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OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ 

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLAT!OVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MUT"NICE 
 

 

Mìstský úøad Strakonice, odbor rozvoje, oddìlení územního plánování, jako úøad územního plánování 
pøíslu�ný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �stavební zákon�), oznamuje, �e byl v souladu s § 55 odst. 1 stavebního 

zákona zpracován návrh Zprávy o uplatòování územního plánu Mutìnice. 
 

Dle § 55 odst. 1 stavebního zákona se na projednání návrhu této zprávy pou�ije pøimìøenì § 47 odst. 1 
a� 4 stavebního zákona. 
 

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona poøizovatel doruèí návrh Zprávy o uplatòování Územního plánu 
Mutìnice veøejnou vyhlá�kou. Do 15 dnù ode dne doruèení mù�e ka�dý uplatnit u poøizovatele písemné 
pøipomínky. Do 30 dnù od obdr�ení návrhu Zprávy o uplatòování Územního plánu Mutìnice mohou dotèené 
orgány a krajský úøad jako nadøízený orgán uplatnit u poøizovatele vyjádøení, ve kterém uvedou po�adavky 
na obsah zprávy o uplatòování územního plánu vyplývající z právních pøedpisù a územnì plánovacích 
podkladù. V té�e lhùtì uplatní krajský úøad jako pøíslu�ný úøad u poøizovatele stanovisko, sousední obce 
mohou uplatnit podnìty. Nejpozdìji 7 dní pøed uplynutím této lhùty doruèí pøíslu�ný orgán ochrany pøírody 
poøizovateli a pøíslu�nému úøadu stanovisko podle § 45i zákona o ochranì pøírody a krajiny. K 

p#ipomínkám, vyjád#ením a podn$t%m uplatn$ným po uvedených lh%tách se nep#ihlí�í. 
 

S návrhem Zprávy o uplatòování Územního plánu Mutìnice je mo�no se seznámit na Mìstském úøadu 
Strakonice (u Ing. Denisy Havlíkové, odbor rozvoje, oddìlení úøad územního plánování, ulice Na Strá�i 270, 
3. patro, tel. 383 700 831, e-mail: denisa.havlikova@mu-st.cz) a na Obecním úøadu Mutìnice.  
 

Jeliko� není mo�né návrh Zprávy o uplatòování Územního plánu Mutìnice zveøejnit v plném rozsahu na 
úøední desce, je v souladu s § 20 stavebního zákona a § 25 odst. 2 a § 172 odst. 2 správního øádu zaji�tìno 
zveøejnìní zpùsobem umo�òujícím dálkový pøístup a to na internetových stránkách M$sta Strakonice 

(www.strakonice.eu, sekce Mìsto � Projekty mìsta � ÚPD obcí � Územnì plánovací dokumentace obce 
Mutìnice - http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-mutenice) a na 

internetových stránkách obce Mut$nice (http://www.obecmutenice.cz/). 
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ÚVOD 
 
Obec Mutìnice po�ádala MìÚ Strakonice, odbor rozvoje (dále jen ,,poøizovatel�) o zpracování Zprávy o 
uplatòování Územního plánu Mutìnice. Návrh Zprávy o uplatòování Územního plánu Mutìnice byl 

zpracován na základì ustanovení § 55 odst. 1, zákona è. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znìní 
a § 15 vyhlá�ky è. 500/2006 Sb. o územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci a 
zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti, za období 2013-2020. Jedná se o druhou zprávu o 
uplatòování územního plánu, první Zpráva o uplatòování Územního plánu Mutìnice byla schválena 
zastupitelstvem obce dne 31. 1. 2013. Schválená Zpráva o uplatòování územního plánu Mutìnice 
obsahovala pokyny pro zpracování návrhu zmìny è. 1 a zmìny è. 2 ÚP Mutìnice a byla zpracována 
oprávnìnou úøední osobou paní Ing. Hanou Roudnickou. 

 

Územní plán øe�í celé správní území obce Mutìnice, které je tvoøeno jedním katastrálním územím 
Mutìnice u Strakonic. 

