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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, STRUKTURA OSÍDLENÍ
Správní území obce Mačkov se skládá z 1 katastrálního území. Jedná se o k. ú. Mačkov.

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrů

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Mačkov

Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet obyvatel k (31. 12. 2019)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)
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obec
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Blatná
507,6
299
1
1
454
1315

2 POLOHA OBCE V ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY) A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
Obec Mačkov se nachází 2 km J od Blatné.
Podle kroniky v místě řečeném Podolí stávala tvrz, jejíž zbytky byly ještě v roce 1924
patrné. Ve vztahu k této tvrzi se také činí první písemné zmínky o Mačkovu. Kdy tvrz
vznikla sice není známo, ale zmiňováni jsou Bohůněk z Podolí roku 1382 s bratry
Přibyslavem z Milčic a Petrem z Újezda, který držel ves Mačkov. V 16. století náležel
Mačkov Kalenickým z Kalenic, z nichž Bohuš psal se také z Mačkova. Roku 1609 patřl
Mačkov k Blatné.V té době zde bylo 10 gruntů. Téhož roku se uvádí Mačkov jako
součást majetku Václava hraběte z Pozdražova a jeho následovníků až do roku 1848.
Jako první rychtáři jsou zde jmenováni Martin Šurát (1772), Šimon Meloun (1779 –
1789), Josef Pavlík (1789 – 1819) a Matěj Pavlík (1824 – 1834). Roku 1868 byl Mačkov
oddělen od Hněvkova a Němčic a byl ustanoven jako samostatná obec se svým
představenstvem. Prvním představeným roku 1868 v Mačkově je uváděn Václav
Chejníček (zdroj: https://www.mackov.cz/)

Z hlediska širších územních vztahů se významně uplatňují:
a) návaznosti z hlediska přírody a krajiny, zejména prvky územního systému ekologické
stability:
Na území je vymezen lokální ÚSES doplněný interakčními prvky – vymezení lokálního
ÚSES není ideální a je to jeden z problémů k řešení viz kapitola „Problémy k řešení“
b) návaznosti z hlediska dopravní infrastruktury:
Přes obec je navržena přeložka komunikace I/20 s blízkým dopravním napojením –
záměr D7/I ze ZÚR. Není zajištěn soulad ze ZÚR Jčk ve vymezení správní šíře koridoru
pro přeložku I/20 v souladu ze ŹÚR JčK, tedy o šíři 200 m – viz kapitola „Problémy k
řešení“.
Obcí prochází komunikace III. třídy – III/1731.
Obcí prochází železniční trať ve směru Březnice – Strakonice.
c) návaznosti z hlediska technické infrastruktury:
Zásobování elektrickou energií - územím prochází vedení VN.
Zásobování plynem – obec Mačkov je plynofikována.
Zásobování vodou – část obce je zásobována vodou z obecního vodovodu
(provozovatelem je obec Mačkov), část obce čerpá vodu z lokálních zdrojů (studny),
další obyvatelé jsou napojeny na vlastní zdroj (2 vrty)
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3 ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS), SOULAD S PÚR A ZÚR
Dne 27. 10. 2010 nabyl účinnosti Územní plán Mačkov.
Z územního plánu vyplývá další podmínka pro pořízení regulačního plánu, územní
studie či vyhotovení dohody o parcelaci: V lokalitách Z3, Z5 a Z7 je stanoveno
zpracování územní studie před vydáním prvního územního rozhodnutí nebo stavebního
povolení v lokalitě. Tato podmínka však marným uplynutím lhůty pozbyla platnosti.
Na území obce nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.
Zastupitelstvo obce Mačkov rozhodlo o pořizování nového územního plánu v roce 2019.
Tabulka 2: Přehled ÚPD a ÚPP obce Mačkov

Katastrální území

Platné územní plány, regulační plány, územní
studie
Územní plán obce Mačkov
Nabytí účinnosti 27. 10. 2010

Mačkov

Zprávu o uplatňování předložit do 27. 10. 2022
Změna č. 1 územního plánu Mačkov
Nabytí účinnosti 17. 5. 2017

