Problém kód: BL1 (UČ1 a UZ1) k. ú. Drahenický Málkov
město Blatná
Popis problému: Ve východní části katastrálního území Drahenický Málkov je evidována
nenávaznost z hlediska širších územních vztahů mezi Územním plánem Uzeničky a Územním plánem
Uzenice případně Změnou č. 3 ÚPnSÚ Blatná. Územní plán Uzenice trasuje lokální biokoridor
K Černívsku směrem do správního území obce Uzeničky. Na správním území obce Uzeničky již však
tento biokoridor vymezen není. Tento problém je rozsáhlejšího charakteru, neboť druhou možností
je špatné vymezení tohoto prvku na území obce Uzenice, neboť z náhledu širších vztahů není
trasován z k. ú. Drahenický Málkov (Blatná) na území obce Uzeničky lokální biokoridor ovšem
interakční prvek, na území obce Uzeničky je rovněž vymezen interakční prvek (č. 35). Tento problém
pravděpodobně vznikl použitím různých podkladů ÚSES.
Požadavek na řešení problému: Prověřit vymezení prvků ÚSES (IP č. 35 a LBK K Černívsku) v trase
Drahenický Málkov – Uzenice – Uzeničky, zajistit jejich jednotnost a návaznost, aby nedocházelo ke
kolizi z hlediska širších územích vztahů.

Značka BL1 označuje na menší mapce širší zobrazení problému.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL2
k. ú. Skaličany
město Blatná
Popis problému: V severní části katastrálního území Skaličany je trasován regionální biokoridor RBK
4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch. Tento koridor je místy vymezen Regulačním plánem Skaličany
odlišným způsobem, než je tomu v nadřazené krajské dokumentaci. Jedná se o řadu drobných
nesouladů, které však jako celek působí rozporuplně.

Požadavek na řešení problému: Úvést do souladu územně plánovací dokumentaci města Blatná
s nadřazenou krajskou dokumentací v případě regionálního biokoridoru RBK 4000 Hliniční vrch –
Střížovický vrch.

Tmavě růžové polygony označují řadu odlišností od současného trasování – zelený koridor.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL3
k. ú. Blatná
město Blatná
Popis problému: Severozápadní částí katastrálního území Blatná prochází koridor pro vedení VVN.
Tento záměr již není aktuální (původně pochází z ÚP VÚC Písecko – Strakonicko). Tento problém
způsobuje kolizi z hlediska širších územních vztahů, neboť není řešen novější územně plánovací
dokumentací okolních obcí.
Požadavek na řešení problému: Vypustit návrh VVN (označeno BL3) z územně plánovací
dokumentace města Blatná, popř. nezapracovávat do nového územního plánu.

Červené trojúhelníky označují trasu zmíněného vedení VVN.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL4
k. ú. Blatná
město Blatná
Popis problému: Severozápadní částí katastrálního území Blatná prochází koridor rezervy pro
přeložku komunikace II. třídy. Nejdedná se o problém v pravém slova smyslu, pouze jde o
upozornění, že od daného záměru bylo již upuštěno.
Požadavek na řešení problému: Nezapracovávat a dále neprověřovat tento záměr v rámci nově
pořizované územně plánovací dokumentace.

Červené trojúhelníky označují trasu zmíněného vedení koridoru rezervy.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL5
k. ú. Čekanice
město Blatná
Popis problému: V jihovýchodní části katastrálního území Čekanice na hranicích s katastrálním
územím Sedlice u Blatné prochází lokální biokoridor LBK 365. Tento biokoridor přechází ze správního
území města Sedlice a je trsován po hranicích těchto katastrálních území. Problém tkví v tom, že na
území města Blatná není ve zmíněné lokalitě uzavřen, respektive řešen – viz růžový polygon.
Požadavek na řešení problému: Zajistit návaznost mezi Územním plánem Sedlice a územně
plánovací dokumentací města Blatná pro lokální biokoridor LBK 365 (značeno v ÚP Sedlice).

Růžový polygon vymezuje problematické území.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL6
k. ú. Čekanice
město Blatná
Popis problému: V jihovýchodní části katastrálního území Čekanice na hranicích s katastrálním
územím Sedlice u Blatné a Lažany prochází nadregionální biokoridor NRBK 116 Velká Kuš Řežabinec. Tento biokoridor však není v územně plánovací dokumentaci města Blatné evidován jako
„nadregionální“, proto je nutné konstatovat nesoulad ve vymezení a popsání tohoto prvku
s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Požadavek na řešení problému: Zajistit soulad mezi územně plánovací dokumentací města Blatné a
nadřazenou krajskou dokumentací pro prvek NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec.

Světle modrý polygon označuje zmíněný biokoridor a jeho chybné označení.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL7
k. ú. Jindřichovice u Blatenky
město Blatná
Popis problému: Jihovýchodně od sídla Jindřichovice prochází územím nadregionální biokoridor
NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec. Do tohoto biokoridoru je z části vloženo lokální biocentrum, není
ovšem rozlišeno zda jde stále o nadregionální biokoridor či nikoliv.
Požadavek na řešení problému: Zajistit soulad mezi územně plánovací dokumentací města Blatné a
nadřazenou krajskou dokumentací pro prvek NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec.

Světle modrý polygon označuje zmíněný biokoridor a do něj vložené biocentrum (růžový
polygon).
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL8
k. ú. Blatenka
město Blatná
Popis problému: Jižně od sídla Blatenka prochází územím nadregionální biokoridor NRBK 116 Velká
Kuš – Řežabinec. Do tohoto biokoridoru je z části vloženo lokální biocentrum, není ovšem rozlišeno
zda jde stále o nadregionální biokoridor či nikoliv.
Požadavek na řešení problému: Zajistit soulad mezi územně plánovací dokumentací města Blatné a
nadřazenou krajskou dokumentací pro prvek NRBK 116 Velká Kuš – Řežabinec.

Růžový polygon označuje zmíněný biokoridor a do něj vložené biocentrum.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL9
k. ú. Blatenka
město Blatná
Popis problému: Na pomezí katastrálních území Lažánky a Blatenka probíhá hranice
nadregionálního biocentra NRBC 36 Velká Kuš. V lokalitě u rybníka Ostrý však není ani v jedné
územně plánovací dokumentaci toto nadregionální biocentrum ohraničeno – viz orientační červená
linie v obrázku.
Požadavek na řešení problému: Zajistit soulad mezi územně plánovací dokumentací města Blatné a
nadřazenou krajskou dokumentací pro prvek NRBC 36 Velká Kuš.

Červená linie orientačně naznačuje chybějící hranici ve vymezení nadregionálního biocentra.
Řešit na úrovní územního plánu
Problém kód: BL10
k. ú. Blatenka
město Blatná
Popis problému: Severozápadně od rybníka Bídník je ve Změně č. 3 ÚPnSÚ Blatná vymezeno
nadregionální biocentrum NRBC 36 Velká Kuš. V rozsahu označeného problému BL10 je tato část
vymezena nad rámec oproti ZÚR JčK. Z tohoto důvodu dochází k nesouladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.
Požadavek na řešení problému: Zajistit soulad mezi územně plánovací dokumentací města Blatné a
nadřazenou krajskou dokumentací pro prvek NRBC 36 Velká Kuš.

Růžový polygon označuje rozdíl ve vymezení nadregionálního biocentra v ÚPD oproti ZÚR.
Řešit na úrovní územního plánu

