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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou územně plánovacích dokumentací obcí v chráněné 

krajinné oblasti Blanský les v jednom ORP Český Krumlov. Úvodní část je věnována teorii územně 

plánovacích nástrojů a legislativním požadavkům pro zpracovávání a vydávání územně plánovacích 

dokumentací. V Analýze jsou následně hodnoceny územní plány jednotlivých obcí z hlediska plnění 

zákonných povinností a obsahových náležitostí ve vazbě na ochranu přírody a krajiny. Výsledkem 

vyhodnocení je individuální soupis problémů jednotlivých územních plánů. Poslední a návrhová část 

se zabývá možnostmi řešení nalezených problémů a doporučuje opatření pro jejich eliminaci. 

Výstupem celé práce je rovněž zpráva o uplatňování územního plánu pro jednu vybranou obec. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the issues of spatial planning documentation of municipalities in the 

protected landscape area Blanský les in one ORP Český Krumlov. The first part is focused on the 

theory of spatial planning tools and legislative requirements for processing and publishing spatial 

planning documentations. The Analysis then evaluates the land use plans of individual municipalities 

in terms of compliance legislative obligations and content requirements in relation to the nature and 

landscape protection. The result of the evaluation is an individual list of problems of each land use 

plan. The last design part deals with the possibilities of solving the found problems and recommends 

measures for their elimination. The output of the whole work is also a report on the application of 

the land use plan for one selected municipality. 
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MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZCHÚ – Maloplošné zvláště chráněné území 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NKP – Národní kulturní památka 

NP – Národní park 

NPP – Národní přírodní památka 

NPR – Národní přírodní rezervace 

NPÚ – Národní památkový ústav 

NRBC – Nadregionální biocentrum 

NRBK – Nadregionální biokoridor 

OP – Ochranné pásmo 

OPK – Ochrana přírody a krajiny 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

PP – Přírodní památka 

PR – Přírodní rezervace 

 

PUPFL – Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR – Politika územního rozvoje 

RBC – Regionální biocentrum 

RBK – Regionální biokoridor 

RP – Regulační plán 

RURÚ – Rozbor udržitelného rozvoje území 

RZV – Rozdílný způsob využití 

STG – Skupina typů geobiocénů 

ÚAP – Územně analytické podklady 
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ÚPD – Územně plánovací dokumetace 

ÚPO – Územní plán obce 

ÚPP – Územně plánovací podklady 

ÚPSÚ (ÚPnSÚ) – Územní plán sídelního útvaru 

ÚRP – Územní rozvojový plán 

URÚ – Udržitelný rozvoj území 

ÚS – Územní studie 

ÚSES – Územní systém ekologické stability 

ÚSK – Územní studie krajiny 

ÚÚP – Úřad územního plánování 

ÚÚR – Ústav územního rozvoje 

VKP – Významný krajinný prvek 

VTL – Vysokotlaký  
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá územně plánovací dokumentací obcí v chráněné krajinné oblasti 

Blanský les, které zároveň spadají pod obec s rozšířenou působností Český Krumlov. Konkrétně  

se jedná o obce Brloh, Český Krumlov, Holubov, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Nová Ves, Přísečná, Srnín 

a Zlatá Koruna. Území obce s rozšířenou působností Český Krumlov je v chráněné krajinné oblasti 

Blanský les převažující. Zmíněné obce byly vybrány proto, že případná doporučení jsou snadněji 

uplatnitelná v jednom poli působnosti obce s rozšířenou působností. Pro každou obec je hodnocen 

její územní plán, případně úplné znění po změně ve vztahu k legislativním podmínkám a k ochraně 

přírody a krajiny. Součástí diplomové práce jsou výkresy, fotodokumentace a tabulkové výstupy, 

které se nacházejí v příloze k diplomové práci. 

Mnoho územně plánovacích dokumentací obcí není zpracováno v souladu s platnou 

legislativou a často dochází k nesrovnalostem a nedostatkům, které zabraňují správnému  

a udržitelnému rozvoji území. Často jsou tyto dokumentace zpracovávány za účinnosti již neplatné 

legislativy. Nedostatky, které nebyly dřívější legislativou dostatečně řešeny si územně plánovací 

dokumentace přenášejí i do současnosti. Mnohdy je také problém v nedostatečné kázni  

a informovanosti obcí v otázkách územně plánovací činnosti. Zároveň dochází k nenaplňování cílů 

chráněné krajinné oblasti Blanský les pro ochranu její jedinečné přírody a krajinného rázu. Tato práce 

se obecně zabývá analyzováním a doporučením k optimalizaci územně plánovací činnosti v řešeném 

území.  

Hlavním úkolem diplomové práce je zjištění, zda je v územně plánovací dokumentaci obcí 

postupováno řádně dle platné legislativy a zda nedochází k porušovaní zákonných podmínek  

pro územně plánovací činnost. Práce hodnotí obsahové náležitosti územních plánů, správné vydávání 

úplných znění po změnách, zpracovávání zpráv o uplatňování a obecné naplňování požadavků, které 

stanovuje aktuálně platná legislativa. Mimo jiné je druhořadým cílem zjistit, zda je v územně 

plánovacích dokumentacích obcí dostatečně podchycena ochrana přírody a krajiny ve vztahu 

k charakteru řešeného území a zda nevzniká potřeba dokumentace upravit.  

Prvotní část diplomové práce je věnována vymezení řešeného území se zahrnutím základních 

údajů o jednotlivých obcích a grafickému znázornění polohy řešeného území. Následuje blok 

obecných informací o územně plánovacích nástrojích a o ochraně přírody a krajiny. Jednotlivě jsou 

popsány základní, ale podstatné údaje o územně plánovacích dokumentacích, územně plánovacích 

podkladech a dalších nástrojích územního plánování. Část věnující se ochraně přírody a krajiny 

zahrnuje informace o způsobu, jakým je v České republice zajištěna ochrana přírody a krajiny včetně 

informací o chráněné krajinné oblasti Blanský les. Veškeré informace úvodního bloku vyplývají  

z legislativy územního plánování a ochrany přírody a krajiny. Zakončením této obecné části  

je seznámení se standardizací územního plánu, která je zatím jen metodickým pokynem  

pro zpracovávání nových územních plánů. Analytická část diplomové práce se již věnuje jednotlivým 

obcím, které byly hodnoceny podle různých kritérií. Úvodem každé řešené obce je karta  

se základními údaji a seznamem všech územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích 

podkladů obce. Následuje část, kde je hodnocen platný územní plán či úplné znění po změně 

z hlediska obecných obsahových náležitostí textové a grafické části vyplývajících z legislativy. Dalším 

hodnoceným aspektem územního plánu je kvalita zpracování výkresů grafické části a správnost 

vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. V návaznosti na ochranu přírody a krajiny  

je podrobněji hodnocena kapitola e) územního plánu, která se zabývá koncepcí uspořádání krajiny. 

Součástí vyhodnocení každé obce je souhrnný výčet zásadních problémů jejího územního plánu. 

Analytická část je zakončena poznatky v oblasti problematiky územního plánování v řešeném území, 

které vyplynuly z odborné konzultace se Správou chráněné krajinné oblasti Blanský les. Posledním 

blokem diplomové práce je část návrhová, kde jsou uvedena konkrétní doporučení pro každou obec, 

aby došlo k optimalizaci územně plánovací činnosti v řešeném území. Výstupem celé práce je rovněž 

zpráva o uplatňování územního plánu pro konkrétní obec, která je nejvíce problematická 

v aktuálnosti a uplatnitelnosti svého územního plánu. 
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Obrázek 1: Schéma řešeného území včetně umístění v rámci Jihočeského kraje 

1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je území obcí Jihočeského kraje v překrytí dvou různých oblastí. Přesněji  

se jedná o obce zasahující do chráněné krajinné oblasti Blanský les a zároveň spadající pod obec 

s rozšířenou působností Český Krumlov. Hodnocení územně plánovacích dokumentací se proto bude 

dotýkat ochrany přírody a krajiny v CHKO Blanský les. Tato specifická volba území byla provedena 

hlavně proto, že jsou územně plánovací dokumentace obcí jednotně hodnoceny právě v území jedné 

obce s rozšířenou působností a výsledné výstupy této práce jsou pak lépe uchopitelné pro případnou 

aplikaci. Zároveň je ze schématu na obrázku č. 1 patrné, že území obce s rozšířenou působností Český 

Krumlov pokrývá téměř celé území chráněné krajinné oblasti. Obce zbývajících ORP, v této práci 

nehodnocené, zasahují do území spíše okrajově. Zároveň tyto obce požadují z chráněné krajinné 

oblasti Blanský les při novém vyhlášení vyjmout svá zastavěná či zastavitelná území, případně i celá 

katastrální území. Řešenými obcemi jsou konkrétně obce Brloh, Český Krumlov, Holubov, Chvalšiny, 

Kájov, Křemže, Nová Ves, Přísečná, Srnín a Zlatá Koruna. Základní údaje k řešeným obcím  

jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

 

Tabulka 1: Základní informace o řešených obcích [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Statut 
Katastrální 

území 

Rozloha 

[km2] 

Počet obyvatel 

(k 1. 1. 2021) 

Brloh Obec 6 46,2 1 091 

Český Krumlov Město 6 22,2 12 788 

Holubov Obec 2 15,6 1 099 

Chvalšiny Obec 4 28,0 1 224 

Kájov Obec 5 49,9 1 870 

Křemže Městys 2 38,1 2 931 

Nová Ves Obec 1 9,9 411 

Přísečná Obec 1 6,3 194 

Srnín Obec 1 6,7 324 

Zlatá Koruna Obec 3 8,8 796 
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2 Územně plánovací nástroje 

Územně plánovací nástroje jsou prostředky pro vykonávání státní správy v územním 

plánování. Nástroje územního plánování je možné rozdělit na politiku územního rozvoje, územně 

plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí a územní opatření. Hlavní 

rozdíl v těchto nástrojích je rozsah působnosti, a především jejich závaznost. Samotný název kategorií 

územně plánovacích nástrojů pak napovídá, že územně plánovací podklady jsou pouze nezávaznými 

podklady pro zpracovávání územně plánovacích dokumentací, které již závazné jsou. Závaznými 

nástroji jsou také politika územního rozvoje a územní rozhodnutí. 

2.1 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady slouží jako podklad pro zpracovávání územně plánovacích 

dokumentací a dalších závazných nástrojů územního plánování. Do této kategorie patří územně 

analytické podklady, které se zpracovávají v rozsahu kraje nebo obce s rozšířenou působností. Dalším 

územně plánovacím podkladem jsou územní studie, které mohou být různého pole působnosti  

a různého zaměření. Na rozdíl od územně analytických podkladů nemá územní studie tak striktní 

požadavky vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho 

prováděcích právních předpisů. 

2.1.1 Územně analytické podklady 

Územně analytické podklady jsou rozsáhlým vyhodnocením a sjednocením veškerých 

informací o daném území. Rozlišují se územně analytické podklady kraje (zpracované na území 

konkrétního kraje) a územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (zpracované  

na území působnosti konkrétní obce s rozšířenou působností).  

„Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů 

nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území 

(limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného 

rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného 

rozvoje území).“ [2] 

Územně analytické podklady jak pro území kraje, tak pro území obce s rozšířenou působností 

obsahují [3]: 

1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, 

2. rozbor udržitelného rozvoje území, 

3. údaje o území 

Podklady pro rozbor a samotný rozbor udržitelného rozvoje území jsou členěny stejně  

na třináct témat (například: širší územní vztahy, příroda a krajina, vodní režim a horninové prostředí, 

rekreace a cestovní ruch apod.). V podkladech pro rozbor udržitelného rozvoje území  

je zjišťován a vyhodnocován stav vývoje území, hodnoty území, limity využití území (ve třinácti 

tématech) a jsou vyhodnocovány záměry na provedení změn v území, zatímco v samotném rozboru 

udržitelného rozvoje území jsou zjišťována a vyhodnocována pozitiva a negativa v členění  

na zmíněných třináct témat a dále také vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých 

pilířů udržitelného rozvoje území (konkrétně životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost 

společenství obyvatel). Dále jsou v rozboru udržitelného rozvoje území určeny problémy k řešení 

v územně plánovacích dokumentacích, případě také v územních studiích [3]. 

Územně analytické podklady jsou pořizovatelem průběžně aktualizovány (pokud se objeví 

nové údaje o území) a nejméně jednou za čtyři roky je dle stavebního zákona nutné provést úplnou 

aktualizaci. [2] 

„Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba  

a vlastník dopravní a technické infrastruktury v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo  

po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost.“ [2] 

V databázi územně analytických podkladů, která je průběžně aktualizována, jsou sledovány 

jevy, které je možné nalézt v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 „Databáze územně analytických podkladů obcí je zpracována minimálně v rozsahu podle části 

A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů 

a regulačních plánů. Databáze územně analytických podkladů kraje je zpracována podle přílohy  

č. 1 k této vyhlášce v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.“ [3] 

„Územně analytické podklady pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad  

s využitím územně analytických podkladů pro správní obvody obcí s rozšířenou působností  

a předkládá je k projednání zastupitelstvu kraje.“ [2] 
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2.1.2 Územní studie 

„Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití  

a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.“ [2] 

Územní studie se může týkat například krajiny, úpravy či rozvoje veřejné infrastruktury, 

úpravy či rozvoje územního systému ekologické stability, veřejných prostranství apod. Obsah, rozsah, 

cíle a účel územní studie je pořizovatelem určen v jejím zadání. [2] 

Územní studie je pořizována pořizovatelem [2]: 

1. z vlastního podnětu 

2. z jiného podnětu 

3. pokud je tak uloženo územně plánovací dokumentací 

„Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou 

úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, 

že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady.“ 

[2] 

„Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití, návrh na vložení dat 

o této studii do evidence územně plánovací činnosti.“ [2]  

Územní studii je nutné prověřit z hlediska aktuálnosti řešení. Toto prověření zajišťuje 

pořizovatel územní studie nejpozději do osmi let od posledního vložení dat do evidence územně 

plánovací činnosti. Pokud je prověřením zjištěna možnost dalšího využití územní studie, vloží tuto 

skutečnost pořizovatel do zmíněné evidence. V opačném případě (nebo pokud je územní studie 

v rozporu s právními předpisy) jsou údaje o územní studii Ministerstvem pro místní rozvoj (případně 

jinou pověřenou organizační složkou státu) z evidence vypuštěny. [2] 

2.2 Územně plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentace jsou strukturovaným a závazným nástrojem pro územně 

plánovací činnost v příslušném rozsahu působnosti. Pro území obcí jsou rozlišovány územní plány  

a regulační plány, pro území krajů zásady územního rozvoje. Nově po poslední novele stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. účinné od 1. 1. 2021 byl doplněn územní rozvojový plán pro území celé České 

republiky.  

Územně plánovací dokumentace ve vyšším postavení, náležející rozsáhlejší oblasti uplatnění, 

je vždy závazná pro všechny dokumentace nižší, které nadřazenější dokumentaci zpřesňují. Výjimkou 

je regulační plán vydaný krajem, který je pak závazný i pro územní plány obcí. Všechny následující 

územně plánovací dokumentace jsou vydávány formou opatření obecné povahy. 

2.2.1 Územní rozvojový plán 

Územní rozvojový plán je dokument pořizovaný a vydávaný Ministerstvem pro místní rozvoj 

na základě politiky územního rozvoje pro celé území ČR. [2] 

„Územní rozvojový plán je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, 

územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Územní rozvojový plán  

ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 

obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.“ [2] 

Územní rozvojový plán vymezuje plochy a koridory, které svým významem přesahují území 

jednoho kraje nebo jsou stanovené politikou územního rozvoje. Dále veřejně prospěšné stavby, 

veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a asanační 

území, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Rovněž stanovuje účel pro vymezení 

těchto ploch a koridorů, podmínky pro rozhodování v území, pořadí provádění změn v území  

a kompenzační opatření. Obsahem textové části odůvodnění územního rozvojového plánu jsou dále 

výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

a stanoviska ministerstev či vyjádření orgánů sousedních států. [2] 

Grafická část územního rozvojového plánu se prování v měřítku 1:100 000 a obsahuje výkres 

ploch a koridorů, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a případně výkres pořadí 

provádění změn v území. Součástí grafické části odůvodnění územního rozvojového plánu je pak 

koordinační výkres a je-li to účelné, schéma širších vztahů s vazbami na území sousedních států. [2] 

„Aktualizace územního rozvojového plánu se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu 

měněných částí.“ [2] 

Při aktualizaci je Ministerstvem životního prostředí stanoveno, zda má být návrh aktualizace 

posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Pokud je potřeba návrh aktualizace z hlediska 

životního prostředí posoudit, zpracovává se také vyhodnocení vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj 

území. [2] 

„Ministerstvo pro místní rozvoj zajistí vyhotovení úplného znění územního rozvojového plánu 

po jeho aktualizaci a toto vyhotovení po nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem o účinnosti.“ 

[2] 

Nově zpracovávaný zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon, který je účinný od 1. 7. 2023, 

územním rozvojovým plánem nahrazuje méně přesnou politiku územního rozvoje, která je novým 

stavebním zákonem úplně zrušena. 
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2.2.2 Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje jsou závazným územně plánovacím nástrojem, který pro území 

kraje zpřesňuje požadavky z politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu. 

Pořizovatelem je krajský úřad a jsou vydávány zastupitelstvem kraje jako opatření obecné povahy. 

[2] 

„Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, 

regulačních plánů a pro rozhodování v území.“ [2] 

„Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle  

a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a územním rozvojovým plánem, 

určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.“ [2] 

Zásady územního rozvoje konkrétněji vymezují [3]: 

• rozvojové oblasti a osy republikového významu 

• rozvojové oblasti a osy nadmístního významu 

• specifické oblasti republikového významu 

• specifické oblasti nadmístního významu 

• rozvojové plochy 

• plochy a koridory pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nadmístního významu 

• územní systém ekologické stability nadmístního významu 

• územní rezervy 

• zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

• plochy a koridory veřejně prospěšných staveb 

• plochy a koridory veřejně prospěšných opatření 

• asanační území nadmístního významu 

• plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií 

• plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 

Mimo vymezování výše zmíněných ploch a koridorů zásady územního rozvoje také stanovují 

cílové charakteristiky krajin, požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí, pořadí změn 

v území a kompenzační opatření. S návrhem zásad územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území, kde se popíšou a vyhodnotí zjištěné či předpokládané závažné vlivy 

na životní prostředí. Zásady územního rozvoje mohou zadat pro určité plochy či koridory územní 

studii či regulační plán, u regulačního plánu z podnětu je součástí i lhůta pro jeho vydání.  

Při aktualizaci zásad územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

jen pokud Ministerstvo životního prostředí stanoví potřebu posouzení vlivů aktualizace na životní 

prostředí. Nejpozději do 4 let od vydání zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace  

je zastupitelstvu kraje předložena ke schválení zpráva o uplatňování. [2] 

2.2.3 Územní plán 

Územní plán je dalším závazným nástrojem, který slouží pro naplňování cílů a úkolů územního 

plánování, jako prostředek pro výkon státní správy v podrobnosti jednotlivých obcí a jako zpřesnění 

cílů a úkolů vyplývajících ze zásad územního rozvoje, územního rozvojového plánu a politiky 

územního rozvoje. Územní plán se uplatní na celém území obce, vymezené části nebo celém území 

hlavního města Prahy, na celém území vojenského újezdu a je závazný pro pořízení a vydání 

regulačního plánu obcí, pro rozhodování v území a územní plán hlavního města Prahy i pro územní 

plán vymezené části hlavního města Prahy. Obsah územního plánu je možné rozdělit na část 

výrokovou a část odůvodnění, kdy pro oba tyto oddíly je zpracována textová a grafická část. Výroková 

část obsahuje již závazné prvky, zatímco odůvodnění zdůvodňuje, proč bylo ve výroku o něčem 

rozhodnuto. [2] 

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce [2]: 

• z vlastního podnětu, 

• na návrh orgánu veřejné správy, 

• na návrh občana obce, 

• na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 

nebo stavbě na území obce, 

• na návrh oprávněného investora 

Následující textové a grafické náležitosti výrokové části a části odůvodnění územního plánu 

vycházejí z přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. Některé kapitoly jsou 

krátce komentovány. 

 

Textová část výroku územního plánu obsahuje [3]: 

a) vymezení zastavěného území, 

Kapitola obsahuje základní informace o zastavěném území, včetně toho, jak bylo vymezeno  

a případně z jakých podkladů. 

b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 

Stanovuje a vysvětluje, jaká je hlavní koncepce pro rozvoj území a jakým způsobem a za jakých 

podmínek bude zajištěna ochrana přírodních, kulturních a dalších hodnot v území.  

c) urbanistickou koncepci,  

Zajišťuje smysluplné uspořádání stávající i nové zástavby a obecně popisuje, jak se bude dané sídlo 

do budoucna rozvíjet. Kapitola zahrnuje taktéž urbanistickou kompozici a vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. 
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d) koncepci veřejné infrastruktury,  

Stanovuje podmínky pro umisťování a využití technické a dopravní infrastruktury. Popisuje, v jakém 

stavu infrastruktura je a jaké úpravy jsou potřeba, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení 

ploch a koridorů a stanovení podmínek pro jejich využití. 

e) koncepci uspořádání krajiny,  

V této kapitole územního plánu je popsáno, jaké jsou hlavní znaky okolní krajiny, jsou zde vymezeny 

plochy s rozdílným způsobem využití, plochy změn v krajině a jsou stanoveny podmínky pro jejich 

využití. Dále kapitola zahrnuje vymezení a popis územního systému ekologické stability, prostupnosti 

krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 

surovin a dalších prvků, které souvisejí s využíváním krajiny.  

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Zejména je pro jednotlivé kategorie ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

o obecných požadavcích na využívání území určeno, jaké je jejich hlavní, přípustné a nepřípustné 

využití spolu s regulativy a podmínkami plošného a prostorového uspořádání pro stávající i novou 

zástavbu (například velikost a maximální zastavěnost stavebního pozemku, výšková regulace stavby 

nebo požadavky na tvar a sklon střech). Vše se většinou odvíjí od charakteru krajiny a krajinného rázu 

daného území. 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření  

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům  

a stavbám vyvlastnit, 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 

právo,  

Mimo vymezení jsou také uvedena například parcelní čísla pozemků, název katastrálního území,  

a také v čí prospěch je předkupní právo zřizováno. 

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

 

Případně může výroková část obsahovat také [3]: 

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření, 

b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, 

c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii 

do evidence územně plánovací činnosti, 

 

 

d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude 

jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 

přiměřené lhůty pro jeho vydání, 

e) stanovení pořadí změn v území (etapizace), 

f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

„V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické 

části.“ [3] 

 

Grafická část výroku územního plánu obsahuje [3]: 

Povinné výkresy: 

1) Výkres základního členění území 

„vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v 

krajině, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním 

regulačního plánu, a vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu“ [3] 

2) Hlavní výkres 

„obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně 

ploch změn v krajině a územního systému ekologické stability, koncepci veřejné infrastruktury včetně 

vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní 

rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech,“ [3] 

3) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

Nepovinné výkresy: 

1) výkres pořadí změn v území 

2) výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu 

3) schémata 
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Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje [3]: 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v 

rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným 

postupem, 

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s 

odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

d) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení, 

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa, 

Pokud se jedná o změnu územního plánu, je také vyznačen text, kterým se územní plán mění. 

