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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍCM
Město Blatná má územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) z roku 1996, se změnami číslo 1
až 5 z let 2011 až 2013. O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo
usnesením č. 77/11 ze dne 19. 12. 2011. Pořizovatelem Územního plánu Blatná je Městský
úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem je společnost ARCHUM
architekti s. r. o., ve spolupráci s U -24, s.r.o.
Řešeným územím jsou katastrální území Blatná, Drahenický Málkov, Skaličany, Blatenka,
Jindřichovice u Blatenky, Milčice u Čekanic, Čekanice a Hněvkov u Mačkova.
Celková rozloha řešeného území je 4 360 ha. Město má 6 731 bydlících obyvatel (k 31.
12. 2014). Město Blatná (kód obce: 550850) z hlediska správního spadá do okresu Strakonice
v Jihočeském kraji, ORP Blatná. Sousedí s obcemi Buzice, Chlum, Mačkov, Tchořovice,
Uzeničky, Chobot, Bratronice, Bělčice, Doubravice, Kadov, Myštice, Hajany, Radomyšl,
Sedlice, Škvořetice, Uzenice, Záboří, Lažany, Bezdědovice a Lažánky.
Cílem koncepce rozvoje je umožnit stálý, trvale udržitelný rozvoj, uspokojení současných
i budoucích potřeb a rozvíjení stávajících hodnot celého území města.
Motto:
"Základní ideou návrhu je ochrana a rozvíjení zelené páteře sídla, její propojování s
urbánními strukturami, ochrana krajinných panoramat, kultivace hran sídla a zkvalitnění
vnitřních sídelních prostor.“
Koncepce rozvoje vychází z koncepce započaté původním územním plánem a některými
jeho změnami. Na základě demografické prognózy byl významně přehodnocen expanzivní
rozvoj sídel. Větší důraz je kladen na rozvoj udržitelný a vyvážený, hledání vnitřních
prostorových rezerv, ochranu kvality obytného prostředí, vyvážený vztah sídla a krajiny,
zapojení zeleně do sídelních struktur a ochranu stávajících hodnot území.
Územní plán vymezuje 80 zastavitelných ploch (vně zastavěného území), dále 44 ploch
přestavby (uvnitř zastavěného území) a v rámci koncepce uspořádání krajiny 78 ploch změn
v krajině.
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Blatná na životní prostředí je zpracováno
podle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Jeho zpracování vyplývá z požadavku uvedeného ve stanovisku k návrhu územního
plánu Blatná vydaném dne 11 8. 2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje, pod č. j.: KUJCK
61370/2015/OZZL/2. Hlavními důvody pro tento požadavek je plocha pro tzv. „východní
obchvat“ (D2) a plošně rozsáhlé plochy pro výrobu a obchod (Z29 a Z30).
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Obrázek 1: Správní území města Blatná v topografické mapě
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA
VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Pro účely této kapitoly byly vybrány koncepce upravující cíle v oblasti ochrany životního
prostředí a zdraví obyvatel na národní, regionální (krajské) a lokální úrovni.
Národní úroveň
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny
v 21. století (2002), Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 (2005,
aktualizace 2011), Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do
roku 2025 (2011), Národní program snižování emisí České republiky (2007), Národní
program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice (2004), Plán odpadového
hospodářství České republiky (2003, aktualizace 2009), Národní implementační plán
Stockholmské úmluvy v České republice (2005), Národní program čistší produkce (2000),
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (2005), Národní strategie
rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020 (2013), Státní energetická
koncepce České republiky (2004, projednáván návrh aktualizace MPO ČR z 2012), Státní
politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 (2013), Státní program ochrany přírody a krajiny
České republiky (1998, aktualizace 2009), Surovinová politika České republiky (2012, návrh
aktualizace 2013), Strategie ochrany před povodněmi v České republice (2000), Zásady
urbánní politiky (2010) a Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace
č. 1.
Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji
specifikovány cíle a opatření a mají konkrétnější vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále
komentovány a hodnoceny cíle na úrovni regionu Jihočeského kraje. Uvedeny jsou pouze
koncepce, které mohou mít výraznější vazby na proces územního plánování a na změny
využití území. U těchto koncepcí je posouzena vazba na návrh změny územního plánu, tj. do
jaké míry předkládané požadavky předkládané dokumentace mohou ovlivnit naplňování
stanovených cílů.
V Politice územního rozvoje České republiky 2008, ve znění 1. Aktualizace, jsou
vymezeny tzv. rozvojové osy a rozvojové oblasti, dále specifické oblasti, koridory a plochy
dopravní infrastruktury a koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících záměrů.
Území města Blatná se nenachází v žádném z těchto koridorů, osách ani oblastech.
Regionální úroveň
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 (2014), Územní energetická koncepce
Jihočeského kraje (2000), Cyklogenerel Jihočeského kraje 2014 – 2020 (aktualizace 2014),
Povodňový plán Jihočeského kraje, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje
(změna č. 5 z 2013), Plán oblasti povodí Horní Vltavy (2009), Koncepce protipovodňové
ochrany na území Jihočeského kraje (2007), Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje
na období 2016 - 2025, Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje (3.
aktualizace, 2012), Program snižování emisí Jihočeského kraje (2005), Koncepce ochrany
přírody a krajiny Jihočeského kraje (2008), Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském
kraji 2015 – 2020.
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 3. aktualizace, nabyly účinnosti
6. 1. 2016. Město Blatná se nachází v rozvojové ose N-OS2 „Severozápadní – Plzeňská“,
město je přirozeným pracovním spádovým centrem Blatenského mikroregionu, nacházejí se
zde významní zaměstnavatelé. Územní průmět do území Blatné mají tyto plochy a koridory,
resp. prvky ÚSES:
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1) úpravy silnice č. I/20, úsek D7/1 - hranice Plzeňského kraje – Sedlice (jihovýchodní
okraj), silnice v nové stopě, jižní obchvat obce Lnáře, jižní obchvat Blatné, severní
obchvat Hněvkov, severní obchvat Sedlice (šíře koridoru 200m),
2) Ee21 - elektrická stanice Blatná, včetně vedení 110kV – záměr elektrické stanice
110/22kV na severním okraji města, včetně vedení 110kV zajišťujícího napojení na
stávající vedení (vymezeno čtvercovým polygonem o straně 250m),
3) prvky ÚSES - NRBC 36 nadregionální biocentrum Velká Kuš, NRBK 116
nadregionální biokoridor Velká Kuš – Řežabinec, RBC 852 regionální biocentrum
Hliniční vrch, RBK 277 regionální biokoridor Drahenický vrch – Hliniční vrch a RBK
4002 regionální biokoridor Střížovický vrch – Buzičky.
Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OS2:
1) řešit dopravní záměry silnice I/20 s ohledem na polohu a technické řešení a koridoru
železnice ČD 190 Plzeň – České Budějovice s plánovaným zdvoukolejněním a jejich
územní souvislosti, koordinovat řešení těchto záměrů s Plzeňským krajem,
2) rozvojové záměry směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností,
v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, zejména
u sídel Vodňany, Sedlice, Blatná, Tchořovice a v prostoru u mimoúrovňové křižovatky
Nová Hospoda,
3) respektovat oblastně specifické přírodní, krajinářské a kulturní hodnoty území
a zachovat přiměřenou prostupnost krajiny, zejména se zvláštním důrazem při dotčení
památkově chráněného území a kulturní krajiny, a to KPZ Libějovicko – Lomecko,
a klást důraz i na ochranu prostředí a pohledově významného panoramatu
prohlášených památkových rezervací Malé Chrášťany a Plástovice.
Vybrané cíle z uvedených koncepcí ve vztahu k posuzovanému návrhu územního plánu
shrnuje následující tabulka.
Tabulka 1: Vztah návrhu územního plánu Blatná a vybraných koncepcí a cílů ochrany životního
prostředí na krajské úrovni
(zdroj: http://www.krajjihocesky.cz/37/odbor_zivotniho_prostredi_zemedelstvi_anbsplesnictvi.htm)
Koncepce
Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Jihočeského
kraje
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Vybrané cíle
Popis vodovodů a kanalizací je v Plánu
popsán za jednotlivá sídla následovně:
 Blatná
- systém zásobování vodou je vyhovující
- odkanalizováno nyní asi 75 %
intravilánu, výhledově se počítá s
intenzifikací a s obnovou vybavení ČOV
Blatná
- v lokalitě Sádlov je znečištění řešeno
pomocí individuálních ČOV a plánuje se
vybudování stoky pro předčištěné vody s
napojením do recipientu
- v lokalitě Jezárky (pozemky pro výstavbu
20ti nových rodinných domů) se počítá
s vybudováním kanalizačního řadu
jednotné kanalizace
 Blatenka
- změny v zásobování vodou nejsou
navrhovány
dle
projektové
dokumentace
„Odkanalizování obce Blatenka“ je

