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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA  
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 2 ÚP Mutěnice 

a data konání  jeho projednání 
 

 Obecní úřad Mutěnice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování 
podle §6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též 
jen stavební zákon), oznamuje zahájení řízení o vydání Změny č. 2 ÚP Mutěnice podle                 
§ 52  stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 188 stavebního zákona a §§ 171 až 174 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen správní řád). 

 
Dále oznamuje 

veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 ÚP Mutěnice  
se bude konat 

dne 27.05. 2014 v 17.00 hod   
v  kulturní místnosti restauračního zařízení v Mutěnicích 

Změnu č. 2 ÚP Mutěnice  zpracovává Projektový ateliér Zdeněk Gottfried, Novohradská 
1452/1, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant : Ing.arch. Zdeněk Gottfried 
Projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu. 
Dotčené orgány a sousední obce tímto zveme k veřejnému projednání 
 
Návrh Změny č. 2 ÚP Mutěnice je  vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení této 
veřejné vyhlášky. Vzhledem k rozsahu dokumentace není možno zveřejnit návrh Změny 
územního plánu  na úřední desce v plném znění, a proto v souladu s ustanovením § 172 
odst.(2) správního řádu je možno nahlédnout do dokumentace 

od  02.04. 2014 do 04.06. 2014 na obecním úřadu v Mutěnicích 
po telefonické dohodě (tel. 724 204 217,775 146 183) a  na webových stránkách obce: 

http://www.obecmutenice.cz 
 

Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě (tel. 724 204 217, 775 146 183). Úřední 
hodiny: čtvrtek 18 - 19 hod. 
Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze  vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky, 
nejpozději však do 7 dnů od  veřejného projednání. Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona 
dotčené osoby v námitkách  musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů od  veřejného projednání může 
každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad  jako nadřízený orgán uplatní 
ve stejné lhůtě, stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 



 

Ke stanoviskům,  námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
zásad územního rozvoje se nepřihlíží.       
   
 

Jana Uhriková 
starostka obce 

 
 
Vyvěšeno: 02.04. 2014                         Sejmuto:04.06.2014 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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I. TEXTOVÁ �ÁST ZM�NY �.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

I.a) Vymezení zastav�ného území 
- aktualizace zastav�ného území obce je provedena k datu 06/2013 
- zastav�né území je vymezeno na výkresech �.I/1 – Výkres základního �len�ní území, �.I/2 – Hlavní 
výkres a �.I/3 Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací. 

I.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se nem�ní. P�edm�t zm�ny 
�.2 v�etn� nových zastavitelných ploch je v souladu s koncepcí platného územního plánu. 
Zastavitelné plochy dopl�ují zastav�né území v návaznosti na jeho hranici a u lokalit L1, L5 a L6 
dopl�ují p�ímo území obklopené stávající zástavbou. 

P�EDM�T ZM�NY �.2 – SOUPIS LOKALIT: 

LOKALITA 1 – L1 
Zastavitelná plocha Z1 
Návrh: BV - BYDLENÍ – bydlení venkovského charakteru 
P�vodní využití: 
Parc.�.65/1 – NO – ZELE� – ostatní zele� a porosty 
Parc.�.145/3 – ZT – PLOCHY ZEM	D	LSKÉ – trvalé travní porosty 

LOKALITA 2 – L2 
Zastavitelná plocha Z2 
Návrh: BV - BYDLENÍ – bydlení venkovského charakteru 
P�vodní využití: 
Parc.�.240/1 – ZT – PLOCHY ZEM	D	LSKÉ – trvalé travní porosty 
Parc.�.241/1 – ZO – PLOCHY ZEM	D	LSKÉ – orná p�da 

LOKALITA 3 – L3 
Zastavitelná plocha Z3 
Návrh: BV - BYDLENÍ – bydlení venkovského charakteru 
P�vodní využití: 
Parc.�.19/12 – NZ – ZELE� – zahrady a sady 

LOKALITA 4 – L4 
Návrh: VP-Z - Ve�ejné prostranství-ve�ejná zele�
P�vodní využití: 
Parc.�.20/2 a 23/1 – VPp – Ve�ejné prostranství – ve�ejná a vyhrazená zele�

LOKALITA 5 – L5 
Zastavitelná plocha Z5 
Návrh: BV - BYDLENÍ – bydlení venkovského charakteru 
           DM – dopravní infrastruktura – silni�ní (místní komunikace) 
P�vodní využití: 
Parc.�….. – NZ – ZELE� – zahrady a sady 

LOKALITA 6 – L6 
Zastavitelná plocha Z6 
Návrh: BV - BYDLENÍ – bydlení venkovského charakteru 
P�vodní využití: 
Parc.�.20/1  – ZT – PLOCHY ZEM	D	LSKÉ – trvalé travní porosty 

(LOKALITA 7 – JE �EŠENA ZM�NOU �.1 ) 

LOKALITA 8 – L8 
Návrh: ZT – PLOCHY ZEM	D	LSKÉ – trvalé travní porosty 
P�vodní využití: T�  plocha technické infrastruktury 
Plocha byla rezervována pro �OV sousední obce Sousedovice. �OV byla realizována jiným 
zp�sobem a nyní je toto území navráceno do ZPF. 
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LOKALITA 9 - L9 
L9-A - do zastavitelné plochy 3 (platného ÚP) p�idán požadavek na územní studii 
L9-B - do zastavitelné plochy 5 (platného ÚP) p�idán požadavek na územní studii 

LOKALITA 10 -  L10 
L10 – A, B,C, D, E, F 
Aktualizace zastav�ného území. V t�chto lokalitách byly plochy bydlení navržené. V sou�asné dob�
jsou již �áste�n� zastav�ny (BV – stávající). 

LOKALITA 11 - L11 
Zastavitelná plocha Z11 
Plocha pro navrženou komunikaci DM. Zastav�ním L10-B je zamezeno využití zastavitelných ploch 
jižn�ji a není do nich p�ístup. Navržená komunikace v Z11 zp�ístupní plochy v L9-B. 

LOKALITA 12 - L12 
Plocha p�estavby P1 
�ást stávajícího ve�ejného prostranství je p�enechána k využití pro obytnou zástavbu BV. 

LOKALITA 13 – L13 
Lokalita L13 zahrnuje �ešené území v rozsahu regionálního biokoridoru RBK 0, p�ebíraného ze zásad 
územního rozvoje. V �ešeném území je navržena p�ekryvná funkce regionálního biokoridoru. 
Podkladové plochy s rozdílným zp�sobem využití navržené p�vodním územním plánem z�stávají 
v platnosti. P�ekryvná funkce má p�ednost p�i posuzování souladu zám�r� a �inností s územním 
plánem. 

