 1,5 m;
b) u vodovodních ad a kanaliza ních stok nad pr
r 500 mm - 2,5 m;
c) u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok o pr
ru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce v tší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo
b) od vn jšího líce zvyšují o 1,0 m.
i umis ování staveb a objekt
respektovat ochranná a bezpe nostní pásma stávajících
vodohospodá ských sítí dle zákona . 274/2001 Sb. v úplném zn ní a SN 736005 Prostorové uspo ádání
sítí technického vybavení.
i využívání v ochranných pásmech vodních zdroj a jejich okolí respektovat základních hygienických
zásad.
Ochranná pásma vodovodních zdroj
Do ešeného území zasahují ochranná pásma vodního ímov a vodního zdroje Mokrý Lom I., II. II.a, II.b
stupn .
Podle zákona . 274/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon) ve zn ní pozd jších
edpis , platí § 30 „Ochranná pásma vodních zdroj “. D vodem vymezení je zajišt ní ochrany vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroj podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných
pro zásobování pitnou vodou.
Ochranná pásma se d lí na ochranná pásma I. stupn , která slouží k ochran vodního zdroje
v bezprost edním okolí jímacího nebo odb rného za ízení, a ochranná pásma II. stupn , která slouží
k ochran vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním ú adem tak, aby nedocházelo k ohrožení
jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
Ochranné pásmo I. stupn - zajiš uje p ímou ochranu vodního zdroje v bezprost edním okolí jímacího nebo
odb rného za ízení.
a) u vodárenských nádrží a u dalších nádrží ur ených výhradn pro zásobování pitnou vodou
minimáln pro celou plochu hladiny nádrže p i maximálním vzdutí,
b) u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených pod písmenem a) s minimální
vzdáleností hranice jeho vymezení na hladin nádrže 100 m od odb rného za ízení,
c) u vodních tok
1. s jezovým vzdutím na b ehu odb ru minimáln v délce 200 m nad místem odb ru proti
proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hran vzdouvacího objektu a ší ce
ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimáln jednu polovinu jeho ší ky
v míst odb ru,
2. bez jezového vzdutí na b ehu odb ru minimáln v délce 200 m nad místem odb ru proti
proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odb ru a ší ce ochranného pásma 15 m,
ve vodním toku zahrnuje minimáln jednu t etinu jeho ší ky v míst odb ru,
d) u zdroj podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odb rného
za ízení,
e) v ostatních p ípadech individuáln .
Ochranné pásmo II. stupn se stanoví vn OP I. stupn a m že být tvo eno jedním souvislým nebo více od
sebe odd lenými územími v rámci hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. Toto OP, je-li to
elné, m že vodoprávní ú ad stanovit postupn po jednotlivých územích. V ochranném pásmu II. stupn je
zakázáno provád t innosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost
vodního zdroje,
Ochrana podzemních a povrchových vod
Celé ešené území je za azeno do zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti podléhají v souladu s vodním
zákonem (§ 33 odst. 2) a evropskou legislativou (tzv. nitrátovou sm rnicí) p ezkoumání každé 4 roky.
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Ve zranitelných oblastech lze provád t innosti (používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání
plodin a provád ní protierozních opat ení) podle stanovených pravidel (ak ní program). Této skute nosti
musí být p izp soben i systém hospoda ení na zem
lských plochách ešeného území.
Záplavová území
V ešeném území je stanovena aktivní zóna a záplavové území Q 100 na vodním toku eky Malše. Ostatní
toky nemají vyhlášené záplavové území. Veškeré nové stavby v hranici záplavy musí být ešeny technicky
tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném
profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí.
Ochranné pásmo istírny odpadních vod
Do severozápadní ásti ešeného území zasahuje vyhlášené ochranné pásmo OV Velešín - viz grafická
ást - Komplexní urbanistický rozbor.
Ochranná pásma elektrického vedení a trafostanice
ešeným územím prochází elektrické vedení VN 22 kV.
Ochranné pásmo (OP) nadzemního vedení je dáno novelizovaným Energetickým zákonem nabývajícím
innosti dne 1. 1. 2001. Jedná se o souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která iní od krajního vodi e vedení na ob jeho strany:
u stávajících elektrických za ízení, vybudovaných p ed ú inností novelizovaného zákona, z stávají
vodní OP: 22kV = 10 m;
nap tí od 1kV do 35kV v etn 1. vodi e bez izolace – 7 m;
nap tí od 1kV do 35kV v etn 2. vodi e s izolací základní – 2 m;
nap tí od 1kV do 35kV v etn 3. záv sná kabelová vedení -1 m;
ochranné pásmo trafostanice stožárové iní 7m od objektu;
ochranné pásmo trafostanice zd né iní 2 m od objektu.
Ochranná pásma podél tras telekomunika ních sítí
Tato ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon 127/2005 Sb.) a p íslušné provád cí
vyhlášky. ešeným územím prochází dálkový telekomunika ní kabel, jehož ochranné pásmo iní 1,5 m
od osy, pro p ílišný detail je zakresleno v . kabelu.
K ochran stávajících telekomunika ních vedení a za ízení je nutno p ed jakoukoliv stavební inností si
vyžádat stanovisko vlastníka nebo rozhodnutí stavebního ú adu. P i navrhování tras inženýrských sítí bude
respektována norma SN 736005 “Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení“.
Limit vyplývající z požadavk obrany státu
Ochranné pásmo radioloka ního prost edku RTH T ebotovice
Celé ešené území zasahuje do ochranného pásma radioloka ního prost edku RTH T ebotovice.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základ závazného
stanoviska R – Ministerstva obrany:
výstavba souvislých kovových p ekážek (100x20 m a více);
výstavba v trných elektráren;
stavby nebo za ízení vysoké 30 m a více nad terénem;
stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zá ení.