 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje [3]: 

1) koordinační výkres, 

2) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států, 

3) výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

Pokud se zpracovává úplné znění územního plánu po změně, je z grafické části odůvodnění 

povinný pouze koordinační výkres. [3] 

 

Změny územního plánu a úplná znění po těchto změnách 

Změny územního plánu jsou pořizovány dvěma způsoby. První možností je pořízení na základě 

zprávy o uplatňování, která je pořizovatelem do 4 let od vydání územního plánu předložena 

zastupitelstvu. Na základě této zprávy se může zpracovat návrh územního plánu nebo návrh  

jeho změny. Při schválení zprávy o uplatňování územního plánu může být zastupitelstvem určeno,  

že se použije zkrácený postup pořízení změny. Druhá možnost pořízení změny je na základě 

rozhodnutí zastupitelstva, při které se zpráva o uplatňování nezpracuje. Při rozhodnutí o pořízení 

změny územního plánu zastupitelstvem může toto zastupitelstvo uvést, že se pro změnu použije 

zkrácený postup pořízení. Změna nabývá účinnosti doručením změny a úplného znění po této změně 

územního plánu veřejnou vyhláškou. [2] 

Textová část změny územního plánu vychází z posledního úplného znění a je dělena  

na výrokovou část a část odůvodnění. Z části odůvodnění je povinné vyhotovit koordinační výkres. 

Výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu  

se v odůvodnění vyhotoví jen pokud se změny dotýkají i těchto výkresů. Úplné znění po změně 

územního plánu již v textové části neobsahuje odůvodnění a v grafické části jsou vyhotoveny úplné 

výkresy, které byly řešeny při změně. V grafické části odůvodnění úplného znění po změně je povinný 

koordinační výkres. [3] 

Zpráva o uplatňování územního plánu 

Zpráva o uplatňování je dokument, který je obecně zpracováván v podrobnosti politiky 

územního rozvoje, zásad územního rozvoje, nebo územního plánu. Zprávu o uplatňování územního 

plánu je pořizovatel povinen vyhotovit každé 4 roky od vydání posledního územního plánu nezávisle 

na jeho změnách či úplných znění. Hlavním úkolem zprávy o uplatňování je posoudit, jak jsou 

naplňovány stanovené potřeby a cíle v území, zda je územní plán i nadále uplatnitelný a nevyplývá 

potřeba jej upravit (například při změně nadřazené dokumentace). Ze zprávy o uplatňování je 

možným výstupem buďto potřeba pořízení změny územního plánu, nutnost pořídit nový územní 

plán, nebo nevyplyne ani jedna z těchto variant a územní plán není nutné upravovat. Zároveň může 

zpráva o uplatňování zadat zkrácený postup pořízení změny. Zprávu o uplatňování územního plánu 

projednává v samostatné působnosti zastupitelstvo obce. [2] 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje [3]: 

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 

nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, 

c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem, 

d) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona, 

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, 

f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů  

na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast, 

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 

variant vyžadováno, 

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny  

a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, 

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 

j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
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2.2.4 Regulační plán 

Regulační plán je závazným dokumentem pro rozhodování v území v lokální podrobnosti  

a je podřazený územnímu plánu. Výjimkou je regulační plán vydaný krajem, který je pak závazný 

rovněž pro územní plány a regulační plány vydané obcemi. Regulační plán je vydáván formou 

opatření obecné povahy z podnětu či na žádost. V obou případech je vydáván zastupitelstvem obce, 

v případě regulačního plánu kraje je vydáván zastupitelstvem kraje. Pořizovatelem je pak  

dle podrobnosti obecní nebo krajský úřad. Povinnost aktualizace regulačního plánu stanovena není. 

Pokud se však změní podmínky, za kterých byl regulační plán vydán, jsou obec či kraj povinni zajistit 

změnu nebo regulační plán úplně zrušit. Na pořízení změny regulačního plánu je možné použít 

zkrácený postup pořizování [2] 

O pořízení regulačního plánu z podnětu rozhodne [2]: 

• zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního rozvoje, 

• zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem, 

• zastupitelstvo obce, není-li vydán územní plán 

Pořízení regulačního plánu na žádost [2]: 

• Fyzické osoby 

• Právnické osoby 

2.3 Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje je závazným dokumentem pro územní rozvojový plán, zásady 

územního rozvoje, územní plány, regulační plány a rozhodování v území. Jedná se o nejvyšší úroveň 

závazné dokumentace. Politika územního rozvoje je pořizována ministerstvem pro místní rozvoj  

pro celé území České republiky a je schvalována vládou ČR. [2]: 

„Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů 

územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména  

s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto 

úkolů.“ [2]: 

Politikou územního rozvoje jsou vymezeny [2]: 

• republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

• rozvojové oblasti a rozvojové osy 

• specifické oblasti 

• koridory a plochy dopravní infrastruktury 

• koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

• další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování 

 

3 Zajištění ochrany přírody a krajiny 

Ochrana přírody a krajiny je zajištěna především zákonem č. 114/1992 Sb. České národní rady 

o ochraně přírody a krajiny.  

 „Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět  

k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních 

hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských 

společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální 

a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.“ [5] 

„Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu  

a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva,  

o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné 

celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.“ [5] 

Ochrana přírody a krajiny se dá rozdělit na dvě kategorie. První kategorií je obecná ochrana 

přírody a krajiny, která určuje základní podmínky ochrany přírody, platné obecně, vždy a po celém 

území. Druhou kategorií jsou zvláště chráněná území, kde je na vymezených plochách určeno, jakým 

způsobem bude zajištěna ochrana přírodních a jiných hodnot. Mimo zvláště chráněná území zajišťuje 

zákon o ochraně přírody a krajiny zvláštní ochranu i vybraným vzácným druhům rostlin a živočichů  

a dle ohrožení je rozděluje do kategorie kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených.  

Dále jsou součástí ochrany přírody i chráněná území evropského významu, které se označují  

jako Natura 2000. [5] 

3.1 Obecná ochrana 

Obecná ochrana, jak již bylo zmíněno, platí po celém území České republiky a stanovuje 

podmínky ochrany krajiny, rostlin, živočichů a v neposlední řadě i ochrany neživé přírody. Nástrojem 

pro ochranu krajiny je například územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, 

přírodní park, ochrana krajinného rázu nebo přechodně chráněná plocha. Podmínky obecné ochrany 

živočichů a rostlin se týkají zejména jejich poškozování, sběru a odchytu. Součástí podmínek ochrany 

rostlin a živočichů jsou nástroje na ochranu volně žijících ptáků a ochrana mimolesních dřevin. [5] 

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Jedná se o kostru vzájemně navazujících prvků v krajině, které zajišťují udržení přírodní 

rovnováhy. Je velmi důležité, aby byly prvky vzájemně propojeny, jinak dochází k narušení jejich 

funkčnosti. Těmito prvky jsou biocentra, která slouží k trvalému udržení přírodě blízkých 

ekosystémů, biokoridory zajišťující migraci mezi biocentry a interakční prvky. Interakční prvky nejsou 

vždy propojeny, ale zajišťují podmínky pro trvalý pobyt organismů a rozšiřují působení biocenter  



15 
 

a biokoridorů do větší vzdálenosti. ÚSES je závazný, pokud je součástí územně plánovací 

dokumentace, může být vymezen jako veřejně prospěšné opatření a za jeho aktuálnost zodpovídá 

orgán ochrany přírody. ÚSES lze rozdělit na tři úrovně dle významu, konkrétněji na nadregionální, 

které vymezuje Ministerstvo životního prostředí a velikostně se jedná o oblasti nad 1000 hektarů. 

Další úrovní je regionální s plochou od 10 do 50 hektarů, které vymezuje krajský úřad a nejnižší úrovní 

je ÚSES místní nebo také lokální s rozlohou do 10 hektarů, které mimo národní parky a chráněné 

krajinné oblasti vymezují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. [6] 

 

Významné krajinné prvky 

„Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 

jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.“ [5] 

Významným krajinným prvkem může být i jiná část krajiny, kterou takto zaregistruje orgán 

ochrany přírody. Může se jednat například o různé travní porosty, remízy, mokřady, skalní útvary, 

historické parky, zahrady a další. [5] 

 

Ochrana krajinného rázu 

Krajinný ráz je charakteristický vizuální projev krajiny, který vyjadřuje typické a specifické 

přírodní, kulturní a historické hodnoty. Ochrana krajinného rázu je pak zajištěna zejména regulativy 

orgánu ochrany přírody, který dává souhlas k povolování a umisťování staveb. Orgán ochrany přírody 

také může zřídit obecně závazným předpisem přírodní park, který zajistí ochranu krajinného rázu 

před poškozením nebo narušením stavu v území, které není součástí zvláštní ochrany. [5] 

„Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které  

je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky 

ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.“ [5] 

3.2 Zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území jsou území se specifickými podmínkami ochrany pro danou oblast  

a jsou velmi významným nástrojem ochrany přírody a krajiny. Dle rozsahu se dají zvláště chráněná 

území rozdělit na dvě kategorie. První kategorií jsou velkoplošná zvláště chráněná území, do kterých 

patří národní parky a chráněné krajinné oblasti. Druhou kategorií jsou maloplošná zvláště chráněná 

území, která zahrnují národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky  

a přírodní památky. [5] 

 

3.3 Natura 2000 

NATURA 2000 je mezinárodní soustava chráněných lokalit na evropské úrovni. Soustava je 

rozdělena na dvě kategorie, kterými jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Do národního 

seznamu evropsky významných lokalit jsou zařazeny lokality, které významně přispívají k udržení 

nebo obnově evropských stanovišť či evropsky významného druhu. Ptačí oblasti jsou území, která 

byla vymezena jako nejvhodnější pro ochranu populací druhů ptáků stanovených právními předpisy 

Evropských společenství. [5]  

Natura 2000 je z hlediska územního plánování zásadní, jelikož je při procesech územně 

plánovací činnosti posuzován vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

3.4 Chráněná krajinná oblast Blanský les 

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena vyhláškou č. 197/1989 Sb. ministerstva 

kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les.  

„Posláním oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích 

typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání 

krajiny a jejích přírodních zdrojů.: [7] 

Hlavním předmětem ochrany je krajinný ráz a přírodě blízké ekosystémy se vzácnými druhy 

rostlin a živočichů. Téměř 60 % celého území je zalesněno, což naznačuje již samotný název chráněné 

krajinné oblasti. V oblasti jsou zachovány prvky lidové architektury, rozptýlená zástavba na výše 

položených svazích, nebo také urbanisticky a strukturně hodnotná sídla. Oblast je také bohatá  

na památkové objekty, kterých je zde k nalezení přes 100. [8] 

Chráněná krajinná oblast Blanský les je velmi specifická kombinací vysokých zalesněných 

vrchů Blanského lesa a rovinatých nížin Křemžské kotliny, které utvářejí velmi zajímavé pohledy  

a průhledy. Dominantou celého území je pak hora Kleť s věžovitou vyhlídkou a vysílačem. Vysílač  

je mimo zajištění technické podpory území i orientačním bodem a technickou dominantou, která je 

typická pro toto území a jasně určuje, kde se člověk nachází. Možná i to je důvod, proč je vysílač  

na hoře Kleť spolu s vyhlídkou vyobrazen ve znaku oblasti. 

V současné době je CHKO Blanský les rozdělena jen na 3 zóny ochrany, což neodpovídá 

metodickým zásadám. Vzhledem k tomu, že je vymezení třístupňové zonace součástí výnosu o zřízení 

CHKO Blanský les, nelze ji samostatně upravit bez celkového přehlášení oblasti. V průběhu roku 2016 

již proběhl neúspěšný pokus v podobě předjednání změn s dotčenými obcemi. Obce, kterými probíhá 

hranice CHKO v tomto případě požadovali vyjmutí svých zastavěných či zastavitelných území, 

případně i celých katastrálních území. [8] 

Aktuálně je v meziresortním řízení návrh na nový zřizovací výnos s opravenou zonací. Nová 

zonace byla v roce 2019 předjednána s obcemi, ale stále dochází k dohadům.   



16 
 

4 Standardizace územního plánu 

Standardizace územního plánu je metodickým nástrojem Ministerstva pro místní rozvoj, který 

upravuje, jakým způsobem by měl být zpracován standartní územní plán. Byl vytvořen především  

pro účely sjednocení grafické části územních plánů tak, aby byla zajištěna lepší přehlednost, 

srozumitelnost a čitelnost. [9] 

Standardizace upravuje z grafické části především [9]:  

• Výkres základního členění území,  

• Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

• vybrané prvky Hlavního výkresu.  

 

Grafickou část odůvodnění a zbývající výkresy či schémata části výrokové standardizace 

neřeší. Neřešená část či vlastní mapové dílo se doporučuje potlačit do šedých odstínů. Výškopis 

hlavního výkresu by měl být znázorněn formou vrstevnic. Mimo jiné standardizace zavádí podmínky 

pro zpracování vektorových dat jak pro práci v systémech GIS, tak pro práci v systémech CAD včetně 

typologie a obsahových náležitostí vrstev. [9] 

„Standard se vztahuje jak na tvorbu nových územních plánů, tak na změny stávajících 

územních plánů a na jejich úplná znění.“ [9] 

Standardizované plochy s rozdílným způsobem využití jsou děleny na 3 úrovně, z nichž  

I. úroveň vychází z legislativy, II. úroveň je předmětem standardizace a III. úroveň je doplněním 

dalších specifických vlastností. Druhá úroveň, kterou standardizace upravuje, je již součástí vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v budoucím znění účinném od 1. 7. 2022.  

Standardizace je v současné době pouze doporučením, avšak s nabytím účinnosti novely 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a o způsobu evidence územně plánovací činnosti bude standardizace povinná pro všechny 

pořizované územní plány, jejich změny a úplná znění. 

 

Standardizované jevy 

Standardizované jevy jsou jevy, které standardizace upravuje a řeší. Jedná se o jevy náležející 

již zmíněným výkresům grafické části územního plánu, jako je Výkres základního členění území, 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a vybrané prvky Hlavního výkresu. [9] 

„Pod pojmem „standardizované jevy územního plánu“ se v této metodice rozumí ty jevy,  

pro které je požadováno odevzdání ve formě standardně strukturovaných vektorových digitálních dat. 

Z obsahového hlediska se jedná o všechny podstatné jevy stanovené územním plánem.“ [9] 

 

Konkrétněji se jedná o jevy [9]: 

• Řešené území 

• Vymezení částí územního plánu s prvky regulačního plánu 

• Zastavěné území 

• Plochy s rozdílným způsobem využití 

• Plochy zastavitelné 

• Plochy přestavby 

• Plochy změn v krajině (takové plochy, u kterých se předpokládá změna ze stávajícího využití 

nezastavěného území na jiné využití nezastavěného území. Typickým příkladem může být 

změna z pole na les.) 

• Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci, územní studií či regulačním plánem 

• Plochy a koridory územních rezerv 

• Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 

• Koridory dopravní a technické infrastruktury 

• Územní systém ekologické stability 

• Systém sídelní zeleně 

• Systém významných veřejných prostranství 
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5 Analýza územních plánů jednotlivých obcí 

Pro jednotlivé obce byly individuálně vyhledány a ověřovány jejich územně plánovací 

dokumentace a územně plánovací podklady. Každá obec je zpracována na kartě, která obsahuje 

údaje o polohovém vymezení obce, ortofotografii hlavního sídla [10], fotografii ze vzduchu [12], 

základní údaje o obci [1] a přehledový výpis všech územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů obce. Tyto údaje o územně plánovacích dokumentacích a podkladech  

jsou z většiny sbírány v evidenci územně plánovací činnosti [13]. Informace o územních plánech  

jsou zároveň ověřovány na geoportálu Jihočeského kraje [14], na webových stránkách jednotlivých 

obcí a na úřadu územního plánování v Českém Krumlově. Analýza rovněž zahrnuje soupis 

pozemkových úprav v řešeném území, které jsou uvedeny v tabulce č. 22 a přehled všech plánů péče 

maloplošných zvláště chráněných území v řešeném území uvedené v tabulce č. 23. Obě tyto tabulky  

jsou součástí příloh k diplomové práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Metodika hodnocení 

Každý územní plán či úplné znění je hodnoceno na základě plnění podmínek současně 

platného zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. V úvodu je analyzováno, zda jsou územní plány, jejich 

změny a úplná znění zpracovány v souladu s legislativními povinnostmi a zda nedochází k porušování 

zákona ve smyslu chybějících či nezpracovaných dokumentací. 

Následně jsou hodnoceny obsahové náležitosti textové i grafické části obecně. Obě části 

územního plánu jsou porovnány s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti,  

kde je uveden konkrétní obsah textové části a výkresy části grafické územního plánu. Souhrnný výpis 

plnění obsahových náležitostí je znázorněn v tabulce č. 24 v příloze k diplomové práci. 

Po obecném hodnocení následuje vyjádření ke kvalitě grafického zpracování výkresové části. 

Zejména je pak zaměřeno na čitelnost, přehlednost, informační hodnotu, podrobnost a volbu 

symbologie. 

Dalším hodnoceným segmentem územního plánu jsou plochy s rozdílným způsobem využití 

kapitoly f) územního plánu. V této části jsou plochy porovnávány s plochami uvedenými ve vyhlášce 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  Je hleděno na správnost terminologie 

jednotlivých ploch, provázanost mezi textovou a grafickou částí, označování ploch a správné určení 

podmínek hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití včetně podmínek 

plošného a prostorového uspořádání. V hodnocení je zohledněno stáří územních plánů. 

Podrobnějšímu hodnocení v této práci podléhá kapitola e), která se zabývá koncepcí 

uspořádání krajiny. Již zmíněná příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti uvádí v názvu 

kapitoly e) jaká konkrétní témata mají být územním plánem v této kapitole řešena. Kapitola  

e) je v územních plánech sledována a je hodnocena podrobnost i úplnost informací o jednotlivých 

tématech.  

Závěrem hodnocení každé obce je výčet závažných problémů územního plánu, které je nutné 

řešit a pro které budou navrhována doporučení na konci této práce. 
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Obrázek 3: Ortofoto sídla Brloh [10] Obrázek 4: Fotografie sídla Brloh ze vzduchu, autor snímku: Martin Vavera [12] 

5.2 Brloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Jaronín 

Jaronín-Kuklov 

Janské Údolí-Kovářov 

Janské Údolí 

Rojšín 

Brloh Pod Kletí 

Rozloha 

46,16 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

1091 

Starosta 

Martin Toman 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Brloh Zpracován návrh zadání 11.10.2021 Obecní úřad Brloh s určeným zastupitelem obce Za technické pomoci projektanta 

Územní plán obce Brloh Nabytí účinnosti 09.12.2002 UA Projekce  

Změna č. 1 ÚPO Brloh Nabytí účinnosti 30.01.2006 UA Projekce  

Změna č. 2 ÚPO Brloh Nabytí účinnosti 17.06.2010 UA Projekce  

Změna č. 3 ÚPO Brloh Nabytí účinnosti 11.09.2010 Architektonický ateliér Štěpán  

Změna č. 4 ÚPO Brloh Nabytí účinnosti 01.04.2011 UA Projekce  

Změna č. 5 ÚPO Brloh Nabytí účinnosti 14.03.2017 UA Projekce  

Změna č. 6 ÚPO Brloh – úplné znění Nabytí účinnosti 17.07.2019 UA Projekce  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

- - - - - 

Brloh 

Obrázek 2: Poloha obce Brloh nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 5: Výřez hlavního výkresu úplného znění územního plánu obce Brloh po změně č. 6 [15] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Obec Brloh je nejseverněji umístěnou obcí v řešeném území a je jednou z obcí s nejvíce 

katastrálními územími. Územní plán obce z roku 2002 má v současnosti platné úplné znění  

po změně č. 6.  

Textová část úplného znění je tvořena srovnávacím textem územního plánu obce a barevně 

odlišenými texty změn, což znamená, že pro každou z šesti změn je text obarven samostatnou 

barvou. Obsahově je textová část úplného znění kompletní a nic zásadního nechybí. 

Grafická část úplného znění po změně č. 6 obsahuje jen dva výkresy, kterými jsou hlavní 

výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, jak ukazuje tabulka č. 2. Tyto výkresy jsou děleny na tři 

samostatné listy, které ale nepokrývají celé území obce, což je více patrné na výkresu územních plánů 

v příloze. Grafická část postrádá výkres základního členění území a koordinační výkres, což je velký 

nedostatek. Změna č. 6 územního plánu tyto výkresy upravuje, ale z nějakého důvodu není 

zpracováno úplné znění těchto dvou výkresů, ačkoliv je vyhotovení zákonnou povinností. Kapitola  

p) textové části úplného znění územního plánu tyto chybějící výkresy neuvádí. 

V současné době bylo zahájeno pořizování nového územního plánu Brloh, konkrétně byl 

vyvěšen návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem  

a ostatními účastníky projednání spolu s veřejnou vyhláškou dne 11. 10. 2021. 

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Výkresy jsou tvořeny tak, že výkresy původního územního plánu z roku 2002 jsou překresleny 

novými jevy po změnách. Tento postup je příčinou nižšího rozlišení a nespolehlivé přesnosti. 

Katastrální mapa použitá ve výkresu zůstala také původní a nelze ji tedy považovat za aktuální. Stejně 

tak nebylo aktualizováno zastavěné území a plochy s rozdílným způsobem využití neodpovídají 

skutečnému stavu. Rušené jevy jsou obtaženy původní podkladní barvou a kombinuje se tak původní 

skenovaná verze dokumentu s digitálním překreslením. Obecně působí grafická část nedotaženě a 

neprofesionálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Přehled dokumentů textové a grafické části poslední územně plánovací dokumentaci obce Brloh 

Změna č. 6 ÚPO Brloh 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění  

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Územní plán obce Brloh po změně č.1., 2., 3., 4., 5., a 6 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok  

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb výrok 1 : 5 000 
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Obrázek 6: Plochy s RZV, hlavní výkres úplného znění územního plánu obce Brloh po změně č. 6 [15] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Územní plán obce Brloh byl vydán za platnosti zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu a plochy s rozdílným způsobem využití tedy neplní náležitosti vyplývající ze současné 

legislativy [4]. Tabulka níže vypisuje plochy s rozdílným způsobem využití, uvedené v textové části 

úplného znění územního plánu obce po změně č. 6, které byly porovnány s legendou hlavního 

výkresu. Plochy nejsou v textové a grafické části provázány a jen některé konkrétní plochy je možné 

v grafické a zároveň i textové části dohledat. Jedná se o nepřehlédnutelný nedostatek, který by měl 

být novým územním plánem již eliminován. Podmínky plošného a prostorového uspořádání a 

možnosti hlavního, přípustného, podmíněně přípustného i nepřípustného využití jsou v textové části 

správně uvedeny. 

 

Tabulka 3: Plochy s RZV, textová část úplného znění územního plánu obce Brloh po změně č. 6 [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň Označení 

Bydlení obytná zástavba nízkopodlažní B 

Soukromá zeleň - Bz, Z 

Plochy smíšené nezastavěného území ochranná a doprovodná zeleň ZO 

Smíšené bydlení a podnikání - Sb+p 

Výroba a podnikání - Vp 

Plochy výroby malá vodní elektrárna (MVE) VD 

Plochy pro zemědělskou výrobu - Vz, Vzs 

Technická vybavenost - Tv 

Plochy zemědělské, zemědělský půdní 
fond - (ZPF) 

plochy zemědělského půdního fondu pole, louky - 

plochy smíšené nezastavěného území zeleň přírodního charakteru-břehové porosty NP 

Vodní plochy a toky - Vv 

Plochy dopravní ifrastruktury - - 

Prostranství veřejné - Pv 



21 
 

Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Kapitola e) úplného znění územního plánu obce Brloh po změně č. 6 je členěna na další 

podkapitoly. První podkapitolou je koncepce uspořádání krajiny, kde je nejdříve ve dvou větách 

opakováno, že v obci je třeba chránit rozptýlenou zástavbu a dále dle § 18 odst. 5 stavebního zákona 

kapitola uvádí, že ve volné krajině lze umisťovat jen objekty technické infrastruktury či objekty  

k nezbytnému obhospodařování půdy. Dále jsou v koncepci uspořádání krajiny konkretizovány 

plochy, které nějakým způsobem zasahují do ochrany přírody a je nastaveno a zdůvodněno jejich 

využití. 