I.c) Urbanistická koncepce, v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch 
p�estavby a systému sídelní zelen�  

I.c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Navržené plochy urbanistického rozvoje sledují charakter urbanistické struktury stávajícího sídla. Je 
aktualizováno zastav�né území obce (lokality L10- A až F), do kterého byly zahrnuty stávající 
zastav�né plochy s p�ilehlými prostory od doby zpracování platného územního plánu. Nov� navržené 
plochy stavebního rozvoje navazují na zastav�né území obce.  
Rozvojové plochy dotvá�í koncepci zástavby ve vazb� na p�írodní podmínky z hlediska krajinného 
reliéfu, orientace ke sv�tovým stranám a obecn� kladného p�sobení krajinné kompozice. 
ešení 
vlastního zp�sobu zástavby v lokalitách je dáno již místními podmínkami s návazností na komunikace, 
nebo budou �ešeny urbanisticky v návrhu základní technické vybavenosti konkrétním projektem. 
Ostatní návrhové plochy krajiná�ského charakteru jsou v souladu s koncepcí pé�e o kvalitu životního 
prost�edí zejména s ohledem na posílení prvk� ÚSES.

I.c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P�ESTAVBY 
Zm�na �. 2 vymezila nové zastavitelné plochy: 
Z1    lokalita L1  BV - plochy bydlení – bydlení venkovského charakteru 
Z2    lokalita L2  BV - plochy bydlení – bydlení venkovského charakteru 
Z3    lokalita L3  BV - plochy bydlení – bydlení venkovského charakteru 
Z5    lokalita L5  BV - plochy bydlení – bydlení venkovského charakteru 
Z6    lokalita L6  BV - plochy bydlení – bydlení venkovského charakteru 
Z11    lokalita L11  DM –dopravní infrastruktura–silni�ní (místní komunikace) 

Zm�nou �.2 je navržena plocha p�estavby: 
P1    lokalita L12  BV - plochy bydlení – bydlení venkovského charakteru 

I.c3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN�
Koncepce sídelní zelen� z�stává zachována. Zele� v sídle se nachází v místech kolem centrálních 
prostranství a v zastav�ných �ástech, kde jsou u komunikace vzrostlé stromy. Zm�na �.2 navrhla 
zm�nu využití u plochy ve�ejného prostranství p�ed obecním ú�adem – lokalita L4. Pro plochu byl 
navržen nový funk�ní typ VE
EJNÁ PROSTRANSTVÍ – VE
EJNÁ ZELE�.
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I.d) Koncepce ve�ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její umís�ování 

I.d1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Základní dopravní kostra a koncepce dopravní obslužnosti se nem�ní. V lokalit� L11 je navržen 
funk�ní typ DM – dopravní infrastruktura-silni�ní (místní komunikace). Jedná se o zp�ístupn�ní lokality 
L9-B vymezené platným územním plánem. Plocha DM má zajistit dopravní p�ístupnost z p�iléhající 
silnice III. t�ídy. 
Lokalita 2 – L2 – Z2: Nov� zastavitelné území je p�ístupné z jižní strany z komunikace na území obce 
Radošovice. Stávající komunikace prochází podíl celé jižní strany zastavitelné plochy Z3 
Lokalita 3 – L3 – Z3: K nov� zastavitelnému pozemku je navržena místní komunikace DM ve stop�
stávající polní cesty 
Lokalita L5 – Z5: Pro využití a zastav�ní pozemk� musí být navržena místní obslužná komunikace 
s parametry pro obytnou zónu v ší�kách dle p�íslušných norem a vyhlášek. 

I.d2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Zm�na �.2 nezasahuje do koncepce technické infrastruktury. Vedení technické infrastruktury pro 
napojení objekt� v �ešeném území bude p�izp�sobeno pokud možno poloze komunikací, pop�. 
ve�ejného prostranství. 

Id2.1. Elektrická energie:  U zastavitelných ploch budou energetické pot�eby budoucích provoz�
�ešeny v návaznosti na investi�ní zám�ry s provozovatelem energetické soustavy. Trasy elektrických 
vedení lze v navržených plochách s rozdílným zp�sobem využití realizovat. 

Id2.2. Plyn:  
ešené lokality budou napojeny na stávající trasy.

Id2.3. Spoje a telekomunikace: V sídle  je rozvedeno ve�ejné osv�tlení a telefonní sí�. Zastavitelné 
plochy budou napojeny na stávající trasy.

Id2b.4 Vodní hospodá�ství 
- VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY 
Aktualizace záplavového území �eky Voly�ky umožnila realizovat zástavbu v lokalitách L2 a L5. 
Lokalita L1 je �áste�n� ur�ena k zástavb� (BV) a severní �ást podél potoka je ponechána p�vodnímu 
využití bez zástavby. Pro místní vodote� sice není stanoveno záplavové území, ale p�i lokálních 
deš�ových srážkách se vodote� rozvod�uje a zaplavuje sousední pozemky. 
.
- VODOVOD: Koncepce se nem�ní. Lokality budou napojeny na stávající trasy vodovodu.

- NÁVRH 
EŠENÍ POŽÁRNÍ VODY: V sídle je rybník a �eka Voly�ka se svými rameny. 

- KANALIZACE: Koncepce se nem�ní. 

Id2.5 Odpadové hospodá�ství: Zm�na �.2 nem�ní zp�sob �ešení odpadového hospodá�ství.

I.d3) OB�ANSKÉ VYBAVENÍ VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍ 
OB�ANSKÉ VYBAVENÍ, VE�EJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Zm�na �.2 svým rozsahem a charakterem nevyvolává nároky na zm�nu �ešení ob�anské 
vybavenosti. Pro ve�ejné prostranství p�ed obecním ú�adem (lokalita L4) byl zm�nou �.2 vymezen 
nový funk�ní typ VE
EJNÁ PROSTRANSTVÍ – VE
EJNÁ ZELE�. Lokalita L12 – plocha p�estavby 
P1 navrhuje p�e�azení stávajícího ve�ejného prostranství do ploch bydlení BV. 

I.e) Koncepce uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro zm�ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, ochranu p�ed povodn�mi, rekreaci, 
dobývání ložisek nerostných surovin. 

I.e1) KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZM�NY A JEJICH VYUŽITÍ
Návrhem zm�ny �.2 územního plánu se vazby na širší okolí nem�ní. Nem�ní se ani koncepce 
uspo�ádání krajiny. Podél toku �eky Voly�ky se nachází regionální biokoridor RBK 113. 
eka má 
stanoveno záplavové území pro stoletou vodu Q100. Lokalita L3 �áste�n� zasahuje do regionálního 
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biokoridoru, ale jelikož se jedná o 1 drobnou parcelu v p�ímé návaznosti na stávající zastav�né území, 
je její vliv zanedbatelný. Plocha p�estavby P1 je uvnit� hranice Q100 záplavového území. Jedná se 
však o stávající zastav�né území. Ostatní �ešené lokality jsou mimo regionální biokoridor a záplavové 
území. 
Lokalita L8 navrací pozemky do zem�d�lského p�dního fondu a ur�uje pro využití ZT – plochy 
zem�d�lské – trvalé travní porosty. Platný územní plán v této lokalit� navrhoval �OV pro obec 
Sousedovice. �OV však byla vy�ešena jiným zp�sobem a pozemky mohou být op�t využívány 
zem�d�lsky. 