ZD VODN NÍ P IJATÉHO
ÚZEMÍ

EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro
jednotlivé tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí,
hospodá ský rozvoj a soudržnost spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických
podklad pro správní obvod obce s rozší enou p sobností (SO ORP) Trhové Sviny vyplývá, že podmínky
pro p íznivé životní prost edí (environmentální pilí ), pro hospodá ský rozvoj (ekonomický pilí ) a pro
soudržnost spole enství obyvatel území (sociodemografický pilí ) nejsou na území ešené ÚP Svatý Jan nad
Malší vyváženy.
Podle vyhodnocení RURÚ má obec Svatý Jan nad Malší dobré územní podmínky pro p íznivé
environmentální a ekonomický pilí . Negativn je hodnocen sociodemografický pilí .
Podmínky pro p íznivé životní prost edí lze charakterizovat mírou zne išt ní prost edí (kvalita vod,
ovzduší), ochranou p írody (výskyt p írodních hodnot, lesnatost, podíl zem
lské p dy) a krajinného rázu,
radonovým rizikem, ale i pr
rnou nadmo skou výškou.
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VLIV ÚP NA PODMÍNKY PRO P ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROST EDÍ - ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍ :
jsou respektovány kulturní a p írodní hodnoty s legislativní ochranou, v rámci koncepce ochrany
a rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a p írodních
hodnot, které nepoužívají legislativní ochrany a je t eba je chránit;
územní plán je koncipován se snahou o zachování volné krajiny a p írodních hodnot území. Návrh ÚP
vymezuje územní systém ekologické stability;
navrženým rozvojem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody, ešení respektuje všechny plochy, které
využívají zvláštní ochrany - prvky ÚSES. V nezastav ném území je umožn na realizace vodních ploch
a zales ování;
v nezastav ném území jsou vytvo eny podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních
katastrof, pro odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem (zatravn ní, plán ÚSES);
v územním plánu byly p i vymezování ploch s rozdílným zp sobem využití zohledn ny t ídy ochrany
zem
lské p dy;
ÚP pro nové zastavitelné plochy (jednotlivé zp soby využití ploch) stanovil podmínky využití území
hlavní, p ípustné, p íp. podmín
p ípustné a nep ípustné innosti. Jsou stanoveny zásady v cné,
asové koordinace, zejména se z etelem na ochranu krajinných hodnot území;
zastav né území je dopl ováno s využitím volných p ilehlých ploch zem
lské p dy se z etelem na
dokomponování urbanisticky neukon ených lokalit;
v rámci koncepce uspo ádání krajiny jsou stanoveny zásady pro ochranu proti záplavám, zejména p i
ívalových srážkách. Ve vymezených záplavových územích, aktivní zón záplavy a v jejich blízkosti
nejsou územním plánem navrženy zastavitelné plochy;
ÚP p edkládá opat ení plochy brownfields;
podzemní ani povrchové vody nebudou zne iš ovány - územní plán navrhuje dostavbu stávající
kanalizace pro k doposud nenapojeným objekt m a výstavbu nové kanalizace v rámci navrhované
zástavby, svedené odpadní vody budou išt ny ve stávající OV,
ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné a nedochází k nevhodným zábor m
zem
lské p dy;
vliv výrobních aktivit na životní prost edí je minimalizován. V ešeném území se nachází n kolik
stávajících výrobních areál , které by mohly svým provozem zat žovat své okolí. Proto územní plán
stanovil pro tyto plochy takové podmínky využití území, které zamezí zhoršení sou asné situace, omezí
možný plošný r st v blízkosti stávajícího bydlení a tím p edejde možným negativním vliv m na obytnou
zástavbu a životní prost edí. Podmínky stanovují takové výrobní aktivity, aby dopad na životní prost edí
byl minimální;
územní plán nenavrhuje žádné plochy pro stavby s možným negativním vlivem na krajinný ráz.
Podmínky pro hospodá ský rozvoj lze charakterizovat na základ údaj o po tu ekonomicky aktivních
obyvatel, mí e nezam stnanosti, po tu pracovních p íležitostí, dojíž ce za prací, ale i potenciál území pro
cestovní ruch.
VLIV ÚP NA PODMÍNKY PRO HOSPODÁ SKÝ ROZVOJ - EKONOMICKÝ PILÍ :
za prací se bude i nadále dojížd t do okolních m st;
územní plán umož uje postupnou modernizaci stávajících výrobních ploch a skladovacích areál
s možným zapojením i dalších podnikatelských subjekt ;
hospodá ský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je zajišt n návrhem ploch výroby a skladování,
smíšených výrobní a smíšených obytných;
územní plán zabezpe uje podporu cestovního ruchu a rekreace, podporuje tím a dalšími opat eními
podmínky pro vytvá ení pracovních míst v obci;
další možností pro podnikání v ešeném území je podnikání na vlastních pozemcích v rámci
zastav ného území s tím, že budou dodrženy podmínky pro vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití;
územní plán p edpokládá rozší ení rozvod vody, kanaliza ních ad i elektrické sít .
Podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území lze charakterizovat na základ údaj o vývoji
po tu obyvatelstva, vzd lanostní struktu e, celkové ob anské vybavenosti obcí školami, zdravotnictvím,
sociálními službami, zázemím pro sport, kulturu, cestovní ruch, rekreaci a innost místních spolk .
VLIV ÚP NA PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLE ENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ:
ÚP vytvá í podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení, které umož ují širší spektrum inností a aktivit,
ináší oživení a zpest ení struktury sídel;
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-

jsou vytvo eny podmínky pro zvrácení zvyšujícího se v ku obyvatel vymezením dostate
nových
ploch pro bydlení. P ír stkem nových stavebních parcel dojde k postupné stabilizaci v kového pr
ru;
nové plochy dopl ují již vytvo enou urbanistickou kostru a nabízejí rozvoj zp sobu využití území,
ispívajících významným podílem k sociální stabilizaci obyvatelstva ešeného území;
stanovený zp sob využití jednotlivých ploch umož uje realizaci základní ob anské vybavenosti
(zajišt ní vyšší ob anské vybavenosti bude i nadále uspokojováno v blízkých hlavních centrech);
jsou respektovány stávající ú elové komunikace, které slouží pro bezpe ný pr chod krajinou (turisté,
cyklisté, b žka i, jízda na koni apod.). Územní plán vytvá í p edpoklady pro využití turistickorekrea ního potenciálu ešeného území vyplývajícího z p írodního zázemí. Sí p ších i cyklistických tras
ímo v ešeném území a v jeho t sné blízkosti vytvá í optimální podmínky pro rozvoj aktivit spojených
s trávením volného asu. Formou vhodn upravených podmínek využití území je dále umožn no pro
ely rekreace využít stávajících ploch bydlení.
Celkov lze konstatovat, že navržený územní plán vytvá í dostate né p edpoklady pro zlepšení všech
pilí udržitelného rozvoje. Jsou navrženy a stabilizovány plochy pro rozvoj bydlení a podnikání aj.,
i respektování a dalším rozvoji podmínek pro zdravé životní prost edí.

l) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch
VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Na základ výsledk p i zpracování pr zkum a rozbor Svatý Jan nad Malší bylo vyhodnoceno v ešení
územního plánu ú elné využití zastav ného území a s ohledem na charakter a efektivitu využití zastav ných
území a byly vytvo eny podmínky pro nové zp soby využití území vybraných ploch.
Vým ra zastav ného území iní cca 70,74 ha. Zastav né území je z rozhodující ásti zastav no rodinnými
domy, objekty ob anského vybavení, rekrea ními objekty pro individuální rodinnou rekreaci (zahradní
domky, chalupy). Zbylá ást zastav ného území je zastav na stavebními pozemky s výrobními
a skladovacími objekty (zejména pro zem
lství), stavbami dopravní infrastruktury - silnicemi
a komunikacemi a v poslední ad stavbami technické infrastruktury.
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Ozna ení vhodnosti výstavby RD v zastav ném území
-

k. ú. Chlum nad Malší
do zastav ného území v sídle Chlum lze umístit cca 2 RD.

-

do zastav ného území v místní ásti Hrachovy Hory lze umístit cca 1 RD.
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-

-

k. ú. Sedlce
do zastav ného území v sídle Sedlce lze umístit cca 5 RD.

do zastav ného území v místní ásti Svachov lze umístit cca 2 RD.
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-

k. ú. Svatý Jan nad Malší
do zastav ného území v obci Svatý Jan nad Malší lze umístit cca 12 RD.

Záv r: v zastav ném území (v nevyužitých prolukách) obce a ešených sídel lze vystav t cca 12 RD.
Z d vod nevyjasn ných majetkových pom
na dosud nevyužitých plochách pro bydlení i jiných d vod ,
které pro investory znevýhod ují využití pozemk nelze zaru it, že na všech ÚP vytipovaných volných
plochách bude výstavba RD zrealizována.

VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Situování rozvojových lokalit vychází zejména z následujících princip :
respektování historicky vytvo ených urbanistických struktur území,
plošná a prostorová vazba stávajících a navrhovaných ploch s rozdílným zp sobem využití,
ochrana krajiny,
poloha rozvojových lokalit ve vztahu ke stávajícímu dopravnímu systému a systém m technické
infrastruktury,
vyváženost plošného rozvoje v ešeném území.
Obyvatelstvo
Dlouhodobý vývoj po tu obyvatel (zdroj:

SÚ)

rok

1869

1900

1930

1950

1970

1980

1990

2000

2005

2010

2015

2019

po et
obyvatel

1001

1010

870

573

562

471

351

372

473

534

553

587

Z údaj o vývoji po tu obyvatel z eského statistického ú adu ( SÚ) vyplývá, že obec m la nejvíce obyvatel
kolem r. 1869 a r. 1900. Po sv tových válkách docházelo k výraznému poklesu po tu obyvatel. V roce 1990
la obec nejmén obyvatel ve 20. století, ale v následujících dekádách vykazuje vývoj po tu obyvatel
rostoucí tendenci.
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Celkov je vývoj po tu obyvatel po roce 2000 p íznivý a p ináší zm nu dlouhodobého vývoje v ešeném
území. V souvislosti s trvalou tendencí stárnutí obyvatelstva a sou asnou nízkou úrovní porodnosti lze
ekávat i nadále stagnaci p irozeného p ír stku a pravd podobn bude meziro
docházet k v tším
po etním ztrátám na obyvatelstvu p irozeným úbytkem.
Bytový fond
Dlouhodobý vývoj po tu dom (zdroj:

SÚ)

rok

1869

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

po et
dom

135

142

144

143

151

176

201

167

149

133

165

199

Dokon ené byty (zdroj:

SÚ)

rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

po et byt

4

5

3

-

4

4

5

6

4

4

3

1

Zástavba v ešeném území je p evážn nízkopodlažní, tvo ena p vodními zem
lskými usedlostmi
s hospodá ským zázemím a izolovanými rodinnými domky. Hlavní funkcí je bydlení dopl ované chovem
drobného zví ectva a využíváním užitkových zahrad a záhumenk . P ímo v obci Svatý Jan nad Malší se
nachází 4 bytové domy.
V posledních letech je v obci evidována výstavba byt , za poslední 11 let bylo vystaveno 43.