Kapitola se dále zabývá územním systémem ekologické stability, kde jsou zprvu určeny 

podmínky rozdílného způsobu využití při střetu s liniovými prvky technické a dopravní infrastruktury. 

Je výslovně uvedeno, že úpravy liniové technické a dopravní infrastruktury mají před prvky ÚSES 

přednost. Pro biocentra a biokoridory jsou stanoveny obecné podmínky, například nemožnost tvořit 

nové zastavitelné plochy uvnitř biocenter nebo zde intenzivně hospodařit. Pro již zastavěné plochy 

uvnitř nadregionálního biocentra je povolena příjezdová cesta jen v případě, že neohrozí ekologickou 

stabilitu tohoto biocentra. Pro biokoridory je stanoven větší rozsah zásahů, což je zdůvodněno tím, 

že biokoridor slouží jen pro migraci, nikoliv jako stanoviště. Na jednu stranu se zde povoluje širší 

hospodářské využití a podmíněně souběžné vedení liniových staveb, na stranu druhou se zakazuje 

umisťování staveb, intenzivní hospodaření a další činnosti snižující ekologickou stabilitu. V tomto 

směru by bylo určitě vhodnější lépe konkretizovat co je povoleno a co nikoliv. Za textovou částí 

podkapitoly územního systému ekologické stability následuje část tabulková, která popisuje 

konkrétní biocentra v obci. Tabulky obsahují číslo prvku, název, funkčnost, stávající využití, 

charakteristiku a doporučení. Ačkoliv je tabulkový výpis podrobný, jsou zde vypsány jen ty prvky 

ÚSES, které se týkají změny č. 6 a výpis tedy není úplný.  

Následuje podkapitola ochrany před povodněmi, kde je navržena revitalizace vodních toků. 

Je uvedeno, že konkrétní opatření budou upřesněna v rámci další územní a projektové dokumentace. 

Nejspíše se zde naráží na připravovanou studii Křemžské kotliny, která se přímo odtokovými poměry 

v Křemžské kotlině zabývá a chystá komplexní revitalizaci tohoto území. Dále je uvedeno,  

že při případných rekonstrukcích koryt se zejména v intravilánech mají používat přírodní materiály,  

jako dřevo a kámen a má se zajistit co nejvyšší přiblížení přírodnímu charakteru vodního toku.  

Dále kapitola zakazuje umisťování nových staveb do 20 metrů od břehové čáry a ve volné krajině 

vyžaduje dodržování protierozních opatření. Na závěr je doplněno, že je nutná další výstavba malých 

vodních nádrží na vodních tocích pro zachycení vody v krajině a dočištění odpadních vod malých sídel 

a jiných objektů. 

Co se týká podkapitoly protierozních opatření, je opět uvedena výstavba malých vodních 

nádrží, které jsou jen orientačně zakresleny v grafické části. Podrobnější podmínky a technické 

záležitosti budou řešeny v další projektové přípravě. Ke každé navrhované ploše je vymezeno,  

jak bude využita, např. suchý poldr, příkop, terénní val, zatravnění apod. 

 

Poslední podkapitolou je prostupnost krajiny, protierozní opatření, rekreace a dobývání 

nerostů. Zde je velice krátce uvedeno, že prostupnost krajiny je zachována, rekreační plochy nejsou 

navrhovány a území není zasaženo dobýváním nerostů. Rovněž je uvedeno, že se v území nenachází 

dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. U části dobývání nerostů je naproti tomu vypsán 

krátký seznam respektovaných ložiskových a poddolovaných území. Opět se jedná o rozporující 

si informace. Legenda grafické části také obsahuje položku chráněné ložiskové území,  

což je v rozporu s textovou částí a ztrácí se provázanost. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Tabulkový výpis segmentů ÚSES není úplný a není řádně provázán s grafickou částí. Nevhodné 

je upřednostnění veřejné infrastruktury před obecnou ochranou přírody, jakou ÚSES představuje.  

Je třeba rovnovážně chránit přírodu způsobem, který zároveň umožní přirozený a udržitelný rozvoj 

veřejných infrastruktur. Je doporučeno se pokusit více zaměřit na ÚSES a lépe konkretizovat 

podmínky s jakými lze umisťovat do území záměry, které jsou s prvkem v kolizi. 

Podrobněji se mohla kapitola věnovat prostupnosti krajiny a rekreaci. Krajina Blanského lesa 

nabízí nespočetné množství rekreačního využití a určitě existují informace, které by v této části měly 

být zmíněny. 

Část dobývání nerostů uvádí, že území není dotčeno dobýváním nerostů ani chráněnými 

ložisky, ačkoliv je uvedena tabulka respektovaných ložiskových či poddolovaných území a grafická 

část obsahuje položku chráněné ložiskové území. Nedostatkem je tedy neprovázaná grafická  

a textová část s rozporujícími informacemi. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• V úplném znění chybí koordinační výkres a výkres základního členění území.  

− Textová část tyto výkresy rovněž neuvádí 

• Nesprávně vymezené zastavěné území po poslední změně 

• Neprovázaná textová a grafická část, konkrétně plochy s rozdílným způsobem využití  

• Rozporující si informace kapitoly e) koncepce uspořádání krajiny. 
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Obrázek 8: Ortofoto města Český Krumlov [10] Obrázek 9: Fotografie města Český Krumlov ze vzduchu, autor: Martin Vavera [12] 

5.3 Český Krumlov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Vyšný 

Kladné-Dobrkovice 

Přísečná-Domoradice 

Český Krumlov 

Spolí-Nové Spolí 

Slupenec 

Rozloha 

22,17 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

12788 

Starosta 

Mgr. Dalibor Carda 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Český Krumlov Společné jednání 06.04.2021 nezjištěno Nový územní plán 

Územní plán města Český Krumlov Nabytí účinnosti 06.05.2006 U 24, s.r.o.  

Změna č. 01 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 31.12.2011 U 24, s.r.o.  

Změna č. 02 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 18.02.2012 UK-24, urbanistická kancelář  

Změna č. 04 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 13.05.2009 SP STUDIO, s.r.o.  

Změna č. 05 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 21.01.2010 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér)  

Změna č. 06 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 29.09.2011 SP STUDIO, s.r.o.  

Změna č. 07 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 15.12.2010 SP STUDIO, s.r.o.  

Změna č. 08 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 22.09.2016 UK-24, urbanistická kancelář  

Změna č. 09 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 27.12.2013 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér)  

Změna č. 11 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 20.03.2013 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér)  

Změna č. 12 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 07.03.2013 SP STUDIO, s.r.o.  

Změna č. 13 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 03.08.2012 SP STUDIO, s.r.o.  

Změna č. 14 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 28.06.2013 Ing. arch. Dagmar Buzu  

Změna č. 15 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 08.01.2018 NOLIMAT  

Změna č. 16 ÚPO (města) Český Krumlov Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno  

Změna č. 17 ÚPO (města) Český Krumlov Nabytí účinnosti 28.12.2016 UK-24, urbanistický atelier  

Změna č. 18 ÚPO (města) Český Krumlov Návrh-zahájení projednání 23.10.2017 UK-24, urbanistická kancelář  

Český Krumlov 

Obrázek 7: Poloha obce Český Krumlov nad základní mapou ČR [11] 
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Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Změna č. 19 ÚPO (města) Český Krumlov Návrh-zahájení projednání 26.03.2019 UK-24, urbanistická kancelář  

Změna č. 20 ÚPO (města) Český Krumlov Návrh-zahájení projednání 15.09.2020 Boq architekti  

Změna č. 21 ÚPO (města) Český Krumlov Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno  

Změna č. 22 ÚPO (města) Český Krumlov 

- úplné znění 
Nabytí účinnosti 10.03.2021 Ing. arch. Janošík Radek  

Regulační plán Domoradice - Jih Nabytí účinnosti 27.12.2016 UK-24, urbanistický atelier Pořízený z podnětu 

Regulační plán Nové Dobrokovice  

– pro území 2 zahrad 
Nabytí účinnosti 03.08.2012 SP STUDIO, s.r.o. Pořízený z podnětu 

Regulační plán Rybářská Schválení zadání 17.12.2014 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér) Pořízený z podnětu 

Regulační plán Slupenec Nabytí účinnosti 23.12.2011 SP STUDIO, s.r.o. Pořízený z podnětu 

Regulační plán Šeříková stráň Návrh-zahájení projednání 27.01.2014 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér) Pořízený z podnětu 

Regulační plán Vyšný Nabytí účinnosti 02.04.2010 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér) Pořízený z podnětu 

Regulační plán Vyšný  

- změna v lokalitě Podhájí 
Nabytí účinnosti 10.03.2021 Ing. arch. Janošík Radek Pořízený z podnětu 

Regulační plán Vyšný 

-  změna v lokalitách Novákův kopec + U lomu 
Nabytí účinnosti 11.09.2014 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér) Pořízený z podnětu 

Regulační plán Vyšný  

- Změna v lokalitách Staré Vyšný, Novákův 

kopec, Nový Dvůr, Podhájí 

Nabytí účinnosti 29.08.2019 Projektový ateliér AD Pořízený z podnětu 

Regulační plán Vyšný 

-  změna v lokalitě Staré Vyšný 
Nabytí účinnosti 06.01.2016 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér) Pořízený z podnětu 

Územně plánovací podklady obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní studie VP Jelení zahrady a  

sportovní zóny 
Schválení možnosti využití 25.02.2021 Projektil architekti s.r.o.  

Územní studie VP městské části  

Domoradice 
Schválení možnosti využití 25.02.2021 MgA. Ing. arch. Petr Uhlík  

Územní studie VP městské části  

Nové Dobrokovice 
Schválení možnosti využití 25.02.2021   

Územní studie VP městské části  

Nové Spolí 
Schválení možnosti využití 25.02.2021   

Územní studie VP městské části  

sídliště Plešivec 
Schválení možnosti využití 25.02.2021 SPORADICAL architektonická kancelář  

ÚS Český Krumlov - Chvalšinská  

- předpolí bývalého grafitového dolu  
Ověření aktuálnosti 29.06.2018 UA Projekce  

Územní studie VP kasárna Vyšný Schválení možnosti využití 25.02.2019 OV architekti s.r.o.  

Územní studie VP Vyšný Schválení možnosti využití 25.02.2019 OV architekti s.r.o.  



24 
 

Obrázek 10: Výřez hlavního výkresu úplného znění územního plánu města Český Krumlov po změně č. 22 [16] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Český Krumlov je nejvýraznější a nejzajímavější obcí v řešeném území rozkládající se na šesti 

katastrálních územích. Územní plán z roku 2006 má za sebou již mnoho změn a po poslední změně 

č. 22 bylo zpracováno úplné znění. V grafické části úplného znění chybí výkres základního členění 

území a informace o počtu výkresů není v textové části uvedena. 

Textová část úplného znění je členěna do vlastních kapitol a částečně neodpovídá příloze  

č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. [3]. V textové části je to zdůvodněno: „Ve smyslu §2, odst. 2 vyhlášky 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti v platném znění, jsou z úplného znění textové části územního 

plánu obce vypuštěny kapitoly, které podle části II. přílohy č. 7 zmíněné vyhlášky spadají do obsahu 

odůvodnění územního plánu – jako např.: kap. b.01 Širší vztahy …, b.02 Demografické údaje …, 

b.4.1Přírodní podmínky – geologické a geomorfologické poměry …, kap.e – Limity využití území …, 

kap. k – Civilní ochrana …, kap.l.02 – Vyhodnocení návrhu územního plánu z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa … . Z uvedených důvodů není 

označení kapitol úplného znění souvislé.“ 

Textová část je členěna na následující kapitoly [16]: 

a. Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce 

b. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních 

hodnot území 

c. Návrh urbanistické koncepce 

d. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití 

f. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 

g. Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady 

h. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění 

i. Návrh místního územního systému ekologické stability 

j. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 

l. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský 

půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů 

m. Návrh lhůt aktualizace 

Zhodnocení grafického zpracování 

Výkresy úplného znění jsou tvořeny podkladem z původního nedigitálního územního plánu, 

přes který je překreslena nová katastrální mapa a jsou doplněny nové jevy po změnách. Takto 

tvořená grafika na první pohled nevypadá špatně, nicméně díky použití tohoto způsobu vznikají 

v některých místech nepříjemné překryvy a výkres místy upadá do nepřehlednosti. Pro označení 

ploch s rozdílným způsobem využití je volen temný odstín modré, což v tmavších plochách způsobuje 

nespolehlivou čitelnost. Koordinační a hlavní výkres jsou doplněny o obsahově i graficky identickou 

legendu, ačkoli výkresy znázorňují různé jevy. Jedná se o neupravenou legendu z územního plánu 

před změnami. Koordinační výkres tedy obsahuje nepopsané a nevysvětlené jevy. 

Tabulka 4: Přehled dokumentů textové a grafické části poslední územně plánovací dokumentace města Český Krumlov 

Změna č. 22 ÚPO města Český Krumlov 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část Výrok i odůvodnění  

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres/Koordinační výkres výrok/odůvodnění 1 : 5 000 

Hlavní výkres - odkanalizování výrok 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 25 000 

Úplné znění ÚPO Český Krumlov po změnách č. 4, 5, 7, 6, 1, 2, 13, 12, 11, 14, 9, 8, 17, 15 a 22 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok  

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres - dopravní řešení výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres - elektrorozvody a telekomunikace výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres - odkanalizování výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres - plynovody, teplovody, produktovody výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres - zásobování vodou výrok 1 : 5 000 

Územní systém ekologické stability výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 
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Obrázek 11: Plochy s RZV, hlavní výkres úplného znění územního plánu města Český Krumlov po změně č. 22 [16] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Úplné znění územního plánu města Český Krumlov po změně č. 22 vymezuje plochy 

s rozdílným způsobem využití, které částečně neodpovídají vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. To je způsobeno nejspíše stářím územního plánu města, který nabyl 

účinnosti za již neplatné legislativy. Nicméně je členění ploch dostatečně podrobné a celkově 

provázané s grafickou částí. Textová část plochy s rozdílným způsobem využití rozděluje na 3 úrovně, 

z nichž 3. úroveň rozděluje plochu na již konkrétní lokality a doplňuje číselné označení plochy. Drobný 

nesoulad vzniká při rozdělování smíšených ploch na krajinnou zónu a smíšené využití. Například 

plocha smíšená zemědělská je v textové části vedena jako součást území zastavěného  

a zastavitelného, zatímco v grafické části se jedná o zemědělskou krajinnou zónu v území kulturní 

krajiny. Podobně jsou na tom i plochy veřejných prostranství, které grafická část vůbec neuvádí.  

Tabulka 5: Plochy RZV, textová část úplného znění územního plánu města Český Krumlov po změně č. 22 [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň označení 

I. Území zastavěné a zastavitelné 

Bydlení - B 

Bydlení hromadné BH 

Bydlení individuální BI 

Bydlení individuální venkovského typu BV 

Bydlení individuální v rozptylu BR 

Smíšené využití - S 

Smíšené využití centrální SC 

Smíšené využití městského typu SM 

Smíšené využití polyfunkční SP 

Plocha smíšená zemědělská SZ 

Obslužná sféra - O 

občanská vybavenost OV 

technická vybavenost OT 

dopravní vybavenost OD 

Plochy veřejných prostransví - PVP 

Rekreace - R 

Rekreace hromadná RH 

Rekreace individuální RZ 

Rekreace, sport RS 

Výrobní sféra - V 
Průmysl, sklady VP 

drobná výroba VD 

Zeleň - Z 
sídelní veřejná + městské parky ZS 

zahrady a sady ZZ 

II. Území kulturní krajiny 

Přírodní zóna - P 

Smíšená krajinná zóna - S 

k – kulturně památková S.k 

l – lesní produkce S.l 

p – přírodní funkce S.p 

r – rekreace S.r 

u – urbanizovatelná s funkcí územní rezervy S.u 

n – naučná S.n 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Kapitoly úplného znění územního plánu města Český Krumlov po změně č. 22 jsou členěny 

nestandartním způsobem a kapitola e) zde zcela chybí. Nicméně potřebné informace jsou v úplném 

znění obsaženy, jen je složitější jejich dohledání. 

První zmínka o krajině je obsahem kapitoly c. Návrh urbanistické koncepce, kde jsou 

vymezeny geomorfologické, přírodní, kulturní či historické dominanty a jsou popsány nástroje pro 

jejich ochranu. Dále je v kapitole c. území rozčleněno na menší lokality, kde je popsáno, v čem  

je území hodnotné a jak je třeba jej případně chránit. Někdy tyto podmínky mírně přecházejí  

do regulační podrobnosti. 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je řešeno kapitolou d. Návrh členění území 

obce na funkční plochy a podmínky jejich využití. Ke každé kategorii je podrobný popis umístěných 

staveb, způsob jejich stávajícího využití a dále informace, jak bude území rozvíjeno nebo na základě 

čeho byla plocha městem vymezena. Jedná se o velmi podrobný a konkrétní popis každé plochy. 

Volná krajina je rozdělena na plochy přírodní a smíšené. Smíšené plochy jsou dále členěny  

na přírodní, zemědělské, lesní, rekreační nepobytové, kulturní památkové, specifické sportovní  

a naučné.  

Územní systém ekologické stability je obsahem kapitoly i. Návrh místního územního systému 

ekologické stability. Kapitola začíná několika citacemi legislativy vztahující se k ÚSES, dále vysvětluje 

základní dělení prvků a uvádí, jaké práce týkající se ÚSES byly v řešeném území zpracovány. Následuje 

podkapitola koncepce ÚSES v řešeném území, kde jsou popsány podmínky, které byly aplikovány  

při vymezování ÚSES včetně respektování regionálních a nadregionálních vazeb. Druhá podkapitola 

se zabývá doporučeními pro realizaci skladebných a interakčních prvků, konkrétně doporučuje 

kosterní a doplňkovou druhovou skladbu pro různé vegetační stupně. Součástí druhé podkapitoly  

je rovněž tabulka se všemi prvky ÚSES v území, která obsahuje číselné označení, název, 

biogeografický význam, STG, popis a návrh opatření. Celkově se jedná o velmi souvislou a podrobnou 

kapitolu, kterou jak je vidět zpracovával odborný pracovník. 

Dobýváním ložisek nerostných surovin se zabývá kapitola h. Vymezení ploch přípustných  

pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění. Jedná se o stručnou kapitolu 

obsahující výpis ložisek nerostných surovin, vyjádření ke stavu těžby a vyjádření k poddolovaným 

územím. Výpis ložisek je dělen na ložiska s ukončenou těžbou, ložiska v rezervě a registrované 

prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Ke každému ložisku je doplněno číselné označení, informace 

o nerostech a poloha ložiska. Kapitola výslovně uvádí, že v současnosti na území města neprobíhá 

těžba, pozemky ovlivněné hornickou činností budou rekultivovány a nové plochy pro těžbu nejsou 

navrhovány. 

Informace ohledně ochrany území před erozí nebyla v úplném znění územního plánu 

nalezena. Co se týče ochrany před povodněmi, souhrnná a komplexní informace není zapracována. 

Protipovodňová opatření jsou součástí kapitoly g. Návrh koncepce dopravy, občanského  

a technického vybavení a nakládání s odpady, kde v podkapitole vodní plochy a toky – návrh vodní 

nádrže a plochy jsou tyto informace dostupné a jsou zde uvedeny problémová místa a navrhovaná 

opatření. 

Za zmínku stojí také předposlední kapitola úplného znění l. Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů. Kapitola se velmi podrobně věnuje vyhodnocení 

důsledků návrhů na životní prostředí. Konkrétněji se zabývá znečištěním ovzduší, znečištěním 

povrchových a podzemních vod, hlukem a vibracemi nebo radonovými riziky. Obsahem jsou také 

tabulkové limity znečištění a datumy do kterých mají být splněny. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Členění kapitol se rozchází s požadavky zavedené přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb.  a místy 

působí chaoticky. Hledání informací, které náležejí kapitole e), je v dokumentu obtížné. V územním 

plánu města zcela chybí informace o erozním ohrožení území. ÚSES je zpracován kvalitně  

a přehledně, nicméně pro potřeby územního plánu možná příliš podrobně. Některé části, jako je 

podrobné řešení znečištění, jsou pro potřeby územního plánu nadbytečné. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• Kapitoly textové části úplného znění neodpovídají obsahu uvedeném v příloze č. 7 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Plochy s rozdílným způsobem využití jsou nesprávně rozčleněny v neodpovídají členění dle 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

• Koordinační výkres a hlavní výkres jsou doplněny o identickou legendu, ačkoliv data 

obsažená ve výkresech jsou rozdílná 

• V úplném znění chybí výkres základního členění území 

− Textová část postrádá seznam výkresů grafické části 

• Informace v textové části obecně zacházejí do přílišných podrobností 

• Některé informace, jako jsou například emisní a imisní limity znečištění ovzduší jsou pro 

potřeby územního plánu nadbytečné. 
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Obrázek 13: Ortofoto sídla Holubov [10] Obrázek 14: Fotografie sídla Holubov ze vzduchu, autor: Martin Vavera [12] 

5.4 Holubov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Holubov 

Třísov 

Rozloha 

15,56 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

1099 

Starosta 

Roman Kudláček 

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

- - - - - 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Holubov Nabytí účinnosti 25.11.2013 Architektonický ateliér Štěpán  

Změna č. 1 územního plánu – úplné znění Nabytí účinnosti 27.03.2020 Architektonický ateliér Štěpán  

Změna č. 2 územního plánu – úplné znění Nabytí účinnosti 07.10.2021 Architektonický ateliér Štěpán  

Holubov 

Obrázek 12: Poloha obce Holubov nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 15: Výřez hlavního výkresu úplného znění územního plánu obce Holubov po změně č. 2 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Obec Holubov má svůj územní plán vyhotoven již po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu a je tedy zpracován dle všech požadavků vyplývajících 

z tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Posledním platným dokumentem je úplné 

znění po změně č. 2. Obsahově je textová i grafická část posledního úplného znění v pořádku. 

Dokumentaci úplného znění územního plánu obce Holubov po změně č. 2 poskytl na žádost úřad 

územního plánování v Českém Krumlově, jelikož dokumentace nebyla v jiných zdrojích k dispozici. 

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Hlavní výkres působí přehledně a barvy jsou dobře rozlišitelné. Označení ploch s rozdílným 

způsobem využití je voleno černým písmem, což zejména na tmavších plochách není příliš dobře 

čitelné. Hranice zastavěného území je černá čárkovaná čára o menší tloušťce, což nepůsobí 

přehledně a lze si čáru snadno splést s dalšími značeními. Zastavěné území se tedy ve výkresu určuje 

obtížně. Podobné je to ve výkresu základního členění území, kde například plochy přestavby jsou  

tak tenkou čarou, že jsou viditelné až při velkém přiblížení, a to pouze nepatrně. Koordinační výkres 

je i přes svou informační rozsáhlost vcelku přehledný, nicméně se potýká se stejnými problémy,  

jako hlavní výkres. Obecně je grafická část úplného znění územního plánu této obce až na drobné 

nedostatky na velmi dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6: Přehled dokumentů textové a grafické části poslední územně plánovací dokumentace obce Holubov 

Změna č. 2 územního plánu 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění - 

Výkres základního členění území lokality 4x výrok 1 : 2 000 

Hlavní výkres lokality 4x výrok 1 : 2 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací lokality 1x 

výrok 1 : 2 000 

Koordinační výkres lokality 4x odůvodnění 1 : 2 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL lokality 4x odůvodnění 1 : 2 000 

Úplné znění územního plánu Holubov po vydání změny č. 2 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok - 

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres VPS, VPS a asanací výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 
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Obrázek 16: Plochy s RZV, hlavní výkres úplného znění územního plánu obce Holubov po změně č. 2 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Územní plán Holubov byl vydán za účinnosti aktuálně platné legislativy a plochy s rozdílným 

způsobem využití jsou řádně členěny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích  

na využívání území. Plochy jsou plně provázány s grafickou částí, řádně označovány a v tomto ohledu 

nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. Textová část rovněž správně ke každé ploše uvádí  

její hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití, stejně tak stanovuje podmínky 

plošného a prostorového uspořádání. 