 

A) Vyhodnocení podmínek uplatòování územního plánu vèetnì vyhodnocení 
zmìn podmínek, na základì kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 
stavebního zákona) a vyhodnocení pøípadných nepøedpokládaných 
negativních dopadù na udr�itelný rozvoj území 

 
Územní plán Mutìnice (dále jen �ÚP Mutìnice�) byl vydán zastupitelstvem obce Mutìnice dne 11. 9. 
2008 a nabyl úèinnosti dne 10. 10. 2008. V uplynulém období byla vydána Zmìna è. 1 ÚP Mutìnice, 
která nabyla úèinnosti dne 11. 12. 2013. Dále byla vydána Zmìna è. 2 ÚP Mutìnice, která nabyla 
úèinnosti dne 22. 7. 2014. Zmìna è. 1 ÚP Mutìnice se týkala pouze lokality L7 a ostatní po�adavky byly 
pøesunuty do Zmìny è. 2 ÚP Mutìnice. ÚP Mutìnice nemá vyhotovené úplné znìní ÚP Mutìnice po 

zmìnì è. 1 a 2. Územní plán Mutìnice po zmìnì è. 1 a 2 byl zpracován a vydán v souladu se zákonem 
è. 183/2006 Sb. a jeho provádìcími právními pøedpisy. 
 

Zhotovitelem ÚP Mutìnice je Ing. arch. Zbynìk Skala, Zámek 1, 386 01 Strakonice, poøizovatelem byla 
Ing. Hana Roudnická, Kosmonautù 1262, 386 01 Strakonice. Zpracovatelem Zmìny è. 1 i Zmìny è. 2 
ÚP Mutìnice je Ing. arch. Zdenìk Gottfried, Novohradská 1, 370 01 Èeské Budìjovice a poøizovatelem 
byla Ing. Hana Roudnická, Kosmonautù 1262, 386 01 Strakonice.  
 
ÚP Mutìnice je uplatòován v souladu s navr�enou koncepcí rozvoje obce Mutìnice. Jsou respektovány 
po�adavky na ochranu architektonických, urbanistických a pøírodních hodnot území, jeho plo�né a 
prostorové uspoøádání, uspoøádání krajiny a koncepci veøejné infrastruktury. Je brán ohled na vyu�ití 
ploch a koridorù vymezených pro veøejnì prospì�né stavby a veøejnì prospì�ná opatøení. 
 
Zmìny podmínek, na základì kterých byl územní plán vydán 

Ve sledovaném období byl nìkolikrát dotèen zmìnou stavební zákon, poslední zmìnou byla zmìna è. 
47/2020 Sb., zde dne 29. 1. 2020. Dále nabyla úèinnosti vyhlá�ka è. 13/2018 Sb. ze dne 23. 1. 2018, 
kterou se mìní vyhlá�ka è. 500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací 
dokumentaci a zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti. Tìmito legislativními zmìnami dochází ke 
zmìnì pojmenování kapitol textové èásti územního plánu. 
 
Zmìny mapových podkladù 

Bìhem sledovaného období nedo�lo ke zmìnì mapových podkladù. 

 
Aktualizace územnì analytických podkladù 

Bìhem sledovaného období do�lo k poøízení III. a IV. úplné aktualizace územnì analytických podkladù 
ORP Strakonice (v letech 2014 a 2016). Podrobnìji viz kapitola b). 
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Aktualizace nadøazené územnì plánovací dokumentace 

Bìhem sledovaného období do�lo k vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihoèeského kraje 
(dále jen ZÚR JèK) v roce 2015, 2. aktualizace ZÚR JèK v roce 2016, 3. aktualizace ZÚR JèK v roce 2016, 
5. aktualizace ZÚR JèK v roce 2017 a 6. aktualizace ZÚR JèK v roce 2018. Podrobnìji viz kapitola c). 

 
Aktualizace politiky územního rozvoje Èeské republiky 

Bìhem sledovaného období do�lo ke schválení 1. aktualizace Politiky územního rozvoje ÈR v roce 2015 

a 2. a 3. aktualizace v roce 2019. Podrobnìji viz kapitola c). 
 