OD VODN NÍ VELIKOSTI NAVRHOVANÝCH PLOCH
Jedním z cíl územního plánu je na základ výše uvedených východisek vytvo it podmínky pro nár st po tu
obyvatel, ehož lze docílit p i sou asném demografickém vývoji zejména navýšením migra ního p ír stku,
tedy trvalým zvyšováním po tu p ist hovalých oproti vyst hovalým. D vodem pro vymezení zastavitelných
ploch je i nutnost zachování kontinuity rozvoje ešeného území a právní jistoty vlastník pozemk . V tšina
vymezených zastavitelných ploch je totiž p ebírána z p edchozí ÚPD.
Rozvoj bydlení je siln ovlivn n sou asným trendem zvyšování kvality bydlení (snižování po tu obyvatel na
byt a zárove zvyšování obytné plochy na obyvatele). Zám ry na zástavbu v drobných lokalitách vychází
z požadavk investor vesm s na vlastních pozemcích.
Nové plochy pro ob anské vybavení, výrobu a skladování a plochy smíšené výrobní jsou vymezeny
z d vodu zajišt ní podmínek pro stávající i budoucí podnikatele, kte í budou moci vytvo it pracovní
íležitosti a tím p isp t ke zvýšení ekonomické i sociální úrovn Svatý Jan nad Malší.
ešené území má i velmi dobrou dopravní dostupnost celého regionu (autem od krajského m sta cca 25
minut, od eského Krumlova cca 23 minut, od Kaplice cca 19 minut, a od Trhových Svin cca 16 minut a od
Velešína cca 7 minut), z toho d vodu je zám rem obce zajistit dostate nou p ipravenost stavebních
pozemk pro budoucí investory a p ilákat tak do ešeného území co nejvíce trvale žijících obyvatel.
i posuzování je nutné p ihlédnout k okolnostem, že ne všechny stavební nabídky budou využity k výstavb
vhodné, a že ne všechny nové objekty bydlení budou sloužit k trvalému bydlení. O ekávaný nár st nové
bytové výstavby bude ovliv ovat neustálé zmenšování pr
rné velikosti cenzovní domácnosti, nemožné
realizace nebo odpad bytového fondu. Územním plánem je rozvoj obytných ploch nadhodnocen, a to
z d vodu pot eby p im ené rezervy, p ilákání nových obyvatel do ešených sídel. Reálná nabídka
stavebních pozemk je však ve skute nosti výrazn nižší p edevším pro technickou i územní nep ipravenost
stavebních pozemk , z majetkoprávních d vod nebo neúm rnému r stu cen stavebních pozemk . Proto
výsledný nár st trvale bydlících obyvatel obce Svatý Jan nad Malší je nutné vzhledem k uvedeným
skute nostem redukovat.
edpokládaný vývoj nár stu obyvatel
Pro vyhodnocení je uvažováno:
- 1ha vymezené plochy = 60% pro výstavbu objektu + 20% pro dopravní a technickou infrastrukturu +
20% pro plochy ve ejného prostranství;
- velikost stavební parcely pro 1 objekt RD ve Svatém Jan nad Malší = cca 500 m², ostatní sídla a
místní ásti Hrachovy Hory, Pod Horou, Svachov, Úlehle = cca 850 m²;
- 1 objekt RD = 2.5 obyvatele; 1 objekt SO = 2 obyvatelé.
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Sídlo

Velikost
vymezených ploch
(ha)

Velikost ploch
B + SO
pro výstavbu RD
(ha)

Po et RD

Nár st obyvatel

Svatý Jan nad Malší

5,93

4,35

87

218

Sedlce

11,59

9,28

119

298

Chlum

0,62

0,5

6

15

Celkem

18,14

14,13

212

531

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ÚPD v zastavitelném území nabízí výstavbu cca 212 rodinných dom
pro cca 531 obyvatel.
i posuzování je nutné p ihlédnout k okolnostem, že ne všechny stavební nabídky budou využity k výstavb
z d vod majetkoprávních, a že ne všechny nové objekty bydlení budou sloužit k trvalému bydlení. Proto
výsledný nár st trvale bydlících obyvatel obce Svatý Jan nad Malší je nutné vzhledem k uvedeným
skute nostem redukovat.
edpokládané redukce a jejich zd vodn ní:
Snížení o 20% z d vodu necht ného soužití (tj. cca 42 RD pro 105 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20% z d vodu p edpokládaného necht ného
soužití obyvatel. Jedná se o skupinu zejména mladších obyvatel, kte í necht jí bydlet spole
s rodi i
a dále o skupinu rozvedených manželství. V sou asné dob se tato skupina neustále zv tšuje a lze
edpokládat, že po et t chto cenzovních domácností ješt vzroste.
Snížení o 20% z d vodu nerealizovatelnosti (tj. cca 42 RD pro 105 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20% z d vodu p edpokládané
nerealizovatelnosti, zejména technické vybavenosti. Ze zkušeností vyplývá, že ada navržených lokalit pro
výstavbu je v návrhovém období nerealizovatelná z d vodu nesouhlasu n kterých vlastník , p es jejichž
pozemky má být vedena technická infrastruktura nebo dopravní stavba. Velmi asto se také stává, že
kte í majitelé pozemk mají p íliš velké finan ní nároky za samotný stavební pozemek, ímž výstavb
v navrhované lokalit rovn ž zabrání. I p es ve ejné projednání návrhu ÚP se vždy nepoda í t mto
problém m p edejít a tyto pozemky do návrhu nezahrnout. Lze však ze zkušenosti odhadnout, že
v návrhovém období bude z výše uvedených d vod podmín ných investic, které budou v p edm tném
období obtížn realizovatelné z ekonomických nebo z majetkoprávních d vod .
Snížení o 20% z d vodu odpadu bytového fondu (tj. cca 42 RD pro 105 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20% z d vodu p edpokládaného odpadu
bytového fondu. V n kterých ástech obce se nacházejí objekty v horším stavebním stavu, ve kterých lze
edpokládat v návrhovém období s rekonstrukcí a modernizací se zmenšením obložnosti bytu. Dále lze
edpokládat, že budou postupn
upravovány vícegenera ní rodinné domy na jednogenera ní
s požadavkem na z ízení nového bydlení v obci.
Snížení o 15% z d vodu možnosti p ípustného využití ploch (tj. cca 32 RD pro 34 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 15% z d vodu p ípustného využití ploch bydlení.
V návrhu je na t chto plochách mimo hlavního využití p ipušt na zejména ob anská vybavenost, drobná
emeslná a výrobní za ízení a malá rekrea ní a sportovní za ízení.
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Po redukci je možný reálný nár st cca 24 nových rodinných dom pro cca 135 trvale bydlících obyvatel.
Z grafu stávajícího a p edpokládaného rozvoje obyvatelstva je patrné, že navržené plochy jsou dosta ující.
Do navrženého ešení byly p evzaty plochy dle p edchozích ÚPD s tím, že nov uvažované zábory ZPF jsou
pouze lokální, kterými jsou uspokojeny požadavky p edevším místních ob an .