 

 

Tabulka 7: Plochy s RZV, textová část úplného znění územního plánu obce Holubov po změně č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň Označení 

Plochy bydlení - B rodinné domy venkovského charakteru B 

Plochy smíšené obytné - S venkovské – bydlení s drobnou výrobou a službami SV 

Plochy občanského vybavení - O 

veřejná infrastruktura, drobná komerční činnost OV 

malá komerční zařízení určená k rekreaci OM 

tělovýchova a sport OS 

Plochy rekreace - R 
individuální rekreace RI 

samostatné zahrady, zahrádkové osady RZ 

Plochy výroby a skladování - V 

lehká průmyslová výroba, skladování VL 

drobná a řemeslná výroba VD 

zemědělská výroba VZ 

specifické využití – malá vodní elektrárna VX 

Plochy veřejných prostranství - P 

obslužné a pěší komunikace, parkoviště, veřejná 
zeleň 

PV 

specifické využití – ochranná zeleň PX 

Plochy dopravní infrastruktury - D 
silniční doprava DS 

drážní doprava DZ 

plochy technické infrastruktury plochy technické infrastruktury T 

plochy zemědělské ZPF - orná půda a trvalé travní porosty NZ 

plochy smíšené nezastavěného 
území 

pozemky přirozených přírodě blízkých ekosystémů NS 

plochy vodní a vodohospodářské 

vodní plochy a toky W 

zamokřené pozemky WM 

protipovodňová opatření WP 

plochy lesní - NL 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Úvodní podkapitolou je koncepce uspořádání krajiny, která zkráceně oznamuje, že územní 

plán respektuje umístění obce v CHKO Blanský les a v krajině lesopolní a lesní. Dále vysvětluje,  

že navrhovaná zástavba bude řešena s ohledem na zachování charakteru uspořádání krajiny. 

Podkapitola je rozdělena na zastavěné plochy, zastavitelné plochy a nezastavitelné území  

a pro každou kategorii vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy změn v krajině jsou uvedeny tabulkou, která obsahuje označení plochy, dotčené 

katastrální území a charakteristiku plochy. 

Následuje územní systém ekologické stability, který je dle informace v tomto úplném znění 

převzat z dokumentace zpracované nezávislou firmou v roce 2011. Tato část obsahuje základní 

doporučení pro zlepšení ekologické stability krajiny, konkrétněji: 

a) Posílení kostry ekologické stability je možné, přičemž se jeví jako nejvhodnější využití 

navržených interakčních prvků. 

b) Důsledně dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající 

přirozenému složení z autochtonních dřevin, stejně jako příslušný management. 

c) U vodotečí v minulosti upravených v co největší míře zachovat přírodě blízký charakter 

příbřežní zóny a podporovat tam sukcesi, v případě možnosti jejich revitalizace vypracovat 

příslušné projektové dokumentace. 

d) Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů. 

 

Konkrétní prvky ÚSES jsou pak uvedeny tabulkově. Tabulka popisuje charakter, název, číslo  

a rozlohu jednotlivých prvků ÚSES. Mimo biocenter a biokoridorů jsou tabulkově zpracovány rovněž 

interakční prvky jak vymezené, tak navrhované. Dále jsou stanovena regulativa pro prvky ÚSES,  

kdy se v biocentrech a biokoridorech nepovoluje umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzivní 

hospodaření a činnosti snižující ekologickou stabilitu. V biocentrech musí být všechny vedlejší funkce 

podřízeny funkci biocentra, zatímco u biokoridorů jsou regulace volnější. Například se připouští širší 

možnosti hospodářského využití, vedení s rekreačními či účelovými trasami a v nezbytných případech 

je podmíněně přípustné povolit vodohospodářská zařízení, ČOV či liniové stavby v příčném křížení  

s biokoridorem. Tyto informace jsou ještě blíže upřesněny v souhrnu podmínek využití ploch ÚSES  

v krajině, který je rozdělen na přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití. 

 

 

 

 

Prostupnost krajiny je stručně popsána jako dobře prostupná vzhledem k propojení 

ekosystémů pomocí ÚSES. Trasy jsou předurčeny morfologií terénu a historickými cestami  

a ve správním území jsou tyto trasy respektovány. 

Protierozní ochrana je dle úplného znění tvořena především vymezenými prvky ÚSES.  

Mimo ÚSES je protierozní ochrana zajištěna také lesy, trvalými travními porosty a mezemi. Všechna 

tato opatření jsou respektována. Úplné znění nově vymezuje plochu orné půdy k zatravnění. 

Část věnující se protipovodňovým opatřením odkazuje na vodohospodářskou část územního 

plánu a dále zmiňuje, že záplavová zóna Q100 a aktivní zóna jsou územním plánem respektovány.  

Co se týče rekreace, je velmi krátce uvedeno stávající rekreační využití krajiny a informace,  

že se územním plánem toto využití nemění. Nové plochy dobývání nerostů nejsou dle úplného znění 

vymezovány. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Velmi dobře zpracována část věnující se ÚSES, kdy je zcela zřejmé, jaké podmínky jsou  

pro území stanoveny. Vymezeny a podrobně popsány jsou rovněž interakční prvky. Jednotlivé 

segmenty jsou očíslovány a řádně provázány s grafickou částí.  

Některé další podkapitoly, jako je protipovodňová ochrana, prostupnost území, rekreace  

či dobývání nerostů mohli být více rozvinuty a mohli lépe konkretizovat navrhovaná opatření. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• Nezpracovaná zpráva o uplatňování územního plánu 

• Nevyvěšené úplné znění územního plánu po změně č. 2 na webu obce 

• Symbologie použitá v grafické části někdy způsobuje nečitelnost a splývání informací. 
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Obrázek 18: Ortofoto sídla Chvalšiny [10] Obrázek 19: Fotografie sídla Chvalšiny ze vzduchu, autor: Martin Vavera [12] 

5.5 Chvalšiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Borová u Chvalšin 

Chvalšiny 

Okrouhlík 

Střemily 

Rozloha 

27,95 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

1224 

Starosta 

Ing. Jiří Borský 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Chvalšiny Veřejné projednání Září 2021 SP STUDIO s.r.o. Nový územní plán 

Územní plán obce Chvalšiny Nabytí účinnosti 16.03.2002 C DESIGN  

Změna č. 1 ÚPO Chvalšiny Nabytí účinnosti 20.08.2004 Atelier ARSPRO  

Regulační plán Chvalšiny Nabytí účinnosti 10.06.2006 Atelier ARSPRO  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

- - - - - 

Chvalšiny 

Obrázek 17: Poloha obce Chvalšiny nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 20: Výřez hlavního výkresu územního plánu Chvalšiny 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh nového územního plánu Chvalšiny je po veřejném 

projednání a do konce roku 2021 nabude účinnosti, bude hodnocen právě tento návrh nového 

územního plánu. Jako nedostatečné vnímám vkládání informací o procesu pořizování nového 

územního plánu Chvalšiny do evidence územně plánovací činnosti, kde o novém územním plánu není 

jediná zmínka. Návrh nového územního plánu byl poskytnut starostou obce Chvalšiny. 

Výrok i odůvodnění textové části splňuje obsahově všechny náležitosti, které jsou dány 

přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. [3]. Všechny kapitoly jsou přehledné a podrobné. Textová část  

by mohla mít možná jen příjemnější grafickou úpravu, což je ale jen drobný nedostatek. Výkresy jsou 

děleny na 2 listy.  

 

Zhodnocení grafického zpracování 

V tomto případě se jedná o grafickou část návrhu nového územního plánu, který v krátkém 

časovém horizontu nabude platnosti. Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni. Výkresy jsou 

obecně přehledné a dobře čitelné. Poněkud nešťastná je volba barvy a tloušťky čáry zastavitelných  

a návrhových ploch. Hranice všech návrhových ploch je značeno barvou identickou k současným 

plochám bydlení, což spolu s velkou tloušťkou čar napomáhá mírné nepřehlednosti v určení přesné 

polohy vymezených ploch. Nejasné je značení prvků ÚSES, kdy je některé stávající biocentrum  

(dle své zelené hranice) označeno červeným číslem, tedy jako navrhované. V legendě k tomuto 

značení není vyjádření. Zcela chybí značky popisující plochy s rozdílným způsobem využití.  Označení 

zastavitelných ploch by pro lepší přehlednost mohlo být uvnitř těchto ploch. Značení vně ploch  

a použití nemalé velikosti písma působí neuspořádaně a někdy nemusí být jasné, ke které ploše  

se značka vztahuje. Je škoda, že v tomto územním plánu není tendence se graficky přiblížit 

standardizaci územního plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8: Přehled dokumentů textové a grafické části územního plánu Chvalšiny 

Územní plán Chvalšiny 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění  

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejné infrastruktury výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL odůvodnění 1 : 5 000 
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Obrázek 21: Plochy s RZV, hlavní výkres územního plánu Chvalšiny 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou návrhem nového územního plánu řádně členěny  

na plochy dané vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Plochy jsou 

plně provázány s grafickou částí a textová část zároveň správně stanovuje podmínky využití ploch  

a podmínky plošného a prostorového uspořádání. Nedostatkem zůstává chybějící označování ploch, 

které jsou takto odděleny jen barevně. Vzhledem k faktu, že se jedná o nově pořizovaný územní plán, 

mohl být kladen větší důraz na přiblížení grafiky a značení ploch standardizaci územního plánu. 

 

 

Tabulka 9: Plochy s RZV, textová část územního plánu Chvalšiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň označení 

Plochy bydlení - - 

Plochy rekreace Zahrady, chatové a zahrádkářské osady - 

Plochy občanského vybavení 
- - 

Tělovýchova a sport - 

Plochy veřejných prostranství 
- - 

Veřejná a sídelní zeleň - 

Plochy smíšené obytné 

- - 

Území malých sídel - 

Území s rozptýlenou zástavbou - 

Plochy dopravní infrastruktury 
Silniční doprava - silnice II. a III. třídy - 

Silniční doprava - dopravní zařízení - 

plochy technické infrastruktury 
- - 

Záměr plynovodu Ep10 - 

Plochy výroby a skladování - - 

plochy vodní a vodohospodářské - - 

plochy zemědělské - - 

plochy lesní - - 

plochy smíšené nezastavěného 
území 

- - 

Plochy těžby nerostů - - 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Kapitola na úvod stanovuje podmínky a předpoklady pro ochranu volné krajiny mimo 

zastavěné území. Výslovně je uvedeno, že ve volné krajině nejsou dotčeny podmínky z § 12 zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a že na plochách obytných a smíšených obytných byly 

dohodnuty podmínky ochrany krajinného rázu se Správou CHKO Blanský les v podrobnosti územního 

plánu. Dále je velmi podrobně pospáno, že při využívání území budou respektovány prvky NATURA 

2000, zásady pro činnost a rozhodování v krajinných typech dle ZÚR Jihočeského kraje a další zásady 

vycházející z nadřazené dokumentace a ochrany přírody. Následuje stanovení podmínek umisťování 

staveb ve volné krajině, kde se územní plán řídí § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., který upravuje 

umisťování objektů ve volné krajině. Dále jsou doplněny následující podmínky: 

• ve volné krajině v CHKO mimo ohrazení pastevních areálů a lesních školek nelze umisťovat 

nová oplocení, nově zřizované stavby na území CHKO mohou mít plochu maximálně 25 m2, 

v případě zemědělských staveb maximálně 70 m2.  

• Na plochách ÚSES ve volné krajině nelze mimo cyklostezek využívajících stávající trasy 

s propustným povrchem umisťovat žádné stavby, zařízení a jiná opatření pro účely 

zemědělství, rekreace, technická opatření a oplocení. 

• Zakazuje se také zřizování zahrádkářských a chatových lokalit narušující krajinný ráz 

• Pro protierozní, protipovodňová a revitalizační opatření budou upřednostněny přírodě 

blízká řešení před technickými 

Blok podmínek ochrany krajiny je zakončen souhrnným výpisem lokalit vycházejících 

z dokumentu Hodnocení krajinného rázu území CHKO a k nim jsou stanoveny obecné základní 

podmínky plošného a prostorového uspořádání pro tyto lokality. 

Podkapitola Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich 

využití jen krátce uvádí, že území je děleno na plochy s rozdílným způsobem využití a plochy  

a koridory dopravní a technické infrastruktury a odkazuje na následující kapitolu f). 

Vymezení ploch změn v krajině je podkapitolou, která popisuje, že jsou tyto plochy 

identifikovány názvem sídla a malým písmenem (například CHVALŠINY a) ). Následuje výpis 

konkrétních ploch změn a jejich popis. 

Územní systém ekologické stability je obsahem další podkapitoly, kde je krátkou větou 

vysvětleno, co ÚSES je. Dále je zmíněna závaznost ÚSES vymezeného v grafické části, jsou uvedeny 

obecné podmínky využití biocenter a biokoridorů, které jsou dále rozděleny na hlavní, přípustné, 

podmíněně přípustné a nepřípustné využití. Zkráceně se jedná o podmínky využívání prvků ÚSES tak, 

aby nebyla nijak narušena či ohrožena jejich funkčnost. Podkapitola je uzavřena velmi strohým 

soupisem vymezených segmentů ÚSES, který obsahuje jak stávající, tak navrhované prvky 

dohromady bez rozlišení. Chybí jakákoliv podrobnější zmínka o stávajících či navrhovaných 

propojujících biokoridorech. Nejasné je rovněž značení stávajících a navrhovaných prvků ÚSES 

v grafické části, kdy některé zelené, a tedy stávající prvky jsou značeny červeným číslem  

jako navrhované.  

Prostupnost krajiny je několika větami vysvětlena tak, že na plochách dopravní infrastruktury 

a veřejných prostranstvích je umožněn přístup, liniové stavby budou respektovat migrační osy 

organismů a že na zastavěnou část území navazuje veřejně přístupná zeleň. 

Podkapitola protierozních opatření jen stanovuje obecné podmínky pro snížení erozní 

ohroženosti, jako je zachování a udržování mezí, teras, porostů dřevin apod. Dále je požadováno 

upřednostnění přírodě blízkých opatření před technickými a mimo jiné odkazuje na podmínky využití 

ploch kapitoly f).  

Jako ochranu před povodněmi je územním plánem zadáno, že záměry v zastavěném území 

náležející záplavové ploše budou individuálně posuzovány ve správních řízeních, dále je vymezeno 

opatření vyčištění a zkapacitnění koryta vodního toku v zastavěné části sídla Chvalšiny a v neposlední 

řadě je uvedeno, že v záplavových územích nejsou vymezovány zastavitelné plochy.  

Opět je zde podmínka upřednostnit na protipovodňová opatření přírodě blízká řešení. 

Část věnující se rekreaci jen odkazuje na podmínky kapitol b), c), e), a f). Dále je zmíněno  

že pro Plochy rekreace – zahrady, chatové a zahrádkářské osady nejsou vymezovány zastavitelné 

plochy. 

V podkapitole dobývání ložisek nerostných surovin je vymezen aktuálně těžený dobývací 

prostor a dále je uvedeno, že jsou respektovány vypsaná ložisková území. Je uvedeno, že tyto plochy 

jsou vyznačeny v grafické části, nicméně v grafické části chybí popis, o jaké ložiskové území se jedná. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Úvodní rozsáhlý blok zčásti přebírá informace z podkapitol na úkor jejich podrobnosti, 

nicméně se jedná o velmi podrobný popis podmínek pro ochranu krajiny a krajinného rázu v území.  

Část ÚSES je, co se týče popisu jednotlivých prvků, velmi omezená. Jedná se o výpis čísel 

označujících prvky ÚSES jak stávající, tak navrhované dohromady bez jakéhokoliv rozlišení. Chybí také 

podrobnější informace o stávajících a navrhovaných segmentech. Grafická část je v tomto smyslu 

podrobnější, ale některé prvky jsou nesrozumitelně značeny jako stávající a zároveň navrhované.  

Ostatní podkapitoly jsou dobře zpracovány, nicméně jsou stručnější a spíše odkazují  

na jiné části dokumentu. V kapitole vzniká určitá neprovázanost s grafickou částí, zejména co se týče 

ložiskových území, která ve výkresech nemají popisující označení. 

 

Vybrané problémy územního plánu Chvalšiny 

• Chybějící označování ploch s rozdílným způsobem využití 

• Nedostatečná tendence se přiblížit standardizaci územního plánu 

• Nejasné značení ÚSES v grafické části 
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Obrázek 23: Ortofoto sídla Kájov [10] Obrázek 24: Fotografie sídla Kájov ze vzduchu, autor snímku: Martin Vavera [12] 

5.6 Kájov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Křenov u Kájova 

Kraví Hora 

Kladné 

Kladenské Rovné 

Novosedly u Kájova 

Rozloha 

49,91 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

1870 

Starosta 

Bohumil Šíp 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Kájov Zpracován návrh zadání 24.08.2020 Projektový ateliér AD s.r.o. Nový územní plán 

Územní plán obce Kájov Nabytí účinnosti 22.10.2002 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 1 ÚPO Kájov Nabytí účinnosti 18.01.2012 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 2 ÚPO Kájov Nabytí účinnosti 22.10.2009 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 3 ÚPO Kájov Nabytí účinnosti 30.01.2014 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 4 ÚPO Kájov Koncept řešení – zahájení projednání 16.06.2014 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 5 ÚPO Kájov Nabytí účinnosti 26.07.2017 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 6 ÚPO Kájov Nabytí účinnosti 08.10.2015 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 7 ÚPO Kájov Nabytí účinnosti 08.01.2018 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 8 ÚPO Kájov Rozhodnutí o pořízení 27.09.2016 WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér)  

Změna č. 9 ÚPO Kájov – úplné znění Nabytí účinnosti 21.12.2018 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 10 ÚPO Kájov – úplné znění Nabytí účinnosti 05.08.2020 WÍZNER AA architektonický ateliér s.r.o.  

Změna č. 11 ÚPO Kájov – úplné znění Nabytí účinnosti 05.08.2020 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 12 ÚPO Kájov Zpracován návrh pro společné jednání 17.09.2021 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Změna č. 13 ÚPO Kájov – úplné znění Nabytí účinnosti 26.05.2021 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní studie Křenov Ověření aktuálnosti 09.06.2017 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Územní studie US Křenov B-1, BZ-1 Schválení možnosti využití 18.12.2018 Projektový ateliér AD s.r.o.  

Kájov 

Obrázek 22: Poloha obce Kájov nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 25: Výřez hlavního výkresu úplného znění územního plánu obce Kájov po změně č. 13 [17] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Územní plán obce Kájov z roku 2002 má aktuálně platné úplné znění po již třinácté změně 

územního plánu. Mimo jiné je pořizován nový územní plán Kájov, který je ve fázi zpracovaného 

návrhu zadání. 

Textová část úplného znění územního plánu po změně č. 13 obsahově plní všechny zákonem 

dané náležitosti. Textová část je graficky dobře zpracovaná a v obecné rovině přehledná. Každá 

kapitola a její části jsou rozděleny na text původního územního plánu obce a na komentáře vztahující 

se k jednotlivým změnám, jinak řečeno u každé kapitoly územního plánu obce je uvedeno,  

zda jednotlivé změny upravují danou kapitolu či nikoliv. Tento způsob ubírá na uspořádanosti textu 

a vytrácí se souvislosti. Zároveň je tímto způsobem textová část příliš obsáhlá, jelikož je obsaženo 

vyjádření ke každé změně. 

Grafická část postrádá výkres základního členění území a koordinační výkres, ačkoli v kapitole 

m) textové části úplného znění uvedeny jsou. Úřad územního plánování v Českém Krumlově  

tyto chybějící výkresy v evidenci také postrádá. Výkresy grafické části jsou děleny na 3 samostatné 

listy. Mimo zmíněné výkresy jsou k úplnému znění územního plánu ještě vyhotoveny detaily různých 

lokalit z hlavního výkresu a detaily s regulacemi, které v zásadě označují místa, kde jsou vymezeny 

nějaké limity a dále vymezují ochranná pásma a další faktory limitující výstavbu. 

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Hlavní výkres úplného znění územního plánu působí přehledně a srozumitelně. Barevné 

rozlišování budov a ploch, které je nejspíše převzato z původního zemního plánu, je možná 

nadbytečné. Určitě by bylo vhodné potlačit výraznost vrstevnic, které se takto ruší s hranicemi 

pozemků katastrální mapy a dalšími prvky výkresu. Řádně a přehledně jsou značeny prvky ÚSES  

a navrhované plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dobře provázány s textovou částí. 

Naopak ostatní stávající plochy a plochy dobývání nerostů označení nemají a zejména u ploch 

dobývání nerostů se provázanost s textovou částí úplného znění ztrácí. V grafické části je chybně 

vyznačen ÚSES regionální a nadregionální úrovně. Výkresy obsahují jak prvky ze ZÚR Jihočeského 

kraje, tak zpřesněné hranice těchto prvků z územního plánu. Záporně hodnotím neaktualizované 

zastavěné území, které je spolu s ostatními plochami jen převzato z původního územního plánu z 

roku 2002. Hranice pozemků katastrální mapy použité ve výkresu jsou také neaktuální.  

 

 

 

 

 

Tabulka 10: Přehled dokumentů textové a grafické části poslední územně plánovací dokumentace obce Kájov 

Změna č. 13 ÚPO Kájov 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění - 

Výkres základního členění území výrok 1 : 2 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 2 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 2 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Výkres předpokládaných záborů půdních fondů odůvodnění 1 : 2 000 

Úplné znění územního plánu obce Kájov po změně č. 13 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok - 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Vodohospodářské řešení výrok 1 : 5 000 

Energetické řešení výrok 1 : 5 000 

Dopravní řešení výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb výrok 1 : 5 000 

Detail hlavního výkresu 9x výrok 1 : 2 000 

Limity pro výstavbu a prostorová regulace detail 9x výrok 1 : 2 000 
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Obrázek 26: Plochy s RZV, hlavní výkres úplného znění územního plánu obce Kájov po změně č. 13 [17] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy s rozdílným způsobem využití v úplném znění územního plánu obce Kájov po změně  

č. 13 jsou textovou částí děleny na kategorie urbanizovaných a neurbanizovaných ploch. Stávající 

plochy jsou vymezeny za již neplatné legislativy a neodpovídají tedy vyhlášce č. 501/2006 Sb.  

o obecných požadavcích na využívání území, avšak tento nedostatek je částečně vyřešen plochami 

navrhovanými. Každá plocha je krátce komentována a následuje tabulkový a velmi přehledný výpis 

všech náležitostí vztahujících se k dané ploše, jako je přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné 

využití nebo plošné a výškové podmínky rozděleny podle jednotlivých lokalit. V tomto směru  

je kladně hodnocen přístup řešící regulativa dané plochy po jednotlivých lokalitách. Plochy jsou dále 

rozděleny na stávající a navrhované. Provázanost textové a grafické části je z velké míry naplněna, 

nicméně například vodní plochy a toky nejsou textovou částí řešeny, naopak plochy veřejných 

prostranství z textové části chybí v části grafické. 