Územní studie krajiny správního obvodu obce s roz�íøenou pùsobností Strakonice (dále jen �ÚSK�) 
Územní studie slou�í jako kvalifikovaný územnì plánovací podklad pro následné zpracování územnì 
plánovací dokumentace a územnì plánovacích podkladù v øe�eném území, kterým je správní obvod 
obce s roz�íøenou pùsobností Strakonice. Poøizovatel Územní studie krajiny správního obvodu obce s 
roz�íøenou pùsobností Strakonice Odbor rozvoje - úøad územního plánování MìÚ Strakonice schválil 
mo�nost jejího vyu�ití jako územnì plánovacího podkladu dne 2. 12. 2019.  
Území obce Mutìnice dle ÚSK spadá do krajinného celku Strakonická kotlina a krajinného okrsku 
OK07 Katovice.  
Rámcové podmínky vyu�ití území pro øe�ení v rámci územních plánù: 
OCHRANA HODNOT KRAJINY A JEJÍ ROZVOJ: 
V koncepci uspoøádání krajiny: 

· podporovat zalesnìní s pøírodì blízkou porostní skladbou (obnova segmentù lu�ního lesa) 
· navrhnout optimální, pøírodì bli��í uspoøádání velkých scelených blokù orné pùdy, øídit se pøitom 

charakterem a prostorovým uspoøádáním tradièní plu�iny sídla, zachytit obnovu úvozových cest 
a doplnit k nim stromoøadí, 

· navrhnout plochy urèené k pøípadné obnovì rybníkù, 
· vymezit prostory s mo�ností doplnìní mokøadù v okolí vodních tokù, øeky a rybníkù, 
· navrhnout optimalizaci zatravnìní krajiny navazující na bøehové partie øeky; 

- Chránit obraz krajiny s øekou, zejména pak prostor øeky s bøehovými porosty a bøehové porosty 
doprovázející potoky a rybníky; 

- Zachovávat stávající zeleò v okolí vodních tokù a stromoøadí doprovázející liniové objekty 
krajiny, obnovovat stromoøadí; 

- Obnovovat a zakládat sady v krajinì; 
- Respektovat a chránit neru�ené výhledy na dominantu Katovické hory a charakteristickou 
dominantu vrchu se zøíceninou hradu a zámkem Støela, vymezit a respektovat historický prostor 
a krajinný rámec sídla Støela se Støelským rybníkem a pohledové osy na dominantu zámku; 

- Provìøit a navrhnou vhodný zpùsob zaèlenìní stávajících zemìdìlsko-výrobních areálù do 
krajiny; 

- Respektovat neru�ené výhledy na okolní vrchy, zejména Kuøidla, Katovická hora, Madiny, 
Kamenná Bába a navazující høbety; 

- Respektovat, zachovat a obnovovat sí� úèelových komunikací zpøístupòujících krajinu ze sídel. 
PODMÍNKY A OPTIMALIZACE ROZVOJE SÍDEL V NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KRAJINU: 

- Vymezit prostory s historickou zástavbou nebo jednotlivé objekty a chránit jejich prostøedí a 
charakter pøed znehodnocením nebo potlaèením, respektovat mìøítko historické zástavby a 
zachovávat její tradièní obraz v charakteristickém prostøedí; 

- Novou zástavbu orientovat zahradami a zelení do krajiny; 
- Stabilizovat zastavování Virtu a Mutìnic a zamezit jejich srùstání s mìstem Strakonice, vytváøet 
èitelný a identický prostor sídel. 

 

Zástavba obce le�í v nivì vodního toku Volyòka, na kterém jsou stanovena záplavová území. Ze 
záplavového území vyplývá, �e rozlivem vod jsou ohro�eny pøedev�ím chatové objekty, lokálnì i jiné 

stavební objekty. Do Volyòky se na území obce vlévá vodní tok Smiradický potok. 
1. Doporuèení k rozvoji výstavby 
Je doporuèeno neroz�iøovat zástavbu v záplavovém území vodního toku Volyòka a dbát na dùsledné 

dodr�ování stanovených omezení v záplavových územích dle �Vodního zákona�. 
2. Protipovodòová ochrana 
K ohro�ení stavebních objektù na levém bøehu Volyòky dochází pøi povodòovém prùtoku Q20-Q100. Pøi 
prùtoku Q20 jsou ohro�eny pøedev�ím objekty pro rekreaci (zahrady a chaty) v nezastavìném území 
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dle ÚP. V pøípadì po�adavku na zvý�ení ochrany zástavby je doporuèeno zadat zpracování studie, která 
provìøí mo�nosti zvý�ení ochrany. V tomto úseku vodního toku Volyòka je pøi povodòových událostech 
ohro�ena také zástavba na území obce Rado�ovice a mìsta Strakonice. 
V pøípadì dal�ích krokù, napø. zpracování studie za úèelem provìøení mo�ností zvý�ení povodòové 
ochrany, doporuèujeme koordinaci. 
 