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
Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou ešeny v Zásadách územního
rozvoje Jiho eského kraje.

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
ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné
plochy), zabírající zem
lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro
ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla aktuální katastrální mapa.
INVESTICE DO P DY
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . Investice do p dy zde mají plošný
charakter v podob plošného odvodn ní. Jejich smyslem je zvýšení p dní úrodnosti, resp. zm na vodního
režimu p dy. V sou asné dob umož uje jejich budování zákon . 334/1992 Sb., o ochran zem
lského
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dního fondu, avšak se tém neprovád jí pro jejich problematickou ekonomickou návratnost. Stávající
meliorace jsou vyzna eny v grafické ásti ve Výkrese p edpokládaných zábor ZPF (výkres . 6).
Zasahují na rozvojové plochy:
k. ú. Chlum nad Malší – TI2;
k. ú. Sedlce – V54;
k. ú. Svatý Jan nad Malší – SV38, B42.
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.
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
Ozna ení zábor , které byly vyhodnoceny p edchozí ÚPD.
k. ú. Chlum nad Malší

íslo
lokalit

B1
B4

Zp sob využití plochy

Plocha bydlení
Plocha bydlení

Plochy bydlení celkem
Plochy B - zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
Plochy B - nový zábor - celkem
Plocha technické
infrastruktury
Plochy technické infrastruktury
celkem
Plochy TI- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
TI2

Plochy TI - nový zábor - celkem
ZÁBOR CELKEM
Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD
Celkem nový zábor

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový
zábor ZPF
(ha)

0,32
0,22

0,04
0

0,54

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,28
0,22

0
0,22

0
0

0
0

0,28
0

0
0

0
0

0
0,22

0
0

0,28
0

0,04

0,5

0,22

0

0

0,28

0

0

0,22

0

0,28

0,54

0,04

0,5

0,22

0

0

0,28

0

0

0,22

0

0,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.08

0

0,08

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0,08

0,08

0

0,08

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0,08

0,08

0

0,08

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,62

0,04

0,58

0,22

0

0

0,36

0

0

0,22

0

0,36

0,62

0,04

0,58

0,22

0

0

0,36

0

0

0,22

0

0,36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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k. ú. Sedlce

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

0,19
0,31

0
0

0,76
0,48
0,44
0,83
0,17
0,61
0,5
0,27
0,37
1,35
0,22
0,42
1,73
0,28

0
0,41
0
0
0
0
0,03
0
0
0,04
0
0
0
0

0,19
0
0
0
0,19
0
0,31
0
0
0
0,31
0
ást plochy bydlení v zastav ném území - zábor neprovád
0,76
0
0
0
0,76
0
0,07
0
0
0
0,07
0
0,44
0
0
0
0,44
0,83
0,83
0
0
0
0
0,17
0,17
0
0
0
0
0,61
0,61
0
0
0
0
0,47
0,15
0
0
0,32
0
0,27
0
0
0
0,27
0
0,37
0
0
0
0,37
0
1,31
1,04
0
0
0,27
0
0,22
0,22
0
0
0
0
0,42
0
0
0
0,42
0
1,73
1,68
0
0
0,05
0,23
0,28
0
0
0
0,28
0

8,93

0,48

8,45

4,7

0

0

3,75

0,23

3,53

6,96

0,48

6,48

3,48

0

0

3

0,23

Plochy B - nový zábor - celkem

1,97

0

1,97

1,22

0

0

0,75

Bz14a Plocha bydlení - zahrady
Bz18a Plocha bydlení - zahrady
Plochy Bz celkem

0,4
0,21
0,61

0
0
0

0,4
0,21
0,61

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,4
0,21
0,61

íslo
lokalit

Zp sob využití plochy

B6

Plocha bydlení

B7
B11
B14
B15
B15a
B16
B16a
B17
B18

Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení

B19

Plocha bydlení

B21
B22
B25

Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení

Plochy bydlení celkem
Plochy B - zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem

Celkový
zábor ZPF
(ha)

orná
da
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zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0,38
0,14
0,61
0,47
0
0,37
0,01
0,22
0,42
0
0

2,07

0

2,62

3,45

0,92

0

1,88

0

0,08

1,15

0

0,74

0
0
0

0
0
0

0,3
0
0,3

0
0
0

0,1
0,21
0,31

0
0,19
0
0,31
n (0,79 ha).
0,5
0,26
0,01
0,06
0,08
0,36
0
0,45
0
0,03
0
0
0
0
0,27
0
0
0
1,17
0,13
0
0
0
0
1,5
0
0
0,28
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Plochy Bz - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem

0,21

0

0,21

0

0

0

0,21

0

0

0

0

0,21

Plochy Bz - nový zábor - celkem

0,4

0

0,4

0

0

0

0,4

0

0

0,3

0

0,1

0,26

0

0,26

0

0

0

0,26

0

0

0,13

0

0,13

0,26

0

0,26

0

0

0

0,26

0

0

0,13

0

0,13

0,26

0

0,26

0

0

0

0,26

0

0

0,13

0

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,36

0,20

0,16

0,16

0

0

0

0

0

0,03

0

0,13

Plochy VP celkem
Plochy VP - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem

0,36

0,20

0,16

0,16

0

0

0

0

0

0,03

0

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy VP - nový zábor - celkem

0,36

0,20

0,16

0,16

0

0

0

0

0

0,03

0

0,13

SO53 Plocha smíšená obytná
Plochy SO celkem
Plochy SO - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem

0,22
0,22

0
0

0,22
0,22

0
0

0,22
0,22

0
0

0
0

0
0

0,14
0,14

0,08
0,08

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy SO - nový zábor - celkem

0,22

0

0,22

0

0,22

0

0

0

0,14

0,08

0

0

0,21

0

0,21

0

0

0

0,21

0

0

0,21

0

0

0,21

0

0,21

0

0

0

0,21

0

0

0,21

0

0

0,21

0

0,21

0

0

0

0,21

0

0

0,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plocha ob anského vybavení
- sportu
Plochy OVs celkem
Plochy OVs - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem
OVs20

Plochy OVs - nový zábor - celkem
VP55

Plocha ve ejných prostranství

Plocha technické
infrastruktury
Plochy TI celkem
Plochy TI - zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
TI9

Plochy TI - nový zábor - celkem
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VS13
Plocha výroby a skladování
Plochy VS celkem
Plochy VS - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem

0,16
0,16

0,01
0,01

0,15
0,15

0
0

0,15
0,15

0
0

0
0

0
0

0
0

0,15
0,15

0
0

0
0

0,16

0,01

0,15

0

0,15

0

0

0

0

0,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,19

0,09

0,1

0,08

0

0

0,02

0

0

0

0

0,1

0,19

0,09

0,1

0,08

0

0

0,02

0

0

0

0

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy V - nový zábor - celkem

0,19

0,09

0,1

0,08

0

0

0,02

0

0

0

0

0,1

ZÁBOR CELKEM
Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

10,94

0,78

10,16

4,94

0,37

0

4,85

0,23

3,67

2,97

0

3,29

7,8

0,49

7,31

3,48

0,15

0

3,68

0,23

3,45

1,41

0

2,22

Celkem nový zábor

3,14

0,29

2,85

1,46

0,22

0

1,17

0

0,22

1,56

0

1,07

Plochy VS - nový zábor - celkem
Plocha vodní a
vodohospodá ská
Plochy V celkem
Plochy V - zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
V54
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k. ú. Svatý Jan nad Malší

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový
zábor ZPF
(ha)