I.e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Zm�na �.2 územního plánu zasahuje do koncepce územního systému ekologické stability vložením 
regionálního biokoridoru RBK 0 v trase �eky Voly�ky. Umíst�ní regionálního biokoridoru je �ešeno 
v lokalit� L13. Rozsah biokoridoru byl p�evzat ze zásad územního rozvoje Jiho�eského kraje a 
up�esn�n s ohledem na místní podmínky. 
Funk�ní využití regionálního biokoridoru je p�ekryvnou funkcí územního plánu. P�i rozhodování 
v území má p�ekryvná funkce p�ednost p�ed funk�ním využitím ploch s rozdílným zp�sobem využití 
p�vodního platného územního plánu. Podkladové plochy územního plánu z�stávají v platnosti. 

Funk�ní využití plochy regionálního biokoridoru 
 1: je p�ípustné

• sou�asné využití 
• využití, které zajiš�uje vysoké zastoupení druh� organism� odpovídajících trvalým 

stanovištním podmínkám p�i b�žném extenzivním zem�d�lském nebo lesnickém 
hospoda�ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy a pod.), p�ípadn�
rekrea�ní plochy p�írodního charakteru,  

• jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Zm�nami nesmí docházet ke 
znemožn�ní navrhovaného využití a p�ír. funkce sou�asných funk�ních biokoridor�

 2: jsou podmín�né
• nezbytn� nutné liniové stavby k�ížící biokoridor, vodohospodá�ská za�ízení, �OV 

atd. Umíst�ny mohou být jen p�i co nejmenším zásahu a narušení funk�nosti 
biokoridoru. Umíst�ní pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším 
rozsahu. 

 3: jsou nep�ípustné
• zm�ny funk�ního využití, které by snižovaly sou�asný stupe� ekologické stability 

daného území za�azeného do ÚSES (zm�na druhu pozemku s vyšším stupn�m 
ekologické stability na druh s nižším stupn�m ekologické stability, nap�. z louky na 
ornou p�du), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, 
jakékoli zm�ny funk�ního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní  
ochranu a založení chyb�jících �ástí biokoridor�, rušivé �innosti, jako je 
umis�ování staveb, odvod�ování pozemk�, t�žba nerostných surovin, a pod., mimo 
�inností podmín�ných 

  

I.e3) PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT�ENÍ, OCHRANA P�ED  
      POVODN�MI 

Zm�nou �.2 není omezena prostupnost krajiny. Systém polních a p�ších cest z�stává zachován.  
Protierozní a protipovod�ová opat�ení nejsou navrhována.  

I.e4) KONCEPCE REKREA�NÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 
Zm�na �.2 nemá vliv na rekrea�ní užívání krajiny. Nové plochy rekreace navrhovány nejsou. 

I.e5) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST�
Zm�na �.2 nevymezuje plochy pro dobývání nerost�. Lokality zm�ny �.2 nezasahují do ploch 
ur�ených pro dobývání nerost�, pop�. chrán�ných ložiskových území. 
V katastrálním území se nachází poddolovaná území po t�žb� nerud �.1341 Mut�nice 1 a �. 4946 
Mut�nice 2. 
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I.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�n� p�ípustného využití t�chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (nap�. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemk	 a intenzity jejich 
využití). 

V �ešení zm�ny �.2 byly p�ednostn� využívány funk�ní typy stanovené v platném územním plánu. 
Pouze pro lokalitu L4 byl zm�nou �.2 navržen nový funk�ní typ VP-Z  - ve�ejná prostranství-ve�ejná 
zele�. U funk�ních typ� platného územního plánu je uveden pouze jejich vý�et. Pro nový funk�ní typ 
stanovuje zm�na �.2 využití hlavní, p�ípustné, podmíne�n� p�ípustné, nep�ípustné a podmínky 
prostorového uspo�ádání. 

Seznam ploch s rozdílným zp�sobem využití použitých z platného územního plánu: 
BV  - Bydlení – bydlení venkovského charakteru 
DM - Dopravní infrastruktura – silni�ní (místní komunikace) 
ZT - Plochy zem�d�lské – trvalé travní porosty 
NO - Zele� - ostatní zele� a porosty 

Nov� vymezený funk�ní typ: 
VP-Z - Ve�ejná prostranství – ve�ejná zele�

VP-Z –VE�EJNÁ PROSTRANSTVÍ – ve�ejná zele

A) Hlavní využití:
- ve�ejné parky a h�išt�, stavby ve�ejných komunikací a prostranství 
B) P�ípustné využití:
- komunikace místní, obslužné, ú�elové 
- chodníky, stezky 
- stavby pro cykloturistiku 
- dopravní a technická infrastruktura 
- p�írodní složky, zejména sídelní zele�
C) Podmíne�n� p�ípustné využití:
- nestanovují se  
D) Nep�ípustné využití:
- Veškeré stavby a �innosti, jejichž negativní ú�inky na životní prost�edí p�ekra�ují nad p�ípustnou mez 
limity uvedené v p�íslušných p�edpisech   
- Veškeré stavby a �innosti nesouvisející s hlavním a p�ípustným využitím 
E) Podmínky prostorového uspo�ádání:– nestanovují se 

I.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. 
Zm�na �.2 navrhuje ve�ejn� prosp�šnou stavbu, pro kterou lze práva k pozemk�m vyvlastnit: 
VPS-1 – lokalita L11 – plocha dopravní infrastruktury-silni�ní (místní komunikace) - DM. 

Jsou navržena ve�ejn� prosp�šná opat�ení: 
VE
EJN	 PROSP	ŠNÁ OPAT
ENÍ: 
VPO-1 – plocha VP-Z ve�ejné prostranství – ve�ejná zele�, v lokalit� L4 
VPO-2 – regionální biokoridor 

Umíst�ní VPS a VPO je znázorn�no graficky na výkresech: 
I/2 – hlavní výkres a I/3 – výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací 
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I.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 
z�izováno, parcelní �ísla pozemk	, názvu katastrálního území a p�ípadn�
dalších údaj	 podle §5 odst. 1 katastrálního zákona. 
Zm�na �.2 navrhuje ve�ejn� prosp�šnou stavbu, pro kterou lze uplatnit p�edkupní právo: 
VPS-1 – lokalita L11 – plocha dopravní infrastruktury-silni�ní (místní komunikace) - DM. 
P�edkupní právo je stanoveno na pozemky parc.�.20/2 a �.23/1, k.ú. Mut�nice, ve prosp�ch obce 
Mut�nice. 