Zhodnocení vztahu

- plocha pro ČOV není
samostatně vymezena, ale její
realizace je možná v rámci
vymezených plochy výroby
- zahrnuto v návrhu ÚP

- zahrnuto v návrhu ÚP, plocha
pro ČOV Z79
7
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Koncepce

Vybrané cíle
uvažováno s vybudováním nové splaškové
kanalizace a ČOV na EO 75
 Čekanice
- rozšíření vodovodu pro napojení celého
sídla
- v proj. dokumentaci „Odkanalizování
obce Čekanice“ je ve výhledu řešeno
doplnění kanalizační sítě a svedení
kanalizace do dvou míst, kde je navrženo
dočištění a vyústění místní vodoteče dále
vtékají do rybníka „Ovčín“
 Drahenický Málkov
- změny v zásobování vodou nejsou
navrhovány
- v proj. dokumentaci „Odkanalizování
obce Drahenický Málkov“ je ve výhledu
uvažováno s vybudováním nové splaškové
kanalizace a s vybudováním dvou ČOV na
(současnost + výhled) 130 EO
 Hněvkov
- změny v zásobování vodou nejsou
navrhovány
- v proj. dokumentaci „Odkanalizování
obce Hněvkov“ je ve výhledu uvažováno
s vybudováním nové splaškové kanalizace
a ČOV na 75 EO
 Jindřichovice
- změny v zásobování vodou nejsou
navrhovány
změny
v odkanalizování
nejsou
navrhovány
 Milčice
- změny v zásobování vodou nejsou
navrhovány
- v proj. dokumentaci „Odkanalizování
obce Milčice“ je ve výhledu uvažováno
s vybudováním nové splaškové kanalizace
tak, aby bylo možno napojit většinu domů
na tuto kanalizaci, zakončenou na ČOV
 Skaličany
- výhledově se uvažuje o zásobování
obyvatel pitnou vodou z nového vodního
zdroje
- v proj. dokumentaci „Odkanalizování
obce Skaličany“ je ve výhledu řešeno
doplnění kanalizační sítě a vyústění

04/2016

Zhodnocení vztahu

- zahrnuto v návrhu ÚP
- zahrnuto v návrhu ÚP, vč.
plochy pro ČOV (Z62)

- zahrnuto v návrhu ÚP, plocha
pro ČOV (Z06)

- zahrnuto v návrhu ÚP, plocha
pro ČOV Z50

- oproti Plánu je v ÚP kanalizační
síť rozšířena zakončena na ČOV,
plocha Z75

- zahrnuto v návrhu ÚP, plocha
pro ČOV Z65

- zahrnuto v návrhu ÚP
- zahrnuto v návrhu ÚP, oproti
Plánu je zahrnuta i plocha pro
ČOV Z09
Celkově lze říci, že všechna sídla
mají kanalizaci, stoky však
nejsou zakončeny na ČOV. V
grafické části je navrženo
umístění ČOV ve všech sídlech i
za předpokladu, že jejich
realizace
není
zejména
z
ekonomických důvodů příliš
reálná. Navrženy jsou ale z toho
důvodu, aby bylo možné v
budoucnu při případné změně
situace již počítat s konkrétními
pozemky pro tyto ČOV.
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Koncepce
Plán oblasti povodí Horní
Vltavy

Povodňový plán
Jihočeského kraje

Koncepce protipovodňové
ochrany na území
Jihočeského kraje
U – 24, s.r.o.

Vybrané cíle
- opatření VH200011 - Protipovodňová
opatření města Blatná – spočívají
v technických úpravách oblasti na soutoku
Lomnice
a
Závišinského
potoka
(ohrázování toků, rekonstrukce stavidel
atp.)
opatření
HV100068
Drobní
znečišťovatelé a menší obce do 2000
obyvatel – pravidla a doporučení pro
návrhy odkanalizování, vazba na Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací
- na území města Blatná se nenachází
žádný ohrožený objekt ani objekt
ohrožující, stejně tak místa s omezením
odtokových poměrů či místa ohrožená
bleskovou povodní
- záplavová území jsou stanovena na
Lomnici a Závišínském potoce

- území určená k rozlivům, převzatá z
dokumentace ELLA – Jihočeský kraj –
Protipovodňová opatření v územně
plánovací dokumentaci, jsou navržená

04/2016

Zhodnocení vztahu
- bez průmětu do ÚP

- v návrhu ÚP řešeno, viz část
věnovaná
Plánu
rozvoje
vodovodů a kanalizací

- V záplavovém území aktivní
zóny a 100-leté vody jsou v
návrhu ÚP vymezeny stávající
plochy zejména sídelní zeleně a
krajinných ploch, okrajově do
zón zasahují stávající sídelní
plochy (S, VN, TI). Do
záplavového území zasahuje
návrhová plocha sportu (součástí
zastavitelné plochy Z23) a plocha
Z46 pro zemědělskou výrobu.
V údolních nivách ostatních toků
jsou vymezovány zastavitelné
plochy a umisťována do nich
veřejná infrastruktura jen ve zcela
výjimečných
a
zvlášť
odůvodněných případech. Např.
takřka ve všech případech plochy
ČOV, dále zastavitelné plochy
P32, P35, Z64 a okrajově
zastavitelné plochy Z01 (směrem
k nivě plocha Z), Z23, Z44, Z46,
Z78.
Územní plán zajišťuje územní
ochranu ploch potřebných k
umisťování opatření na ochranu
před povodněmi a vymezuje
území určená k rozlivům
povodní, zejména se jedná o
plochy NP a W obecně, ale
umisťování
protipovodňových
opatření je také možné v
plochách NZ a NL. Je navržena
samostatná specifická plocha pro
revitalizaci nivy Lomnice (NP1)
východně od města, která bude
sloužit především pro zlepšení
zadržování vody v krajině,
protipovodňová, protierozní a
ekostabilizační opatření, ale také
pro přírodní rekreaci v blízkém
krajinném zázemí města.
- Je navržena samostatná
specifická plocha pro revitalizaci
nivy Lomnice (NP1) východně od
města,
která
bude
sloužit
9
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Koncepce

Plán odpadového
hospodářství Jihočeského
kraje

Program ke zlepšování
kvality ovzduší
Jihočeského kraje a
Program snižování emisí a
Jihočeského kraje

Územní energetická
koncepce Jihočeského
kraje
Koncepce ochrany
přírody a krajiny
Jihočeského kraje

Cyklogenerel Jihočeského
kraje

U – 24, s.r.o.

Vybrané cíle
území určená k rozlivům povodní
tak, že zaplavení neohrožuje žádné objekty
a zaplavení působí minimální škody. Na
území města Blatné se jedná o území
s názvem „Lomnice pod Blatnou“ o ploše
18,3 ha.

- Změny v územních plánech a regulace
využívání záplavových území, vychází z
dokumentace ELLA „Jihočeský kraj –
protipovodňová opatření v územně
plánovací dokumentaci“ [8]. Hlavní
zásadou při tvorbě územních plánů by
mělo být vymezení záplavových území
všech vodních toků jako územních limitů a
obezřetná volba jejich další využití.
Pozemky
k zástavbě
se
současně
plánovanou protipovodňovou ochranou
ohrázováním lze tolerovat z hlediska
ovlivňování odtokových poměrů jen ve
zcela výjimečných případech.
- cíle uvedené v plánu nemají území
průmět, jejich podstatou je usměrňování
toků odpadů a nakládání s nimi, což ÚP
ovlivnit nemůže

- opatření 1.1 - Odklonění tranzitní
dopravy mimo oblasti obytné zástavby

- opatření 2.4. - Snížení prašnosti z
prašných ploch vegetačními úpravami
- poměrně obecný dokument bez územního
průmětu do území města
- Koncepce v návrhové části obsahuje
velké množství cílů, kapitola C.9 se věnuje
územnímu plánování a konstatuje
„V ZÚR Jihočeského kraje a v ÚPD obcí
nové plochy pro výstavbu přednostně
situovat v návaznosti na zastavěná území
obcí a regulovat a omezovat výstavbu ve
volné krajině s výjimkou staveb veřejné
dopravní a technické infrastruktury.“
- Opatření A.1. Podpora přípravy a
realizace projektů zajišťujících rozvoj a
údržby páteřních tras v regionu, včetně
projektů na rozvoj a obnovu značení
- Opatření A.2. Podpora budování a údržby
doprovodné infrastruktury související
s rozvojem páteřních tras
- Opatření B.1. Podpora přípravy a
realizace projektů zajišťujících rozvoj a
údržby regionálních tras, včetně projektů
na rozvoj a obnovu značení

04/2016

Zhodnocení vztahu
především
pro
zlepšení
zadržování vody v krajině,
protipovodňová, protierozní a
ekostabilizační opatření, ale také
pro přírodní rekreaci v blízkém
krajinném
zázemí
města.
Návrhová plocha NP1 má 16,5
ha, i se stavovou plochou NP1
pak 27,5 ha.
- návrh ÚP silně respektuje,
podrobněji viz komentář u
Povodňového plánu Jihočeského
kraje.