Stanovení pořadí změn v území (etapizace) – není navrhováno.
Územní plán Mačkov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (poslední aktualizace č. 5 - nabytí účinnosti 11. 9. 2020).
Územní plán Mačkov není v souladu s Úplným zněním zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje (dále jen ZÚR JčK), tedy se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5
a 6 a po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci
dne 18. 9. 2017.
Soulad ze ZÚR JčK není zajištěn ve vymezení správní šíře koridoru pro přeložku I/20
v souladu ze ŹÚR JčK, tedy o šíři 200 m – viz kapitola „Problémy k řešení“.
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4 FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, CHARAKTER A
STRUKTURA ZÁSTAVBY
4.1 FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
4.1.1 Funkční uspořádání zastavěného území
Obec Mačkov má primárně obytnou funkci doplněnou o odpovídající občanské
vybavení.
4.1.2 Funkční uspořádání celého území
Tabulka 3: Plocha území a druh plochy - obec Mačkov
(Zdroj: data z veřejné databáze ČSÚ, data k 31. 12. 2019)

Zemědělská půda (v ha)
celkem
277,8

Orná půda

Zahrada

117,7

Trvalý travní
porost

Ovocný sad
7,9

-

152,2

Nezemědělská půda (v ha)
celkem
231,4

Lesní pozemek

Vodní plocha

161,5

19,4

Zastavěná plocha a
nádvoří
6,3

Ostatní plocha
44,3

4.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Východiskem pro prostorovou analýzu území byly:
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, MMR, 2019
Politika architektury a stavební kultury České republiky, MMR, 2015
4.2.1 Kompoziční osy - urbanistická kompozice
Urbanistická kompozice sídla je zřetelná na níže uvedeném obrázku.
Dominanta centrální části sídla, která je obklopena hospodářskými staveními.
Kompoziční osa je dále tvořena procházející komunikací, kolem které jsou situovány.
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Obrázek 2 : Urbanistická kompozice sídle Mačkov
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4.2.2 Charakter a struktura zástavby
Obec Mačkov se skládá z 1 katastrálního území Mačkov.
Struktura zástavby je tvořena centrální návsí a roztroušenými venkovskými staveními
v okolí návsi a komunikace procházející obcí a dále přilehlou zástavbou hospodářských
stavení. Podél vedlejších komunikací vzniká novodobá výstavba RD.
Struktura zástavby je tvořena v centrální části venkovskými usedlostmi, které jsou
orientovány štíty do veřejného prostranství. Zástavba je kruhového charakteru, je
kompaktně uzavřena, avšak je na ni nevhodně navázáno novodobou zástavbou, která
tuto hodnotu degraduje. Stavby jsou převážně obdélníkového tvaru. Novější zástavba je
nejprve orientována štíty směrem ke komunikaci, později se již uplatňuje zvýšený nárok
na velikosti parcel – je zřetelné bydlení v rodinných domech spíše městského
charakteru.
Na následujícím obrázku jsou jednoduše zvýrazněné tvary budov, které převažují.
Obrázek 3: Ukázka charakteru a struktrury zástavby
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4.2.2.1 Tradiční venkovská zástavba
Původní zástavba je převážně venkovského charakteru tvořená zemědělskými
usedlostmi a statky většinou obdélníkového tvaru a tvořící tvar „L“ nebo výjimečně tvar
„U“, zpravidla se sedlovými střechami.
Parcelace je různých tvarů a nepravidelná. Koeficient zastavění pozemků rovněž
dosahuje různých hodnot v širokém rozpětí.
Tato původní struktura není narušena novodobou výstavbou, novodobá výstavba RD
vzniká u vedlejších komunikací.

Obrázek 4: Návesní prostor obce Mačkov (Zdroj: mapy.cz)