3. Vymezení potenciálních lokalit pro umístìní vodních ploch 
Návrh prùtoèné vodní nádr�e na vodním toku Smiradický potok s funkcí zásobní a krajinotvornou 
jihozápadnì od zástavby obce. 
 
 

Vyhodnocení zastavitelných ploch a realizace zámìrù v území 
 
 

oznaèení plochy                       funkèní vyu�ití výmìra  vyhodnocení vyu�ití 

L1 (Z1) 
(zmìna è. 2)  plochy bydlení 0,35 ha  nevyu�ito 

L2 (Z2) 
(zmìna è. 2) plochy bydlení 0,85 ha  nevyu�ito 

L3 (Z3) 
(zmìna è. 2) plochy bydlení 0,08 ha  vyu�ito  

L4  
(zmìna è. 2) 

plochy veøejných prostranství � 
veøejná zeleò (VPO1) 

0,8 ha vyu�ito 

L5 (Z5) 
(zmìna è. 2) 

plochy bydlení + plochy 
dopravní infrastruktury - silnièní 1 ha + 0,2 ha èásteènì vyu�ito 

L6 (Z6) 
(zmìna è. 2) plochy bydlení 0,35 ha  nevyu�ito  

L7 
(zmìna è. 1) plochy bydlení  0,03 ha plocha pøestavby-  vyu�ito 

L8 
(zmìna è. 2) 

plochy zemìdìlské 1,1 ha 

pùvodnì plochy technické 
infrastruktury- navr�eno 

pro ÈOV obce Sousedovice.  
ÈOV byla realizována jiným 

zpùsobem � nyní území 
navráceno do ZPF 

L9 A 
(zmìna è. 2) 

(v ÚP plocha è. 3) 
plochy bydlení  2,1 ha 

Zmìnou è. 2 ÚP pøidán 
po�adavek na ÚS  
 ÚS není poøízena 
èásteènì vyu�ito 

L9 B 
(zmìna è. 2) plochy bydlení 2,6 ha 

Zmìnou è. 2 ÚP pøidán 
po�adavek na ÚS  

ÚS poøízena 
èásteènì vyu�ito 

L11 (Z11) 
(zmìna è. 2) 

 

plochy dopravní infrastruktury 
(VPS1) 0,4 ha nevyu�ito 

 

L12 
(zmìna è. 2) plochy bydlení 0,4 ha 

plocha pøestavby  
vyu�ito 

Cihelna plochy bydlení 3,2 ha plocha pøestavby 
nevyu�ito 

ÚP plocha è. 2  plochy bydlení 1,1 ha nevyu�ito 

ÚP plocha è. 4 plochy bydlení 1,0 ha nevyu�ito 

ÚP plocha è. �5� 
(v ÚP není oznaèeno) plochy bydlení 1,05 ha plocha pøestavby 

nevyu�ito 
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ÚP - plocha è. 6 plochy bydlení 2,3 ha 
èásteènì vyu�ito  

(zmìna è. 2 � zastavìné 
území - L 10 C, D, E, F,)  

ÚP plocha è. 7 plochy bydlení 0,3 ha èásteènì vyu�ito  

ÚP plocha è. 8  plochy technické infrastruktury  1,6 ha  nevyu�ito 

ÚP � plocha è. �9� 
(v ÚP není oznaèeno) 

plochy vodní a vodohospodáøské 
(3x) 0,95 ha vyu�ito  

 

Plochy bydlení celkem: cca 16,6 ha. 
Plochy veøejných prostranství: cca 0,8 ha. 
Plochy technické infrastruktury celkem: cca 1,6 ha 
Plochy dopravní infrastruktury: cca 0,6 ha 
Plochy vodní a vodohospodáøské: cca 0,95 ha 
 
 

Ve zmìnì è. 2 ÚP Mutìnice byla stanovena podmínka provìøení vyu�ití návrhových ploch L9 � A a L9 - 

B územní studií pøed vydáním prvního správního rozhodnutí v zastavitelné plo�e. Jejich úkolem bylo 
provìøit mo�nost èlenìní ploch na stavební pozemky, øe�ení dopravní a technické infrastruktury, vèetnì 
vymezení veøejných prostranství a veøejné zelenì a stanovení prostorových regulativù uva�ované 
zástavby. Lhùta pro poøízení územních studií je 6 let od vydání zmìny è. 2 ÚP Mutìnice, tj. do 22.7.2020. 