Tabulka 11: Plochy s RZV, textová část úplného znění územního plánu obce Kájov po změně č. 13 [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň Označení 

Plochy stávající 

Plochy bydlení 
plochy bydlení v rodinných domech - 

plochy bydlení v bytových domech - 

Plochy občanského vybavení - - 

Plochy výroby a výrobních služeb - - 

Plochy zemědělské výroby - - 

Plochy technického vybavení a ČOV - - 

Plochy rekreace - - 

Plochy sportu - - 

Plochy zahrádek - - 

Plochy veřejné zeleně - - 

Plochy vyhrazené zeleně-hřbitov - - 

Plochy veřejných prostranství - - 

Nezastavitelné území zemědělského půdního 
fondu 

- - 

Nezastavitelné území určené k plnění funkcí lesa - - 

Nezastavitelné území - ostatní plochy - - 

Plochy navrhované 

Plochy bydlení plochy bydlení - zahrady - 

Plochy smíšené obytné - - 

Plochy smíšené výrobní - - 

Plochy výroby a skladování fotovoltaická elektrárna - 

Plochy technické infrastruktury - - 

Plochy dopravní infrastruktury - - 

Smíšená zóna bydlení v rodinných domech a 
rekreace 

- - 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny zásadně upřednostňuje potřebu se věnovat vodním tokům  

a územnímu systému ekologické stability včetně jejich revitalizace a využití vodních toků jako 

biokoridorů. Velký důraz také dává na interakční prvky v krajině a souhrnně popisuje jejich význam 

v krajině. Následuje velmi podrobný výpis péče o lesní porosty a dřeviny, kde nechybí doporučený 

sortiment dřevin, nutnosti opatření v lesních porostech a péče o lesní porosty v jednotlivých zónách. 

Část věnující se ÚSES na úvod zmiňuje, že systém ÚSES v územně plánovací dokumentaci obce 

byl zpracován soukromou firmou. Dále je uveden soupis nezbytných opatření v soustavě ÚSES, jako 

je například realizovat interakční prvky, pravidelně udržovat prvky ÚSES, zahrnout řešení ÚSES  

do případných komplexních pozemkových úprav nebo zpracovat projekt konkrétního prvku  

při jakémkoliv zásahu. Následuje tabulkový a velmi podrobný popis každého segmentu ÚSES  

s číselným označením, názvem, charakterem, biogeografickým významem, velikostí, funkčností, 

převažujícím STG, stávajícím využitím, charakteristikou a doporučením. Jedná se o velmi důkladný 

soupis, který je řádně provázán s grafickou částí. 

U části prostupnosti krajiny je uvedeno, že není územním plánem obce Kájov ani následnými 

změnami řešena. 

Následuje kapitola protipovodňových a protierozních opatření, která je opět členěna na část 

textu původního územního plánu obce a části po každé individuální změně. Úvodem je několik vět 

týkajících se záplavového území a popis, které plochy do něj zasahují a jaký je postup řešení. Dále je 

uvedeno, jaké jsou záměry a opatření protipovodňové ochrany. Především se jedná o zachování 

pruhu pozemku v okolí vodního toku a udržování břehové vegetace. Mimo jiné jsou navrhovány 

i vodní nádrže na vodním toku. Protierozní opatření jsou členěna na organizační, agrotechnická  

a technická. Ke každé kategorii je vypsáno, jaké konkrétní zásady budou obecně užívány.  

Vymezení ploch pro rekreaci úvodem popisuje, jak je území rekreačně využíváno a pokračuje 

vymezením konkrétních ploch určených k rekreaci 

Poslední podkapitolou je vymezení ploch pro dobývání nerostů, která přehledně dělí plochy 

na dobývací prostory, chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin a poddolovaná 

území. Každá kategorie obsahuje tabulku s podrobnými informacemi ke každému prvku. Prvky  

jsou rovněž očíslovány číslem zákresu na mapě. Tato číselná označení ale v grafické části úplného 

znění chybí a vzniká zde jistá neprovázanost. 

 

 

 

 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Úvodní koncepce uspořádání krajiny je velmi zainteresovaná do ochrany vodních toků  

a obecné ochrany přírody a krajiny bez zmínky o krajinném rázu, což lze z důvodu velkého území 

mimo CHKO Blanský les očekávat. 

Část věnující se ÚSES je velmi podrobná, přehledná a kvalitně zpracovaná. Prvky  

jsou individuálně a dopodrobna popsány včetně jejich charakteru, využití a doporučení. Vše je řádně 

očíslováno s provázáno s grafickou částí. 

Ostatní podkapitoly jsou rovněž přehledně a celkem dostatečně podrobně zpracovány.  

Částí prostupnosti krajiny se mohla textová část věnovat ve větší míře. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• V úplném znění chybí koordinační výkres a výkres základního členění území  

− textová část tuto dokumentaci uvádí 

− chybějící dokumenty nejsou vedeny ani v evidenci úřadu územního plánování 

v Českém Krumlově 

• Některé plochy s rozdílným způsobem využití nesprávně členěny 

• Grafická část obsahuje regionální a nadregionální ÚSES v podrobnosti ZÚR i ÚP 

• Neprovázaná textová a grafická část z hlediska vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

− v textové části chybí plochy vodní a vodohospodářské 

− grafická část postrádá plochy veřejných prostranství 

• Neaktualizované zastavěné území v platném úplném znění 

• Nezpracovaná zpráva o uplatňování územního plánu 
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Obrázek 28: Ortofoto sídla Křemže [10] Obrázek 29: Fotografie sídla Křemže ze vzduchu, autor: Martin Vavera [12] 

5.7 Křemže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Chlum u Křemže 

Křemže 

Rozloha 

38,12 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

2931 

Starosta 

Ing. Josef Troup 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Křemže Nabytí účinnosti 27.10.2018 SP STUDIO s.r.o.  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní studie Křemže  

- zastavitelná plocha Pasíčka A1 
Schválení možnosti využití 28.5.2019 SP STUDIO s.r.o.  

Územní studie Křemže 

- zastavitelná plocha E1 - Kravský kopec 
Schválení možnosti využití 28.5.2019 SP STUDIO s.r.o.  

Územní studie Mříč - lokality 12 a 2/7 Schválení možnosti využití 28.5.2019 SP STUDIO s.r.o.  

Křemže 

Obrázek 27: Poloha obce Křemže nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 30: Výřez hlavního výkresu územního plánu Křemže [18] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Obec Křemže má platný územní plán z roku 2018 bez jakýchkoliv změn a úplných znění  

po těchto změnách. Obec zatím nemá ani zprávu o uplatňování územního plánu, kterou by měla 

zpracovat do roku 2022.  

Pořizování tohoto územního plánu bylo zahájeno již v roce 2012, zadání bylo schváleno v roce 

2013, ale územní plán nabyl účinnosti až v roce 2018. Z tohoto důvodu zde vzniká nesprávně 

vymezené a neodpovídající zastavěné území, které je dle legendy výkresů vymezené k 1. 3. 2013. 

Tato skutečnost je vnímána velmi negativně a při tak dlouhém procesu pořizování měl být na tyto 

nedostatky a neaktuálnosti kladen větší důraz. 

Textová i grafická část obsahuje všechny zákonné náležitosti a je velmi dobře zpracována. 

Všechny kapitoly jsou přehledné a podrobné. Vzhledem k tomu, že územní plán zpracovával stejný 

zhotovitel jako pro obec Chvalšiny, platí stejné obecné doporučení k příjemnější grafické úpravě 

textové části, což je ale opět jen drobný nedostatek. Výkresy grafické části jsou děleny na 4 listy.  

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Výkresy územního plánu působí přehledně, srozumitelně a velmi kvalitně. Možná mohly  

být lépe a citlivěji voleny barvy ploch s rozdílným způsobem využití, zejména plochy bydlení a plochy 

smíšené obytné – území jádrové, které nejsou příliš dobře rozlišitelné. Stejně tak volba barvy hranice 

zastavitelných ploch identická s barvou ploch bydlení není zcela vhodná. Úplně také chybí značky 

popisující plochy s rozdílným způsobem využití. Nicméně je celkově grafická část velmi dobře 

zpracována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12: Přehled dokumentů textové a grafické části územního plánu Křemže 

Územní plán Křemže 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část Výrok i odůvodnění  

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL odůvodnění 1 : 5 000 
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Obrázek 31: Plochy s RZV, hlavní výkres územního plánu Křemže [18] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Územní plán Křemže je novějšího data zpracování, a tedy řádně plní členění ploch s rozdílným 

způsobem využití dané vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Textová část správně uvádí podmínky hlavního, přípustného, podmíněně přípustného  

a nepřípustného využití, včetně regulativ plošného a prostorového uspořádání. Plochy s rozdílným 

způsobem využití uvedené v textové části jsou plně provázány s částí grafickou. Plochy postrádají 

označení a jsou odlišeny pouze barevnou grafikou. Zejména u ploch bydlení a ploch smíšených 

obytných – území jádrové by bylo vhodné pro lepší rozlišitelnost upravit odstín nebo doplnit  

již zmíněné značení ploch. 

Tabulka 13: Plochy s RZV, textová část územního plánu Křemže [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň Označení 

Plochy bydlení - - 

Plochy rekreace Zahrady, sady, zahrádkářské a chatové osady - 

Plochy občanského vybavení 
- - 

Tělovýchova a sport - 

Plochy veřejných prostranství - - 

Plochy smíšené obytné 

- - 

Území jádrové - 

Území malých sídel - 

Území s rozptýlenou zástavbou - 

Plochy dopravní infrastruktury 

Silniční doprava - 

Silniční doprava – dopravní zařízení, řadové 
garáže, parkoviště 

- 

Drážní doprava - 

plochy technické infrastruktury 
- - 

Koridor propojení skupinového vodovodu 
Křemže V21 

- 

Plochy výroby a skladování - - 

Plochy smíšené výrobní - - 

plochy vodní a vodohospodářské - - 

plochy zemědělské - - 

plochy lesní - - 

plochy přírodní - - 

plochy smíšené nezastavěného území - - 

Plochy specifické - - 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Úvodem je pár slov k ochraně krajinného rázu a k respektování přírodních, kulturních  

či historických limitů a ÚSES. Je dále uvedeno, že kategorizace lesa se územním plánem nemění. 

Následují podrobnější podmínky pro ochranu krajinného rázu v území, rozděleny do kategorií podle 

krajinného typu. Konkrétněji se jedná o krajinný typ lesopolní a lesní. Podmínky jsou nekonkrétní, 

nicméně obsahují komplexní souhrn všech obecných opatření, které je dobré pro ochranu krajiny 

používat. 

Podkapitola vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití jen krátce odkazuje  

na plochy s rozdílným způsobem využití kapitoly f). 

Část ÚSES je velmi stručná a zprvu zmiňuje vyznačení systému ÚSES v grafické části. Dále  

je uveden požadavek, který zadává realizovaným přírodě blízkým protierozním a protipovodňovým 

opatřením plnit funkci interakčních prvků. ÚSES je v tomto územním plánu vymezen jako plochy 

přírodní a tato podkapitola odkazuje právě na plochy s rozdílným způsobem využití kapitoly f),  

která stanovuje podrobnější podmínky využití. Dále jsou uvedeny stručné podmínky nepřípustného 

využití, například provádět nepovolené pozemkové úpravy, těžit nerosty, narušovat funkci ploch 

ÚSES. Některé segmenty jsou již na první pohled nefunkční, například příliš dlouhý biokoridor vedený 

středem plochy orné půdy nebo zakončení úseku biocentrem bez další návaznosti. Grafická i textová 

část uvádí pouze stávající a navrhované prvky bez uvedení funkčnosti. 

Podkapitola věnující se prostupnosti krajiny je rovněž velmi strohá a jen krátce uvádí,  

že se územním plánem prostupnost krajiny nemění, je zachován přístup na plochách dopravní 

infrastruktury a veřejných prostranství a migrační osy pro organismy jsou zachovány respektováním 

ÚSES. 

Protierozní opatření jsou členěna na opatření proti větrné a vodní erozi. Opět se ale jedná  

o velmi krátký popis podmínek pro zajištění ochrany. V podstatě je opět odkázáno na podmínky ploch 

s rozdílným způsobem využití a respektování ÚSES. V části ochrany proti vodní erozi je navíc uvedeno 

zatravnění pásů podél vodních toků a vytváření přírodě blízkých opatření jako jsou meze, příkopy  

a zatravnění. 

Naopak podkapitola ochrany proti povodním je podrobnější a vymezuje jako veřejně 

prospěšné stavby velké množství opatření. Konkrétně navrhuje 3 suché nádrže, 5 záchytných 

příkopů, 6 vodních nádrží a několik dalších hrází nebo odpadních stok. Ke každému opatření je krátký 

popis s případnými podmínkami zásahů v okolí a všechny prvky jsou řádně vyznačeny v grafické části. 

Mimo soupisu navrhovaných opatření obsahuje podkapitola také informaci, že přebírá a respektuje 

záplavová území, uvádí nutnost ponechat volný manipulační pruh 8 metrů od břehové hrany.  

Je zde také krátké a obecné vyjádření k zastavěným plochám zasahujícím do záplavového území,  

kdy objekty nesmí zhoršit průběh případné povodně. 

 

Část rekreace vymezuje přímo plochy rekreace a další plochy, které s rekreací souvisejí. 

Například které plochy s rozdílným způsobem využití je možné užívat pro stavby k rodinné rekreaci  

a které plochy budou plnit rekreačně odpočinkovou funkci. Nakonec opět odkazuje na podmínky 

ploch obsažené v kapitole f). 

Podkapitola dobývání ložisek nerostných surovin v krátkosti uvádí, že přebírá a respektuje 

chráněné ložiskové území. Následuje číselný výpis respektovaných poddolovaných území  

s vyjádřením, že jsou značena v grafické části. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Obecně je kapitola stručnější a hodně se opírá o plochy s rozdílným způsobem využití  

a podmínky jejich využití. 

Vzhledem k dokončené komplexní pozemkové úpravě, která navrhovala také protierozní 

opatření byl očekáván širší výklad k tomuto tématu. 

Část věnující se ÚSES je velmi omezená a prvky ÚSES se podrobněji vůbec nezabývá. Pouze  

je odkázáno na grafickou část a podmínky pro plochy přírodní z kapitoly f). Vzhledem k častému 

nevhodnému vedení biokoridorů v území mohla být kapitola více rozvedena. 

Vyjádření k dobývání nerostů mohlo být lépe a podrobněji strukturováno, nicméně čísla 

poddolovaných a ložiskových území odpovídají označení v grafické části a v tomto ohledu dochází  

k provázanosti. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• Neaktuální vymezení zastavěného území (vymezeno k 1. 3. 2013) 

• Absence označování ploch s rozdílným způsobem využití 

• Nepropojený a nefunkční ÚSES 

• Místy splývající plochy s rozdílným způsobem využití v grafické části 
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Obrázek 33: Ortofoto sídla Nová Ves [10] Obrázek 34: Fotografie sídla Nová Ves 

5.8 Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Nová Ves u Brloha 

Rozloha 

9,94 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

411 

Starosta 

Miloš Hüttner 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Nová Ves Nabytí účinnosti 04.09.2009 Projektový ateliér AD  

Změna č. 1 ÚP Nová Ves Nabytí účinnosti 08.09.2017 Projektový ateliér AD  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

- - - - - 

Nová Ves 

Obrázek 32: Poloha obce Nová Ves nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 35: Výřez hlavního výkresu územního plánu Nová Ves [19] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Obec Nová Ves má v platnosti územní plán z roku 2009, ke kterému byla v roce 2017 pořízena 

změna č. 1. Úplné znění po změně č. 1 nebylo dosud zpracováno, údajně z důvodu nedostatku 

financí. Vzhledem ke stáří územního plánu a jeho změny měla již být zpracována zpráva  

o uplatňování.  

Textová část je kvalitně zpracována. Je graficky příjemná, přehledná a co se týče obsahových 

náležitostí, nic zásadního z kapitol nechybí. Stejně tak jsou v grafické části obsaženy všechny výkresy 

dány přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. [3]. Největší chybou tak zůstává chybějící úplné znění po 

změně č. 1, kterou takto nelze považovat za platnou nebo nezpracovaná zpráva o uplatňování 

územního plánu. 

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Vzhledem k tomu, že není zpracováno úplné znění po změně č. 1, lze hodnotit pouze samotný 

územní plán z roku 2009. Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni. Vše je přehledné, řádně 

označené a barevně rozlišitelné. Výkres širších vztahů však působí velmi chaoticky a je špatně čitelný 

z důvodu příliš výrazných barev. U hlavního a koordinačního výkresu je drobným nedostatkem volba 

linií, které jsou špatně uchopitelné. Například hranice ploch, které je nutno řešit územní studií  

a hranice veřejně prospěšných staveb jsou značeny tečkovanou čarou o stejné velikosti a ve velmi 

podobných barvách. Ve výkresu je tak velmi těžké tyto plochy rozlišit. Nicméně se jedná, při pominutí 

výkresu širších vztahů, o velmi zdařilé a kvalitní výkresy a v porovnání s ostatními územními plány  

je tato grafická část jedna z nejlépe zpracovaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 14: Přehled dokumentů textové a grafické části poslední územně plánovací dokumentace obce Nová Ves 

Územní plán Nová Ves 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění  

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Výkres předpokládaných záborů ZPF odůvodnění 1 : 5 000 

Změna č. 1 ÚP Nová Ves 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část Výrok i odůvodnění  

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu odůvodnění 1 : 5 000 
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Obrázek 36: Plochy s RZV, hlavní výkres územního plánu Nová Ves [19] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy jsou správně členěny na plochy uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. Územní plán je obecně velmi zdařilý, ploch s rozdílným způsobem 

využití nevyjímaje. Dokonce jsou územním plánem uvedeny i plochy zeleně, které zavádí legislativa 

až v roce 2023. Textová a grafická část jsou z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití plně 

provázány a plochy jsou řádně označovány a dobře graficky rozlišeny. Jedná se o velmi povedený 

územní plán, který však nemá úplné znění po své 1. změně. 

 

Tabulka 15: Plochy s RZV, textová část územního plánu Nová Ves [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň Označení 

Plochy bydlení - B 
rodinné domy BR 

bytové domy BB 

Plochy smíšené obytné - S bydlení a občanské vybavení SO 

Plochy občanského vybavení - O 
veřejná infrastruktura, komerční zařízení OV 

tělovýchovná a sportovní zařízení OS 

Plochy výroby a skladování - V 
zemědělská výroba VZ 

průmysl a drobná výroba VS 

Plochy specifické - X fotovoltaická elektrárna XE 

plochy technické infrastruktury - TI 

Plochy rekreace - R na plochách přírodního charakteru RH 

Plochy zeleně - Z 
soukromá a vyhrazená ZS 

na veřejných prostranstvích ZV 

plochy vodní a vodohospodářské - V 

plochy lesní - L 

plochy zemědělské - Z 
trvalé travní porosty ZT 

orná půda ZO 

plochy smíšené nezastavěného území - N 
ostatní plochy, přírodní a polopřírodní 
porosty 

NP 

Plochy dopravní infrastruktury - D silniční DS 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Kapitola začíná návrhem uspořádání krajiny, kde je úvodem vyjádření k možnosti zalesňování 

pozemků v krajině. Konkrétněji je třeba při zalesňování respektovat krajinářské a přírodní hodnoty 

lesních lemů, je umožněno zalesňování pozemků navazujících na stávající pozemky určené k plnění 

funkcí lesa, které nejsou zemědělskou půdou s I. třídou ochrany. Následuje krátký výpis dalších 

umožněných zásahů, jako je umisťování vodních ploch a drobných staveb k zemědělské činnosti. 

Podmíněně je možno kompostování polních hnojišť za předem stanovených podmínek. V této 

podkapitole jsou dále stanoveny koncepční podmínky pro změny využití, které jsou rozděleny na část 

udržitelného hospodaření v krajině a část snížení energetické a surovinové náročnosti hospodářství 

a oborové struktury ekonomické základny. V udržitelném hospodaření v krajině jde o dobudování 

systému ÚSES, obnovení prostupnosti a revitalizace krajiny, revitalizace povodí, protipovodňová 

ochrana, ochrana vodních zdrojů, rekultivace území po těžbě, ozdravění lesů a podpora správné 

zemědělské praxe. Z druhé kategorie je zmíněna úspora surovin a energií, jejich recyklace a druhotné 

využití, dále využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin nebo ekologicky vhodné formy 

rekreace, cestovního ruchu a lázeňství. Nakonec je zmíněno, že je třeba respektovat Studii 

revitalizace Křemžské kotliny, zejména navržené cesty, meze, protierozní úpravy a revitalizace 

vodotečí. 

Návrh systému ÚSES je další podkapitolou, která zprvu zmiňuje, že respektuje zákon  

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Mimo jiné jsou dále vypsány požadavky a povinnosti 

spojené s vymezováním ÚSES, které z tohoto zákona vyplývají. Následují základní doporučení pro 

lepší ekologickou funkci krajiny, konkrétně revitalizovat vodní toky a jejich okolí a zvyšovat 

ekologickou stabilitu lučních porostů. Dále je textově sepsán soubor vymezených ÚSES, kde nechybí 

číselná označení a stručný popis, zda se jedná o prvky funkční či nefunkční a jaké jsou úrovně. 

Nakonec části věnující se ÚSES jsou stanoveny regulativy hlavního, přípustného, podmíněného  

a nepřípustného využití biocenter a biokoridorů. Oproti jiným územním plánům je zde správně 

zmíněna funkčnost prvků, které jsou řádně číselně označeny a provázány s grafickou částí.  

Část stanovení podmínek pro prostupnost krajiny krátce doporučuje rozšířit odpočívadla, 

občerstvení informační tabule, tábořiště, půjčovny kol a další prvky pro rozvoj turistiky  

a cykloturistiky. 

Následuje vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi. Na úvod  

je informace, že se v území nenachází záplavové území. Jako ochrana před povodněmi je zmíněna 

nutnost zachování současného stavu vodních toků, vodních ploch a doprovodné zeleně. Dále  

je uvedena potřeba zachování pruhu pozemku 6 metrů od břehové hrany a potřeba udržovat 

břehovou vegetaci. Jako protipovodňová opatření je doporučeno používání travních porostů  

a je navržena otevřená vodoteč v severní části území, která odvede vodu ze zemědělsky využívaných 

pozemků do níže položených luk. Protierozní opatření nejsou uvažována. 

 

Plochy rekreace jsou vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem využití, konkrétně Plochy 

rekreace – zahrádkové osady a Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru. 

Z vymezení ploch pro dobývání nerostů je uvedeno jedno poddolované území s číselným 

označením a uvedením, jaký materiál byl zde těžen. 