0,22
0,35
0,29

0
0
0

0,22
0,35
0,29

0,42
0,04
0,45
0,30
0,44
0,13

0
0
0
0
0
0,04

0,42
0,04
0,45
0,30
0,44
0,09

0,16
0,77
0,19
0,29
0,20
0,27

0
0,12
0,01
0
0
0

0,16
0,65
0,18
0,29
0,20
0,27

Plochy bydlení celkem

4,52

0,17

4,35

0,75

0,65

0

2,95

0

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

3,48

0,13

3,35

0,71

0,56

0

2,08

Plochy B - nový zábor - celkem

1,04

0,04

1

0,04

0,09

0

Plocha ob anského
vybavení

0,27

0,04

0,23

0

0,23

0

íslo
lokalit

Zp sob využití plochy

B6a
B26
B28
B30

Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení

B31

Plocha bydlení

B34

Plocha bydlení

B35

Plocha bydlení

B39
B41
B42
B45
B46
B47
B56

Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení

OV40

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,02
0,34
0

0
0
0

0,20
0,01
0,11

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0,42
0,04
0,45
0,30
0,44
0,09

0,06
0,6
0,04
0,16
0,20
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0,87

1,42

0

2,06

0

0,87

1,06

0

1,42

0,87

0

0

0,36

0

0,64

0

0,22

0

0,01

0

0

0
0
0
0,22
0
0
0
0
0
0,35
0
0
0,29
0
0
0
0
0,18
Plocha bydlení v zastav ném území - zábor neprovád n.
0,42
0
0
0
0
0
0,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0,45
0
0
0
0
0
0,30
0
0
0
0,26
0
0,18
0
0
0
0,09
0
0
0
0
Plocha bydlení v zastav ném území - zábor neprovád n.
0
0
0
0,16
0
0,1
0
0,30
0
0,35
0
0,05
0
0
0
0,18
0
0,14
0
0
0
0,29
0
0,13
0
0
0
0,20
0
0
0
0
0
0,27
0
0,27
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Plochy ob anského vybavení
celkem
Plochy OV - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem

0,27

0,04

0,23

0

0,23

0

0

0

0,22

0,01

0

0

0,27

0,04

0,23

0

0,23

0

0

0

0,22

0,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VS36
Plocha výroby a skladování
Plochy VS celkem
Plochy VS - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem

0,07
0,07

0,07
0,07

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy VS - nový zábor - celkem

0,07

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,40

0

0,4

0,02
0,38
0
0
0
0,38
0,04
0
0,34
0
ást lokality nebyla vyhodnocena z hlediska záboru ZPF – jedná se plochu p estavby (0,69 ha).
0,02
0,38
0
0
0
0,38
0,04
0
0,34
0

0

0,4

0,02

0,38

0

0

0

0,38

0,04

0

0,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR CELKEM
Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

5,26

0,3

4,96

0,75

0,88

0

3,33

0,26

0,87

1,77

0

2,06

4,15

0,19

3,96

0,71

0,79

0

2,46

0,26

0,87

1,41

0

1,42

Celkem nový zábor

1,11

0,11

1

0,04

0,09

0

0,87

0

0

0,36

0

0,64

Plochy OV - nový zábor - celkem

SV38

Plocha smíšená výrobní

Plochy SV celkem
Plochy SV - zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD - celkem
Plochy SV - nový zábor - celkem
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Ozna en
í lokalit

ZÁBOR ZPF DLE FUNK NÍHO VYUŽITÍ
Zp sob využití plochy

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový
zábor
ZPF(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
ovocné
sady

I.

II.

III.

IV.

V.

0

6,98

0,23

4,4

3,71

0

4,96

0

5,36

0,23

4,32

2,2

0

3,58

0

1,62

0

0,08

1,51

0

1,38

0

0,61

0

0

0,3

0

0,31

0

0,21

0

0

0

0

0,21

0,4

0

0

0,3

0

0,1

0

0,22

0

0,01

0

0

0

0,22

0

0,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0,26

0

0

0,13

0

0,13

0,26

0

0

0,13

0

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,03

0

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0,16
0,16
0
0
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY
0
0,22
0
0,22
0

0

0

0

0,03

0

0,13

0

0

0,14

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

orná
da

zahrady

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

13,99

0,69

PLOCHY BYDLENÍ
13,3
5,67
0,65

10,98

0,65

10,33

3,01

0,04

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

0,61

0

0,21

0

0,4

0

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

0,27

0,4
0
0
0
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
0,04
0,23
0
0,23
0

0,27

0,04

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
OVs
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

0,26

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

0,36

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem

0,22

B

Bz

OV

VP

SO

0

4,41

0,56

2,97
1,26
0,09
PLOCHY BYDLENÍ - ZAHRADY
0,61
0
0
0,21

0,23

0

0

0

0,23

0

0
0
0
0
0
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTU
0
0,26
0
0
0

0,26

0

0

0

0,26

0

0

0

0
0
0
0
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
0,2
0,16
0,16
0
0

0

0

0,36

0,2

0

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

0

0

0

0
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TI

VS

SV

V

Zp sob využití plochy

Celková
vým ra
lokality
(ha)

- nový zábor - celkem

0,22

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem
- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

0,07

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná
da

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0,14

0,08

0

0

0,29

0
0,22
0
0,22
0
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
0
0,29
0
0
0

0,29

0

0

0,21

0

0,08

0,29

0

0,29

0

0

0,21

0

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,38

0,04

0

0,34

0

0

0

0,38

0,04

0

0,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0,1

0

0,07

0,07

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

0,4

0,02

0,4

0,02

- celkem
- zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD - celkem
- nový zábor - celkem

0,19

0

0,29

0

0

0

0
0
0
0
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
0,07
0
0
0
0

0

ZÁBOR ZPF CELKEM
Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD
CELKEM NOVÝ ZÁBOR

Celkový
zábor
ZPF(ha)

0

0

0

0
0
0
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
0,38
0
0
0,38

0

0

0
0
0
0
0
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ
0,09
0,1
0,08
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,19

0,09

0,1

0,08

0

0

0,02

0

0

0

0

0,1

16,66

1,11

15,55

5,91

1,1

0

8,54

0,49

4,54

4,81

0

5,71

12,41

0,71

11,7

4,41

0,79

0

6,5

0,49

4,32

2,89

0

4

4,25

0,4

3,85

1,5

0,31

0

2,04

0

0,22

1,92

0

1,71

Navrhované zám ry v ÚP Svatý Jan nad Malší si vyžádají celkový zábor 15,55 ha zem
lského p dního fondu. Z toho na 11,7 ha byl proveden zábor v
edešlých územn plánovacích dokumentací. Celkové navýšení záboru p dního fondu v ÚP Svatý Jan nad Malší je 3,85 ha.
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PROCENTUÁLNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF DLE T ÍD OCHRANY
Zábor ZPF podle t íd ochrany (%)
Celkový
zábor ZPF (%)

I.

II.

III.

IV.

V.