Prozatím byla vydána pouze jedna územní studie, a to Územní studie L9 � B. Poøizovatel Územní 
studie Mutìnice L9-B  Odbor rozvoje � úøad územního plánování MìÚ Strakonice schválil mo�nost jejího 
vyu�ití jako územnì plánovacího podkladu dne 6. 1. 2016.  

 
Poslední aktualizace zastavìného území obce byla provedena v èervnu 2013 (lokality L10 � A a� F dle 

Zmìny è. 2 ÚP Mutìnice). Do zastavìného území byly zahrnuty stávající zastavìné plochy s pøilehlými 
prostory od doby zpracování ÚP Mutìnice.  
Z dùvodu realizované zástavby na zastavitelných plochách vymezených v ÚP Mutìnice je doporuèeno 
aktualizovat zastavìné území. Jedná se zejména o plochu è. 6 (dle ÚP), plochu L7 (zmìna è. 1), plochu 
L3 (Z3) (zmìna è. 2) a L4 (zmìna è. 2). 
 

B) Problémy k øe�ení v územním plánu vyplývající z územnì analytických 
podkladù 

 
Územnì analytické podklady obce s roz�íøenou pùsobností Strakonice (dále jen �ÚAP�) jsou podkladem 

pro rozbor udr�itelného rozvoje území. Poslední úplná aktualizace ÚAP je zpracována a byla projednána 
s obcí v roce 2016.  
 

Problémy k øe�ení v územním plánu vyplývají z aktualizací územnì analytických podkladù ORP 
Strakonice. 

· støet záplavového území a rozvojových ploch - provìøit vhodnost vymezení rozvojových ploch, 
vymezit protipovodòová opatøení 

· absence liniové zelenì - Absence liniové zelenì podél silnice III/1702 se zachováním prùhledù 
- není problém ÚPD 

· nesoulad ÚSES - zcela chybí RBK 4026 v ÚP 

· absence kanalizace a ÈOV - v ÚPD navr�eno dovybudování kanalizaèních øádù a ÈOV - v ÚPD 
vyøe�eno/nerealizováno 

· absence plynofikace vzhledem k malé poptávce není realizace nutná - v ÚP navr�eno v ÚPD 
vyøe�eno  
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C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územnì plánovací dokumentací vydanou krajem 

  

Soulad s 1., 2. a 3. aktualizací Politiky územního rozvoje ÈR (dále jen �PÚR ÈR�) 
Obec Mutìnice se po 1., 2. a 3. aktualizaci PÚR ÈR 

a) nenachází v �ádné vymezené rozvojové oblasti ani ose 

b) nenachází v �ádné vymezené specifické oblasti 
c) neprochází jí koridor dopravní ani technické infrastruktury 

 
Obecné principy vyplývající z PÚR ÈR jsou dodr�eny. 
 
Soulad se ZÚR JèK v platném znìní 
(úplné znìní po vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihoèeského kraje, která nabyla úèinnosti 
dne 9. 3. 2018, tedy se zahrnutými aktualizacemi èíslo 1, 2, 3, 5 a 6 a po vydání rozsudku Nejvy��ího 
správního soudu v Brnì, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017). 
 
Území obce Mutìnice se nenachází v �ádné rozvojové oblasti ani ose krajského významu a le�í mimo 
specifickou oblast krajského významu. 
 
Území obce Mutìnice je z vìt�í èásti pøiøazeno v ZÚR JèK do krajinného typu � krajina lesopolní, kterou 
charakterizuje  reliéf vrchovin a pahorkatin, zemìdìlská krajina je støídána s lesní krajinou (lesy na 30-
70% plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny, potoèní a øíèní nivy, mokøady, lesní porosty 
se segmenty pøírodì blízkých lesù, pøírodì blízké louky. V severní èásti obce Mutìnice se nachází krajinný 
typ � silnì urbanizovaná krajina. Tento typ je charakteristický mìstským prostøedím historických center, 
prostøedí industriálních, obytných a rekreaèních zón s parky, bodovou a liniovou zelení nepùvodních 
druhù, mìstské a zámecké parky, doprovodná zeleò vodních tokù, mìstská zeleò. Jedná se o èást obce 
Mutìnice sousedící s mìstem Strakonice.  
 