Změnou č. 1 územního plánu se žádná část kapitoly e) nemění. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Kapitola je vzhledem k celkem stabilizovanému území krajiny přiměřeně rozsáhlá. Část 

věnující se ÚSES je dobře zpracována a v porovnání s jinými územními plány je uvedena funkčnost 

prvků, jejich označení a dochází k provázanosti s grafickou částí. Jsou zde také podrobná regulativa 

jasně určující možnosti využití a podmínky pro zachování jednotlivých segmentů ÚSES. Jediným 

drobným nedostatkem jsou méně podrobné informace u výpisu samostatných biocenter a 

biokoridorů. Zbývající kapitoly jsou dobře a přiměřeně podrobně zpracovány. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• Úplné znění po poslední změně nebylo zpracováno 

• Chybějící zpráva o uplatňování 
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Obrázek 38: Ortofoto sídla Přísečná [10] Obrázek 39: Fotografie sídla Přísečná ze vzduchu, autor: Martin Vavera [12] 

5.9 Přísečná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Přísečná 

Rozloha 

6,29 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

194 

Starosta 

Jaroslav Beran 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Přísečná Zadání – zahájení projednání 05.05.2015 - Nový územní plán 

Územní plán obce Přísečná Nabytí účinnosti 27.12.2005 Projektový ateliér AD Jedná se o datum vyhlášení obecně závazné vyhlášky 

Změna č. 1 ÚPO Přísečná Nabytí účinnosti 20.03.2010 Projektový ateliér AD  

Změna č. 2 ÚPO Přísečná Nabytí účinnosti 25.07.2011 Projektový ateliér AD  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

- - - - - 

Přísečná 

Obrázek 37: Poloha obce Přísečná nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 40: Výřez hlavního výkresu soutisku ÚPO Přísečná a změn 1 a 2 [20] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Území plán obce z roku 2005 má aktuálně již druhou vydanou změnu v roce 2011, nicméně 

stejně jako u obce Nová Ves chybí úplné znění po změně. Dále není zpracována zpráva o uplatňování 

územního plánu. Jediným náznakem zpracování úplného znění je hlavní výkres po změně č. 1 a 2, 

který je soutiskem původního územního plánu obce a navazujících změn.  

Textovou část územního plánu obce lze těžko hodnotit, protože je tento dokument vydán 

před nabytím účinnosti současně platného stavebního zákona [2]. Novější změny postrádají část 

odůvodnění, ale výroková část obsahuje již všechny náležitosti. Poslední kapitolou obou změn  

jsou údaje o počtu listů textové části a údaje o výkresech grafické části. Kapitola uvádí jiné výkresy, 

než které jsou zpracovány a vzniká zde neprovázanost mezi textovou a grafickou částí. Jedná  

se o výkres základního členění území a výkres veřejně prospěšných staveb. 

V současné době je pořizován nový územní plán Přísečná, který je aktuálně ve fázi 

dokončování konceptu pro představení veřejnosti, které by mělo proběhnout do konce roku 2021. 

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Obec Přísečná nemá zpracováno úplné znění po změně č. 2 a jediným grafickým výstupem po 

těchto změnách je hlavní výkres, který je soutiskem původního hlavního výkresu a změn č. 1 a 2. 

Tento výkres je vcelku přehledný. Některé prvky, jako je místo pro třídění domovního odpadu nebo 

horolezecký terén aj. jsou nadbytečné. Stejně tak barevné rozlišování budov a příslušných ploch. 

Hranice pozemků katastrální mapy jsou vyobrazeny jen uvnitř zastavěného území a není na první 

pohled zřejmé, zda tyto hranice jen nejsou vyobrazeny, nebo je území po pozemkové úpravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 16: Přehled dokumentů textové a grafické části územně plánovací dokumentace obce Přísečná 

Územní plán obce Přísečná 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění - 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Detail hlavního výkresu výrok 1 : 2 000 

Výkres technické infrastruktury výrok 1 : 5000 

Výkres ploch veřejně prospěšných staveb výrok 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 25 000 

Výkres vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL odůvodnění 1 : 5 000 

Změna č. 1 ÚPO Přísečná 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok - 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Změna č. 2 ÚPO Přísečná 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok - 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres - soutisk ÚPO Přísečná a změn č. 1 a 2 výrok  1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 
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Obrázek 41: Plochy s RZV, hlavní výkres - soutisk ÚPO Přísečná a změn č. 1 a 2 [20] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Územní plán obce Přísečná je staršího data vydání a nabyl účinnosti za již neplatného zákona 

č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. I přesto jsou plochy s rozdílným způsobem 

využití s určitými výhradami členěny dle platné legislativy. Plochy uvedené v textové části územního 

plánu obce vypsané v tabulce níže jsou dobře provázány s grafickou částí. Návrhové plochy, které 

jsou součástí grafické části po změnách č. 1 a 2 tabulka již neuvádí, jelikož tabulka je výpisem 

původního územního plánu obce z roku 2005. Návrhové plochy byly vymezeny až změnami č. 1 a 2. 

a jsou součástí výkresu Soutisk ÚPO Přísečná a změn č. 1 a 2. 

 

 

Tabulka 17: Plochy s RZV, textová část územního plánu obce Přísečná [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň Označení 

Plochy bydlení 
v rodinných domech - 

v bytových domech - 

Plochy občanského vybavení - - 

plochy technického vybavení - - 

plochy výroby a výrobních služeb - - 

plochy zemědělské výroby - - 

plochy veřejné zeleně - - 

vodní toky a plochy - - 

plochy určené pro plnění funkcí lesa - - 

orná půda - - 

kulturní a travní porosty - - 

přírodě blízké porosty - - 

plochy biocenter - - 

plochy biokoridorů - - 

plochy pro dopravu - - 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Úplné znění po změně č.1 ani po změně č. 2 nebylo zpracováno a bude tedy hodnocen 

původní územní plán obce včetně navazujících změn. Vzhledem ke stáří původního územního plánu 

již před nabytím účinnosti současného stavebního zákona [2] je složité hodnotit dodržení obsahových 

náležitostí. 

Koncepce volné krajiny je součástí závazné části, konkrétně kapitoly a) Návrh urbanistické 

koncepce a zmiňuje krátký výpis požadavků, které mají být v území naplněny. Jedná se o revitalizaci 

nejmenších vodních toků a jejich okolní vegetace, realizaci prvků místního ÚSES využívající vodní toky 

a okolní vegetaci pro organismy navázané na vodní prostředí, a nakonec zřídit malé biologické vodní 

nádrže. 

Kapitola i) Návrh místního územního sytému ekologické stability nejdříve podrobně popisuje 

obecný význam ÚSES v krajině. Dále pro biocentra a biokoridory stanovuje obecné podmínky, které 

jsou potřebné pro zachování funkce, včetně nepovolených a nepřípustných zásahů. Například  

je uvedena nezbytnost realizovat navržené interakční prvky, stávající interakční a další prvky vhodně 

ošetřovat, zařadit řešení ÚSES do komplexních pozemkových úprav a také je uvedena povinnost 

vypracování projektu prvku, který bude jakýmkoliv způsobem omezen zásahem. Součástí kapitoly  

je rovněž tabulkový přehled segmentů obsahující číslo prvku, název, charakter, biogeografický 

význam, velikost a funkčnost. Jedná se o přehledný a dostatečně podrobný výpis, který je zároveň 

provázán s grafickou částí. 

Ochrana před povodněmi je součástí kapitoly k) Návrh řešení požadavků civilní ochrany  

a o protipovodňovém opatření hovoří především jako o evakuaci. Konkrétními opatřeními se 

nezabývá. 

Ochrana půdy proti erozi je podkapitolou životního prostředí z kapitoly l) zabývající  

se důsledky navrhovaných řešení na životní prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené  

k plnění funkce lesa. V podstatě se jedná o známý a obecný výpis možných organizačních, 

agrotechnických a technických opatření, které mohou být v území realizovány. Mimo jiné je uvedena 

nutnost zařadit do protierozních opatření také meze, polní cesty, nevyužitelné zemědělské pozemky, 

remízy, háje, větrolamy, vegetační pásy kolem vodotečí a malé vodní či suché nádrže. 

Rekreací ani prostupností území se konkrétně územní plán nezabývá. 

Kapitola h) Vymezení ploch přípustných pro těžbu nerostů uvádí, že se výhradní  

ani nevyhrazená ložiska nerostů nenacházejí v území. Následuje tabulkový přehled poddolovaných 

území, obsahující identifikační číslo, okres, plochu, název, stáří díla, těženou surovinu, projevy 

poddolovaného území a rozsah díla. Tabulka je velmi podrobná a obsahuje všechny potřebné 

informace k poddolovaným územím. 

Změna č. 1 i změna č. 2 jsou již řádně členěny na kapitoly dle přílohy č. 7 vyhlášky  

č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 

evidence územně plánovací činnosti. Kapitola e) změny č. 1 uvádí, že k žádným změnám územního 

plánu v této části nedochází. V případě změny č. 2 zasahuje lokalita dopravní infrastruktury do 

regionálního biocentra. V kapitole e) této změny je tato kolize uvedena a součástí podkapitoly 

uspořádání krajiny a ÚSES je tabulka hlavního, přípustného, podmíněného a nepřípustného využití 

řešeného biocentra s obecným stanovením podmínek. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Územní plán obce je z hlediska obsahových náležitostí kapitoly e) územního plánu stručnější, 

což je způsobeno jeho stářím, kdy v době vydání nebyly kladeny stejné nároky na toto téma. Textová 

část je dobře provázána s částí grafickou ve smyslu členění ploch ÚSES a dobývání nerostů. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• Úplné znění po poslední změně nebylo zpracováno 

• Textová část změn uvádí výkresy, které nebyly vyhotoveny 

• Nezpracována zpráva o uplatňování územního plánu 

• Textové části změn neobsahují část odůvodnění 
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Obrázek 43: Ortofoto sídla Srnín [10] Obrázek 44: Fotografie sídla Srnín ze vzduchu, autor snímku: Martin Vavera [12] 

5.10 Srnín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Srnín 

Rozloha 

6,72 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

324 

Starosta 

Luboš Mlčák 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Srnín Nabytí účinnosti 02.09.2020 Projektový atelier AD, s.r.o.  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

- - - - - 

Srnín 

Obrázek 42: Poloha obce Srnín nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 45: Výřez hlavního výkresu územního plánu Srnín [21] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Obec Srnín má ze všech řešených obcí nejnovější platný územní plán z roku 2020. Textová 

část tohoto územního plánu je dobře strukturovaná, přehledná a z obecných obsahových náležitostí 

nic zásadního nechybí. Grafická část taktéž nepostrádá žádný výkres, který by měl být součástí 

územního plánu. 

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Výkresy územního plánu Srnín jsou podobně jako u obce Nová Ves velmi kvalitně zpracovány. 

Nicméně nedostatky popisované u územního plánu obce Nová Ves jsou zde již vyřešeny. Jedná  

se především o zpřehlednění zastavitelných ploch vyplněním polygonů a obecně užívání 

přehlednějších a srozumitelnějších prvků. Velmi kladně hodnotím dostatečně viditelné a čitelné 

označení ploch s rozdílným způsobem využití. Výkresy grafické části jsou velmi přehledné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 18: Přehled dokumentů textové a grafické části územního plánu Srnín 

Územní plán Srnín 

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění - 

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 50 000 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu odůvodnění 1 : 5 000 

 

 

 

 

 

 

  



53 
 

Obrázek 46: Plochy s RZV, hlavní výkres územního plánu Srnín [21] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Územní plán Srnín řádně člení plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 

Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Textová část přehledně a tabulkově uvádí všechny 

náležitosti a podmínky pro hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití. Součástí 

tabulky jsou rovněž podmínky pro plošné a prostorové uspořádání obsahující regulativa rozdělena 

na celkovou zastavěnost, velikost stavebního pozemku, výškovou hladinu zástavby a typy střech. 

Plochy vymezené textovou částí jsou plně provázány s grafickou částí. Plochy jsou řádně a podrobně 

značeny. Obecně se jedná o jeden z nejlépe zpracovaných územních plánů ze všech hodnocených. 

 

 

Tabulka 19: Plochy s RZV, textová část územního plánu Srnín [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. úroveň II. úroveň Označení 

Plochy bydlení - B 

Plochy smíšené obytné - SO 

Plochy občanského vybavení - O 
- OV 

tělovýchovná a sportovní zařízení OS 

Plochy výroby a skladování - VS 

plochy technické infrastruktury - TI 

Plochy veřejných prostranství - VP 

Plochy dopravní infrastruktury - DI 

plochy vodní a vodohospodářské - V 

plochy lesní - L 

plochy přírodní - P 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny je první podkapitolou této části územního plánu a na úvod 

zmiňuje, že se jedná o hodnotné území, které je třeba chránit a jsou krátce vypsány přírodní hodnoty 

území. Dále je podkapitola členěna na obecně platné zásady v celém území, návrhy opatření  

a podmínky pro nezastavěné území. Z obecně platných zásad je uvedena ochrana plošné i rozptýlené 

zeleně v zastavěném území a v krajině, zejména remízky, stromořadí a mokřadní vegetace. Dále 

posilovat stromovou zeleň v ulicích sídla, zvyšovat hodnotu krajiny výsadbou alejí podél komunikací 

a respektovat přírodní horizonty. Navrhovanými opatřeními jsou opět posilovat porost kolem 

komunikací, realizovat ÚSES, zajistit průchodnost krajiny, pro výsadbu používat původní druhy  

a co se týče staveb, situovat stavby bydlení tak, aby zahrady tvořili přirozený přechod do volné krajiny 

a stavby pro výrobu a zemědělství oddělit izolační zelení. Podmínky pro nezastavěné území nejsou 

zde uvedeny, ale je odkázáno na plochy s rozdílným způsobem využití kapitoly f). 

Plochy v krajině jsou uvedeny jako plochy vodní a vodohospodářské, přírodní a lesní.  

Pro plochy vodní a vodohospodářské jsou stanoveny podmínky pro zachování a obnovu, konkrétně 

udržovat vegetaci v okolí vodních toků a přizpůsobovat jim obhospodařování území. Ochrana 

vodních toků před znečištěním je zajištěna koncepcí odkanalizování. Pro ochranu ploch lesních  

je uvedeno zachování ekologické rovnováhy, zachování krajinného rázu a zamezení erozním 

účinkům. Plochy přírodní jsou uvedeny jako stabilizované a zahrnují plochy ÚSES, evropsky 

významnou lokalitu NATURA 2000 a II. zónu ochrany CHKO Blanský les. Nakonec je odkázáno  

na kapitolu f) pro podrobnější podmínky využití. 

Část ÚSES zprvu uvádí, co je obecným cílem ÚSES a odkazuje na výkres č. 2 Hlavní výkres, kde 

je ÚSES vyznačen a dále uvádí, z jakých podkladů vymezený ÚSES vychází. Následuje návrh pro 

zlepšení ekologické stability krajiny, kde je zmíněno dodržovat přirozené druhové skladby, zachovat 

přírodě blízké břehové porosty upravených vodotečí, zvyšovat ekologickou stabilitu lučních porostů, 

využívat meliorační dřeviny při zakládání prvku, připustit jen zásahy vylepšující ekologickou stabilitu 

například zatravnění či zalesnění a v neposlední řadě také zařadit interakční prvky nad současný 

vymezený ÚSES. Nakonec je tabulkově vypsáno, jaké prvky ÚSES jsou v území vymezeny včetně jejich 

čísla, typu, významu a názvu. Vše je dobře provázáno s grafickou částí. 

Následuje krátká podkapitola opatření pro obnovu ekologické stability krajiny. Zde  

je uvedeno, že se územním plánem počítá se zvyšováním ekologické stability krajiny, je umožněno 

zalesňování, zřizování vodních ploch a převádění ekologicky nestabilní plochy na stabilnější  

za podmínky splnění zákonných podmínek. 

Prostupnost krajiny je zde rozvedena více než v jiných územně plánovacích dokumentacích. 

Je uvedena nutnost zachovat a nenarušovat polní a lesní cesty, cyklotrasy a pěší komunikace. Nové 

cesty lze zřizovat jen v nezastavěném území a s respektováním podmínek ploch s rozdílným 

způsobem využití a podmínek ochrany přírody a krajiny. Je zde také zakázáno oplocovat pozemky, 

přes které vede turistická trasa či cyklotrasa, rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací,  

aby nebyla omezena prostupnost území. Nakonec je pro rozvoj turistiky doporučeno vybudovat 

kvalitní stezky a kolem nich doprovodná zařízení, jako jsou odpočívadla, tábořiště, informační tabule 

a jiné. 

Protierozní a protipovodňová opatření jsou sloučeny ve společné podkapitole.  

Část protierozních opatření zmiňuje, že územní plán nenavrhuje konkrétní opatření proti erozi. 

Naopak zadává hospodařit tak, aby se co nejvíce předešlo smyvu, konkrétně uvádí zatravnění 

svažitých pozemků, setí vhodnějších kultur, lepší způsob orby a na lesních pozemcích posilovat 

vhodnou dřevinnou skladbu. Dále je uvedeno neodlesňovat meze, remízy a přírodní porosty, 

neodstraňovat travnaté pásy kolem vodních toků a komunikací, které v současnosti slouží  

jako protierozní ochrana. Nakonec je uvedeno, že konkrétnější opatření budou součástí řešení ÚSES  

a možnost umístění stanovují plochy s rozdílným způsobem využití. Následuje část věnující  

se opatřením proti povodním, kde je na začátku uvedeno, že na vodním toku v území nebylo 

stanoveno záplavové území. Jako základní opatření proti povodním je zmíněno zadržování vody  

v krajině, dále zachování vodního toku, vodní plochy a doprovodné zeleně. Stejně jako v ostatních 

územních plánech je zde nutnost zachovat volný přístupný pruh dostatečné šíře od břehové hrany, 

konkrétní rozměr zde uveden není. Jako opatření pro snížení rizika vzniku povodní je zmíněno 

udržování přírodních porostů a využívání takové travnaté kultury, která umožní kvalitní vsakování 

vody. Z konkrétních protipovodňových opatření jsou navrhovány dva vodní toky a jedna vodní 

plocha. 

Plochy pro rekreaci nejsou územním plánem navrhovány a je zakázáno vymezovat plochy  

k rekreaci v nezastavěném území. Pouze je uvedeno, že pro rozvoj rekreačních pobytových aktivit  

je možné využít stávající bytový fond nevhodný k trvalému bydlení. 

Poslední podkapitola vymezující plochy pro dobývání nerostů vysvětluje, že územní plán 

nevymezuje plochy pro dobývání a že je respektován zákon o ochraně a využití nerostného bohatství. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Jedná se o jednu z nejlépe zpracovaných kapitol ze všech hodnocených dokumentací. Vše  

je řádně uvedeno, kvalitně popsáno a provázáno s grafickou částí. Část věnující se rekreaci mohla  

být více a podrobněji rozvedena. 

Celkově se i s přihlédnutím k nevelkému řešenému území jedná o velmi pečlivě a podrobně 

zpracovanou kapitolu územního plánu, kde je popsáno a vysvětleno vše potřebné. 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• Zásadní problémy nebyly shledány, jedná se o velmi dobře a kvalitně zpracovaný územní 

plán. 
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Obrázek 48: Ortofoto sídla Zlatá Koruna [10] Obrázek 49: Fotografie sídla Zlatá Koruna ze vzduchu, autor: Martin Vavera [12] 

5.11 Zlatá Koruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální území obce 

Plešovice 

Rájov 

Zlatá Koruna 

Rozloha 

8,82 km2 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2021) 

796 

Starosta 

Milan Štindl 

Územně plánovací dokumentace obce 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

Územní plán Zlatá Koruna Opakované veřejné projednání 24.06.2021 Architektonický ateliér Štěpán Nový územní plán 

Územní plán obce Zlatá Koruna Nabytí účinnosti 25.05.2005 Terplan, a.s.  

Změna č. 1 ÚPO Zlatá Koruna Nabytí účinnosti 24.10.2006 SP STUDIO, s.r.o.  

Změna č. 2 ÚPN SÚ Zlatá Koruna Nabytí účinnosti 04.08.2008 SP STUDIO, s.r.o.  

Změna č. 3 ÚPO Zlatá Koruna Nabytí účinnosti 04.01.2013 SP STUDIO, s.r.o.  

Územně plánovací podklady 

Název Poslední akce Datum poslední akce Zhotovitel Poznámka 

- - - - - 

Zlatá Koruna 

Obrázek 47: Poloha obce Zlatá Koruna nad základní mapou ČR [11] 
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Obrázek 50: Výřez hlavního výkresu územního plánu Zlatá Koruna [22] 

Obecné zhodnocení územního plánu 

Původní územní plán obce Zlatá Koruna byl vydán v roce 2005. Od té doby má zpracovánu  

a vydánu již třetí změnu, která nabyla účinnosti v roce 2013. K této změně dosud nebylo vypracováno 

úplné znění územního plánu, což je vnímáno jako nedostatek. Nicméně aktuálně je v procesu 

pořizování nový územní plán Zlatá Koruna. Tento návrh nového územního plánu je po opakovaném 

veřejném projednání a pokud budou navazující stanoviska souhlasná, územní plán se v blízké době 

vydá. Vzhledem k těmto okolnostem bude na následujících řádcích hodnocen právě tento návrh 

nového územního plánu. 

Co se týká textové části, je dokumentace velmi přehledná, srozumitelná a graficky příjemně 

zpracovaná. Při hrubém pohledu na povinné kapitoly, které jsou dány přílohou č. 7 vyhlášky  

č. 500/2006 Sb. [3], není shledán žádný nedostatek. 

Grafická část je řádně členěna na výkresy vycházející z již zmíněné přílohy k vyhlášce. 

Nicméně výkresová část územního plánu je navíc doplněna o výkres pořadí změn v území a schéma 

historického vývoje. Hlavní výkres je dále rozčleněn na samostatný výkres dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

Zhodnocení grafického zpracování 

Jedná se o nový územní plán, který bude v blízké době platný. Výkresy jsou velmi přehledné 

a kvalitně zpracované. Jako nešťastný krok vnímám volbu barev správního a zastavěného území. 

Správní hranice a hranice katastrálního území je volena modrou tučnou linií, zatímco zastavěné 

území je linie černá a méně tučná. Ve výkresu se tak zastavěné území zcela ztrácí a je složité  

jej správně určit. Opačná volba barev by byla určitě vhodnější. Dalším naprosto nevhodným 

znázorněním je barva místního biokoridoru, který má prakticky identický odstín barvy jako plochy 

lesní a dochází k téměř dokonalému splynutí při překryvu těchto dvou prvků výkresu. Kladně 

hodnotím pečlivé označování všech ploch s rozdílným způsobem využití, které by ale mohlo pro větší 

přehlednost a čitelnost být podbarveno bílým okrajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 20: Přehled dokumentů textové a grafické části Územního plánu Zlatá Koruna 

Územní plán Zlatá Koruna  

Název dokumentu Část dokumentu Měřítko 

Textová část výrok i odůvodnění - 

Výkres základního členění území výrok 1 : 5 000 

Hlavní výkres výrok 1 : 5 000 

Výkres dopravní a technické infrastruktury výrok 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výrok 1 : 5 000 

Výkres pořadí změn v území (etapizace) výrok 1 : 5 000 

Koordinační výkres odůvodnění 1 : 5 000 

Výkres širších vztahů odůvodnění 1 : 25 000 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu odůvodnění 1 : 5 000 

Schéma historického vývoje Zlaté Koruny - 1 : 5 000 
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Obrázek 51: Plochy s RZV, hlavní výkres územního plánu Zlatá Koruna [22] 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou správně členěny a klasifikovány dle platné 

legislativy. Nechybí rovněž plochy zeleně, které budou zavedeny novelou stavebního zákona v roce 

2023. Textová část oproti grafické části neuvádí plochy rekreace – specifická rekreace,  

což je ale jediným nedostatkem z hlediska provázanosti mezi textovou a grafickou částí a vzhledem 

k zatím neschválenému návrhu územního plánu může být tento nedostatek později eliminován. 

Plochy jsou řádně, kvalitně a přehledně označovány. Textová část správně uvádí hlavní, přípustné, 

podmíněně přípustné a nepřípustné využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití  

a jejich podmínky plošného a prostorového uspořádání. 