- je vymezena plocha pro
rozšíření skládky v k. ú. Hněvkov
(plocha Z61). Dále je vymezena
plocha pro rozšíření sběrného
dvora (součástí plochy Z36 s
využitím "TO - nakládání s
odpady").
- územní plán vymezuje koridory
pro přeložky silnic č. II/173
Západní obchvat Blatné (D1), č.
II/175 Obchvat Skaličan (D3) a č.
I/20, hranice Plzeňského kraje –
Hněvkov a I/20, Hněvkov –
Sedlice (D4)
- je navrženo velké množství
ploch zeleně

- návrh ÚP detailně řeší koncepci
uspořádání krajiny; zastavitelné
plochy jsou navrhovány ve vazbě
na zastavěné území v naprosté
většině, výjimkou jsou plochy
dopravní
a
technické
infrastruktury
- návrh ÚP cyklodopravu neřeší
jako samostatné téma, stávající
koncepci
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Koncepce

Koncepce rozvoje
cestovního ruchu v
Jihočeském kraji 2015 2020
Program rozvoje
Jihočeského kraje 2014 –
2020

Vybrané cíle
- Opatření B.2. Podpora budování a údržby
doprovodné infrastruktury související
s rozvojem regionálních tras
- opatření jsou definována obecněji a bez
územního průmětu
- cyklogenerel zahrnuje i přehled
problémových úseků v jednotlivých ORP,
takové se na území města nenacházejí
Obecnější cíle bez územního průmětu na
území města.
Cíle a opatření v Programu jsou
definovány poměrně široce a ve značném
množstvím, územní průmět je v převážné
většině do celého Jihočeského kraje, často
jsou provázány s jinými, v rámci této
kapitoly uvedenými, koncepčními
dokumenty. Vzhledem k těmto
skutečnostem nebude vztah podrobněji
hodnocen. Předmětné jsou např. Opatření
4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné
využití a Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu.

04/2016

Zhodnocení vztahu

- návrh ÚP se podpoře cestovního
ruchu věnuje prostřednictvím
sportu a rekreace
-

Lokální úroveň
Tabulka 2: Vztah návrhu územního plánu Blatná a koncepcí a cílů ochrany životního prostředí na
lokální úrovni
(zdroj: http://www.blatensko.cz/mas/)
Koncepce
Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje Místní akční
skupiny Blatensko, o.p.s.
2014 – 2020

Strategický plán města
Blatná, aktualizace 2009

U – 24, s.r.o.

Vybrané cíle
3.2.4. Klíčová oblast IV: Přirozená a
zdravá příroda, životní prostředí a
památková péče
- specifický cíl IV.A) Zachování kvalitního
životního prostřední, zachování přirozené a
zdravé přírody
- specifický cíl IV.B) Plnohodnotné využití
přírodního a kulturního dědictví
2.1 Prioritní oblast 1 Infrastruktura a
životní prostředí
cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické
infrastruktury
- aktivita: Podpora rozvoje občanské
vybavenosti rozvojových ploch
- aktivita: Vybudování nových místních
komunikací
- aktivita: Zvýšení počtu parkovacích míst
ve městě
- aktivita: Realizace přeložek silnic č. I/20,
II/173 a II/175, vč. obchvatu Skaličan
- aktivita: Realizace protipovodňových
opatření města
- aktivita: Zvýšení retenční a retardační
schopnosti krajiny
- aktivita: Rekonstrukce a rozšíření
kanalizace a vodovodů ve všech osadách
města
- aktivita: Budování ČOV v osadách
- aktivita: Zakládání a údržba veřejné

Zhodnocení vztahu

- návrh ÚP respektuje cíle a
opatření uvedené ve Strategii

- návrh ÚP je v souladu
s uvedenými aktivitami
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Koncepce

U – 24, s.r.o.

Vybrané cíle
zeleně
- aktivita: Podpora ochrany významných
krajinný prvků
- aktivita: Vybudování nového sběrného
dvora

04/2016

Zhodnocení vztahu
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI,
POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Ovzduší a klima
Území msta Blatná spadá do klimatických mírně teplých oblastí MT 7 a MT111 (členění
dle Quitta, http://mapy.nature.cz/). Pro mírně teplou klimatickou oblast MT11 je
charakteristické dlouhé léto, které je teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým
jarem i podzimem, velmi suchá, mírně teplá, krátká zima, s krátkým trváním sněhové
pokrývky. U MT7 je léto normálně dlouhé, mírné, mírně suché, zima normálně dlouhá, mírně
teplá, suchá, až mírně suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky a přechodná období jsou
krátká, mírné jaro, mírně teplý podzim Klimatické charakteristiky oblastí jsou zobrazeny
v následující tabulce.
Tabulka 3: Klimatické charakteristiky oblasti
(zdroj: Atlas podnebí Česka, 2007)
Klimatická charakteristika mírně teplé oblasti

MT7

MT11

30 - 40

40 - 50

Počet dní s prům. teplotou 10°C a více

140 - 160

140 - 160

Počet dní s mrazem

110 - 130

110 - 130

Počet ledových dní

40 - 50

30 - 40

1

1

16 - 17

17 - 18

Průměrná dubnová teplota

6-7

7-8

Průměrná říjnová teplota

7-8

7-8

Prům. počet dní se srážkami 1 mm a více

100 - 120

90 - 100

Suma srážek ve vegetačním období

400 - 450

350 - 400

Suma srážek v zimním období

250 - 300

200 - 250

60 - 80

50 - 60

120 - 150

120 - 150

40 - 50

40 - 50

Počet letních dní

Průměrná lednová teplota
Průměrná červencová teplota

Počet dní se sněhovou pokrývkou
Počet zatažených dní
Počet jasných dní

V řešeném území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádná stanice měřící imise,
nejbližší stanicí je v Kocelovicích (CKOC), jedná se však pozaďovou stanici. Podle údajů
ČHMÚ, ÚOČO nebyly na území města v roce 2014 překročeny imisní limity.
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html)
Zdroje znečišťování ovzduší
Dle evidence zdrojů znečišťování ČHMÚ za rok 2013 jsou v území tyto zdroje: Malkov
Granit Baumann - kamenolom, HERLIN spol. s r.o. - kamenolom Chlum (těsně za hranicí
řešeného území), HERLIN spol. s r.o. - kamenolom Řečice, DURA Automotive CZ, k.s.,
VISHAY ELECTRONIC spol. s.r.o. - Blatná ESTA B1, Vishay Electronic s.r.o. - Blatná,
Paštická 1096 Sfernice, VISHAY ELECTRONIC spol. s.r.o. - kotelna II,III,IV a lakování
Blatná, Technické služby města Blatné, s.r.o. - Plynová kotelna Čechova, Blatná, Jednota, s.d.
ve Volyni - Blatná - J.P.Koubka, Blatenská ryba, spol. s r.o., Liqui B Zámecký ovocný lihovar
Blatná s.r.o. - ovocný lihovar Blatná, Technické služby Města Blatné s.r.o. - Blatná,
krematorium, Obaly Blatná, s.r.o. - kotelna - Blatná a Technické služby Města Blatné s.r.o. Hněvkov - sklád. odpadu.
U – 24, s.r.o.
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Hluk
Na území obce nebyly pořízeny strategické hlukové mapy dle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/49/ES. Z dostupných zdrojů vyplývá, že nejvýznamnějšími zdroji
hluku v řešeném území jsou silnice I. a II. třídy, železnice a dále oblasti výroby a skladování
v těsné blízkosti ploch pro bydlení (Silo – Jezárky, okolí Dury a Vishay), nárazově jimi
mohou být i provozy kamenolomů.
Tabulka 4: Sčítání dopravy 2010
(zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR)

Kom. č.