Z hlediska krajinného rázu nále�í území obce Mutìnice ji�ní èástí (cca 1/2) do oblasti krajinného rázu 

ObKR13 � Volyòsko � Prachaticko. Severní èást (cca 1/2) území obce je v oblasti ObKR10 � Strakonicko.  

 
ZÚR JèK na území obce Mutìnice vymezují podél toku øeky Volyòky regionální biokoridor RBK 4026 
(K113) Slukùv mlýn v rámci územního systému ekologické stability.  Ve zmìnì è. 2 ÚP Mutìnice je 
pøedmìtný RBK vymezen jako veøejnì prospì�né opatøení � VPO2 . 
 

Dle § 54 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územnì plánovací 
dokumentací vydanou krajem (ZÚR JèK). Územní plán Mutìnice nabyl úèinnosti dne 10. 10. 2008. 
V uplynulém období byla vydána Zmìna è. 1 ÚP Mutìnice, která nabyla úèinnosti dne 11. 12. 2013 a 
Zmìna è. 2 ÚP Mutìnice, která nabyla úèinnosti dne 22.7.2014. Zmìnou è. 2 ÚP Mutìnice do�lo ke 
vlo�ení pøedmìtného regionálního biokoridoru v trase øeky Volyòky, kdy rozsah koridoru byl pøevzat ze 
ZÚR Jèk a upøesnìn s ohledem na místní podmínky.  Proti trase ze ZÚR Jèk do�lo k úpravì hranice v 
blízkosti zastavìného území. Byl zohlednìn stav terénu, prùbìh stávajících oplocení a souèasný stav 
vegetace. Úprava hranice je v rozmezí do 50 m v �íøkovém parametru biokoridoru.  
Nicménì v ÚP Mutìnice neodpovídá oznaèení regionálního biokoridoru a biokoridoru uvádìného v ZÚR 
Jèk.  
 

Na území obce Mutìnice zasahuje dal�í plocha vymezená v ZÚR JèK, jedná se o plochu pro zámìry 
veøejné dopravní infrastruktury nadmístního významu - D21- Leti�tì Strakonice - plocha pro zaøízení, 
èinnosti a dìje související s provozem veøejného vnitrostátního leti�tì nadmístního významu. 
 

D) Vyhodnocení potøeby nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4) 
stavebního zákona 

 
Zastavitelné plochy pro bydlení byly navr�eny v dostateèném rozsahu. Nìkteré vymezené zastavitelné 
plochy v�ak nelze vyu�ít, dokud nebude doplnìna chybìjící cestní sí� nebo se jedná o plochy, které jsou 

limitovány rùznými faktory, napøíklad ochranným pásmem lesa (plocha è. 4 dle ÚP Mutìnice a plocha 
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L9 � A dle zmìny è. 2). Nìkteré plochy ji� byly bìhem platnosti územního plánu a jeho zmìn k výstavbì 
vyu�ity a budou zahrnuty do zastavìného území obce. Je nutné zajistit aktualizaci zastavìného území. 
Z dùvodu zájmu o plochy pro bydlení je obcí po�adováno vyhovìt navrhovatelùm a vymezit dal�í 
zastavitelné plochy v rámci zastavìného území (plochy pøestavby), na kterých je zájem o výstavbu 
zaznamenán, a které nahradí ty ji� èásteènì zastavìné nebo ty obtí�nì vyu�itelné. Jedná se o zmìny 
funkèních vyu�ití ploch v návaznosti na okolní zástavbu, které by dotváøely kompaktnost území.  
 

E) Pokyny pro zpracování návrhu zmìny územního plánu v rozsahu zadání 
zmìny 

 

S ohledem na rozsah plánované zmìny územního plánu se Zmìna ÚP Mutìnice bude poøizovat 
zkráceným postupem v souladu s § 55a  a § 55b stavebního zákona. 
 

Obsahem Zmìny è. 3 Územního plánu Mutìnice bude: 
 
E. 1) Aktualizovat strukturu textové èásti ÚP v souvislosti s úèinností vyhlá�ky è. 13/2018  Sb., kterou 
se mìní Vyhlá�ka è. 500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci 
a zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti. 
 