Je navrženo ve�ejné prostranství – ve�ejn� prosp�šné opat�ení, pro které lze uplatnit p�edkupní právo: 
VE
EJN	 PROSP	ŠNÁ OPAT
ENÍ – VE
EJNÉ PROSTRANSTVÍ: 
VPO-1 – plocha VP-Z v lokalit� L4 
P�edkupní právo je stanoveno na pozemky parc.�.288/4 (�ást), �.288/5 (celý), �.115/20 (�ást), �.139 
(�ást), k.ú. Mut�nice, ve prosp�ch obce Mut�nice. 

Umíst�ní VPS a VPO je znázorn�no graficky na výkresech: 
I/2 – hlavní výkres a I/3 – výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací 

I.i) Stanovení kompenza�ních opat�ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

V pr�b�hu po�izování zm�ny �.2 územního plánu nebylo požadováno posouzení vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo pta�í oblast. Kompenza�ní opat�ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
nejsou stanoveny.  

I.j) 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.  

Pro zastavitelné plochy v lokalitách L9-A a L9-B (vymezené již v platném územním plánu) stanovuje 
zm�na �.2 podmínku po�ízení územní studie p�ed vydáním prvního správního rozhodnutí 
v zastavitelné ploše. Územní studie bude po�ízena do 6 –ti let od vydání zm�ny �.2 územního plánu. 

I.k) Údaje o po�tu list	 zm�ny �.2 územního plánu a po�tu výkres	 k ní 
p�ipojené grafické �ásti. 

1. Textová �ást zm�ny �.2 územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 6 list� A4 textové 
�ásti (strany 4 až 9 tohoto dokumentu). 

2. Grafická �ást územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy. 

Seznam p�íloh:  

I/1 – Výkres základního �len�ní území     1 : 5 000 

 I/2 – Hlavní výkres    1 : 5 000 

I/3 – Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací   1 : 5 000 
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II. TEXTOVÁ �ÁST OD�VODN�NÍ ZM�NY �.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

II.a) Postup po�izování  a zpracování zm�ny �.2 územního plánu. 

Na základ� Zprávy o uplat�ování územního plánu Mut�nice a pokyn� pro zpracování zm�ny �.1 
územního plánu ze dne 31.1.2013 a dále podle Rozhodnutí o rozd�lení po�izování Zm�ny �.1 
územního plánu Mut�nice na zm�nu �.1 a zm�nu �.2, byl zpracován návrh zm�ny �.2 územního plánu 
Mut�nice. 
Rozhodnutím o rozd�lení na zm�nu �.1 a zm�nu �.2 byla za�azena lokalita L7 do zm�ny �.1 a ostatní 
požadavky byly p�esunuty do zm�ny �.2.
Vyhodnocení vlivu zm�ny �.2 územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo dot�eným orgánem 
státní správy požadováno. 

II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah	
v území. 
Z hlediska širších vztah� a vazby na okolní obce lze posuzovat lokalitu L2 – zastavitelná plocha Z2 – 
BV. Pozemky sice nenavazují na zastav�né území Mut�nic, ale vztahují se p�ímo k zástavb�
sousední obce Radošovice. Lokalita L2 leží na okraji katastrálního území Mut�nice a navazuje na 
zastav�né území Radošovic. 
Lokalita L8 má p�ímou vazbu na sousední obec Sousedovice. V platném územním plánu byla 
vymezena pro �OV Sousedovice. Obec Sousedovice vy�ešila �išt�ní odpadních vod jiným zp�sobem 
a tato plocha již nemusela být pro technickou infrastrukturu rezervována. Lokalita L8 se vrací do 
zem�d�lského využití s funk�ním využitím ZT. Další lokality zm�ny �.2 vazbu na širší vztahy nemají. 
Zm�na �.2 územního plánu nekoliduje s dokumentací sousedních obcí. Sousedními obcemi jsou: 
m�sto Strakonice a obce Radošovice a Sousedovice. Cestní sí� v krajin� navazuje na trasy 
v sousedních obcích. Silni�ní sí� z�stává ve stabilizovaných trasách beze zm�n. 

II.c) Vyhodnocení souladu návrhu zm�ny �.2 územního plánu s politikou 
územního rozvoje a územn� plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Priority stanovené v PÚR jsou respektovány; �ešení zm�ny �.2 územního plánu neodporuje prioritám 
stanoveným v PÚR. Území obce Mut�nice  nenáleží do žádné vymezené rozvojové osy, rozvojové 
oblasti, specifické oblasti, koridoru dopravní nebo technické infrastruktury. 

Zd�vodn�ní zám�ru Z5 v lokalit� L5 s ohledem na priority PÚR �R
Zám�r Z5 zastavitelná plocha pro bydlení venkovského charakteru je navrženo v míst�, které 
v platném územním plánu zahrnovalo záplavové území �eky Voly�ky. Záplavové území tvo�ilo záliv, 
který zasahoval do hloubky zastav�ného území. V mezidobí se zm�nily terénní podmínky a využití 
sousedících zastav�ných území. Následn� bylo aktualizováno záplavové území, jeho hranice se 
posunula blíže k vodnímu toku a prostor p�vodního zálivu se uvolnil pro zm�nu využití. 

ešené území Z5 je obklopeno stávajícími plochami bydlení ze t�í stran (S, Z, J). Do prostoru je 
vedena stávající p�ístupová cesta. Navržené funk�ní využití BV zceluje zastav�né území do souvislé 
plochy. Dopl�uje mezeru v zástavb� a podporuje zám�r d�sledn�jšího využívání ploch 
v urbanizovaném území uvnit� obce. Využití rezerv uvnit� zástavby zárove� eliminuje pot�ebu expanze 
stavební �innosti do krajiny. 

Pro území je platná dokumentace ZÚR Jiho�eského kraje. Nové zám�ry pro území Mut�nic 
dokumentace neobsahuje. 

Požadavky ze ZÚR respektované zm�nou �. 2:

• Z hlediska  Stanovení priorit  územního plánování kraje pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území 
– kap.A 

Stanovené priority pro zajišt�ní p�íznivého životního prost�edí jsou zm�nou �.2 respektovány;  
�ešením jsou respektovány principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vliv� zásad územního 
rozvoje na životní prost�edí (tzv. dokumentace SEA), v�etn� podmínek vyplývajících z hlavních 
environmentálních limit� vycházejících ze stávající legislativy.  

Stanovené priority pro zajišt�ní hospodá�ského rozvoje kraje jsou zm�nou �.2 respektovány; jsou 
p�ednostn� využívány plochy a objekty vhodné k podnikání v zastav�ném území, s cílem podpo�it 
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p�ednostn� rekonstrukce a p�estavby nevyužívaných objekt� (tzv. „brownfields“) a nejsou  zhoršeny 
podmínky pro využívání zastav�ného území. 