ZÁBOR CELKEM
Celkem zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD

100,0

3,2

29,2

30,9

0,0

36,7

75,2

3,2

27,8

18,6

0,0

25,7

Celkem nový zábor

24,8

0,0

1,4

12,3

0,0

11,0

ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
i zpracování územního plánu bylo hledáno nejvhodn jší ešení jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska
ostatních obecních zájm . Po et obyvatel je v ešeném území cca konstantní. O ekává se zejména nár st
požadavk na trvalé bydlení. Celkov lze konstatovat, že správní území obce Svatý Jan nad Malší díky své
poloze a stavební p ipravenosti m že o ekávat p ír stek obyvatel a tím dojde i k zastav nosti nov
navržených ploch. P edpokládá se, že bude tento plynulý nár st pokra ovat.
Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby se obec a ostatní sídla vhodn zahuš ovaly a p itom
minimalizovaly zábor ZPF. Lokality jsou do územního plánu navrhovány s ohledem na majetkoprávní vztahy
a dopravní a technickou infrastrukturu. Jejich umíst ní vychází z principu jasného rozlišení urbanizované
a neurbanizované ásti území i z požadavku na zachování krajinných a p írodních hodnot v území. P i
vymezování zastavitelných ploch byla zohledn na návaznost na zastav né území a budoucí ucelování jeho
tvaru. Lokality jsou navrženy tak, aby novým využitím ploch nedošlo ke znep ístupn ní okolních pozemk
nebo k nemožnosti i ztížení jejich budoucího obhospoda ování.
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 Svatý Jan nad Malší. Do této skupiny lze zahrnout
požadavky nových zábor ZPF z hlediska rozši ování stabilizovaných ploch. V uvedených tabulkách
celkový navýšený zábor p 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 d vodem vymezení nových ploch pro výstavbu je dobrá
dopravní dostupností v dosahu pracovních sil do v tších m st (Velešín, Kaplice, eský Krumlov, eské
Bud jovice). Sou asn umož uje kvalitní bydlení v p íjemném a klidném prost edí.
Územní plán Svatý Jan nad Malší respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona
. 334/1992 Sb., o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP
. 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF.
Vzhledem k tomu, že ešené území nachází i na zem
lské p
s nadpr
rnou produk ní schopností
(I. a II. t ída ochrany), nebylo možné se p i vymezování rozvojových lokalit záboru t chto p d vyhnout. Tyto
plochy bezprost edn navazují na zastav né území v místech, která byla vyhodnocena pro jejich využití a
rozvoj jako nejvýhodn jší. Postupnou zástavbou nebudou vznikat zbytkové plochy zem
lské p dy, ani
nebude docházet k omezení p ístupu k okolní zem
lské p
. Vhodnost t chto ploch pro navrhovaný
zp sob využití byla již posouzena v sou asn platné ÚPD.
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ZD VODN NÍ ZÁBOR ZPF NA P
I. A II. S T ÍDOU OCHRANY
Zábor na nejkvalitn jších p dách z hlediska ochrany ZPF 5,03 ha z celkového záboru 15,55 ha, z toho
4,81 ha bylo již odejmuto p edchozí, územním plánem, v etn zm n.
k. ú. Sedlce
Plocha bydlení B7- severozápadní okraj místní ásti
Úlehle. Celková vým ra vymezené lokality iní 0,76 ha,
z toho 0,50 ha zabírají p dy s II. t ídou ochrany
zem
lského p dního fondu. Je navržena z d vodu
jejího vymezení p edešlou projektovou dokumentací.
Pro plochu bylo již vydáno územní rozhodnutí a velikost
stavebních pozemk bude dle navržené parcelace.
Oblast je pro výstavbu rodinných dom velice žádaná a
zám rem obce je vytvo it pro budoucí obyvatele
podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak plochy pro
výstavbu rodinných dom a posílit tím obytnou funkci.
Plocha je situovaná v návaznosti na zastav né území
stejného využití a nezabírá ucelené zem
lsky
obhospoda ovatelné pozemky. Díky tomuto ešení nedochází k vytvá ení samotných obytných soubor ,
které by narušovaly zem
lské pozemky.

Plocha bydlení B11 - východní okraj místní ásti Svachov. Plocha navazuje na zastav né území
stejného využití a je situována do volného prostoru, který se nevyužívá k zem
lské produkci. Celková
vým ra vymezené lokality iní 0,48 ha, z toho pouze
0,01 ha zabírají p dy s II. t ídou ochrany zem
lského
dního fondu. Rozvojové území je ur eno pro výstavbu
max. 2 RD. Oblast je pro výstavbu rodinných dom
velice žádaná a zám rem obce je vytvo it pro budoucí
obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak
plochy pro výstavbu rodinných dom a posílit tím
obytnou funkci. Je navržena z d vodu jejího vymezení
edešlou ÚPD.
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B14 Plocha bydlení - mezi sídlem Sedlce a obcí Svatý Jan nad Malší (lokalita „Široké“). Jedná se o nový
zám r. Plocha navazuje na zastav né území stejného využití a je ur ena pro výstavbu max. 2 RD.
Celková vým ra vymezené lokality iní 0,48 ha, z toho pouze 0,08 ha zabírají p dy s II. t ídou ochrany.
Do ÚP je za azena z d vodu, že se v sou asnosti využívá jako zahrada. Oblast je pro výstavbu rodinných
dom velice žádaná a zám rem obce je vytvo it pro budoucí obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení
a p ipravit tak plochy pro výstavbu rodinných dom a posílit tím obytnou funkci.

Plocha bydlení B17 - nevyužívané území ve st ední ásti sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né
území a je p evzata ze schválené ÚPD. Je situována do volného prostoru mezi zastav né území
stejného využití. Celková vým ra vymezené lokality iní 0,27 ha a celá se nachází na p dách s II. t ídou
ochrany.
Plocha bydlení B19 - severozápadní ást sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a z v tší
ásti je p evzata z p edchozí ÚPD (1,31 ha). Celková vým ra vymezené lokality iní 1,57 ha a z toho
1,17 ha se nachází na p dách s II. t ídou ochrany, které byly již schváleny k výstavb RD. Nov do ÚP je
za azena ást pozemku p. . 212/39 a to z d vodu žádosti majitele pozemku. Žádost o nové za azení se
týkala celé vým ry pozemku – 0,34 ha. ešením ÚP je k výstavb ponechána pouze ta ást, která je
za azena do p d s nízkým stupn m ochrany - III. t ídy ochrany ZPF – 0,22 ha.
Plocha bydlení B22 - východní okraj sídla Sedlce. Plocha navazuje na zastav né území a je p evzata ze
schválené ÚPD. Celková vým ra vymezené lokality iní 1,73, z toho 0,23 ha se nachází na p dách s I.
ídou ochrany a 1,5 ha se nachází na p dách s II. t ídou ochrany. Plocha smíšená obytná SO53 severozápadní ást sídla Sedlce. Jedná se o plochu, která je z v tší ásti situována do zastav ného
území a z ásti p evzata ze schválené ÚPD. Celková vým ra vymezené lokality iní 0,22 a z toho 0,14 ha
se nachází na p dách s II. t ídou ochrany.
Do ÚP jsou plochy za azeny z d vodu zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací innost.
Rozvojová území jsou vymezena na základ konkrétních požadavk samosprávy obce Svatý Jan nad
Malší a majitel nebo uživatel dot ených pozemk .
Oblast je pro výstavbu rodinných dom velice žádaná a zám rem obce je vytvo it pro budoucí obyvatele
podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak plochy pro výstavbu rodinných dom a posílit tím obytnou
funkci.
Z d vod posílení podílu služeb je ÚP navržena rozvojová plocha pro smíšené využití - SO53, pro kterou
je umožn n variabilní zp sob využití pro služby, cestovní ruch, emesla, zem
lství apod.
Realizací výstavby dojde k ucelení sídla. Nové lokality budou zastavovány postupn – regulaci zástavby
ovlivní zpracovaná územní studie na ploše B22.
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k. ú. Svatý Jan nad Malší
Plocha bydlení B28 - západní okraj obce Svatý Jan nad
Malší p i silnici III. t ídy III/1567. Plocha navazuje na
zastav né území stejného využití. Celková vým ra
vymezené lokality iní 0,29 ha, z toho 0,28 ha se nachází
na p dách s II. t ídou ochrany. Je navržena z d vodu
jejího vymezení p edešlou projektovou dokumentací,
z d vodu snadné dostupnosti na napojení sítí technické a
dopravní infrastruktury, z d vodu stabilizace po tu
obyvatelstva a z d vodu p edcházení úbytku obyvatel
ešeného území. Oblast je pro výstavbu rodinných dom
velice žádaná a zám rem obce je vytvo it pro budoucí
obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak
plochy pro výstavbu rodinných dom a posílit tím obytnou
funkci.