Obrázek 5: Letecký pohled obce Mačkov (Zdroj: mapy.cz)
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4.2.3 Výška zástavby
Zástavba dosahuje zpravidla výšky 1 NP + P výjímečně 2NP+U/P a 3NP+U/P.
Obrázek 6: Výška zástavby obce Mačkov
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4.2.4 Historický růst obce Mačkov
Obrázek 7: Růst obce Mačkov znázorněný na Císařských otiscích (1837), orotofoto mapě 50. léta a současných
ortofoto snímcích (Zdroj: mapy.cz, archivnimapy.cuzk.cz)
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4.2.5 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území, potřeba nových
zastavitelných ploch
Ve vymezeném zastavěném území sídla Mačkov není dostatek proluk a volných
pozemků, aby pokryly potřebu lokální výstavby. Rozvojové plochy jsou v územním
plánu navrženy v blízkosti sídla a dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní
podmínky z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke světovým stranám a obecně
kladného působení krajinné kompozice.
Na stávající strukturu zástavby v územním plánu Mačkov je navázáno vymezení
zastavitelných ploch, které jsou lokalizovány v přímé návaznosti na zastavěné území. ÚP
Mačkov navrhuje následující zastavitelné plochy, včetně jejich průběžného využití.
Tabulka 4: Zastavitelné plochy obce Mačkov dle ÚP (pozn. N* = nevyužito)
Číslo
lokality

Kód
funkce

Navržený
využití

způsob

Plocha
(ha)

Popis

Využití
(%)

v katastrálním území Mačkov

Z1

VS

Plochy výroby
skladování

Z2

TI

Z3

a

Mačkov - sever k.ú

5,7

N

Plochy
technické
infrastruktury

Mačkov - S obce, pro ČOV

0,5

N

SO

Plochy
obytné

smíšené

Mačkov - S obce

4,7

N

Z4

SO

Plochy
obytné

smíšené

Mačkov - SV obce

0,9

N

Z5

SO

Plochy
obytné

smíšené

Mačkov - SV obce

3,7

N

Z6

SO

Plochy
obytné

smíšené

Mačkov - V obce

1,0

40% - 2
RD

Z7

SO

Plochy
obytné

smíšené

Mačkov - Z obce

3,5

N

Z8

SO

Plochy
obytné

smíšené

Mačkov - J obce

0,3

Využito
100%
–
1RD
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Z9

VS

Plochy výroby
skladování

Z10

SO

Plochy
obytné

Z11

Z12

a

Mačkov - J obce

1,4

N

Mačkov - V obce

0,2

N

DS

Plochy
dopravní
infrastruktury
–
silnice I.- III. třídy

Mačkov - S obce

10,4

N

SO

Plochy
obytné

Mačkov JZ obce – tato plocha byla
přidána zm. č. 1 ÚP Mačkov

0,23

N

smíšené

smíšené

V územním plánu Mačkov není stanovena etapizace.
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch v území vyplývají zejména demografického
vývoje, nechtěného soužití, odpadu bytového fondu a specifických podmínek území
(přítomnost v rozvojové oblasti, ose, zázemí centra, atd.)
Požadavky vyplývající z demografického vývoje byly definovány na základě vývoje počtu
obyvatel od roku 2005, ke zjištěním hodnotám se jako účelné jeví vždy připočítání 10%
navýšení z důvodu nechtěného soužití, 5% navýšení z důvodu odpadu bytového
a domovního fondu a přibližně 10-15% rezervy. Ve specifických případech, kdy se
například obec či město nachází v rozvojové oblasti či ose, je možné opět připočítat 1015% navýšení.
Tabulka 5: Prognóza počtu obyvatel Mačkov

obec

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mačkov

283

284

289

287

294

293

284

293

Nízká varianta
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
počet
obyvatel

284

278

270

262

252

242

232

Střední varianta
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
počet
obyvatel

288

287

283

279

275

270

265

Vysoká varianta
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
počet
obyvatel

292

295

296

296

296

296

296

Obrázek 8: Prognóza počtu obyvatel obce Mačkov
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5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
5.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní poloha této obce lze charakterizovat jako neutrální (v zázemí města Blatná
v blízkosti komunikace I/20). Přes obec je navržena přeložka komunikace I/20 s blízkým
dopravním napojením – záměr D7/I ze ZÚR. Soulad ze ZÚR JčK není zajištěn ve
vymezení správní šíře koridoru pro přeložku I/20 v souladu ze ŹÚR JčK, tedy o šíři 200
m – viz kapitola „Problémy k řešení“.
Obcí prochází komunikace III. třídy – III/1731.
Řešeným územím prochází železniční trať ve směru Březnice – Strakonice.