Sčítací úsek

Těžká
motorová
vozidla

Osobní a
dodávková
vozidla

Jednostopá
motorová
vozidla

Součet
všech
vozidel

[voz/24h]
173
173
175
20
20

2-1681
2-1683
2-3822
2-1273
2-1271

225
184
176
1 668
1 888

2 958
4 607
1 182
4 765
4 296

58
64
7
38
27

3 241
4 855
1 365
6 471
6 211

Obrázek 2 Sčítací úseky
(zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR)

Z hlediska splnění legislativně daných limitních hodnot pro hluk je určující splnění
hygienických limitů pro hluk, které jsou dané v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jež nabylo účinnosti 1. listopadu 2011
a zrušilo tak nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
U – 24, s.r.o.
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Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých
a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k uvedenému nařízení. Pro vysoce impulsní
hluk se přičte další korekce - 12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky, s výjimkou hluku
z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, nebo má-li výrazně informační charakter,
jako například řeč, přičte se další korekce - 5 dB.
S uvážením korekcí dle předchozího odstavce lze uvést následující hygienické limity:
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru ostatních staveb a v chráněném ostatním venkovním prostoru pro hluk z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích, je:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB

Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 + 10 = 50 dB

Při použití korekce na starou hlukovou zátěž:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB

Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 + 20 = 60 dB

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru ostatních staveb a v chráněném ostatním venkovním prostoru pro hluk z dopravy na
silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy je:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB

Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 + 5 = 45 dB

Při použití korekce na starou zátěž:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB

Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 + 20 = 60 dB

kde 50 dB je základní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro denní dobu
40 dB je základní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro noční dobu
+5, +10 a +20 dB jsou příslušné korekce dle části A přílohy č. 3 NV č. 272/2011 Sb.
Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v
chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl před 1. 1. 2001. Tato korekce
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení
stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé
objízdné trasy. Korekci pro starou hlukovou zátěž není možno až na výjimky (přístavby, nástavby stávajícího obytného
objektu, výstavba ojedinělého obytného objektu v rámci dostavby proluk, center obcí a jejich historických částí) použít při
posuzování vlivu hluku ze stávajících zdrojů hluku na nově vzniklé chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní
prostory staveb, tedy ani na území, která jsou nově územním plánem navrhovány za obytné. Zde je nutné splnit základní
hygienické limity bez této korekce.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru ostatních staveb a v chráněném ostatním venkovním prostoru pro hluk z dopravy na
U – 24, s.r.o.
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účelových komunikacích a pro hluk z objektů a areálů komerce a výroby (včetně parkovišť)
je:
Denní doba (6:00-22:00)

LAeq,16h = 50 dB

Noční doba (22:00 – 6:00)

LAeq,8h = 40 dB

Voda a hydrogeologie, vodní hospodářství
Řešené území spadá do povodí Vltavy, město Blatná leží v údolí řeky Lomnice a jejího
přítoku, Závišínského potoka (délka 20,4 km). Řeka Lomnice pramení v Brdech. Povodí
Lomnice má rozlohu 830,8 km2 a průměrný průtok 3,28 m3/s. Blatensko je poměrně hustě
protkáno sítí potoků, významnější z nich jsou mimo Závišínského potoka také Hradišťský
potok (délka 10,5 km), Mračovský potok (12 km) a Skalice (52,2 km). Lomnice a Závišínský
potok jsou významné vodní toky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků. Mokřady a výše zmíněné vodní toky byly zregulovány v soustavy
mnoha rybníků, nejstarší rybník vznikl již v 15. století. Největší rybník Labuť má rozlohu
109 ha.
Obrázek 3 Rybníky na území města Blatná
(zdroj: Strategický plán města Blatná)