Plocha smíšená výrobní SV38 - p i jižním okraji obce Svatý Jan nad Malší o celkové vým e 1,09
ha. Jedná se o plochu ešenou p edchozí ÚPD, která je více jak z poloviny situována do
zastav ného území. Tato ást plochy je vymezená jako plocha brownfields ur ená k p etavb .
Zbývající ást plochy zabírá p evážn p dy s III. t ídou ochrany ZPF (0,34 ha), pouze 0,04 ha náleží
do II. t ídy ochrany ZPF. Plocha se nachází v území, kde není žádoucí výstavba objekt pro bydlení,
naopak je velmi vhodné pro rozvoj menších podnik . P ípadná realizace nebude vyžadovat
nákladné investice do základního technického vybavení z d vodu snadné dosažitelnosti dopravní
i technické infrastruktury. D vodem vymezení je zajišt ní podmínek pro podnikatelské aktivity se
zajišt ním nových pracovních míst, jež p isp jí k hospodá skému potencionálu obce.
Plocha ob anského vybavení OV40 - proluka zastav ného území v jižní ásti obce Svatý Jan nad
Malší. Plocha je p evzata ze schválené ÚPD. Celková vým ra vymezené lokality iní 0,27 a z toho
0,22 ha se nachází na p dách s I. t ídou ochrany. Jedná se o plochu, která v sou asnosti není
zem
lsky využívána. Je vhodným místem pro dopln ní p ípadných objekt ob anského vybavení,
s výbornou dopravní dostupností a napojením se na technickou infrastrukturu. Proto realizace
výstavby nebude vyžadovat nákladné investice na pot ebnou infrastrukturu.
Plochy bydlení B41, B42, B56 - jižní okraj obce Svatý Jan nad Malší. Jedná se o plochy ešené
schválenou ÚPD kde byly plochy vymezeny spole
jako jedna lokalita o celkové vým e 3,79 ha.
ešením koncepce ÚP je p vodní lokalita výrazn zmenšena a to o 2,59 ha. Výsledný návrh
ponechává pouze 3 ásti z p vodního vymezení a to soust ed né výhradn ve vazb na zastav né
území tak, aby nebyly ponechány zbytkové plochy bez možnosti obhospoda ování, a aby bylo
zajišt no napojení na stávající komunika ní systém a technickou infrastrukturu a minimalizovány
další zábory ZPF.
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Do ÚP jsou plochy za azeny z d vodu zajišt ní kontinuity a návaznosti na územn plánovací
innost. Rozvojová území jsou vymezena na základ konkrétních požadavk samosprávy obce
Svatý Jan nad Malší a majitel nebo uživatel dot ených pozemk .
Oblast je pro výstavbu rodinných dom velice žádaná a zám rem obce je vytvo it pro budoucí
obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak plochy pro výstavbu rodinných dom a posílit
tím obytnou funkci.
.
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Plochy bydlení B45, B46 - jihovýchodn obce Svatý Jan nad Malší v místní ásti „Pod Horou“. Jedná
se o plochy ešené schválenou ÚPD. ešením koncepce ÚP jsou plochy zredukovány - B46 z p vodní
vým ry 0,43 ha na 0,29 ha a B47 z p vodní vým ry 0,37 ha na 0,20 ha. Jsou navrženy z d vodu jejich
vymezení p edešlou projektovou dokumentací, z d vodu snadné dostupnosti na napojení sítí technické
a dopravní infrastruktury, z d vodu stabilizace po tu obyvatelstva a z d vodu p edcházení úbytku
obyvatel ešeného území. Oblast je pro výstavbu rodinných dom velice žádaná a zám rem obce je
vytvo it pro budoucí obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení a p ipravit tak plochy pro výstavbu
rodinných dom a posílit tím obytnou funkci.

145

V návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu.
V p ípadech, kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.
Z d vodu velikého rozsahu kvalitních p d (I. a II t ída ochrany) v celém správním území obce Svatý Jan nad
Malší nebylo možné, p i zachování rozvoje území, zamezit jejich záboru.
Zábor t chto kvalitních p d na I. t íd ochrany ZPF (3,1 %) iní celkem 0,49 ha, z toho vše bylo zabráno
edchozí ÚPD. Provedený zábor p d na II. ochrany ZPF (29,1 %) dosahuje celkem 4,58 ha, z toho 4,32 ha
bylo zabráno p edchozí ÚPD.
Nezem
lská p da využitelná pro realizaci výstavby je v ešeném území zastoupena v pom rn malém
ítku – 1,12 ha.
edpokládané zábory, pokud nejsou uvnit zastav ného území, tak na n navazují, anebo leží
v návaznosti ve ejných prostranství cestní a silni ní sít . Navazují na technickou infrastrukturu území a jsou
edpokladem k optimalizaci urbanistického rozvoje obce.
V d sledku navrhovaného ešení územního plánu sice dojde k rozsáhlému odn tí zem
lského
dního fondu – 15,74 ha (11,85 ha ešeno p edchozí ÚPD), z toho
- 0,65 ha bude využito ve prosp ch vytvo ení zahrad a soukromé zelen , na kterých bude uchováno
prost edí blízkého p írodním podmínkám;
0,19 ha iní zábor pro realizaci vodní a vodohospodá ské plochy.
Z d vodu zvýšené poptávky po stavebních parcelách pro rodinnou výstavbu a z d vodu podpory r stu po tu
obyvatel jsou ÚP vymezeny p edevším nové plochy bydlení o celkové vým e 13,3 ha ZPF (z toho 10,33 ha
ešeno p edešlou ÚPD) a plochy smíšené obytné o rozloze 0,22 ha ZPF (vše ešeno p edchozí ÚPD).
Jednotlivé plochy jsou navrženy tak, aby byla co nejmén narušena organizace ZPF a aby nebylo
znemožn no nebo ztíženo obd lávání okolních pozemk a ploch. Obhospoda ování zem
lské p dy
kolem zastav ného území a zbytkových ploch zem
lských p d kolem návrhových ploch pro výstavbu je
zajišt no prost ednictvím stávajících komunikací v krajin . Veškeré dopravní plochy pro silnice, místní
komunikace a ú elové komunikace v dot eném ešeném území jsou pln zachovány.
edpokládaný zábor ZPF odpovídá nárok m na rozvoj ešeného území v kontextu významu sídel v širší
sídelní struktu e.
ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ
V návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu. Byl
kladen d raz na maximální využití pozemk v zastav ných územích obce, jednotlivých sídel a místních
ástí, proluk a nedostate
využívaných pozemk . V p ípadech, kdy došlo nezbytnému odn tí p dy ze
ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF v platném zn ní.

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Sou asná druhová skladba a struktura lesních porost je v ešeném území oproti p vodní výrazn
zm
na. P esto se zde místn vyskytuje p ím s autochtonních d evin. ešené území se vyzna uje jako
celek mírn nadpr
rnou lesnatostí celkové plochy - 36,5 %. P emž lesnatost eské republiky je 33,8 %,
lesnatost Jiho eského kraje iní 37,7 %.
Cílovým úkolem je celkové zvyšování podílu p vodních listnatých d evin v lesních porostech všech v kových
skupin a zvýšení odolnosti porost . Maximální ochranu je nutném v novat zbytk m lesních komplex . P i
obnov porost by samoz ejm nem ly být používány d eviny nep vodní.
V návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší není uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkce lesa.
PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA
V ÚP Svatý Jan nad Malší jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Nelze
umis ovat nadzemní stavby a za ízení, které by ohrožoval pád stromu blíže jak 25 m od hranic pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa. Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje
lesa bude podléhat souhlasu místn p íslušného orgánu správy les . Zástavba musí být obrácena k lesnímu
porostu nezastav nou ástí pozemku.
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Ozna ení lokality