Stanovené priority pro zajišt�ní sociální soudržnosti obyvatel jsou zm�nou �.2 respektovány; je využita 
priorita  p�i vymezování zastavitelných ploch vylou�it nekoncep�ní formy využívání volné krajiny, 
zastavitelné plochy situovat pokud možno v návaznosti na zastav�né území, respektovat stávající 
historicky utvá�ené sídelní struktury, ochranu tradi�ního obrazu m�stských i vesnických sídel v krajin�, 
v�etn� ochrany jednotlivých kulturních památek, p�i p�ednostním využití nevyužitých a opušt�ných 
areál� a proluk v zastav�ném území a se zajišt�ním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro 
pracovní síly i z okolních obcí, 

Z hlediska up�esn�ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p�írodních, kulturních a 
civiliza�ních hodnot území kraje jsou respektována hlediska stanovení podmínek koncepce ochrany a 
rozvoje p�írodních hodnot, stanovené zásady pro rozhodování o zm�nách na území  a stanovené 
úkoly pro území plánování. 

Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na již urbanizované území (tj. zastav�né 
nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za cenu mén� pozitivního dopadu na ochranu 
zem�d�lského p�dního fondu,  

• Z hlediska  Up�esn�ní republikových a vymezení nadmístních rozvojových oblastí a os – kap.B 

Zm�na �.2 ÚP Mut�nice  nenáleží do žádné vymezené rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Území 
obce sousedí s rozvojovou osou nadmístního významu N-OS1 Rozvojová osa Severojižní - Pasovská 
a rozvojovou oblastí nadmístního významu N-OB1 Rozvojová oblast Písecko – Strakonicko N-OS1; 
vzájemné ovlivn�ní ani dopady nejsou z�ejmé.

• Z hlediska Zp�esn�ní vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu – kap.C  

Zm�na �.2 ÚP Mut�nice se nenachází v žádné ze specifických oblastí. 

• Z hlediska Zp�esn�ní vymezení ploch a koridor� vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridor� nadmístního významu, ovliv�ujících území více obcí, v�etn� ploch 
a koridor� ve�ejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv– 
kap.D 

Na území obce Mut�nice se nenachází žádný z koridor� dopravní infrastruktury. 
Na území obce Mut�nice se nenachází žádný z koridor� technické infrastruktury.  
Na území obce Mut�nice se nachází regionální biokoridor RBK K113 Niva pod Volyní. RBK je 
vymezen zm�nou územního plánu tak, aby bylo dosaženo souladu dokumentace se ZÚR. 

• Z hlediska Up�esn�ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p�írodních, kulturních a 
civiliza�ních hodnot území kraje– kap.E 

Zm�na �.2 ÚP Mut�nice respektuje stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje p�írodních 
hodnot: 

p�i navrhování nových zastavitelných ploch jsou zohled�ovány zásady ochrany zem�d�lského 
p�dního fondu a pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa, nové rozvojové plochy jsou situovány 
p�ednostn� mimo I. a II. t�ídu ochrany zem�d�lského p�dního fondu a mimo lesní pozemky, zárove�
ale také nové zastavitelné plochy jsou  p�ednostn� vymezeny v návaznosti na již urbanizované území, 
a to i za cenu mén� pozitivního dopadu na ochranu zem�d�lského p�dního fondu. 

Zm�na �.2 ÚP Mut�nice respektuje stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních 
hodnot: 

v dokumentaci jsou promítnuty územní podmínky pro zabezpe�ení ochrany a pé�e o nemovitý 
památkový fond kraje podmínky využití se odvíjejí od pozornosti na kvalitu a soulad �ešení nové 
zástavby v jejich okolí, nejsou p�ipušt�ny výrazov� nebo funk�n� konkuren�ní územní zásahy, p�i 
urbanizaci území je respektován charakter krajiny je  podporována údržba, obnova a dopln�ní 
originálních krajinných prvk� a segment� ve prosp�ch zachování specifického krajinného rázu, není 
p�ipoušt�na zástavba vymykající se m��ítku krajiny a výrazn� narušující krajinný a architektonický ráz 
a negativn� ovliv�ující panoramatické pohledy, 
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Územní plán Mut�nice respektuje stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civiliza�ních 
hodnot: 

jsou vymezeny rozvojové plochy a racionáln� vy�ešeno jejich napojení na ve�ejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, je navržen k využití  nevyužitý a opušt�ný areál.  

• Z hlediska Vymezení cílových charakteristik krajiny– kap.F 

Území obce Mut�nice náleží do  základního  typu krajiny: 
- LSP krajina lesopolní (krajina intermediární mezi krajinou lesní a polní), týká se jižní �ásti území 

obce (cca 2/3). Jedná se o reliéf vrchovin a pahorkatin, zem�d�lská krajina je st�ídána s lesní 
krajinou (lesy na 30-70% plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny vhodné pro letní 
a zimní rekreaci.

- URB krajina siln� urbánního prost�edí , týká se severní �ásti obce (cca 1/3). Jedná se o  území 
m�stských aglomerací v�etn� suburbánních zázemí m�st. 

Z hlediska krajinného rázu náleží území obce Mut�nice  jižní �ástí (cca 1/2) do oblasti krajinného rázu 
ObKR13 – Voly�sko – Prachaticko. Severní �ást  (cca 1/2) území obce je  v oblasti ObKR10 – 
Strakonicko.  

• Z hlediska  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 
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit – kap.G 

Z ve�ejn� prosp�šných staveb se na území obce Mut�nice nachází žádná. 
Z ve�ejn� prosp�šných opat�ení se na území obce Mut�nice se nachází regionální biokoridor RBK 
K113 Niva pod Volyní. 

• Z hlediska  Stanovení požadavk� nadmístního významu 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– kap.H

Zm�na �.2 ÚP akceptuje zejména požadavek promítnout do územn� plánovacích dokumentací obcí 
vymezené plochy a koridory, v�etn� nadregionálního a regionálního ÚSES; zde se jedná o prvek 
ÚSES – neregionální biokoridor.  

• Z hlediska  Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je prov��ení zm�n jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh�ty pro po�ízení územní studie, její schválení 
po�izovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územn� plánovací �innosti – kap.I 

Území  obce Mut�nice není zahrnuto. 

• Z hlediska  Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je po�ízení a vydání regula�ního plánu 
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o zm�nách jejich využití a dále stanovení lh�ty pro 
po�ízení regula�ního plánu a jeho p�edložení zastupitelstvu kraje – kap.J 

Území  obce Mut�nice není zahrnuto. 

• Z hlediska  Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o zm�nách 
jejich využití po�ízení a vydání regula�ního plánu na žádost – kap.K 

Území  obce Mut�nice není zahrnuto. 

Na území obce Mut�nice nejsou vymezeny žádné územní rezervy.

II.d) Vyhodnocení souladu návrhu zm�ny �.2 územního plánu s cíly a úkoly 
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav�ného území. 