 

Tabulka 21: Plochy s RZV, textová část územního plánu Zlatá Koruna [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. úroveň II. úroveň Označení 

Plochy bydlení - B 

v rodinných domech – venkovské BH 

v rodinných domech – městské a příměstské BI 

v rodinných domech – v zastavěném území 
městské a příměstské 

BZ 

Plochy rekreace - R individuální rekreace RI 

plochy zeleně - Z zeleň soukromá a vyhrazená ZS 

Plochy občanského vybavení - O 
tělovýchovná a sportovní zařízení OS 

veřejná infrastruktura OV 

Plochy veřejných prostranství 
- PV 

ochranná a izolační zeleň ZO 

Plochy smíšené obytné - S 
rekreační SR 

komerční SK 

Plochy dopravní infrastruktury - D 
železniční DZ 

silniční DI 

plochy technické infrastruktury - TI 

Plochy výroby a skladování - V 
zemědělská výroba VZ 

průmysl a služby VD 

plochy vodní a vodohospodářské - W 

plochy zemědělské 
orná půda OP 

louky, pastviny NZ 

plochy lesní - L 

plochy smíšené nezastavěného území - NS 

plochy těžby nerostů - M 
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Kapitola e) koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny se nejdříve vyjadřuje k zalesňování pozemků, konkrétně  

je možné zalesňovat v nezastavěném území jen plochy navazující na stávající pozemky určené  

k plnění funkcí lesa tak, aby došlo k ucelení těchto ploch. Dále není možné zalesňovat zemědělskou 

půdu I. a II. třídy ochrany. Mimo zalesňování je možné ve nezastavěném území zřizovat vodní plochy 

a objekty pro zemědělskou činnost například seníky, přístřešky, včelíny a podobně. 

Následuje podkapitola územní systém ekologické stability, která obsahuje pouze tabulkový 

výpis vymezovaných prvků. Součástí tabulky je informace o názvu, dotčeném katastrálním území, 

funkčnosti, STG, aktuálním stavu a cílovém společenstvu. Tabulkový výpis je členěn na nadregionální  

a lokální úroveň a dále na biocentra a biokoridory. Jednotlivé prvky jsou řádně číslovány a dobře 

provázány s grafickou částí. ÚSES lokální úrovně spolu s nadregionální úrovní je vyznačen pouze  

v koordinačním výkresu, zatímco v hlavním výkresu je vymezena pouze nadregionální úroveň. 

Informace o tom, kde ÚSES v grafické části hledat, chybí. Po tabulkové části je jednou větou odkázáno 

na kapitolu f) pro podrobnější podmínky využití na území ÚSES. 

Prostupnost krajiny stručně vysvětluje, že územním plánem nedochází k narušování 

prostupnosti krajiny, a i nadále musí být zachována stávající síť polních a lesních cest, pěších tras  

a cykloturistických tras. V této síti rovněž nesmí být omezována prostupnost. Výslovně je zde uveden 

zákaz oplocovat pozemky přes které zmíněné komunikace přechází. Polní cesty a sjezdy z pozemních 

komunikací se nesmí bez náhrady rušit. 

Z protierozních opatření jsou uvedená pouze opatření potřebná pro předcházení vzniku 

eroze. Konkrétně je zmíněno zatravnění svažitých pozemků, setí vhodných plodin a náležitý způsob 

orby. Plošná protierozní opatření nejsou územním plánem uvažována. Na lesních pozemcích  

se doporučuje posílit vhodnou dřevinnou skladbu, a nadále neodlesňovat a neodstraňovat prvky 

napomáhající ochraně proti erozi jako jsou meze, remízy, přírodní porosty a travnaté pásy v okolí 

liniových staveb a vodních toků.  

Z hlediska ochrany území před povodněmi je zprvu uvedeno, že v územním plánu je vymezeno 

záplavové území řeky Vltavy. Následuje informace, že nové stavby umisťované v záplavovém území 

musí být technicky zajištěny proti ohrožení povodněmi a nesmí negativně narušit průtokové poměry 

vodního toku. Dále je v záplavovém území umožněno provádět revitalizační a protipovodňová 

opatření a je zcela vyloučeno měnit druhy pozemků z trvalého travního porostu na ornou půdu.  

Co se týče samotných vodních toků, je stanoven požadavek nadále udržovat vegetaci v okolí, 

zachovat volný pruh pozemku 8 metrů od břehové hrany a využívat vhodné travní porosty s vyšší 

infiltrační schopností. 

Část věnující se rekreaci je výpisem vymezených ploch pro rekreaci, konkrétněji plochy 

rekreace – individuální rekreace, plochy smíšené obytné – rekreační a pro sport plochy občanského 

vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Dále je zmíněno, že pro pobytovou rekreaci lze rovněž 

využít stávající domovní fond, který je nevhodný k trvalému bydlení. 

Územní plán, co se týče dobývání nerostů, uvádí výhradní ložisko stavebního kamene včetně 

dobývacího prostoru a navrhuje plochu těžby nerostů, která bude sloužit jako prostor pro skladování 

a překládku materiálu. 

Na konec kapitoly je umístěn odstavec popisující souhrnná a obecná opatření pro zvyšování 

ekologické stability. Zejména uvádí doplňování sítě ÚSES, zřizování vodních ploch a převádění 

ekologicky nestabilních ploch na plochy se stabilitou vyšší. 

 

Hodnocení zpracování kapitoly e) 

Kapitola je stručná, ale souhrnná s uvedením nekonkrétních opatření pro jednotlivé 

segmenty ochrany. Kapitola je tvořena podle starší verze vyhlášky č. 500/2006 Sb. a chybí některé 

náležitosti, jako je například vyjádření pro plochy změn v krajině. 

Část ÚSES je pouze tabulkovým výpisem jednotlivých prvků. Ač je tento výpis dostatečně 

podrobný, další textové informace týkající se ÚSES zde chybí. Značení prvků je provázáno s grafickou 

částí, nicméně není uvedeno, v jakých výkresech je ÚSES vymezen. Vzhledem k tomu, že hlavní výkres 

obsahuje jen nadregionální prvky a koordinační výkres nadregionální i místní prvky, je provázání ÚSES 

v textové a grafické části matoucí. 

Ostatní podkapitoly jsou dostatečně podrobné a řádně se vyjadřují ke každé problematice 

kapitoly e). 

 

Vybrané problémy územního plánu 

• Úplné znění původního územního plánu obce po poslední změně nebylo zpracováno 

• Nevhodná volba barev v grafické části způsobující splývání informací a nečitelnost 

• Drobné nesrovnalosti mezi textovou a grafickou částí  

(Plochy rekreace – specifická rekreace a územní systém ekologické stability) 
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6 Odborná konzultace se Správou CHKO Blanský les 

Během zpracovávání diplomové práce proběhla jako součást rozborů osobní odborná 

konzultace se Správou CHKO Blanský les na téma hlavních problémů a nedostatků územních plánů 

ve vztahu k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny Blanského lesa. Rozhovor byl formulován jako 

soubor konkrétních i obecných otázek, které byly nesouvisle rozebírány. Vzhledem k tomuto 

charakteru rozhovoru byly odpovědi nedoslovně přepsány tak, aby zůstala zachována podstata. 

6.1 Probírané otázky s vypracovanými odpověďmi 

S jakými problémy se nejčastěji setkáváte v územních plánech? 

Nejčastěji jsou Správou CHKO řešeny problémy týkající se ochrany volné krajiny před 

zastavováním, zejména z důvodu velkého tlaku na prosazování individuálních staveb na vlastním 

pozemku stavebníků nebo za účelem zhodnocení. Vzhledem k podmínkám k ochraně zemědělského 

půdního fondu, které vycházejí ze zákona č. 334/1992 Sb. České národní rady o ochraně 

zemědělského půdního fondu je velký problém s rozvojovými plochami bydlení. Zákon udává 

nemožnost zastavovat půdy I. a II. třídy ochrany jinými stavbami, něž jsou veřejně prospěšné stavby, 

což velmi často znemožní rozvíjet zastavitelné plochy v obcích a stavebníci se uchylují do krajiny. 

Nicméně je ochrana zemědělského půdního fondu silnějším nástrojem pro ochranu krajiny před 

zastavováním nežli zákonná ochrana krajinného rázu, která je obecnější a nabízí širší prostor  

pro manévrování. 

 

Jaká je aplikace zásad vycházejících z plánu péče ve stavebních či územních řízeních? 

Správa CHKO má na starosti soulad nových záměrů s charakterem zástavby, zatímco úřad 

územního plánování hlídá soulad s územním plánem. Jsou situace, kdy Správa CHKO stavbu povolí, 

ale úřad územního plánování vyhodnotí nesoulad a stavbu zamítne. Velmi také záleží na pracovnících 

stavebních úřadů. 

 

Čím se primárně řídíte při vydávání stanovisek k záměrům či územním plánům? 

Vyhláška č. 197/1989 ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 8. prosince 

1989 o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les je primárním ale ne jediným nástrojem  

pro vyjadřování k záměrům, který byl ale výrazně omezen zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny a obsahuje jen několik zásad. Mimo jiné obsahuje tento zřizovací výnos neplatně vymezenou 

hranici CHKO a grafické vyjádření je v měřítku 1:50 000 což nelze přesněji aplikovat.  

Dalším neméně důležitým nástrojem je Plán péče o CHKO Blanský les, který v rozborové části 

obsahuje regulativa, na která se při vydávání stanovisek Správa CHKO odvolává.  

Posledním a velmi používaným nástrojem je Studie preventivního hodnocení krajinného rázu, 

která člení území CHKO do 5 zón ochrany. Dále člení na 5 zón ochrany rovněž samotná sídla. Běžně 

se do takové podrobnosti nechodí, nicméně území CHKO pracovníci dobře znají a poskytli 

projektantům dostatečné podklady pro takto podrobné zpracování. Nástroj slouží k usnadnění 

rozhodování, například větší střediskové obce byly zahrnuty do 4. zóny ochrany a pokud jsou 

současně dohodnuty podmínky ochrany krajinného rázu v územním plánu, není nutno se k záměrům 

této obce ze strany Správy CHKO vyjadřovat. Podmínky ochrany krajinného rázu v podrobnosti 

územního plánu je možné dohodnout tam, kde je snížená ochrana, novodobá zástavba nebo  

i v pohledově exponovaných rozvojových plochách. Zbylé záměry je nutné posuzovat individuálně. 

 

Dochází k naplňování cílů z plánu péče, např. zda nedochází ke kolizi s územním 

plánem či s vlastníky jednotlivých nemovitostí? 

Regulativa plánu péče jsou obecně předmětem sporu. Do rozborové části územního plánu 

byla zapracována regulativa pro umisťování a vzhled staveb a tím se Správa CHKO primárně řídí. 

 

Dochází ke splnění podmínek z § 18 odst. 5 stavebního zákona, která upravuje 

zástavbu ve volné krajině? 

Paragraf vyjmenovává konkrétní stavby, které je možné v krajině umisťovat, nicméně pod 

tyto stavby se dá schovat velké množství objektů. Tyto podmínky hlídá úřad územního plánování, 

který ale je časově vytížen a na stanovisko se běžně čeká i půl roku. Takto například byl vybudován 

kravín mimo zastavěné a zastavitelné plochy. Stavbu povolil stavební úřad jako zemědělskou stavbu, 

což bylo dle očekávání napadeno, a nakonec vyřešeno dodatečným zapracováním do územního 

plánu. Dalším nechvalným příkladem je obytná farma, také povolena stavebním úřadem. Podobné 

věci nejsou ojedinělé, spíše velmi časté. 

 

Existuje v území nějaká černá stavba? Pokud ano, jaká a jaké podmínky porušuje? 

Ročně se v území vyskytne asi 60 černých staveb. Běžné jsou různé chaty, kurníky a jiné stavby 

ve volné krajině. Stává se, že je nalezena černá stavba, na kterou je upozorněno a následně vyplyne, 

že objekt má stavební povolení od stavebního úřadu v rozporu s podmínkami ochrany. Velmi často 

také fungují stavby bez stavebního povolení, kdy se stavebníci vymlouvají na tíživou životní situaci  

a obhajují se tím, že potřebovali mít rychle postaveno. Při změně územně plánovací dokumentace se 

tyto černé stavby dodatečně zavedli do dokumentací a tím byl problém vyřešen. Pokud černá stavba 

vykazuje jen drobné a přehlédnutelné odchylky, které jsou odůvodnitelné, je možné ji dodatečně 

schválit při procesu souhlasu o užívání stavby. V opačném případě je zahájeno řízení o odstranění 

stavby a je možné stavbu schválit při splnění určitých podmínek. Součástí tohoto procesu je pokuta 
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a správní poplatky. Dohodnuté podmínky stavebníci často i tak neplní a opakovaně žádají o počkání 

tak dlouho, dokud už není čas to řešit. 

Časově je pro Správu CHKO velmi náročné až nemožné stíhat řešit všechny černé stavby  

v území a kontrolovat plnění dohodnutých podmínek. 

 

Plní stavebníci požadavky na plošné a prostorové uspořádání staveb? 

Z plošného a prostorového uspořádání samotných staveb je nejčastěji porušováno situování 

stavby, velikost a výška stavby, sklony střech a fasády. Například svítivě zelená fasáda v historickém 

jádru sídla. Oblíbeným prvkem moderní doby jsou černé střešní krytiny, ačkoliv má Správa CHKO 

Blanský les vlastní vzorník barev a materiálů povolených střešních krytin. Stavby často plošně  

a prostorově neodpovídají Správou CHKO schválenému projektu a následuje dohodnutí různých 

drobných úprav a opatření pro minimalizaci negativního vlivu stavby na krajinný ráz. Tyto dohodnuté 

úpravy velmi často také nejsou plněny. Trendy ve výstavbě se liší obec od obce, kdy lidé jednoduše 

řečeno chtějí to, co vidí kolem sebe. Nejproblematičtější lokalitou je zástavba nových domů v Chlumu 

u Křemže, kde vzniká velká heterogenita stavebních objektů a nejsou plněny základní podmínky  

pro vzhled. 

 

Vnímáte územní systém ekologické stability jako správně vymezený a propojený? 

Jak je postupováno v případě nespojitosti? 

V současné době je zadána zakázka pro řešení kompletního systému ÚSES po jednotlivých 

CHKO. Již proběhlo úvodní jednání byly poskytnuty podklady zpracovaných podkladů, jako je Studie 

preventivního hodnocení krajinného rázu, Studie odtokových poměrů Křemžské kotliny, návrh nové 

zonace a vymezení nespojitých a problematických míst. Největším problémem ÚSES zůstává vedení 

biokoridorů sídly, konkrétně ploty v korytě vodního toku, vedení plochy biokoridoru v územním plánu 

jako plocha soukromé zeleně a podobně. Řešením komplexních pozemkových úprav měl být ÚSES 

organizován a zfunkčněn, nicméně k tomu nedocházelo a pozemkové úpravy se ÚSES vůbec 

nezabývaly. V současnosti po zavedení Studie Křemžské kotliny je situace lepší a ÚSES  

se komplexními pozemkovými úpravami začíná řešit. 

 

Plánuje se další nové vyhlášení CHKO z důvodu neúplné zonace? 

V minulosti již byla snaha znovu vyhlásit CHKO Blanský les, nicméně samostatné vyhlášení  

bez úpravy zřizovacího výnosu nebylo možné z důvodu, že zřizovací výnos výslovně uvádí jen 3 zóny 

CHKO. Aktuálně je v meziresortním řízení návrh na nový zřizovací výnos s novou zonací. Nová zonace 

byla v roce 2019 předjednána s obcemi, ale stále dochází k dohadům.  

 

Kde se v území nacházejí protierozní a protipovodňová opatření a jsou funkční? 

V současnosti jsou jako protierozní opatření užívány především zatravnění, změny osevních 

postupů, polní cesty a meze. I přesto dochází k nenaplňování těchto cílů, kdy například obec dostala 

pozemky na protierozní meze a následně se rozhodla, že s mezemi nesouhlasí. Legislativně  

je toto bohužel nevymahatelné a jedinou možností by bylo vložit opatření do územního plánu,  

což by musela opět odsouhlasit obec. Nejsilnějším nástrojem pro řešení eroze v území zůstává 

zmíněná Studie odtokových poměrů Křemžské kotliny, která komplexně vyhodnocuje celé území  

a lokálně zavádí úpravy vodních toků jako protierozní a protipovodňová opatření.  

 

Dochází k poškozování přírody a krajiny turistikou či rekreací?  

Jak je případně zajištěna ochrana? 

Obecně dochází k poškozování míst s vyšší turistickou koncentrací, výjimkou ovšem nejsou 

ani maloplošná zvláště chráněná území, která jsou narušována místními obyvateli. Například se jedná 

o rozjíždění národní přírodní rezervace čtyřkolkami a motorkami. Opět zde nastává problém  

s nedostatkem personálu, který má na starosti hlídání kázně. Správa CHKO se snaží o informovanost 

a poučení ve směru ochrany přírody a krajiny, dokonce mají specialistu pro styk s veřejností a pořádají 

různé osvětové akce pro školy i veřejnost. Nicméně tyto akce vyhledávají jen lidé, kteří se obecně  

o přírodu zajímají a opět je zde problém s nedostatkem personálu, který by osvětu šířil důkladněji. 

 

Existují nějaké další záležitosti, které nebyly zmíněny a přijdou Vám jako důležité? 

V územně plánovacích dokumentacích jsou problémem tzv. létající pořizovatelé, kteří často 

neplní zákonné povinnosti. Například nevyhodnotí připomínky a neupraví návrh po společném 

jednání. Tento stejný neupravený návrh následně připraví na veřejné projednání nebo nevkládají 

schválené dokumentace do evidence územně plánovací činnosti. Dokumenty do evidence vloží  

buď po několika letech, po urgenci, nebo vůbec. Otázkou je také míra podrobnosti územních plánů. 

Šikovný projektant je schopný do územního plánu zakomponovat regulativa, a přitom se nedopouští 

prvků regulačního plánu. Obecně se ale dle Správy CHKO situace zlepšuje a územně plánovací 

dokumentace je postupně kvalitnější i co se týče ochrany přírody a krajiny. Nicméně zvyky dřívější 

doby jsou stále patrné a zcela nevymizely. 
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6.2 Souhrnné vyhodnocení poznatků 

Obecně je problém s neplněním dohodnutých podmínek ochrany přírody a krajiny  

se stavebníky a každý se snaží tato pravidla obcházet. K zastavování volné krajiny dochází,  

což je způsobeno nedostatkem rozvojových ploch, ale i stavebními úřady, které často stavbu povolí 

bez ohledu na Správu CHKO. Problémy jsou často lokální a požadavky stavebníků se v různých obcích 

liší. Nejhůře je na tom sídlo Chlum u Křemže, kde se nachází masivní zástavba individuálních staveb 

a je zde stavěno bez plnění regulací a dalších podmínek. Stavebníci jsou opakovaně upozorňováni  

a urgováni, nicméně často bezvýsledně. 

Nejčastěji využívaným nástrojem je Preventivní hodnocení krajinného rázu pro CHKO Blanský 

les, které je zpracováno podrobněji, než je běžné a dělí celé území i samotná sídla na zóny ochrany. 

Jednoduše je možné se podle tohoto nástroje orientovat, zda je potřeba v určité lokalitě podrobněji 

stanovit podmínky, nebo se jedná o zónu s nízkou ochranou a je možné nechat stavebníkům volnější 

ruce. Součástí preventivního hodnocení krajinného rázu je grafický výstup, jehož zmenšenina  

je pro znázornění v příloze k této diplomové práci. Pro ochranu krajiny před erozí a povodněmi  

je zpracována Studie odtokových poměrů Křemžské kotliny, která řeší území jako celek a revitalizuje 

především napřímené vodní toky zpět do jejich historické přírodní podoby. Z protierozních opatření 

jsou volena hlavně méně destruktivní, například vhodnější osevní postupy, šetrnější způsob orby, 

zatravnění, polní cesty a meze. 

V současné době je připravován nový zřizovací výnos a v budoucnu proběhne nové vyhlášení 

CHKO Blanský les s řádně vymezenými čtyřmi zónami namísto současných tří. Zatím ale stále dochází 

k dohadům mezi Správou CHKO a dotčenými obcemi. 

V obecné rovině je problémem nedostatek personálu a časová tíseň pracovníků Správy CHKO. 

Není v jejich silách řešit veškeré problematické objekty a naplňování cílů ochrany přírody a krajiny 

v celém území Blanského lesa. Postupně ale dochází k obecnému zlepšování a zkvalitňování územně 

plánovacích dokumentací a k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny v území CHKO Blanský les. 

 

7 Doporučení obcím pro optimalizaci územně 

plánovací činnosti v řešeném území  

Obecně je pro všechny řešené obce doporučeno uvést své územně plánovací dokumentace 

do souladu s platnou legislativou a doplnit chybějící dokumenty. Všem řešeným obcím schází zprávy 

o uplatňování územního plánu, ačkoliv některé obce jsou již mimo stanovený čtyřletý termín. 

Nemalému počtu z řešených obcí rovněž schází úplná znění po změnách, která měla být dle platné 

legislativy zpracována. Součástí některých dokumentací také nejsou legislativou požadované grafické 

výstupy. Dále jsou uvedena individuální doporučení k jednotlivým obcím. 

Brloh 

Vzhledem k zahájení pořizování nového územního plánu Brloh je doporučeno se při procesu 

soustředit na eliminaci obecných problémů v územně plánovací dokumentaci obce. Například 

správně vymezit zastavěné území, prověřit možnosti a podmínky pro rozvojové plochy a zajistit 

obnovení pěší a silniční prostupnosti území při návrhu nových zastavitelných ploch. Zároveň  

se zaměřit na územní systém ekologické stability místní úrovně a na obnovu jeho funkce  

či sjednocení. Při zpracování nové územně plánovací dokumentace by bylo vhodné postupovat 

v souladu se standardizací územního plánu. 

Český Krumlov 

Český Krumlov v současné době pořizuje nový územní plán. Při procesu pořizování  

je doporučeno uvést nový územní plán do souladu s platnou legislativou a vyvarovat se problémům, 

které vyplývají z aktuálně účinné územně plánovací dokumentace. Zejména se zaměřit na kapitoly 

územního plánu a jejich přiměřenou podrobnost. Plochy s rozdílným způsobem využití členit  

dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zohledněním 

standardizace územního plánu volit řádně jednotlivé úrovně těchto ploch. Při procesu zpracování  

se podrobněji zaměřit na vymezování místního územního systému ekologické stability, zejména 

vyhodnotit možnosti jeho správného a funkčního propojování. Aktuálně je například navrhovaný 

biokoridor veden zastavěnou průmyslovou zónou v blízkosti železniční tratě. Do nového územního 

plánu rovněž zapracovat chybějící informace o protierozních a protipovodňových opatřeních 

Holubov 

Obci Holubov je doporučeno pořízení dosud nezpracované zprávy o uplatňování územního 

plánu. Dále je doporučeno na webových stránkách obce vyvěsit úplnou dokumentaci úplného znění 

po změně č. 2. Stránky obce jsou doplněny pouze o dílčí dokumenty jednotlivých změn, ačkoliv platná 

dokumentace úplného znění vyvěšena není. Z ostatních hodnocených hledisek je územní plán 

Holubov zpracován řádně a kvalitně. Drobným doporučením je optimalizace grafického zpracování 

výkresů pro lepší čitelnost a orientaci. 

Chvalšiny 

Obec Chvalšiny pořizuje nový územní plán, který by měl ve velmi blízké době nabýt účinnosti. 

Co se týče textové části této nové dokumentace, nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. 

Doporučením však zůstává úprava grafické části, zejména písemné označování ploch s rozdílným 

způsobem využití a volba barev linií či ploch. Jelikož se jedná o nový územní plán, mohlo být více 

apelováno na zpracování dle standardizace územního plánu. Je také doporučeno v grafické části 

opravit rozlišování stávajících a navrhovaných prvků místního územního systému ekologické stability.  
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Kájov 

Pro stávající a platnou územně plánovací dokumentaci obce je doporučeno dát do souladu 

textovou a grafickou část úplného znění ve smyslu doplnění chybějících výkresů, které jsou v textové 

části uvedeny. Jedná se o Koordinační výkres a Výkres základního členění území. Výkresy nejsou 

vyvěšeny na webových stránkách obce a rovněž nebyly předány úřadu územního plánování v Českém 

Krumlově. Platné úplné znění po poslední změně neaktualizuje zastavěné území, které je tedy chybně 

vymezeno. Některé plochy s rozdílným způsobem využití nejsou řádně provázány mezi textovou  

 grafickou částí. Výkresy z hlediska ÚSES chybně obsahují podrobnost ZÚR. 