Zájmové území je z hlediska hydrogeologického rajónování řazeno do rajonu č. 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy. Hydrogeologické poměry daného území se vždy úzce
váží ke geologické stavbě širší oblasti. Z hlediska hydrogeologie je geologická stavba území
rozčleněna do dvou základních celků - paleozoických hornin (granodioritů) a sedimentů
kvartéru (včetně pasáže rozložených eluvií).
Na obě výše uvedené partie základní geologické stavby území je v širším zájmovém
území vázán oběh i zásoby podzemních vod. První kolektor podzemních vod je v oblasti
vázán buď na kvartérní sedimentaci a přípovrchovou zónu paleozoických hornin nebo při
nezvodněném kvartéru až na podložní horniny.
Na výlučně průlinově propustné kvartérní sedimenty (a eluvia podloží vč. silně zvětralých
a zvětralých podložních hornin) jsou vázány zásoby podzemních vod mělkého oběhu pouze
lokálně v omezeném měřítku, především při mocnějších akumulacích fluviálních
a deluviofluviálních sedimentů při povrchových tocích, případně na plošně i vertikálně
rozsáhlejší akumulace deluviálních a proluviálních uloženin. V těchto sedimentech s volnými
i lokálně napjatými hladinami dochází k rychlému oběhu mělkých podzemních vod,
dotovaných z atmosférických srážek, břehovou infiltrací z povrchových toků i přírony
podzemních vod z geologicky starších formací. Odvodnění přebytků zásob mělkých
podzemních vod probíhá při místních erozních bázích, redukce jejich zásob je dána i umělými
odběry. Mělké kvartérní podzemní vody se vyznačují značnou rozkolísaností svého
oběhového režimu (ovlivňujícího systém odběru těchto vod) i značnou jakostní nestálostí
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obíhajících podzemních vod (náchylností ke kontaminaci cizorodými látkami uniklými do
kvartérního pokryvu).
Tyto partie geologické stavby jsou v posuzovaném území zvodněny pouze lokálně
v závislosti na geomorfologické predispozici a na množství atmosférických srážek.
Hladina podzemním vody je nesouvislá, volná, generelně charakterizovaná průměrnou
hodnotou koeficientu transmisivity T v rozmezí řádu 1.10-6 – 1.10-7 m2.s-1.
Směr proudění mělkých podzemních vod v zájmovém území je směrem k lokálním
erozním bázím, tvořeným koryty vodotečí.
Hlubší oběh podzemních vod je soustředěn převážně do poruchových pásem
a tektonických zón paleozoických hornin. Kolektor podzemních vod vázaný na diskontinuity
podloží má puklinovou propustnost, v zóně výrazněji navětralých hornin se pouze zčásti může
uplatňovat propustnost průlinovo-puklinová. Zvodeň má převážně napjatou hladinu podzemní
vody. Pohyb vod po puklinovém systému je omezován druhotným vyplněním diskontinuit
především produkty alterace a sevřením puklin především se vzrůstající hloubkou. Obecně
propustnější puklinové systémy jsou vázány na žilné vyvřeliny. Dotace těchto zvodní pochází
převážně z atmosférických srážek (spadlých i mimo vlastní dílčí hydrologické povodí) přímo
zasáklých ve výchozových partiích nebo prostřednictvím kvartérních pokryvů. Odvodnění
probíhá pramenními vývěry, skrytými výrony podzemních vod do nadložních krycích vrstev
nebo přímo do vodotečí, tvořících místní erozní bázi, případně umělými odběry těchto
podzemních vod.
Hydraulické charakteristiky paleozoických hornin (granodiority, v menší míře ortoruly),
budujících širší okolí zájmového území, mají obecně nízkou propustnost. V archivní literatuře
udávané koeficienty filtrace se pohybují v řádu 10-5 až 10-7 m.s-1 (třída propustnosti IV a VI,
tj. dosti slabě propustné až slabě propustné prostředí, Jetel 1973), koeficienty průtočnosti
převážně v řádu 10-5 až 10-6 m2.s-1. Jedná se tedy (podle klasifikace J. Krásného, 1978)
o prostředí s transmisivitou v kategorii IV až V, nízká až velmi nízká transmisivita.
V tektonicky výrazněji postižených územích však může být lokálně průtočnost v puklinovém
kolektoru i řádově vyšší.
Generelní směr hlubšího odtoku podzemních vod ze zájmového území je s vysokou
pravděpodobností k severovýchodu.
Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
nenáleží žádné z katastrálních území mezi vymezené zranitelné oblasti. Ve zranitelných
oblastech z NV č. 262/2012 Sb. vyplývají podmínky pro hospodaření na zemědělských
pozemcích (zejm. hnojení, skladování hnojiv, protierozní opatření atp.) vztahující se na
fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu.
V blízkosti zájmového území se nevyskytuje CHOPAV. V řešeném území se nachází
několik vodních zdrojů, nejvýznamnější ve městě Blatná. Tento vodní zdroj má vyhlášené
ochranné pásmo. Do katastrálního území Drahenický Málkov dále zasahuje ochranné pásmo
vodního zdroje, který leží mimo řešené území. V ÚAP ORP Blatná jsou zaznamenány dvě
plochy pro vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje, a to jihozápadně od Skaličan
a jihovýchodně od Čekanic.
Záplavové území (vč. aktivní zóny) je vyhlášeno na části Závišínského potoka a části
Lomnice. Obojí zasahuje do zastavěného území. Obě záplavová území (Závišinský potok až
po soutok s Lomnicí, Lomnice dále po toku) byla aktualizována v průběhu roku 2013).
Zásobování pitnou vodou na území města Blatné je zajištěno napojením na vodárenskou
soustavu JČ (Římov). Úpravna vody Bezdědovice slouží pouze jako záložní zdroj.
Provozovatelem vodovodního systému Města Blatná je VaK JČ, a.s. V Blatné je pitné vody
dostatek, v ostatních místních částech jsou zdroje vody především mělké zvodně kopaných
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studní a hlubší zvodně vrtaných studní, které jsou závislé na srážkách. Kvalita vody v těchto
zvodních není sledována, ale v namátkových vzorcích je vyhovující.
Město Blatná je odkanalizováno sítí kanalizačních stok na ČOV Blatná o kapacitě 7 700
EO, recipientem je řeka Lomnice. ČOV je potřeba rozšířit a doplnit o potřebnou technologii
na odstraňování fosforu, zajistí snížení jeho dotace do vodní nádrže Orlík (sinice); tento
záměr je vymezen Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Všechna ostatní sídla mají
kanalizaci, stoky však nejsou zakončeny na ČOV.
Příroda
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Definice ÚSES je obsažena v § 3, odst. 1), písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. V něm je územní systém ekologické stability krajiny definován jako:
„…vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“
Systém tvoří skladebné prvky: biocentra, biokoridory ve třech hierarchických úrovních –
nadregionální, regionální, lokální úroveň.
Jednotlivé skladebné prvky ÚSES definuje Maděra (2005):
Biocentrum (BC) je biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor (BK) je významný segment krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje
migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Biokoridory nemusí umožňovat trvalou
existenci všech druhů zastoupených společenstev.
Územní plán upřesňuje vymezení prvků ÚSES do měřítka územního plánu, zajišťuje
podmínky pro trvalou udržitelnost existujících prvků ÚSES a územní ochranu ploch pro
doplnění prvků chybějících (navržených k založení).
Do řešeného území zasahují v jihozápadní a západní části prvky nadregionální úrovně
systému ekologické stability (NBC 36 Velká Kuš, NBK 116 Velká Kuš – Řežabinec osa
mezofilní – bučinná a okrajově osa vodní a nivní), prvky regionálního ÚSES prochází
severovýchodním cípem území (RBC Hliničný vrch, RBK 277 Drahenický vrch – Hliniční
vrch a RBK 278 Hliniční vrch – Buzičky). Systém lokální úrovně podrobně zpracovává Plán
ÚSES Blatná (Ekoservis, 2004), dle návrhu ÚP jsou vymezeny tyto prvky - LBC 1 Velký
Okrouhlík, LBC 2 Nad Novými Lužánky, LBC 3 U Nedvědky, LBC 4 Kozina, LBC 5 Nad
Chvalovem, LBC 6 U Jordánku, LBC 7 Na Karlově, LBC 8 Na Sázkách, LBC 9 Přední
zástava, LBC 10 Vyšovy, LBC 11 Na širokém, LBC 12 U Huberta, LBC 13 Brloh, LBC 14
Velký Málkovský rybník, LBC 15 Vyhlídka, LBC 16 Nad Závistí, LBC 17 Kaneček, LBC 18
Řitovíz, LBC 19 Zámecký park v Blatné, LBC 20 Řečický rybník, LBC 21 Pod Mýty, LBC
22 Chvalov, LBC 23 Ovčín, LBC 24 Pod Jezdiny, LBC 25 Nový rybník U Čekanic, LBC 26
Mokrý rybník, LBK I, LBK II, LBK 4 - 24, LBK 6-23, LBK 6-I, LBK 7-I, LBK 9-23, LBK
852-14, LBK 36-19, LBK 11-I, LBK 13-14, LBK 13-I, LBK 15-16, LBK 15-I, LBK 15-II,
LBK 16-I, LBK 16-II, LBK 17-18, LBK 17-I, LBK 17-II, LBK 18-19, LBK 18-I, LBK 19-20,
LBK 19-I, LBK 20-I, LBK 20-II, LBK 21-22, LBK 21-I, LBK 24-25, LBK 25-26, LBK 25-I
a LBK 4000-13. Do řešeného území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NK
116 Velká Kuš – Řežabinec, RBK 4002 byl zpřesněn mimo hranice území Blatné.
Pro zvýšení ekologické stability v zemědělské části území je možné v rámci krajinných
ploch zakládání zelených pásů, remízků, stromořadí podél cest a další drobné krajinné zeleně.
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Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (§ 3, odst. 1, písm. b) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Registrovaným VKP se mohou stát zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této
definice vyňata.
VKP jsou zastoupeny v podobě ploch lesních, niv vodních toků, vodních toků nebo ploch.
Zejména rybníky mají spolu s nivami v krajině výrazný ekologicko-stabilizační efekt, zároveň
slouží jako migrační koridory organismů, mají význam v ochraně vod, jsou určující pro
krajinný ráz atd. Významné krajinné prvky registrované se v území nevyskytují
Památné stromy
Podle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je možné
mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit za památné stromy. Pokud
není kolem stromu vyhlášeno ochranné pásmo, má každý strom základní ochranné pásmo ve
tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.
V tomto pásmu není dovolena žádná pro daný strom škodlivá činnost (např. výstavba, terénní
úpravy, odvodňování, chemizace).
Dle Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz) se na severní hranici
k.ú. Čekanice a na východní hranici k.ú. Jindřichovice nachází tři památné stromy - Rošický
klen, Čekanický dub a Buk Velenovského.
Na Blatensku je charakteristický nadprůměrně vysoký počet starých stromů, zvláště dubů,
z nichž některé mohou být potenciálně vyhlášeny jako stromy památné.
Zvláště chráněná území, přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území jsou území vymezená ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o území přírodovědecky či
esteticky velmi významná nebo jedinečná. Kategorie ZCHÚ jsou: národní park, chráněná
krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka,
přírodní památka.
V řešeném území se nachází přírodní památka Blatná vyhlášená v roce 2013, překrývá se
se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou ze soustavy NATURA 2000. Natura 2000 je
celistvá evropská soustava chráněných území se stanoveným stupněm ochrany. Cílem
soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které
jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem
jen na určitou oblast. V české legislativě je soustava Natura 2000 zakotvena v § 45h zákona č.
114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V rámci soustavy Natura 2000 rozlišujeme
Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti. Chráněny jsou porosty tvrdého luhu při
řece Lomnici, přeměněné do podoby krajinářského parku, umožňující přežívání poměrně
izolované populace páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v bezprostřední blízkosti města
Blatná.
Přírodní parky jsou území navržená ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Přírodní park zřizuje orgán ochrany přírody
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k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami.
Pro přírodní parky jsou stanoveny omezení takového využití území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo rušení stavu území.
Do zájmového území nezasahuje žádný vyhlášený přírodní park. Návrh na vyhlášení
přírodního parku Pálenec je záměrem zahrnující celá k. ú. Čekanice, Milčice, Jindřichovice
a Blatenka a částečně zasahující do k. ú. Blatná a Hněvkov. Cílem je ochrana krajinného rázu
drobně členěné harmonické kulturní krajiny (zvýšené hodnoty částí krajiny).
Migrační koridory
V rámci projektu VaV SP/2d4/36/08 8 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro
velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ (řešitelé AOPK ČR, EVERNIA
s.r.o. a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.) byla
navržena síť migračních koridorů pro velké savce na území ČR, která současně navazuje na
obdobné sítě v sousedních státech. Hlavními výstupy jsou vrstvy migračně významných
území, dálkových migračních koridorů a bariérových míst migračních koridorů. Migračně
významná území jsou jedním z údajů o území zpracovaných a poskytovaných AOPK ČR pro
zpracování územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a tvoří podkladový
materiál pro ochranu průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy, především velké savce.
Migračně významná území (MVÚ) - jedná se o široká území, která zahrnují oblasti jak pro
trvalý výskyt zájmových druhů, tak pro zajištění migrační propustnosti. V rámci MVÚ je
třeba zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vždy zajištěna
dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového kontextu
krajiny. V těchto územích by měla být problematika fragmentace krajiny zařazována jako
jedno z povinných rozhodovacích hledisek v rámci územního plánování a investiční přípravy.
Základní pracovní měřítko vrstvy MVÚ je 1:500 000.
Dálkové migrační koridory (DMK) - jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě
udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky
desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý
a přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale
dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní
prostředí. Základní pracovní mapové měřítko je 1:50 000.
Bariérová místa migračních koridorů (DMK_BM) - identifikovaná místa migračních
koridorů, kde je migraci velmi významně nebo zcela zabráněno. Na území celé ČR bylo
v rámci migračních koridorů vyznačeno 29 kritických míst (K1), která jsou v současné době
neprůchodná nebo jen s velkými problémy. Většinou se jedná o křížení koridorů s dálnicemi,
v ostatních případech je koridor veden dlouhým úsekem bezlesí či silně zastavěným územím.
Na koridorech bylo dále v terénu vymapováno 178 problémových úseků (K2), kde je migrace
v současnosti možná, avšak je ztížena vlivem přítomnosti jedné nebo více bariér.
V místech výskytu a migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je omezení
migrační prostupnosti území škodlivým zásahem do jejich přirozeného vývoje ve smyslu § 50
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
V řešeném území se jsou migračně významné území a dálkový migrační koridor
vymezeny v lesních porostech SZ od Blatenky a dále v celém území severně od Skaličan až
po hranici řešeného území. (http://mapy.nature.cz/)
Krajina
Podle geomorfologického členění České republiky náleží území do Českobudějovické
pánve, horopisného celku jižních Čech, který se rozprostírá v prostoru od Českých Budějovic
U – 24, s.r.o.
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směrem na severozápad k Písku a Strakonicím, tvoří jej Putimská a Blatská pánev. Její
průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 400 m, z pánevních sedimentů vystupují jen
ojediněle kopce přesahující vrstevnici 420 m. Na východě je ohraničena částečně tokem
Vltavy (k Týnu nad Vltavou), na západě tvoří její pomyslnou hranici spojnice měst
Strakonice, Vodňany, Netolice. Na východě sousedí s Třeboňskou pánví a hranici mezi těmito
pánvemi tvoří vyvýšenina známá jako Lišovský práh.
Dle Generelu krajinného rázu Jihočeského kraje patří území města do oblasti krajinného
rázu ObKR 01 - Blatensko, jež se nachází v severní části okresu Strakonice, zabírá téměř celé
správní území ORP Blatná. V jejím těžišti leží historické město Blatná, poprvé písemně
zmiňované v roce 1235. Historicky je kraj spojen zejména s rody Bavorů ze Strakonic a pány
z Rožmitálu. Kromě Blatné se v oblasti vyskytují jen menší sídla. Dopravní tepnu tvoří silnice
č. I/20 z Písku do Plzně. V roce 1899 byla otevřena místní dráha Strakonice – Blatná –
Březnice, která umožnila lepší styk se sousedními oblastmi dosud izolovaného města.
Z hlediska krajinné typologie náleží lesozemědělská a rybniční krajina ke krajinám vrchovin
Hercynika, z hlediska osídlení k vrcholně středověké sídlení krajině.
Jemný reliéf Hvožďanské a Kasejovické pahorkatiny přechází do rozlehlé krajiny Lnářska
a Blatenské kotliny. Rybniční krajina s drobnější prostorovou strukturou lesů, lesíků a nelesní
zeleně provázející rybniční soustavy vyniká vysokou diverzitou prvků prostorové scény,
harmonií zástavby a krajinného rámce. V dílčích scenériích se uplatňují liniové struktury
horizontů se siluetami bez výraznějších dominant. Krajina vyniká estetickými hodnotami,
harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými vztahy s absencí výrazně rušivých
prvků.
V současné době tvoří cca 55 % plochy řešeného území zemědělská půda; cca 68 %
zemědělské půdy je zorněno. Lesní pozemky zaujímají 29 % rozlohy území, vodní plochy pak
6 %. (ČSÚ, 2015)
Fauna a flóra
Biogeografické členění
Dle biogeografického členění (Culek, 1996, http://mapy.nature.cz/) leží celé území
v bioregionu Blatenském (1.29). Tento bioregion zabírá střední a východní část
geomorfologického celku Blatenská pahorkatina a jihozápadní okraj Benešovské pahorkatiny.
Má plochu 786 km2 a je mírně protažen ve směru Z - V. Typickou část bioregionu zabírá
žulová pahorkatina s acidofilními doubravami a s drobnými depresemi s luhy a olšinami.
Místy se vyskytují i malé ostrovy květnatých nebo bikových bučin. Půdy jsou většinou hnědé
víceméně nasycené, v plochých úsecích s těžšími substráty jsou rozšířeny pseudogleje
(Rožmitálsko, Blatensko). První osídlení pochází již z doby železné. Lesní porosty jsou
v naprosté většině kulturní, na odlesněných plochách převažují pole, méně jsou zastoupeny
louky, v posledních letech navíc většinou meliorované a pastviny. Území je bohaté na
rybníky.
Flóra je poměrně chudá, s převahou hercynského standardu, exklávních prvků je málo.
Mezi mezními prvky je několik druhů suboceanických. Dominují běžné druhy pahorkatin,
jako např. černýš luční (Melampyrum pratense), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa).
Montánní druhy zasahují podél toků ze severu, např. růže alpská (Rosa pendulina), upolín
evropský (Trolius altissimus). Pozoruhodný je výskyt druhů boreálních, k nimž náleží ostřice
mokřadní (Carex limosa), a boreokontinentálních, jako tuřice přioblá (Vignea diandra).
V minulosti byly hojné i další rašelinné druhy, např. tolije bahenní (Parnassia palustris),
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).
Z dalších významných mokřadních druhů se dosud vzácně vyskytují pryskyřník veliký
(Ranunculus lingua), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), všivec bahenní (Pedicularis
U – 24, s.r.o.
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palustris). K suboceanickým druhům sušších stanovišť patří například ovsíček obecný (Aira
caryophyllea), světlík větvený (Euphrasia nemorosa), s. drobnokvětý (E. micrantha) a jehlice
plazivá (Ononis repens), která zde dosahuje východní hranice areálu. V území rovněž
prochází kontakt mezi vikarizujícími druhy hořečkem drsným (Gentianella aspera) (na
severozápadě) a h. českým (G. bohemica) (rozšířen v jihovýchodní části).
V bioregionu se vyskytuje běžná fauna hercynské zkulturnělé krajiny, se západními vlivy
(ježek západní, ropucha krátkonohá). Výrazně obohacujícím prvkem jsou rybníky a jejich
okolí (ptáci, fauna měkkýšů, vážky atd.). Na nepatrných ostrůvcích vápenců se vyskytují
měkkýši trojzubka stepní a suchomilka obecná. Významné druhy - Savci: ježek západní
(Erinaceus europaeus). Ptáci: husa velká (Anser anser), břehouš černoocasý (Limosa limosa),
vodouš rudonohý (Tringa totanus), rybák obecný (Sterna hirundo), břehule říční (Riparia
riparia), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Obojživelníci: ropucha krátkonohá
(Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši: trojzubka stepní
(Chondrula tridens), suchomilka obecná (Helicella obvia). Hmyz: vážka podhorní
(Sympetrum pedemontanum), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).
Fytogeografické zařazení a potenciální přirozená vegetace
Dle regionálně fytogeografického členění (geoportal.gov.cz) se celé území nachází
v okrsku 36 Horažďovická pahorkatina, podokresu Blatensko (36a).
Na území se vyskytují následující biochory1:


4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.



-4RP Plošiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4. v.s.



-4RP Plošiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4. v.s.



-4BP Erodované plošiny na neutrálních plutonit. v suché oblasti 4. v.s.



-4BP Erodované plošiny na neutrálních plutonit. v suché oblasti 4. v.s.



4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.



4To Podmáčené roviny na kyselých sedimentech 4. v.s.



4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.



-4BP Erodované plošiny na neutrálních plutonit. v suché oblasti 4. v.s.



-4RP Plošiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4. v.s.



-4PS Pahorkatiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.



4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.



4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.

Dle mapy potenciální přirozené vegetace (geoportal.gov.cz; Neuhäuslová a kol., 2001)
převažují v bioregionu potenciálně na většině území acidofilní (jedlové?) doubravy (Genisto
germanicae-Quercion). Vzácněji je možno uvažovat o bučinách (Tilio cordatae-Fagetum) i o
acidofilních bučinách (Luzulo-Fagetum), zvláště v komplexu Drahenických lesů. Výskyt
hájových typů vegetace (Stellario-Tilietum) je omezen na malá území v jihovýchodní části.
Podél toků jsou luhy z podsvazu Alnenion glutinoso-incanae.
1

„Biochora je vyšší typologická jednotka členění území bioregionu. Má heterogenní ráz, vyznačuje se
svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Vlastnosti
jsou podmíněny kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu.“ (Culek a kol, 2003)
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Ekologická stabilita území
Koeficient ekologické stability2 (Kes) byl stanoven podle vzorce (Míchal, 1985), který
vychází z podílu stabilních a nestabilních druhů pozemků, respektive ekosystémů, které na
nich mohou existovat. Pro výpočet byly použity úhrnné hodnoty druhů pozemků uvedené
v databázi ČÚZK pro rok 2014.
Za stabilní plochy jsou podle této metodiky považovány: lesní pozemky, trvalé travní
porosty, vodní plochy a toky, sady, vinice, zahrady, část položky ostatní plochy (v tomto
výpočtu zahrnuty z položky Ostatní plochy: plantáž dřevin, zeleň, hřbitovy, rekreační a
sportovní plochy).
Za nestabilní plochy se považují: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky
ostatní plochy (v tomto výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní plochy: dráha, dálnice,
silnice, ostatní komunikace, ostatní dopravní plocha, kulturní a osvětová plocha, manipulační
plocha, dobývací prostor, skládka, jiná plocha, neplodná půda).
Výsledný koeficient určuje ekologickou stabilitu podle následující tabulky.
Tabulka 5: Koeficient ekologické stability
Rozmezí Kes
Kes ≤ 0,1

Charakteristika
území s maximálním narušením přírodních struktur

0,1 < Kes ≤ 0,3

území se zřetelným narušením přírodních struktur

0,3 < Kes ≤ 1,0

území intenzivně využívané

1,0 < Kes < 3,0

území relativně vyvážené

Kes ≥ 3,0

území přírodní a přírodě blízké

Z hlediska ekologické stability se jedná o krajinu vcelku vyváženou, kde je využití
člověkem relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami (k. ú. Drahenický
Málkov, Blatenka, Jindřichovice, Milčice, Čekanice; rozmezí 1,00 < KES < 3,00). Výjimkou
je intenzivněji, zejména zemědělsky, využívané katastrální území Blatné, kde jsou
autoregulační schopnosti ekosystému oslabeny (0,10 < KES ≤ 0,30).
Jako celek má obec Blatná od roku 2008 konstantně hodnotu koeficientu ekologické
stability 1,1.