Zm�na �.2 ÚP je v souladu s cíly územního plánování. Jsou vytvá�eny 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. Navržené plochy sledují charakter 
urbanistické struktury obce Kluky i ostatních sídel.  
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Zm�na �.2 ÚP je v souladu s úkoly územního plánování. Návrh zjistil a posoudil p�írodní, kulturní a 
civiliza�ní hodnoty, vyhodnotil koncepci rozvoje území v�etn� urbanistické koncepce území. V návrhu 
není stanovena etapizace, návrh nevymezuje žádné plochy pro t�žbu, neur�uje nutné asana�ní, 
rekonstruk�ní a rekultiva�ní zásahy do území.  

II.e) Vyhodnocení souladu návrhu zm�ny �.2 územního plánu s požadavky 
zákona �. 183/2006 Sb., a jeho provád�cích p�edpis	. 

Zm�na �.2 ÚP byla projednána v souladu s p�íslušnými ustanoveními § 22, § 47, § 50 – 53 a § 188 
odst. (4) stavebního zákona a s použitím § 171 – 174 správního �ádu. Obsah dokumentace je 
v souladu s § 13 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací 
dokumentaci a zp�sobu evidence plánovací �innosti (dále jen „vyhláška“) a v souladu s p�ílohou �. 7 
vyhlášky. Zm�na �.2 ÚP je vypracována na základ� schválené zprávy o uplat�ování územního plánu, 
která tvo�ila zadání, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem katastrální mapy v m��ítku 1:5 
000. Plochy s rozdílným zp�sobem využití jsou vymezeny podle ustanovení § 4 – 19 vyhlášky 
�. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

II.f) Vyhodnocení souladu návrhu zm�ny �.2 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	. 

Zm�na �.2 ÚP bude projednána s dot�enými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních 
p�edpis� a dle jejich uplatn�ných stanovisek bude náležit� upraven.  

II.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. 

Zadání (zpráva o uplat�ování územního plánu) neobsahovalo požadavek na vyhodnocení vliv� na 
udržitelný rozvoj území. Dot�ený orgán ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení vliv� na životní prost�edí. 
Krajský ú�ad Jiho�eského kraje, jako dot�ený orgán na úseku ochrany p�írody ve svém stanovisku k 
návrhu zadání uvedl, že uvedená ÚPD nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou 
sou�ástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit nebo pta�ích oblastí (soustava 
Natura 2000). Dále krajský ú�ad ve svém stanovisku uvedl, že nepožaduje vypracování dokumentace 
podle § 10i odst. (3) zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n�
n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

II.h) Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. (5). 
Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. (5) nebylo uplatn�no z d�vodu, že nebylo požadováno 
zpracování vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

II.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. 
Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. (5) nebylo uplatn�no z d�vodu, že nebylo požadováno 
zpracování vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

II.j) Vyhodnocení spln�ní požadavk	 zadání a vyhodnocení spln�ní pokyn	 pro 
zpracování návrhu zm�ny �.2 územního plánu. 

VYHODNOCENÍ SPLN�NÍ POŽADAVK� ZADÁNÍ 
Zadáním byla zpráva o uplat�ování územního plánu Mut�nice schválená 31.1.2013. Zm�na �.2 je 
dále zpracována podle rozhodnutí o rozd�lení zm�ny �.1 na zm�nu �.1 a zm�nu �.2. Dokumentace je 
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zpracována podle požadavk� a  p�ílohy �.7 k vyhlášce �.500/2006 Sb a podle platného územního 
plánu. 

Požadavky ze zadání po jednotlivých kapitolách. 

A. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn� plánovací dokumentace vydané 
krajem, pop�ípad� z dalších širších územních vztah�  
Spln�no. Z PÚR nevyplývají žádné požadavky na �ešení. 

B. požadavky na �ešení vyplývající z územn� analytických podklad�  
Spln�no, zapracováno. 

C. požadavky na rozvoj území obce  
Spln�no. Požadavky na jednotlivé lokality jsou zapracovány. 

D. požadavky na plošné a prostorové uspo�ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspo�ádání krajiny)  
Spln�no. Zm�na �.2 je v souladu s koncepcí platného územního plánu 

E. požadavky na �ešení ve�ejné infrastruktury
Spln�no, zm�na �.2 nem�ní koncepci technické infrastruktury ÚP Mut�nice 

F. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
Spln�no, poddolovaná území jsou uvedena v textové �ásti. 

G. požadavky na ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení a asanace
Ve�ejn� prosp�šná stavba se týká lokality �. 11 a jedná se o ve�ejn� prosp�šnou stavbu pro 
vyvlastn�ní a p�edkupní  právo. 
Ve�ejn� prosp�šné opat�ení se týká lokality �. 4 a jedná se o ve�ejn� prosp�šné opat�ení pro 
p�edkupní právo. 
Regionální biokoridor (RBK K113 – ZÚR) jako ve�ejn� prosp�šné opat�ení 

Spln�no, požadavky jsou zapracovány do zm�ny �.2. 

H. další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p�edpis� (nap�íklad požadavky na ochranu 
ve�ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe�nosti státu, ochrany ložisek nerostných 
surovin, geologické stavby území, ochrany p�ed povodn�mi a jinými rizikovými p�írodními 
jevy)  
Spln�no. 

I. požadavky a pokyny pro �ešení hlavních st�et� zájm� a problém� v území

Spln�no. Požadavky jsou vyhodnoceny a navrženým �ešením respektovány. 

J.  požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Požadavek na vymezení zastav�ného území:

Lokalita 10 – spln�no, lokality L10 – A až F
-  aktualizace zastav�ného území  

Požadavek na vymezené  zastavitelné  plochy: 
Lokalita 1 – spln�no. Plocha bydlení je vymezena pouze na jižní �ásti lokality. Pás p�i severním okraji 
z�stal v p�vodním využití z d�vodu probíhajícího lokálního biokoridoru v trase Sousedovického 
potoka.

-  pozemek 65/1 a 145/3  
Požadovaný význam:                Zastavitelná plocha 
Požadovaný zp�sob využití:     Bydlení
Význam v ÚP:                          Nezastav�né území 
Zp�sob využití v ÚP:     plocha zele�-ostatní zele� a porosty 
                      plochy zem�d�lské - TTP 

Lokalita 2 – spln�no



Strana 15 (celkem 18) 

– pozemek 240/1, 241/1  
Požadovaný význam:                Zastavitelná plocha 
Požadovaný zp�sob využití:     Bydlení 
Význam v ÚP:                          Nezastav�né území 
Zp�sob využití v ÚP:     plochy zem�d�lské 
                      plochy zem�d�lské - TTP 

Lokalita 3 – spln�no
– pozemek 19/12   
Požadovaný význam:                Zastavitelná plocha 
Požadovaný zp�sob využití:     Bydlení
Význam v ÚP:                          Nezastav�né území 
Zp�sob využití v ÚP:     plochy zem�d�lské 
                       