V současné době bylo zahájeno pořizování nového územního plánu Kájov. Při procesu 

zpracování je doporučeno eliminovat výše zmíněné nedostatky. Zejména je nutné se zaměřit  

na správné vymezení zastavěného území a na provázanost textové části územního plánu s částí 

grafickou. V neposlední řadě se v územním plánu Kájov již vyvarovat neúplnosti grafické části  

a apelovat na zpracování všech povinných výkresů. Rovněž by bylo příhodné postupovat  

dle standardizace územního plánu. 

Křemže 

Obec Křemže má zpracován územní plán novějšího data, konkrétně je územní plán účinný od 

27. 10. 2018. V blízké době je proto doporučeno vyhotovit zprávu o uplatňování územního plánu. 

Zásadním nedostatkem je zastavěné území vymezené k datu 1. 3. 2013. Mimo zmíněné zprávy  

o uplatňování je proto doporučením rovněž pořídit změnu územního plánu, kde bude zastavěné 

území řádně aktualizováno. V části věnující se ÚSES je doporučeno podrobněji zapracovat vymezení 

prvků místní úrovně. Často dochází k vedení biokoridorů středem orné půdy nebo k zakončení trasy 

biocentrem, které dále na žádný prvek nenavazuje. Dochází tak k nepropojenosti a nefunkčnosti 

celého systému. Pro plochy s rozdílným způsobem využití je doporučeno rozlišit plochy a jejich 

úrovně pro lepší přehlednost písemným značením. V grafické části je doporučením citlivější volba 

barevnosti ploch s rozdílným způsobem využití, které místy mezi sebou splývají. Tento problém mohl 

být vyřešen zmíněným písemným značením jednotlivých ploch. 

Nová Ves 

Hlavním doporučením pro obec Nová Ves je vyhotovení úplného znění po poslední změně, 

aby bylo možné považovat tuto změnu za platnou. Je nutné se na toto zaměřit a požadovat 

vyhotovení úplného znění při druhé změně územního plánu. Současně by měla být v co nejkratší 

době vypracována zpráva o uplatňování územního plánu. Co se týče dalších hodnocených kritérií 

územního plánu, nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. Územní plán Nová Ves je zpracován 

správně a kvalitně. 

 

Přísečná 

Přísečná je obcí s nejvíce zmatenou územně plánovací dokumentací ze všech hodnocených. 

Územní plán obce účinný od 27. 12. 2005 má zpracovány již dvě změny. První ze změn byla vydána  

v roce 2010 a druhá roku 2011. Ani po jedné ze změn nebylo zpracováno úplné znění. Obě změny 

postrádají část odůvodnění a ve svých posledních kapitolách výrokových částí uvádí grafické výstupy, 

které nebyly zpracovány a nejsou vedeny ani v evidenci úřadu územního plánování v Českém 

Krumlově. Doporučením pro obec Přísečná je celková optimalizace a uvedení územně plánovací 

dokumentace do souladu se současnou legislativou. Od roku 2014 je pořizován nový územní plán, 

který by mohl v dokumentaci udělat pořádek. Je nicméně nutné se zaměřit na správnost územního 

plánu a řádné vypracování všech souvisejících náležitostí. Vzhledem ke staršímu datu zahájení 

pořizování nového územního plánu je doporučeno se zaměřit na vymezování aktuálních jevů  

a uvedení územního plánu do souladu se současným stavem území. V případě zdržení procesu 

pořizování nového územního plánu se doporučuje zpracovat pro platný územní plán obce zprávu  

o uplatňování. 

Srnín 

Územní plán Srnín je nejlépe zpracovaným územním plánem ze všech hodnocených územně 

plánovacích dokumentací a žádné zásadní nedostatky nebyly nalezeny. Jediným doporučením  

pro obec je v řádném termínu zpracovat zprávu o uplatňování územního plánu. 

Zlatá Koruna 

Obec Zlatá Koruna v blízké době vydá nový územní plán Zlatá Koruna. Tento územní plán  

je zpracován dle platné legislativy a obsahuje všechny požadované náležitosti. Doporučení se vztahují 

spíše ke grafické části, kde měli být citlivěji voleny barvy. Například by bylo vhodné upravit současné 

vymezení zastavěného území černou linií nebo barvu biokoridorů, které splývají s barvou lesních 

ploch. Dalším doporučením je úprava provázanosti mezi textovou a grafickou částí ve smyslu 

vymezování územního systému ekologické stability. Textová část neuvádí, v jaké grafické příloze  

je ÚSES vymezen a mimo tabulkového výpisu prvků se k ÚSES vůbec nevyjadřuje. Územní systém 

ekologické stability nadregionální úrovně je vymezen v hlavním a koordinačním výkresu a místní 

ÚSES jen v koordinačním výkresu. Je doporučeno se v textové části jen krátce vyjádřit, jak a kde byl 

ÚSES vymezován, aby byla naplněna provázanost. Posledním drobným nedostatkem k optimalizaci 

je doplnění plochy s rozdílným způsobem využití Plochy rekreace – specifická rekreace do textové 

části. 
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8 Zpráva o uplatňování územního plánu obce Brloh 

Obec, která byla vybrána pro zpracování zprávy o uplatňování, je obec Brloh. Vzhledem 

k tomu, že žádná z hodnocených obcí nemá dosud zpracovánu zprávu o uplatňování, byla pro výběr 

použita různá kritéria a okolnosti. Prvním aspektem bylo stáří územního plánu, kde byl okruh zúžen 

na obce Brloh (ÚPO 2002), Chvalšiny (ÚPO 2002), Kájov (ÚPO 2002), Přísečná (ÚPO 2005) a Zlatá 

Koruna (ÚPO 2005). Obce Chvalšiny a Zlatá Koruna byly z výběru vyřazeny, jelikož v blízké době 

budou mít účinné své nové územní plány. Následně byly vybrány obce Brloh a Kájov, jelikož obě tyto 

obce trpí chybně vymezeným zastavěným územím a neaktuálními informacemi v územním plánu 

obce. Přísečná pořizuje nový územní plán, proto byla z výběru rovněž odstraněna. Nakonec byla 

vybrána obec Brloh, jelikož její územní plán obce nepokrývá celé území obce a zároveň disponuje 

zásadnějšími nedostatky a problémy ve své územně plánovací dokumentaci.  

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Brloh byla zpracována na základě vyhlášky  

č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, kde jsou v § 15 uvedeny obsahové náležitosti zprávy  

o uplatňování územního plánu. Výsledkem zprávy o uplatňování územního plánu obce Brloh 

vyplynula potřeba pořídit pro obec nový územní plán. V novém územním plánu je nutné řešit 

problémy vycházející z územně analytických podkladů ORP Český Krumlov, správně vymezit 

zastavěné území a prověřit možnosti zastavitelných ploch s ohledem na krajinný ráz. V případě 

zpracování nové územně plánovací dokumentace bude návrh územního plánu hodnocen z hlediska 

vlivů na udržitelný rozvoj území. Je zároveň potřeba vyhodnotit záměr Ep11 VTL plynovod  

Smědeč-Brloh z hlediska vlivů na životní prostředí, krajinný ráz a soustavu NATURA 2000. Při 

pořizování nového územního plánu Brloh je doporučeno zpracování na úrovni standardizace 

územního plánu. Úplný dokument zprávy o uplatňování územního plánu obce Brloh je k dispozici 

jako příloha k této diplomové práci.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala problematikou územně plánovací dokumentace na úrovni obcí. 

Řešenými obcemi jsou obce zasahující svým územím do chráněné krajinné oblasti Blanský les,  

a zároveň do jedné obce s rozšířenou působností Český Krumlov.  

První část byla věnována teoretickému a legislativnímu prostředí územního plánování  

a ochrany přírody a krajiny. Znalosti z této části byly uplatňovány při analýze územně plánovacích 

dokumentací jednotlivých obcí. Územní plány či úplná znění po změnách byly obecně hodnoceny 

z hlediska plnění zákonných požadavků pro územní plány, jejich změny a úplná znění. Obecnému 

hodnocení byla rovněž podrobena textová a grafická část z hlediska splnění obsahových náležitostí. 

Podrobnější hodnocení bylo zaměřeno na plochy s rozdílným způsobem využití, kapitolu e) územního 

plánu a kvalitu grafického zpracování výkresů. Závěrem hodnocení každé obce je výčet hlavních 

problémů, které je nutné řešit.  

Část doporučení k optimalizaci územně plánovací činnosti pak individuálně navrhuje,  

jakým způsobem je možné nalezené problémy konkrétních obcí eliminovat. Nejčastěji dochází 

k neplnění legislativních nároků na zpracovávání úplných znění, zpracovávání zpráv o uplatňování  

a vyhotovování povinných výkresů grafické části. Mezi časté nedostatky dokumentací je možné 

zařadit i neprovázanost textové a grafické části ve smyslu ploch s rozdílným způsobem využití, 

chybně vymezená zastavěná území nebo nedostatečné a neúplné informace kapitoly e) koncepce 

uspořádání krajiny. 

Druhým výstupem práce je zpráva o uplatňování územního plánu jedné obce s nejvíce 

problematickou dokumentací. Pro výběr byla porovnána aktuálnost, stáří a problémy územních 

plánů jednotlivých obcí. Následně byla vybrána obec Brloh, která je svými nedostatky územně 

plánovací dokumentace nejvíce problematická a zároveň její územní plán obce patří mezi nejvíce 

zastaralé. Pro zvolenou obec Brloh byla následně zpracována zpráva o uplatňování územního plánu. 

Výsledkem zprávy o uplatňování územního plánu obce Brloh je potřeba pořídit nový územní plán. 

Během dokončování této diplomové práce bylo zároveň zjištěno, že obec Brloh již zahájila proces 

pořizování nového územního plánu. Rovněž proběhlo vyvěšení návrhu zadání územního plánu Brloh 

včetně veřejné vyhlášky oznamující projednání tohoto návrhu. Doporučení pro tuto obec byla tedy 

upravena o doporučení pro nový územní plán, aby nedošlo k přebrání nedostatků ze starší 

dokumentace novým územním plánem. Zároveň bylo doporučeno se při procesu zpracování 

územního plánu Brloh řídit metodickým pokynem standardizace územního plánu. 

Obecně je největším problémem neustálé obcházení povinností, legislativních požadavků  

a hledání kliček, jak se vyhnout plnění stanovených podmínek. Územně plánovací dokumentace 

některých obcí jsou neúplné, neprovázané a často chybí klíčové dokumenty, jako jsou například úplná 

znění po změnách. Informace rovněž nejsou v dostatečné míře a včas vkládány do evidence územně 

plánovací činnosti.  Vznikají pak nesrovnalosti, kdy je potřeba dokumentace složitým vyjednáváním 

vymáhat. V mnoha případech bylo nutné zjišťovat, zda dokumentace opravdu nebyly zpracovány, 

nebo jen nejsou vloženy do evidence územně plánovací činnosti. Ojedinělým případem není  

ani nedostatečná znalost obcí v tématech spojených s územním plánováním. Obce někdy nevědí,  

že jim některé dokumentace zcela schází, nebo nemají pocit, že by je měly mít zpracované. V otázce 

chybějících územně plánovacích dokumentací byl kontaktován úřad územního plánování v Českém 

Krumlově, který scházející dokumentace rovněž neeviduje a nepodal vysvětlující informace,  

proč nebylo zajištěno jejich zpracování. 

Postupně již dochází k obměňování územně plánovacích dokumentací v řešeném území,  

ale stav zatím není optimální a současné územní plány v sobě nesou pozůstatky bývalé legislativy 

s různými nedostatky.  Většina nových územních plánů hodnocených obcí již neprojevuje známky 

zásadních problémů a vše je uvedeno do souladu s platnou legislativou. Do budoucna  

je předpokládáno, že postupně dojde k samovolné optimalizaci všech územně plánovacích 

dokumentací, které budou již zpracovány dle zákonných požadavků a na úrovni standardizace 

územního plánu. Nicméně je ale potřeba se stále soustředit na správné zpracovávání územně 

plánovacích dokumentací a včasné vkládání do evidence územně plánovací činnosti. Toho by mělo 

být docíleno dostatečnou znalostí, tlakem a motivací ze strany obcí v procesech projednávání  

a schvalování územně plánovacích dokumentací. 
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Seznam příloh 

Přehledová tabulka pozemkových úprav v řešeném území [23] 

Přehledová tabulka plánů péče maloplošných zvláště chráněných území v řešeném území [24] 

Tabulka vyhodnocení řešených obcí z hlediska plnění obsahových náležitostí územních plánů  

Fotodokumentace 

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Brloh 

Výkres vymezení řešeného území v měřítku 1:100 000 

Výkres územních plánů v měřítku 1:100 000 

Výkres ÚSES v měřítku 1:100 000 

Výkres hodnot v měřítku 1:100 000 

Výkres širších vztahů v měřítku 1:200 000 

Výkres jevů ze ZÚR v měřítku 1:100 000 

Výkres zonace CHKO Blanský les v měřítku 1:100 000 

Výkres druhů pozemků v měřítku 1:100 000 

Zmenšenina hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les [26] 

 

Výkresy byly zpracovány v programu QGIS verze 3.16, 3.20 a 3.22. Podkladovými daty  

byly WMS služby geoportálu Jihočeského kraje, geoportálu ČÚZK, Národního památkového ústavu  

a AOPK ČR. Dále byla využívána data z veřejně dostupných databází ArcCR500 (Arcdata Praha)  

a DATA50 (ČÚZK). 
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Tabulka 22: Přehled pozemkových úprav v řešeném území [23] 

 

  

Obec Katastrální území Název pozemkové úpravy Typ PÚ Stav Důvod zahájení 

Navržená opatření 
 Zápis do 
katastru 

Protierozní Ekologická Vodohospodářská 

Brloh 

Jaronín JPÚ Lesy České republiky a Obec Brloh Jednoduchá ukončená Scelení lesních pozemků NE NE NE 15.3.2010 

Rojšín KPÚ ROJŠÍN Komplexní ukončená Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP NE ANO NE 18.7.2005 

Brloh pod Kletí KoPÚ Brloh pod Kletí Komplexní neukončená Vlastní iniciativa PÚ - - - - 

Český Krumlov 

Spolí-Nové Spolí JPÚ NOVÉ SPOLÍ jednoduchá neukončená Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP - - - - 

Spolí-Nové Spolí KPÚ Spolí-Nové Spolí komplexní ukončená Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP NE NE NE 12.12.2013 

Slupenec JPÚ SLUPENEC jednoduchá ukončená Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování ANO ANO ANO 27.05.2010 

Holubov 

Holubov KoPÚ Holubov komplexní neukončená Vlastní iniciativa PÚ - - - - 

Třísov KPÚ TŘÍSOV komplexní ukončená 
Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 
Hlavní impulz od obce 

ANO NE NE 05.10.2007 

Chvalšiny 
Borová u Chvalšin KPÚ BOROVÁ U CHVALŠIN Komplexní ukončená Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování NE ANO ANO 20.11.2012 

Chvalšiny 1997 2/2007/JPÚ CHVALŠINY Jednoduchá ukončená Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování NE ANO ANO 21.12.2011 

Kájov 

Křenov u Kájova 1978 1/2007/JPÚ KŘENOV U KÁJOVA jednoduchá ukončená Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování ANO NE NE 09.10.2012 

Křenov u Kájova JPÚ Křenov u Kájova jednoduchá ukončená neuvedeno NE NE NE 05.06.2009 

Kladné JPÚ KLADNÉ jednoduchá ukončená 
Zpřístupnění pozemků 
Realizace staveb 
Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování 

NE NE NE 14.09.2015 

Kladné JPÚ Kladné-Picek jednoduchá ukončená scelení pozemků NE NE NE 29.09.2006 

Kladné JPÚ Kladné jednoduchá ukončená Majetkoprávní vypořádání pozemků  NE NE NE 05.10.2009 

Kladné JPÚ Lesy České republiky a Obec Kájov jednoduchá ukončená Scelení lesních pozemků NE NE NE 09.09.2009 

Novosedly u Kájova JPÚ Novosedly u Kájova jednoduchá ukončená 
Zpřístupnění pozemků 
Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování 

NE NE NE 14.07.2010 

Kladenské Rovné KPÚ KLADENSKÉ ROVNÉ jednoduchá ukončená 
Zpřístupnění pozemků 
Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování 

NE NE NE 09.04.2014 

Křemže Chlum u Křemže KPÚ CHLUM U KŘEMŽE Komplexní ukončená Zpřístupnění pozemků ANO NE ANO 16.11.2016 

Nová ves 
Nová Ves NOVÁ VES U BRLOHA Komplexní ukončená Zpřístupnění pozemků NE NE NE   

Nová Ves JPÚ Nová Ves u Brloha Jednoduchá ukončená neuvedeno NE NE NE 08.01.2009 

Přísečná - - - - - - - - - 

Srnín - - - - - - - - - 

Zlatá koruna 
Rájov KPÚ RÁJOV komplexní ukončená 

Zpřístupnění pozemků 
Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 

NE NE NE 16.11.2011 

Plešovice KPÚ PLEŠOVICE komplexní ukončená Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP NE NE ANO 02.07.2001 
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Tabulka 23: Přehled plánů péče maloplošných zvláště chráněných území v řešeném území [24] 

 

Obec Typ Název 
Rozloha  

Plán péče 
Platnost 

Autor Schválil 
(ha) od do 

Brloh 

Přírodní rezervace Chrášťanský vrch 16,87 úplný 01.01.2020 31.12.2029 
AOPK ČR, RP Jižní Čechy, 
SCHKO Blanský les 

AOPK ČR, RP Jižní Čechy, SCHKO 
Blanský les 

Přírodní rezervace Jaronínská bučina 13,70 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní rezervace Malá skála 9,17 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní rezervace Ptačí stěna 20,53 úplný 01.01.2015 31.12.2024  Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Na stráži 3,72 úplný 01.01.2014 31.12.2028  Jana, Janáková, Radek, Janák Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Šimečkova stráň 1,89 úplný 01.01.2014 31.12.2023 Libor, Weiter Správa CHKO Blanský les 

Český Krumlov 

Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce 63,80 úplný 01.01.2014 31.12.2023 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

Ministerstvo životního prostředí 

Přírodní památka Cvičák 61,40 úplný 01.01.2016 31.12.2024 Petr, Lepší, a spol. 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

Přírodní památka Vltava u Blanského lesa 478,35 úplný 01.01.2014 31.12.2024  NaturaServis, s.r.o. Krajský úřad Jihočeského kraje 

Přírodní památka Výří vrch 12,92 úplný 01.01.2020 31.12.2029 
AOPK ČR, RP Jižní Čechy, 
SCHKO Blanský les 

AOPK ČR, RP Jižní Čechy, SCHKO 
Blanský les 

Holubov 

Přírodní rezervace Bořinka 8,93 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní rezervace Holubovské hadce 15,54 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Horní luka 6,46 úplný 01.01.2018 31.12.2027 
AOPK ČR, RP Jižní Čechy, 
SCHKO Blanský les, Indra, J., 
Rejnková, T. 

AOPK ČR, RP Jižní Čechy, SCHKO 
Blanský les 

Přírodní památka Vltava u Blanského lesa 478,35 úplný 01.01.2014 31.12.2024 NaturaServis, s.r.o. Krajský úřad Jihočeského kraje 

Chvalšiny 

Přírodní památka Hejdlovský potok 5,25 úplný 01.01.2013 31.12.2022 Marcela, Paloudová, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Provázková louka 2,45 úplný 01.01.2016 31.12.2025 Tereza, Rejnková, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Svatý Kříž 7,12 úplný 01.01.2014 31.12.2024 Vít, Grulich Krajský úřad Jihočeského kraje 

Kájov 

Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce 63,80 úplný 01.01.2014 31.12.2023 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

Ministerstvo životního prostředí 

Přírodní památka Kalamandra 1,96 úplný 01.01.2017 31.12.2026 Petr, Lepší, Radek, Janák Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Meandry Chvalšinského potoka 4,82 úplný 01.01.2016 31.12.2025 Tereza, Rejnková Správa CHKO Blanský les 

Křemže 

Přírodní rezervace Bořinka 8,93 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní rezervace Dívčí kámen 5,90 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní rezervace Holubovské hadce 15,54 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní rezervace Kleť 65,01 úplný 01.01.2015 31.12.2024 Jan, Indra, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Mokřad u Borského rybníka 1,79 úplný 01.01.2014 31.12.2023 Petr, Lepší, a kol. Správa CHKO Blanský les 

Přírodní památka Vltava u Blanského lesa 478,35 úplný 01.01.2014 31.12.2024 NaturaServis, s.r.o. Krajský úřad Jihočeského kraje 

Nová Ves - - - - - - - - 

Přísečná Přírodní památka Vltava u Blanského lesa 478,35 úplný 01.01.2014 31.12.2024 NaturaServis, s.r.o. Krajský úřad Jihočeského kraje 

Srnín - - - - - - - - 

Zlatá Koruna Přírodní památka Vltava u Blanského lesa 478,35 úplný 01.01.2014 31.12.2024 NaturaServis, s.r.o. Krajský úřad Jihočeského kraje 
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Tabulka 24: Vyhodnocení obsahových náležitostí územně plánovacích dokumentací řešených obcí dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 

 

 

 

 

  

Obec Typ ÚPD Účinnost 

Textová část Grafická část 

výrok odůvodnění výrok odůvodnění 

Brloh Úplné znění po změně č. 6 17.07.2019 v pořádku - chybí výkres základního členění území chybí koordinační výkres 

Český Krumlov Úplné znění po změně č. 22 10.03.2021 Nesprávné členění kapitol - chybí výkres základního členění území v pořádku 

Holubov Úplné znění po změně č. 2 07.10.2021 v pořádku - v pořádku v pořádku 

Chvalšiny Nový územní plán 
do konce roku 

2021 
v pořádku v pořádku v pořádku v pořádku 

Kájov Úplné znění po změně č. 13 26.05.2021 v pořádku - chybí výkres základního členění území chybí koordinační výkres 

Křemže Nový územní plán 27.10.2018 v pořádku v pořádku v pořádku v pořádku 

Nová ves změna č. 1 08.09.2017 není úplné znění není úplné znění v pořádku v pořádku 

Přísečná změna č. 2 25.07.2011 není úplné znění není úplné znění chybí výkresy uvedené v textové části v pořádku 

Srnín Nový územní plán 02.09.2020 v pořádku v pořádku v pořádku v pořádku 

Zlatá koruna Nový územní plán 
do konce roku 

2021 
v pořádku v pořádku v pořádku v pořádku 
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Obrázek 52:  Pohled jižním směrem na obec Brloh a horu Kleť Obrázek 53: Rozptýlená zástavba ve vyšších polohách CHKO Blanský les 

Obrázek 54: Panoramatický pohled na Křemžskou kotlinu z vrcholu hory Kleť 

Fotodokumentace 
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Obrázek 55: Pohled na horu Kleť ze vzduchu, autor snímku: Martin Vavera [12] Obrázek 56: Lom Plešovice ze vzduchu, autor snímku: Martin Vavera [12] 

Obrázek 57: Rozptýlená zástavba osady Kovářov ze vzduchu, autor snímku: Martin Vavera [12] Obrázek 58: Rozptýlená zástavba osady Rohy ze vzduchu, autor snímku: Martin Vavera [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