E. 2) Provìøit hranice a oznaèení regionálního biokoridoru RBK 4206 (K113) vymezeného v ZÚR Jèk 
vedoucího podél øeky Volyòky a upøesnìní po�adavkù vyplývajících z územnì plánovací dokumentace 
vydané krajem, v platném znìní: 
· uvést do souladu vymezení prvkù ÚSES  
· uvést textovou èást územního plánu do souladu s novì aktualizovanými podmínkami pro prvky ÚSES 

� viz zejména odst. 39 stanovující podmínky a omezení pro realizaci zámìrù v prvcích ÚSES 

 
E. 3) Provìøení vymezení protipovodòových opatøení èi zrevidování zastavitelných ploch (zejména plocha 

è. 2 dle ÚP Mutìnice) - støet záplavového území a rozvojových ploch - po�adavky vyplývající z aktualizace 

ÚAP 
 

E. 4) Aktualizovat zastavìné území - vyu�ité zastavitelné plochy zahrnout do zastavìného území obce - 
jedná se zejména o plochu è. 6 (dle ÚP), plochu L7 (zmìna è. 1), plochu L3 (Z3) (zmìna è. 2) a L4 
(zmìna è. 2). 
 
E.5) Vypustit plochu L4 (zmìna è. 2) � �plochy veøejných prostranství � veøejná zeleò� z veøejnì 
prospì�ných opatøení 
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E. 6) Provìøení mo�nosti zmìny funkèního vyu�ití z plochy �(Rv) � rekreace � plochy staveb pro rodinnou 

rekreaci� na �(Bv) � bydlení � bydlení venkovského charakteru� pozemkù p. è. 51/16, 51/17 a 51/18 
v k.ú. Mutìnice u Strakonic. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

E.7) Provìøení mo�nosti zmìny funkèního vyu�ití z plochy �(Vs) �výroba a skladování� na �(Bv) � bydlení 
� bydlení venkovského charakteru� pozemkù p. è. 58/6 a 58/4 v k.ú. Mutìnice u Strakonic z hlediska 

návaznosti na okolní zástavbu. 

 
 

E.8) Lokalita L9 - A bude vypu�tìna z ploch, ve kterých je rozhodování o zmìnách v území podmínìno 
vydáním územní studie. 
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E.9) V severozápadní èásti lokality �Cihelna� provìøit zmìnu funkèního vyu�ití z  �plochy smí�ené 
nezastavìného území � ostatní zeleò a porosty� na plochy �veøejného prostranství � veøejná zeleò� a 

severozápadní èásti pozemkù p. è.  58/52, 58/53 a 58/54 v k.ú. Mutìnice u Strakonic  ve stejné lokalitì 
z  �plochy smí�ené nezastavìného území � ostatní zeleò a porosty� na �plochy bydlení venkovského 
charakteru� za podmínky splnìní hygienických limitù.  

 
 
E.10) Provìøit ÚP Mutìnice z hlediska �ir�ích vazeb a jeho návaznosti na územnì plánovací dokumentace 
sousedních obcí � provìøit zejména prvky územního systému ekologické stability � lokální a regionální 
úrovnì. 
 
E.11) Po�adavky na uspoøádání obsahu návrhu územního plánu a na uspoøádání obsahu jeho 
odùvodnìní vèetnì mìøítek výkresù a poètu vyhotovení 
Po�adavek na formu zpracování zmìny územního plánu: 
Zmìna è. 3 Územního plánu Mutìnice bude zpracována dle zákona è. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a v souladu s pøíslu�nými 
provádìcími vyhlá�kami a dle metodických doporuèení Ministerstva pro místní rozvoj ÈR. 
Poèty jednotlivých kompletních paré dokumentace zmìny Územního plánu Mutìnice pro jednotlivé fáze 
se stanovují následovnì: dokumentace návrhu Zmìny è. 3 Územního plánu Mutìnice pro úèely 
veøejného projednání v poètu 2 paré, dokumentace Zmìny è. 3 Územního plánu Mutìnice v poètu 4 
paré, dokumentace úplného znìní Územního plánu Mutìnice po této zmìnì v poètu 4 paré. Kompletní 
dokumentace Zmìny è. 3 Územního plánu Mutìnice a úplného znìní Územního plánu Mutìnice (po 
zmìnì è. 1, 2 a 3) budou odevzdány v ti�tìné podobì v pøíslu�ném poètu vyhotovení a v digitální podobì 
na pamì�ovém médiu ve strojovì èitelném formátu ve vazbì na § 20a zákona è. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, � textová èást ve 
formátu textového editoru � napø. DOCX (popø. DOC), PDF; v pøípadì samostatné tabulkové èásti ve 
formátu tabulkového editoru � napø. XLSX (popø. XLS); grafická èást ve formátu PDF a ve strojovì 
èitelných formátech (ve vektorové podobì) � napø. SHP, DGN, DWG (podrobnìji viz metodický pokyn 
Krajského úøadu Jihoèeského kraje è. 3/2018 �Elektronická verze ve strojovì èitelném formátu, 
pøedávání územnì plánovacích dokumentací a územních studií krajskému úøadu�). 
Grafické zpracování územnì plánovací dokumentace bude vzhledovì korespondovat se stávajícím 
Územním plánem Mutìnice. 