2

Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními
spontánními mechanismy (Míchal 1992). Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) se
udržují přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách
rostlin, živočichů a mikroorganismů tvořících ekosystém.
U – 24, s.r.o.
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Tabulka 6: Výměra druhů pozemků
(zdroj: ÚHDP, ČÚZK 2015)
Celková výměra

4 360,14

Zemědělská půda

2 391,10

Orná půda

1 628,16

Chmelnice

-

Vinice
Zahrada

85,22

Ovocný sad

3,17

Trvalý travní porost

674,55

Nezemědělská půda

1 969,03

Lesní pozemek

1 264,33

Vodní plocha

249,19

Zastavěná plocha a nádvoří

100,67

Ostatní plocha

354,84

Půdní fond
Zemědělský půdní fond
V posuzovaném území je evidováno 2 391 ha zemědělské půdy, což představuje cca 55 %
jeho výměry (data ÚHDP 2015, ČÚZK, viz předchozí kapitola Koeficient ekologické
stability). Do zemědělské půdy se počítá orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady
a TTP. Zahrady a sady lze mimo jiné chápat jako indikátor „obytného charakteru“ území.
V daném území tvoří zahrady a ovocné sady cca 4 % zemědělské půdy, obytný charakter
území je tedy velmi nízký.
V řešeném území se vyskytuje poměrně velké množství kvalitních půd (1. i 2. třída
ochrany). Plošně se jedná o 146,6 ha (3,4%) půd 1. a 459,7 ha (10,5%) půd 2. třídy ochrany
z celkové rozlohy 4 360 ha. Kvalitní půdy se nachází zejména v jižní části území okolo Milčic
a Čekanic a dále v severní části v okolí Drahenického Málkova. Na poměrně velké části
půdního fondu (17,5%) jsou zrealizována odvodňovací zařízení, celkem se jedná o plochu
761,5 ha. Území není ohroženo větrnou erozí, lokálně je vyšší ohrožení erozí vodní
(katastrální území v severní a jižní části správního území města).

U – 24, s.r.o.
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Obrázek 4 Zastoupení tříd ochrany
(zdroj: ÚAP ORP Blatná)

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Dle dat ÚHDP 2015 činí výměra lesů na území města 1 264 ha, což představuje 29 %
celkové výměry území. Ve srovnání s lesnatostí ČR (34 %, Zpráva o stavu lesa a lesního
hospodářství České republiky v roce 2014) je lesnatost v zájmovém území téměř průměrná.
Lesy jsou soustředěny do severní a jihozápadní až jižní části území, vždy se jedná o lesy
hospodářské. Území leží v přírodní lesní oblasti č. 10 – Středočeská pahorkatina.
Oddělení ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví,
v.v.i.
zpřístupnilo
na
webových
stránkách
www.pralesy.cz
informace problematice výzkumu a monitoringu přirozených lesů v České republice, je
evidováno celkem 535 lokalit přirozených lesů v České republice (29 566,55 ha).
V řešeném území není vymezena lokalita přirozených lesů. (http://www.pralesy.cz)
Geologie, nerostné zdroje
Převažujícími horninami jsou granity středočeského plutonu a moldanubické horniny.
Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřeliny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny,
které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly
jsou obvykle zbarveny do šeda s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly
(rapakivi). Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), ob as porfyrické. Struktura je
hypidiomorfně zrnitá. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas
a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje
také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi
vzácně železem bohatý olivín a fajatit. Podloží je tvořeno písky, jílovitými hlínami, písčitými
U – 24, s.r.o.
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štěrky a jíly. Krajina má mírně zvlněný, erozně rozčleněný denudační reliéf s nesouvislými
vyvýšeninami západovýchodního směru v délce až několika kilometrů. Tyto elevace jsou
vytvořeny žilnými horninami odolnějšími vůči zvětrávání než okolní horniny.
Dle mapového serveru České geologické služby (http://mapy.geology.cz) se v řešeném
území se nachází 3 ložiska nerostných surovin (další ložisko Vahlovice je těsně za hranicí
řešeného území v obci Myštice.
Tabulka 7 Ložiska nerostných surovin
Název ložiska

Číslo
ložiska

Subregistr

Těžba

Blatná

3124100

B

současná
povrchová

PaštikySkaličany

3180800

B

dřívější
povrchová

Drahenický
Málkov

3255300

B

současná
povrchová

Organizace

Surovina

Kámen pro
hrubou a
HERLIN s.r.o.,
ušlechtilou
Příbram
kamenickou
výrobu
Kámen pro
hrubou a
G.T.S. CZ
ušlechtilou
s.r.o., Praha
kamenickou
výrobu
Kámen pro
hrubou a
Granit Málkov
ušlechtilou
s.r.o., Blatná
kamenickou
výrobu

Nerost

Rozloha
(m2)

žula,
granodiorit

17 029

granodiorit

7 798

granodiorit

5 552

V souvislosti s uvedenými ložisky jsou stanovena v tabulkách uvedená chráněná ložisková
území a dobývací prostory.
Tabulka 8 Chráněná ložisková území
Číslo CHLÚ

Název CHLÚ

Organizace

12410000 Blatná

HERLIN s.r.o., Příbram

18080000 Paštiky

G.T.S. CZ s.r.o., Praha

25530000 Drahenický Málkov

Malkov Granit Baumann s.r.o., Drahenický Málkov

Tabulka 9 Dobývací prostory
Číslo DP Název DP

Organizace

Stav využití

70702 Skaličany

G.T.S. CZ s.r.o., Praha

se zastavenou těžbou

71120 Drahenický Málkov

Malkov Granit Baumann s.r.o., Drahenický Málkov

těžené

70806 Blatná

HERLIN s.r.o., Příbram

těžené

V řešeném území se nachází 7 evidovaných výsypek. Poddolované ani sesuvné území se
v řešeném území nevyskytuje.
Radonové riziko
Podle
aktualizované
mapy
radonového
indexu
geologického
podloží
(http://mapy.geology.cz/radon/) v řešeném území značně převažuje vysoký radonový index..
Mapy radonového indexu (radonové mapy) mají však pouze orientační charakter
a neslouží pro stanovení radonového indexu či míry rizika na konkrétních pozemcích či
dokonce v konkrétních objektech.
Požadavky na omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanovuje zákon
č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), v platném znění. Podle jeho dikce, § 6 odst. 4, je každý
U – 24, s.r.o.
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navrhovatel umístění stavby povinen zajistit stanovení tzv. radonového indexu pozemku
a tento posudek předložit stavebnímu úřadu. Stavební úřad stanoví ve vymezených případech
podmínky pro provedení preventivních opatření.
Obrázek 5: Mapa radonového indexu geologického podloží
(zdroj: mapy.geology.cz/radon/)

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou na území města Blatná
evidovány památka uvedené v následující tabulce - z celkového počtu 41 se jich 29 nachází ve
městě Blatná. Městská památková zóna byla vyhlášena roku 1990.
Tabulka 10 Nemovité kulturní památky
Označení Část obce
1
2
U – 24, s.r.o.

Blatná
Blatná

Č. parc.

Památka

Č. p.

Rejstříkové
číslo

1016/24
st. 659

socha sv. Václava
tělocvična - sokolovna

580

14599/3-4041
100822
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Označení Část obce

Č. parc.
st.270/1,
st.270/2,
st.270/3,
st.271/1,
st.271/2,
st.271/3,
st.271/4,
st.271/5,
st.273,
226/4
st. 276/1,
st. 276/2

04/2016

Památka

Č. p.