5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
5.2.1 Vodovodní síť
-

-

-

Část obce je zásobována vodou z obecního vodovodu (provozovatelem je
obec Mačkov), část obce čerpá vodu z lokálních zdrojů (studny), další
obyvatelé jsou napojeny na vlastní zdroj (2 vrty).
Voda ze dvou zdrojů (vrt, studna) je jímána do společného vodojemu.
V obci se nachází VDJ, který byl v majetku ZD a nelze ho využít pro potřeby
obce, druhý zdroj pitné vody pro obec byl prodán zemědělským družstvem
soukromé firmě.
Předpokládá se využívání stávajícího vodovodu a rozšíření vodovodních řadů.

5.2.2 Kanalizační síť
-

Jednotná kanalizační síť ve správě obce; stávající objekty jsou na kanalizaci
napojeny přes domovní žumpy a septiky – jedná se o nevhodné řešení.
Navrhuje se vybudování nové ČOV (300 EO) s využitím stávající kanalizace a
rozšířením nové kanalizace.

5.2.3 Plynovodní síť
-

Obec Mačkov je plynofikována.

5.2.4 Elektrická energie
-

Na území obce je vedení VN.

5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení obce je převážně místního charakteru a slouží výhradně pro
uspokojení potřeb obyvatelům obce. Charakter řešeného území orientuje jeho
obyvatelstvo na využívání občanské vybavenosti sídel vyššího významu. Střediskem,
16

poskytujícím široké spektrum služeb i nabídku pracovních příležitostí je město Blatná.
Blatná a vzdáleně Strakonice poskytují občanské vybavení a nabídku pracovních
příležitostí. Obec Mačkov má objekt obecního úřadu. Zdravotnické zařízení v obci není,
taktéž pošta ani základní škola a mateřská škola. Nachází se zde Domov Petra Mačkov
– což je domov pro postižené. Jedná se sociální službu.
Také do budoucna bude řešené území převážně orientováno na občanské vybavení
sídel vyššího významu.
Vzdělávání a výchova: v obci není mateřská škola ani základní škola
Zdravotní služby: v obci není poliklinika, nemocnice či zdravotnické středisko
Sociální služba a péče o rodinu: Domov Petra Mačkov
Kultura: v obce není kulturní dům, ani jiná významná budova pro zajištění kultury
Veřejná správa: budova obecního úřadu s místní hospodou
Obrana obyvatelstva: neřešeno

5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejné prostranství bylo v historii tvořeno v centrální části obce Mačkov.
Stávající veřejné prostranství v sídle Mačkov je historicky založeno a jedná se hlavně o
komunikace v zástavbě a návesní prostor. V obci lze identifikovat centrální obecní
prostor s kapličkou (červený šestiúhelník).
Obrázek 9: Centrální obecní prostor – veřejné prostranství
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6 PŘÍRODA A KRAJINA
6.1 CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY DLE ZÚR
Krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace (rozvojová osa severozápadní
plzeňská – N – OS2 (k. ú. Mačkov):
Charakteristika krajiny: území vymezených rozvojových os a oblastí, do nich má
především směřovat urbanistický rozvoj kraje, vyjma území, kde rozvojové osy protínají
specifické oblasti
Cílová charakteristika krajiny: krajina s vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným vyšším
podílem zastavěných území vhodně zakomponovaných do krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání
zemědělského půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší
třídou ochrany a PUPFL, přednostně ve vazbě na stávající sídla a vymezené trasy,
b) vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji
dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území,
c) dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými plochami
zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES,
d) preferovat využití brownfields,
e) dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území,
f) rozvíjet cestovní ruch.

6.2 OBLAST A MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU
Oblast krajinného rázu: Blatensko
Oblast je tvořena mírně zvlněnou zarovnanou pahorkatinou s rozsáhlými plochými
sníženinami. Pahorkatina je jen místy členitější s poněkud výrazněji vystupujícími oblými
vrcholy, pozvolna se snižující od severu, kde navazuje na vrchovinu nedalekých Brd,
směrem k jihu. Rozsáhlejší i drobné lesní partie se střídají s rozsáhlými celky orné půdy,
charakteristické je množství vodních ploch. Osídlení je soustředěno do menších až
středně velkých obcí se sevřenou zástavbou.
Místa krajinného rázu:
Kasejovická pahorkatina – mozaikovitá krajina, lesy, pole, vodní plochy,
vyšší nadmořská výška než Blatenská kotlina, jehličnaté lesy.
Blatenská kotlina – Oblast blatenská: okolí sídla, včetně jeho prolnutí
s krajinou.
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7 HODNOTY
7.1 URBANISTICKÉ HODNOTY
Obec Mačkov se skládá z 1 katastrálního území Mačkov. Obec má charakter převážně
obytného a hospodářského sídla. Rozvojové plochy jsou v územním plánu navrženy
v blízkosti sídla a dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní podmínky z hlediska
krajinného reliéfu, orientace ke světovým stranám a obecně kladného působení krajinné
kompozice. V obci lze identifikovat centrální obecní prostor s kapličkou (červený
šestiúhelník viz obrázek). (HMA1)