 

Dokumentace Zmìny è. 3 Územního plánu Mutìnice bude zpracovávána v rozsahu mìnìných èástí 
vèetnì srovnávacího textu a bude obsahovat: 

o Textovou èást (výrok + odùvodnìní) 
o Grafickou èást v mìøítku 1 : 5 000 

§ Výrok:  

· Výkres základního èlenìní území 
· Hlavní výkres 
· Výkres veøejnì prospì�ných staveb, opatøení a asanací 
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§ Odùvodnìní: 
· Koordinaèní výkres 
· Výkres �ir�ích vztahù v mìøítku 1 : 50 000 

· Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu 

V pøípadì potøeby mù�e dokumentace Zmìny è. 3 Územního plánu Mutìnice obsahovat dal�í výkresy èi 
schémata.  
 

Dokumentace úplného znìní Územního plánu Mutìnice po vydání zmìny è. 3 bude obsahovat: 
o Textovou èást (výrok) 

o Grafickou èást v mìøítku 1 : 5 000 
§ Výrok:  

· Výkres základního èlenìní území 
· Hlavní výkres 
· Výkres veøejnì prospì�ných staveb, opatøení a asanací 

§ Odùvodnìní: 
· Koordinaèní výkres 

F) Po�adavky a podmínky pro vyhodnocení vlivù návrhu zmìny územního 
plánu na udr�itelný rozvoj území (§ 19 stavebního zákona), pokud je 
po�adováno vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí nebo nelze vylouèit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptaèí 
oblast 

 

Ke zmìnì územního plánu bude po�ádáno o stanovisko Krajského úøadu Jihoèeského kraje � odboru 

�ivotního prostøedí, zemìdìlství a lesnictví z hlediska nutnosti zpracování vyhodnocení vlivù územního 
plánu na �ivotní prostøedí. Dle názoru Odboru rozvoje MìÚ Strakonice pøedmìtný územní plán nemù�e 
mít významný negativní vliv na pøíznivý stav pøedmìtu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit a ptaèích oblastí le�ících na území v pùsobnosti Krajského úøadu Jihoèeského kraje. 

G) Po�adavky na zpracování variant øe�ení návrhu zmìny územního plánu, 
je-li zpracování variant vy�adováno 

 

Není po�adováno zpracování variant. 
 

H) Návrh na poøízení nového územního plánu, pokud ze skuteèností 
uvedených pod písmeny A) a� D) vyplyne potøeba zmìny, která podstatnì 
ovlivòuje koncepci územního plánu 

 

Z vý�e uvedených bodù nevyplývá potøeba poøídit nový územní plán. Koncepce ÚP Mutìnice není 
plánovanými zmìnami nijak zásadnì ovlivnìna. 
 

I) Po�adavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 
dopadù na udr�itelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení územního 
plánu zji�tìny 

 
Bude doplnìno dle stanovisek. 
 

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
 

Ze Zprávy o uplatòování ÚP Mutìnice nevyplývá návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Jihoèeského kraje. 
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Závìr 
Návrh Zprávy o uplatòování ÚP Mutìnice za uplynulé období bude ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního 
zákona pøed jeho pøedlo�ením ke schválení zastupitelstvu obce Mutìnice projednán s dotèenými orgány, 
sousedními obcemi a krajským úøadem. Pro seznámení veøejnosti bude návrh zprávy zveøejnìn na 

veøejných deskách obce Mutìnice a Mìstského úøadu ve Strakonicích a na webových stránkách mìsta 
Strakonice. 

 

Závìr 
Návrh Zprávy, doplnìný a upravený na základì projednání s dotèenými orgány, bude poøizovatelem 
pøedlo�en Zastupitelstvu obce Mutìnice k projednání dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. 
 

Tato Zpráva o uplatòování ÚP Mutìnice byla projednána s urèeným zastupitelem. 
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