Lokalita 4 – spln�no
– pozemek 23/1 a 20/2  
Požadovaný význam:                Nezastav�né území 
Požadovaný zp�sob využití:     Ve�ejné prostranství- ve�ejná zele
  
Význam v ÚP:                          Nezastav�né území 
Zp�sob využití v ÚP:     Ve�ejné prostranství- ve�. a vyhr. zele�

Lokalita 5 – spln�no
– pozemek 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, �ást 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 
�ást 46/2  
Požadovaný význam:                Zastavitelná plocha 
Požadovaný zp�sob využití:     Bydlení (v závislosti na aktualizaci záplavového území) 
Význam v ÚP:                          Nezastav�né území 
Zp�sob využití v ÚP:     Zele� – zahrada a sady 

Lokalita 6  – spln�no
– pozemek �ást 20/1 
Požadovaný význam:                Plocha p�estavby 
Požadovaný zp�sob využití:     Bydlení  
Význam v ÚP:                          Zastav�né území 
Zp�sob využití v ÚP:     plochy zem�d�lské - TTP 

Lokalita 11 – spln�no, Typ funk�ního využití byl zvolen DM – dopravní infrastruktura – silni�ní (místní 
komunikace), který lépe vystihuje zamýšlený ú�el dopravního napojení sousedních zastavitelných 
ploch
            – pozemek 139, 288/4, 288/5, 115/20 
             Požadovaný význam:                Zastavitelná plocha 
             Požadovaný zp�sob využití:     Plochy ve�ejného prostranství –    komunikace 
             navrženo: DM – dopravní infrastruktura-silni�ní (místní komunikace)
             Význam v ÚP:                          Nezastav�né území 
             Zp�sob využití v ÚP:            plochy zem�d�lské  

Požadavek na další  zm�ny v ÚP:

Z d�vodu zm�ny vlastnických práv: 
Lokalita 7 – rozhodnutím o rozd�lení na zm�nu �.1 a �.2 je lokalita �.7 p�edm�tem zm�ny �.1. 

Z d�vodu zm�ny vymezení plochy pro umíst�ní �OV v obci Sousedovice: 
� Lokalita 8  – spln�no

– pozemky v západní �ásti území  
Požadovaný význam:                Nezastav�né území - plochy stabilizované 
Požadovaný zp�sob využití:     plochy zem�d�lské - TTP
Význam v ÚP:                          Zastavitelná plocha  
Zp�sob využití v ÚP:     Technická infrastruktura 

K.   požadavky na vymezení ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n jejich využití 
územní studií 

Lokalita 9 – spln�no

-  Zastavitelná plocha �. 3  a �. 5 vymezená v ÚP pro využití bydlení 
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L.  požadavky na vymezení ploch a koridor�, pro které budou podmínky pro rozhodování o zm�nách 
jejich využití stanoveny regula�ním plánem

Nejsou stanoveny. 

M.  požadavky na vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dot�ený orgán 
ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska 
vliv� na životní prost�edí nebo pokud nevylou�il významný vliv na evropsky významnou lokalitu �i 
pta�í oblast

Spln�no. Dot�ený orgán nepožadoval vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

N.  p�ípadný požadavek na zpracování variant �ešení

Spln�no. Návrh zm�ny je invariantní.  

O.  požadavky na uspo�ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspo�ádání obsahu 
jejich od�vodn�ní s ohledem na charakter území a problémy k �ešení v�etn� m��ítek výkres� a 
po�tu vyhotovení

Spln�no. Návrh zm�ny je zpracován v nezbytném a p�im��eném rozsahu podle p�ílohy �. 7 k vyhl. �. 
500/2006 Sb., v platném zn�ní. 

II.k) Komplexní zd	vodn�ní p�ijatého �ešení v�etn� vybrané varianty. 
Požadavky na �ešení zm�ny �.2 vyplynuly ze zprávy o uplat�ování územního plánu a též z požadavk�
vlastník� nemovitostí na zm�nu funk�ního využití. Není ú�elné popisovat zd�vodn�ní po tematických 
kapitolách, ale po jednotlivých lokalitách L1-6 a 8-12, jak jsou �íslovány v návrhu zm�ny. 
L1 – plocha požadovaná vlastníkem pro výstavbu rodinného domu – bydlení. Lokalita je na hranici 
možné využitelnosti. Významn� je omezená procházejícím biokoridorem podél Sousedovického 
potoka. Dalším faktorem jsou lokální záplavy po p�ívalových deštích, které koryto potoka rozvod�ují. 
Bývá zaplavována velká �ást pozemku. Z t�chto d�vod� byla k zástavb� vymezena pouze jižní �ást 
lokality. 
L2 – plocha požadovaná vlastníkem nemá významných omezení, které by znemož�ovaly výstavbu 
L3 – malá parcela v návaznosti na zastav�né území je vhodná k realizaci zástavby. Up�esn�ní hranice 
regionálního biokoridoru RBK 0 s ohledem na místní podmínky na jednotlivých parcelách. Proti trase 
ze ZÚR došlo k úprav� hranice v blízkosti zastav�ného území. Byl zohledn�n stav terénu, pr�b�h 
stávajících oplocení a sou�asný stav vegetace. Úprava hranice je v rozmezí do 50m v ší�kovém 
parametru biokoridoru.  
L4 – lokalita ve�ejného prostranství p�ed obecním ú�adem má sloužit park, d�tské h�išt� apod. Ú�elem 
zm�ny využití je p�evod na obec Mut�nice, aby mohla vykonávat správu a údržbu prostranství. 
L5 – plocha bydlení  - nemohla být v p�edchozím ÚP zahrnuta do bydlení, jelikož zasahovala do 
záplavového území Q100. Po aktualizaci hranice Q100 je již její využití možné. 
V lokalit� je navržena plocha DM pro realizaci místní komunikace. Plocha DM vytvá�í prostor pro 
jednosm�rnou místní komunikaci. V �ásti pro obousm�rný provoz je vytvo�en prostor pro výhybny. 
L6 – plocha pro bydlení v blízkosti centra obce je zahrnuta do zm�ny na základ� požadavku vlastníka. 
L7 – (�ešeno zm�nou �.1) 
L8 – jednozna�ný požadavek na navrácení plochy do zem�d�lského využití. �OV obce Sousedovice, 
pro kterou byla plocha d�íve ur�ena, je již vy�ešena na území Sousedovi. 
L9 (A,B) – v plochách je p�edepsána územní studie. Plochy byly vymezeny již platným územním 
plánem. P�idán je požadavek na zpracování územní studie, jelikož není jednozna�n� z�ejmá 
organizace zástavby bez jejího podrobn�jšího návrhu. 
L10 (A-F) – aktualizace zastav�ného území. Od doby platnosti územního plánu došlo k postupné 
zastav�nosti �ástí zastavitelných ploch. Zm�na �.2 tuto skute�nost reflektuje v aktualizaci hranice 
zastav�ného území. 
L11 – zastav�ním lokality L10-B došlo k obtížn� �ešitelnému napojení zastavitelné plochy (L9-B) na 
silni�ní sí�. Plocha L11 s využitím pro místní komunikaci zajiš�uje možnost dopravního napojení 
budoucí zástavby v L9-B. 
L12 – zm�na využití z ve�ejného prostranství na bydlení má do�ešit komplikovaný stav ve využití 
pozemku v návaznosti na stávající objekty.
L13 – trasa regionálního biokoridoru 
 Zd�vodn�ní RBK a jeho zp�esn�ní
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Sou�ástí zm�ny �.2 je regionální biokoridor RBK 0 v trase �eky Voly�ky. Biokoridor je do územního 
plánu vkládám z d�vodu zajišt�ní souladu se zásadami územního rozvoje J�k. Je navržen jako 
p�ekryvná funkce pro území v blízkosti �í�ního toku. Zm�na �.2 ÚP p�ebírá jeho trasu a rozsah. 
Up�es�uje jeho hranici s ohledem na místní podmínky na jednotlivých parcelách. Proti trase ze ZÚR 
došlo k úprav� hranice v blízkosti zastav�ného území. Byl zohledn�n stav terénu, pr�b�h stávajících 
oplocení a sou�asný stav vegetace. Úprava hranice je v rozmezí do 50m v ší�kovém parametru 
biokoridoru. RBK je vložen do územního plánu též jako ve�ejn� prosp�šné opat�ení VPO-2. 
Návrh na úpravu hranice byl sou�ástí zadání (vyhodnocení uplat�ování ÚP) v grafické i textové �ást. 