Katastrální území

B1,

Chlum nad Malší

B16, B16a, B17, Bz18a, VP55

Sedlce

B45

Svatý Jan nad Malší

o) rozhodnutí o námitkách
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Územního plánu Svatý Jan nad Malší:
V souladu s § 53 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
v platném zn ní, (dále jen stavební zákon) byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných
k návrhu Územního plánu Svatý Jan nad Malší:
V rámci ve ejného projednání návrhu Územního plánu Svatý Jan nad Malší (dále také jen „ÚP Svatý Jan nad
Malší“ byly uplatn ny následující námitky:
1. Ing. Miroslav Zemene, Sídlišt 508, 382 32 Velešín:
– Námitka ve v ci stanovení a zanesení zákonné vzdálenosti 50 m od hranice lesa a stanovení
jednozna né „stavební uzáv ry“ s možností ud lení výjimky pro zkrácení této vzdálenosti pro
budoucí možnou výstavbu. Žadatel je vlastník lesa na pozemku parc. . 185/9 v k. ú. Sedlce (viz
podání žadatele).
Výrok rozhodnutí: námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem zachovat v územním plánu navržené funk ní využití
pozemk v k. ú. Sedlce, které se nacházejí ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Od vodn ní:
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného
a prostorového uspo ádání (urbanistická koncepce) a další, a stanoví podmínky pro využití t chto ploch
a koridor . Dle § 14 odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon (lesní
zákon), v platném zn ní, „dotýká-li se ízení podle zvláštních p edpis zájm chrán ných tímto zákonem,
rozhodne stavební ú ad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem p íslušného orgánu státní správy
les , který m že sv j souhlas vázat na spln ní podmínek. Tohoto souhlasu je t eba i k dot ení pozemk do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umíst ní stavby nebo
územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, za ízení nebo terénních úprav anebo jejich
ohlášení je závazným stanoviskem podle správního ádu a není samostatným rozhodnutím ve správním
ízení“. Územní plán, jako územn plánovací dokumentace, tedy m že vymezit zastavitelnou plochu a
definovat její funk ní využití i ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Následná rozhodnutí o umíst ní
stavby nebo územní souhlas ve v ci dot ení pozemk do vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze pak vydat jen
se souhlasem p íslušného dot eného orgánu státní správy les (viz § 14 odst. 2 lesního zákona). V procesu
po izování územního plánu nelze tedy vlastníkem lesa p edjímat a uplat ovat požadavek na stanovení
„stavební uzáv ry“ k dot eným pozemk m ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa. P ípadná možnost i
nemožnost výstavby objekt ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa je ešena v následných ízeních
íslušnými správními orgány a není ešena v procesu po izování územního plánu. Z výše uvedených
vod se námitka zamítá v plném rozsahu.
2. František Tácha, B. N mcové 745/63, 370 01 eské Bud jovice:
– Námitka ve v ci neza azení pozemk parc. . 176/9 a 176/12 v k. ú. Sedlce do zastavitelné plochy
s funk ním využitím pro bydlení (viz podání žadatele).
Výrok rozhodnutí: námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem zachovat v územním plánu navržené funk ní využití
pozemk parc. . 176/9 a 176/12 v k. ú. Sedlce.
Od vodn ní:
Pozemek parc. . 176/9 v k. ú. Sedlce je v návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší situován v nezastav ném území
a je sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha vodní a vodohospodá ská. Dále se
pozemek nachází v prvku územního systému ekologické stability (ÚSES) – v interak ním prvku ozna eném
„IP 32“. Pozemek parc. . 176/12 v k. ú. Sedlce je v návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší situován
v nezastav ném území a je sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha zem
lská.
Žadatel podal námitku s požadavkem na za azení pozemk parc. . 176/9 a 176/12 v k. ú. Sedlce do
zastavitelné plochy s funk ním využitím pro bydlení. Pozemky parc. . 176/9 a 176/12 v k. ú. Sedlce nebyly
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za azeny do zastavitelné plochy s funk ním využitím pro bydlení na základ rozhodnutí Zastupitelstva obce
Svatý Jan nad Malší . 11/146 ze dne 10. 03. 2020. Z výše uvedených d vod se námitka zamítá v plném
rozsahu.
3. Emil Nedorost a Božena Nedorostová, Sedlce 75, 374 01 Svatý Jan nad Malší:
– Námitka ve v ci stanovení požadavku na zpracování územní studie „ÚS-2“ pro zastavitelnou plochu
„B19“ s funk ním využitím pro bydlení, jejíž sou ástí jsou pozemky parc. . 212/19 a 212/22 v k. ú.
Sedlce, které jsou ve vlastnictví žadatel a požadavek na vyn tí pozemk parc. . 212/19 a 212/22
v k. ú. Sedlce z požadavku na zpracování územní studie „ÚS-2“ (viz podání žadatele).
Výrok rozhodnutí: námitce se VYHOVUJE – s pokynem vyjmout pozemky parc. . 212/19 a 212/22 v k. ú.
Sedlce z lokality s požadavkem na zpracování územní studie „ÚS-2“.
Od vodn ní:
Pozemky parc. . 212/19 a 212/22 v k. ú. Sedlce jsou v návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší situovány
v zastavitelné ploše „B19“ s funk ním využitím pro bydlení. Pro zastavitelnou plochu „B19“ byl v návrhu ÚP
Svatý Jan nad Malší stanoven požadavek na zpracování územní studie „ÚS-2“ se lh tou pro zpracování do
4 let od vydání ÚP Svatý Jan nad Malší. Zastavitelná plocha „B19“ v severozápadní ásti sídla Sedlce
navazuje na zastav né území a je z v tší ásti p evzata ze schváleného Územního plánu Svatý Jan nad
Malší z roku 2010, ve kterém je tato zastavitelná plocha ozna ena jako „S2“. Na základ konzultace se
zpracovatelem návrhu ÚP Svatý Jan nad Malší a souhlasu obce Svatý Jan nad Malší lze požadavek na
zpracování územní studie „ÚS-2“ pro pozemky parc. . 212/19 a 212/22 v k. ú. Sedlce vylou it. Z výše
uvedených d vod se námitce vyhovuje v plném rozsahu.

p) vypo ádání p ipomínek
Návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu Svatý Jan nad Malší:
V souladu s § 53 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
v platném zn ní, (dále jen stavební zákon) byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných
k návrhu Územního plánu Svatý Jan nad Malší:
V rámci ve ejného projednání návrhu Územního plánu Svatý Jan nad Malší (dále také jen „ÚP Svatý Jan nad
Malší“ byly uplatn ny následující p ipomínky:
1) Ministerstvo pr myslu a obchodu, Praha – zn.: MPO 336391/2020 z 22. 06. 2020 – p ipomínka –
požadavek na dopln ní zákresu dobývacího prostoru . 60318 Lo enice do koordina ního výkresu
ÚP a požadavek na vyjmutí dobývacího prostoru z nep ípustného využití t žby nerost v plochách
vodních a vodohospodá ských (viz stanovisko dot eného orgánu).
Vyhodnocení p ipomínky: p ipomínce se VYHOVUJE – s pokynem k dopln ní do textové a grafické ásti ÚP
Svatý Jan nad Malší.
2) Ministerstvo životního prost edí, Odbor výkonu státní správy II, eské Bud jovice – . j.:
MZP/2020/510/819 z 14. 07. 2020 – p ipomínka – požadavek na dopln ní zákresu dobývacího
prostoru . 60318 Lo enice do koordina ního výkresu ÚP (viz stanovisko dot eného orgánu).
Vyhodnocení p ipomínky: p ipomínce se VYHOVUJE – s pokynem k dopln ní do grafické ásti ÚP Svatý
Jan nad Malší.

q) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti
Dokumentace od vodn ní Územního plánu Svatý Jan nad Malší obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
strany 61 - 148
GRAFICKOU ÁST
4. Koordina ní výkres
1 : 5 000
6. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
1 : 5 000
7. Výkres širších vztah
1 : 50 000
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Pou ení:
Proti Územnímu plánu Svatý Jan nad Malší vydaném formou opat ení obecné povahy
nelze podat opravný prost edek ve smyslu §173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní
ád.

--------------------------------------starosta

------------------------------------místostarosta

Vyv šeno dne ………………….

Sejmuto:……………………

Toto opat ení obecné povahy musí být vyv šeno min 15 dn .
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