7.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
7.2.1 Nemovité kulturní památky
V obci se nachází 1 nemovitá kulturní památka, ale není zde vyhlášeno pásmo
památkové ochrany.
Venkovský dům č. p. 27
Autenticky dochovaná poloroubená chalupa s roubenou světnicí a se zděnými chlévy
byla postavena pravděpodobně ke konci 18. století. Chalupa má cenné interiéry,
konstrukce (roubení, trámové stropy, klenby).
Poloroubená chalupa čp. 27 se nachází v jižní části obce; je podélně situována u vedlejší
komunikace odbočující ze silnice procházející obcí. K chalupě nenáleží žádný pozemek.
Malá předzahrádka s plaňkovým plotem u J průčelí a úzký travnatý pás při Z straně
jsou v majetku obce a vlastník jedná s obcí o jejich odkoupení. Na V přiléhá k chalupě
pozemek, který je součástí sousedního domu. Na S navazuje na chalupu sousední dům,
který je oddělen pouze úzkou soutkou.
Jedná se o přízemní nepodsklepenou chalupu na obdélném půdorysu, se sedlovou
střechou s přesahem trámů, krytou sešlými eternitovými šablonami. Na V straně
situován novodobý vyšší cihelný komín. Přední J část chalupy se světnicí je roubená, s
kamennou podezdívkou. Zbylá část chalupy je vyzděna z kamene. Pouze S strana je
vyzděna z cihel; cihly se uplatnily také v různých drobných vysprávkách, především pak
také okolo vstupů na Z straně. S část Z fasády se vstupem do chléva chlévem je mírně
předsazena. Jednoosé průčelí je štítem orientováno na J. Štít je bedněný stejně jako na
S straně chalupy. Na J štítu jsou umístěny dva malé čtvercové větrací tvory.
Chalupa je hodnotným příkladem poloroubené lidové architektury. Objekt vykazuje
vysoký stupeň autenticity, neboť v minulosti neprošel žádnými radikálními úpravami.
Dokládá také způsob života chudších sociálních vrstev ve vesnickém prostředí. V obci i
v okolí se již další podobné stavby nevyskytují, jedná se proto rovněž o vzácně
dochovaný příklad poloroubené architektury v této oblasti. Chalupa odpovídá pojetí
kulturní památky podle §2 a 42 zákona č.20/87Sb. o státní památkové péči (zdroj:
pamatkovy.katalog.cz). (HMA2)
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Obrázek 10: Venkovská chalupa
(Zdroj obrázku: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-19007485)

7.2.2 Ostatní architektonické a stavební hodnoty
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky atd.):
 Zdobený litinový kříž s postavou Ježíše, nápis INRI, nápis IHS, litinová deska,
jednoduchý kamenný podstavec se zdobenou přední stranou dole (umístění Z od
obce Mačkov).
 Členěný kamenný pomník s vytesaným letopočtem 1914 - 18, leštěná kamenná
deska se jmény a fotografiemi padlých na oválných porcelánových destičkách
(umístění střed obce Mačkov).
 Dřevěná oplechovaná zvonice, železný kříž, dvě oválná okna po stranách, nad
vchodem letopočet 1809, 3 kamenné schody (umístění střed obce Mačkov).