II.l) Vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby 
vymezení zastavitelných ploch. 
Od doby nabytí ú�innosti platného územního plánu v roce 2008 bylo využito a zastav�no zejména 
zastavitelné území na západ� a severozápad� sídla. Plocha nov� navržených zastavitelných ploch 
s funkcí bydlení plošn� odpovídá ploše zastav�né v mezidobí od nabytí ú�innosti ÚP. Zm�nou �.2 se 
udržuje r�stová kapacita cca 10-15%. V obci je nadále zájem o výstavbu a je z�ejmé, že bude 
docházet k rychlému vy�erpání lokality na severozápad� obce. V této lokalit� je p�ipravena základní 
technická vybavenost a zastav�nost roste cca 2-3 RD ro�n�. 

II.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. 
Zám�ry nadmístního významu, které by nebyly �ešeny v zásadách územního rozvoje, zm�na �.2 
územního plánu nenavrhuje. 

II.n) Vyhodnocení p�edpokládaných d	sledk	 navrhovaného �ešení na 
zem�d�lský p	dní fond a na pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa. 

ZEM	D	LSKÝ P�DNÍ FOND 
METODIKA ZPRACOVÁNÍ 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu p�i zpracování zm�ny územního plánu  je zpracována dle 
metodiky v souladu se zákonem �. 334 / 1992 Sb. ze dne 15.5. 1992 o ochran� zem�d�lského 
p�dního fondu a s vyhláškou �ís. 13 / 1994 Sb. ze dne 21.1.1994, upravující podrobnosti ochrany 
zem�d�lského p�dního fondu (dále jenom ZPF). 
Podkladem bylo metodické doporu�ení MMR �R, MŽP �R a ÚÚR Brno vydané v �ervenci 2011. 

ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND - BPEJ 
Podkladem pro vyhodnocení zábor� ZPF byla mapa BPEJ z ÚAP (zdroj VÚMOP): 

Plochy navržené k vyn�tí ze ZPF:

Zábor ZPF podle kultur (ha) Zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) �. 
lokality 

Zp�sob  

využití plochy 

Celk. 

zábor 
(ha) 

orná chm. vin. zah. ov.s. ttp I. II. III. IV. V. 

Investice do 
p�dy (ha) 

ZA1 Plocha bydlení 0,2      0,2     0,2 0 

ZA2 Plocha bydlení 0,7 0,4     0,3  0,65 0,05   0 

ZA3 Plocha bydlení 0,07      0,07 0,07     0 

ZA5 Plocha bydlení 0,82 0,82      0,17  0,65   0 

ZA6 Plocha bydlení 0,34      0,34   0,34   0 

ZA11 Plocha dopr. 
infrastruktury 

0,4 0,4       0,2 0,2   0 

Zábor ZPF celkem 2,53 1,62     0,91 0,24 0,85 1,24  0,2 0 

ZÁBOR NAVRŽENÝ ZM�NOU �.2                                                         2,53 HA  
LOKALITA L8 NAVRACÍ ZEM�D�LSKÉMU P�DNÍMU FONDU 1,1HA (V.T�ÍDA OCHRANY) 

ZD�VODN	NÍ: 
Zm�na �.2 navrhuje na p�dách s I. t�ídou ochrany lokalitu Z3 (0,07ha) a �ást lokality Z5 (0,17ha). 
V obou p�ípadech se jedná o velmi drobné lokality jejich zábor nenaruší celistvost zem�d�lsky 
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obd�lávaných pozemk�. Lokalita Z3 p�iléhá t�sn� k zastav�nému území a je jeho p�irozeným 
pokra�ováním. V p�ípad� Z5 se jedná o �ást plochy, která je obklopena zástavbou její intenzivní 
obd�lávání je již nyní obtížné. Ostatní plochy jsou na nižších t�ídách ochrany. 
Celkovou plošnou bilanci je nutno porovnat i s plochou navrácenou p�dnímu fondu v lokalit� L8. 
Celková bilance je tedy 2,53 – 1,1 = 1,43 ha 
Veškeré plochy zábor� jsou ur�eny pro bydlení. Plochy jsou navrženy v místech, kde dopl�ují 
kompaktní tvar sídla. Plocha Z2 sousedí se zastav�ným územím Radošovic. Navrženými zábory 
nedojde k narušení zem�d�lských hospodá�ských celk� a zp�sobu pé�e o kulturní zem�d�lskou 
krajinu. 
Plochy pro bydlení jsou navrženy v urbanisticky nejhodn�jších lokalitách. Uzavírají vn�jší hranu 
zastav�ného území. Pro další limitující jevy v území není možné umístit zastavitelné plochy do lokalit 
s nižší bonitou zem�d�lských p�d  

PUPFL: 
Zm�na �.2 nenavrhuje zábory pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa. 

II.o) Údaje o po�tu list	 od	vodn�ní zm�ny �.2 územního plánu a po�tu výkres	
grafické �ásti od	vodn�ní   

1. Dokumentace od�vodn�ní zm�ny �.2 územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 9 list�
textové �ásti (strany 10 až 18). 

2. Grafická �ást od�vodn�ní územního plánu obsahuje celkem 2 výkresy. 

II/1 – Koordina�ní výkres 1 :    5 000 

II/2  - Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu  1 :    5 000 

II/3 – detail lokality L5 1:     1 000 