7.3 HODNOTY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ
7.3.1 Nemovité kulturní památky
V obci se nachází 1 nemovitá kulturní památka (viz předchozí kapitola), ale není zde
vyhlášeno pásmo památkové ochrany.
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7.4 PŘÍRODNÍ HODNOTY
NATURA 2000, EVL (evropsky významná lokalita, ptačí oblast) – se na území nenachází.
MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) se na území obce Mačkov nenachází.
ÚSES – Na území obce je vymezen lokální ÚSES doplněný interakčními prvky.
Z hlediska vymezení ÚSES evidujeme problém k řešení (viz kapitola „Problémy k
řešení“).
VKP registrovaný – na území obce není
Památné stromy - na území obce nejsou evidovány

7.5 KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Lom Mačkov – místo ke koupání (HMA3)
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8 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
Určení problémů k řešení v ÚPD:
Problém kód: MA1
k. ú. Mačkov
obec Mačkov
Popis problému: Napříč severní částí katastrálního území Mačkov probíhá lokální
biokoridor LBK 330. Tento lokální biokoridor probíhá souběžně v trase záměru
D7/1 ze ZÚR pro přeložku komunikace I/20. V rámci zpracování nového Územního
plánu Blatná bylo projektantem vyhodnoceno, že tato část biokoridoru je obtížně
realizovatelná, respektive bude nefunkční. Byla proto uzavřena dohoda mezi
pořizovatelem a obcí Mačkov o závazku vypuštění tohoto biokoridoru v rámci
zpracování změny Územního plánu Mačkov. Tento úsek by zároveň kolidoval
z hlediska širších územních vztahů, neboť tento lokální biokoridor byl rovněž
vypuštěn ze správního území města Blatné, které severní část k. ú. Mačkov
obklopuje.
Požadavek na řešení problému: Vypustit záměr LBK 330 z návrhu Územního plánu
Mačkov.

Růžový polygon označuje problematickou část lokálního biokoridoru LBK 330.
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: MA2
k. ú. Mačkov
obec Mačkov
Popis problému: V Územním plánu Mačkov je navržen koridor pro přeložku I/20,
v ZÚR označeno jako D7/1. Koridor v ZÚR je vymezen o šíři 200 m, koridor v ÚP
Mačkov je vymezen místy o 60 m užší a v jižní části částečně vybočuje z koridoru
vymezeného zásadami. Z dosavadní pořizovatelské praxe je evidována snaha
Ministerstva dopravy, jako dotčeného orgánu pro plochy a koridory silnic I. třídy,
uplatňovat požadavek na vymezení koridoru o šíři uvedené v zásadách územního
rozvoje.
Požadavek na řešení problému: Vymezit v koridor pro přeložku I/20 v souladu se
ZÚR, tedy o šíři 200 m.

Růžový polygon označuje problematickou část.
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: MA3
k. ú. Mačkov
obec Mačkov
Popis problému: Napříč severní částí katastrálního území Mačkov probíhá lokální
biokoridor LBK 330. Tento lokální biokoridor probíhá souběžně v trase záměru D7/1
ze ZÚR pro přeložku komunikace I/20. V rámci zpracování nového Územního plánu
Blatná bylo projektantem vyhodnoceno, že tato část biokoridoru je obtížně
realizovatelná, respektive bude nefunkční. Jižně od přeložky proto bylo navrženo
nové trasování lokálního biokoridoru VPO1 a VPO2, které však nenavazuje
v sousedním katastrálním území Blatná na další prvky ÚSES. Lokální biokoridor by de
facto vedl „odnikud nikam“.
Požadavek na řešení problému: Vypustit záměr LBK 330 (VP01 a VPO2) z návrhu
Územního plánu Mačkov.

Růžový polygon označuje problematickou část lokálního biokoridoru LBK 330 (VP01
a VPO2).
Řešit na úrovní územního plánu
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Problém kód: MA4, MA5, k. ú. Mačkov
obec Mačkov
MA6
Popis problému: V Územním plánu Mačkov jsou navrženy plochy Z3, Z5 a Z7, ve
kterých bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie. Tato podmínka však marným uplynutím lhůty pozbyla platnosti a tak v
plochách hrozí nekoordinovaný rozvoj území.
Požadavek na řešení problému: Informovat zastupitelstvo obce, starostu. Vysvětlit
problematiku. Uvést ve zprávě o uplatňování. V nejbližší pořizované změně prověřit
možnost navržení podmínky vypracovat územní studii pro výše uvedené plochy.

Růžový polygon označuje problematickou část.
Řešit na úrovní územního plánu
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