Rejstříkové
číslo

zámek a park s býv. panským
dvorem

320

34503/3-4015

320

34503/3-4015

320

34503/3-4015

při 272
-

23107/3-4042
44933/3-5992

záložna
základní škola
měšťanský dům
základní umělecká škola

81
387
7
4

18769/3-4032
50894/3-6199
17436/3-4022
10307/3-6064

kostel Nanebevzetí P. Marie

-

31249/3-4036

1

25711/3-4033

99

25677/3-4037
102167

101

27447/3-4018

102

24900/3-4019

103

23840/3-4016

104

28990/3-4025

105
107
-

36306/3-4017
31655/3-4020
34326/3-4040

3

Blatná

3

Blatná

3

Blatná

st. 287

4
5

Blatná
Blatná

1453/1

6
7
8
9

Blatná
Blatná
Blatná
Blatná

10

Blatná

11

Blatná

12
13

Blatná
Blatná

14

Blatná

15

Blatná

16

Blatná

17

Blatná

18
19
20

Blatná
Blatná
Blatná

děkanství - děkanství, brána, branka,
ohradní zeď, stáje, stodola, socha sv.
Prokopa
socha sv. Floriána
st. 151
spořitelna - bývalá občanská záložna
měšťanský dům s dvorními křídly a
spojovacím krčkem, hospodářský
st. 153
objekt-stodola, chlévy, bez přístavku
hosp. objektu
st. 154
měšťanský dům
měšťanský dům - měšťanský dům,
st. 155, st.
hospodářské stavení, stodola s
156/1
maštalí, ohradní zeď s brankou
měšťanský dům, hospodářská
st. 156/2
budova
měšťanský dům
měšťanský dům
sloup se sochou P. Marie

21
22
23
24
25
26

Blatná
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná

st. 233
st. 245
st. 246
st. 248
st. 217/1
st. 266/2

měšťanský dům
měšťanský dům
kaplanka
městský dům
pivovar
rodinný dům

207
212
213
185
167
227

29167/3-4024
49982/3-6154
37287/3-4035
14161/3-5988
34746/3-4027
10615/3-6081

27
28
29

st. 269
st. 281/1
st. 312

sádky
poštovní stanice Stará pošta
sýpka kontribuční

400
310
-

19471/3-4029
21299/3-4030
19870/3-4034

venkovská usedlost

9

40551/3-4097

34

Blatná
Blatná
Blatná
Drahenický
Málkov
Skaličany

venkovská usedlost

46463/3-4371

35

Blatenka

st. 66

4
č.e. 42
(pův. čp.4)
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st. 131/1
st. 440
st. 12
st. 9
st. 4, st. 5,
st. 7, 5

zámek a park s býv. panským
dvorem
zámek a park s býv. panským
dvorem
kříž
rýžoviště zlata

st. 2

venkovský dům - srub

35214 / 3-4014
28
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Označení Část obce
36
37

Jindřichovice
Čekanice

38

Čekanice

39
40

Čekanice
Hněvkov

41

Hněvkov

42

Blatná

Č. parc.

04/2016

Památka

st. 29
kaple lesní s hrobkou
st. 111/1 kaplička P. Marie
1, 2/1,
2/5, 2/6,
zámek
2/7, 2/8, 6
kaplička
233/14
sloup - Morový sloup
st. 15, 57,
venkovská usedlost
58/1
1984/2
pomník padlým

Č. p.

Rejstříkové
číslo

-

50947/3-6207
37506/3-4062

1

10042/3-4061

-

31475/3-4063
21039/3-4116

8

51588/3-6233

-

28645/3-4038

Ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS) je na území města evidována řada území
s archeologickými nálezy – I. kategorie (prokázaná území) a zejm. II. kategorie
(předpokládaná území).
Rizika havárií, staré ekologické zátěže
V databázi Systému evidence kontaminovaných míst není v řešeném území evidována
žádná stará ekologická zátěž. (http://info.sekm.cz/). Dle ÚAP ORP Blatná (12-2012) se ale
v řešeném území nachází 9 pravděpodobně kontaminovaných míst, specifikovány jsou
v následující tabulce.
Tabulka 11 Staré ekologické zátěže
(zdroj: ÚAP ORP Blatná 2012)
Název staré ekologické zátěže

Zdroj informací

Tesla Blatná

MěÚ Blatná

Bývalá skládka Blatná - Šibenice

MěÚ Blatná

Bývalá skládka Blatná - Katlberg

MěÚ Blatná

Bývalá skládka Blatná

databáze SEKM-skládky ČGS

Bývalá skládka Blatenka

databáze SEKM-skládky ČGS

Polygraph International (Městský podnik služeb)

MěÚ Blatná

Dura Automotive CZ

MěÚ Blatná

Dřevokov Blatná

MěÚ Blatná

ČD

MěÚ Blatná

Dle dostupných informací je problémem zejména plocha Polygraph International
(Městský podnik služeb). V minulosti zde docházelo ke znečištění životního prostředí a dosud
není jasný způsob a míra řešení.
Dále jsou v území čtyři skládky v provozu: skládka komunálních odpadů v k. ú. Hněvkov
u Mačkova (provozují Technické služby města Blatná s.r.o.), v ostatních případech se jedná
o deponie (zejm. stavebního a demoličního odpadu). TS města Blatná provozují i sběrný dvůr
a kompostárnu.
Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi jsou dle množství
skladovaných nebezpečných látek objekty/zařízení zařazovány do skupiny A nebo B. Žádný
takový objekt ani zařízení se na území města nenachází.
U – 24, s.r.o.
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Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí, pokud by nebyla uplatněna územně
plánovací dokumentace
Stav životního prostředí na území města Blatná lze hodnotit jako dobrý, mezi hlavní
problémy lze zařadit dopravu zejm. na silnicích I. a II. tříd a povodně. Pokud by nebyla
uplatněna územně plánovací dokumentace a za předpokladu, že dojde k nárůstu dopravních
intenzit, mohlo by dojít ke zhoršení životního prostředí okolo uvedených komunikací. Oproti
tomu zakládá ÚP rámec pro realizaci obchvatů. Míra povodňového rizika záleží na faktorech
v celých povodích, proto je (ne)uplatnění územně plánovací dokumentace jednoho města/obce
nemůže zásadně ovlivnit, přesto je detailní řešení krajiny v návrhu ÚP pozitivním
příspěvkem.

U – 24, s.r.o.
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MOHLY
BÝT
UPLATNĚNÍM
ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Realizací lokalit navržených v územním plánu je z charakteristik životního prostředí
ovlivňováno zejm. využívání krajiny, půdní fond (zemědělský půdní fond), odtokové poměry
a retenční schopnost (vlivem nárůstu zpevněných ploch, nové plochy zeleně), potenciálně
i hluková zátěž a znečištění ovzduší (vyvolaná doprava, nové zdroje znečišťování ovzduší).
Jedním ze způsobů, jak popsat využívání území, je tzv. koeficient ekologické stability
(Kes), který je detailněji popsán v předchozí kapitole. Kes pro území města Blatná je roven
hodnotě 1,1, jedná se tedy o území relativně vyvážené (vybočuje k. ú. Blatná – město).
Realizací všech záměrů navržených v ÚP by došlo k mírnému nárůstu Kes.
Z dalších charakteristik s potenciálním ovlivněním je zemědělský půdní fond, celkové
navrhované zábory jsou uvedeny v tabulce níže. Zábor PUPFL činí 0,7087 ha. Územní plán
může rovněž ovlivnit krajinný ráz, při omezených možnostech regulace konkrétních staveb
vyplývajících ze stavebního zákona je poměrně obtížné tento vliv hodnotit. Územní plán, díky
návrhu obchvatů, napomáhá řešení negativních vlivů spojených s dopravou.
Tabulka 12 Zábory ZPF dle tříd ochrany
(zdroj: Návrh územního plánu Blatná – odůvodnění)
třída ochrany zemědělské půdy
I.
II.
III.
IV.
V.
celkem

U – 24, s.r.o.

výměra (ha)
2,45
14,91
52,53
27,00
22,50
119,39
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY,
ZEJMÉNA
S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ
OBLASTI
Zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000
V řešeném území se nachází přírodní památka Blatná vyhlášená v roce 2013, překrývá se
se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou ze soustavy NATURA 2000.
K významnému ovlivnění lokality nedojde, v jejím bezprostředním okolí je navrhováno
minimum rozvojových ploch, do samotné lokality zasahuje plocha P07 – vymezena pro
zprůchodnění břehu Smoliveckého potoka a zpřístupnění pravého břehu Závišínského potoka
formou pěší cesty pro bezmotorový pohyb.
Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně
plánovací dokumentace významně ovlivněny
Tyto problémy a jevy byly popsány v úvodu této kapitoly a v kapitole předcházející.

U – 24, s.r.o.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÝCH
VARIANT
ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Návrh územního plánu Blatná je předložen v jedné aktivní variantě. Hodnoceny jsou vlivy
na:










obyvatelstvo a lidské zdraví,
biologickou rozmanitost,
faunu, floru,
půdu a horninové prostředí,
vodu,
ovzduší, klima,
hmotné statky,
kulturní dědictví (včetně dědictví architektonického a archeologického),
krajinu.

Z hlediska trvání lze všechny vlivy považovat za dlouhodobé až trvalé.
Pro jednotlivé lokality jsou navrženy podrobné regulativy pro jim stanovené způsoby
využití, tyto regulativy jsou v členění:





hlavní využití
přípustné využití
podmíněné využití
nepřípustné využití

Samostatně jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání ploch.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v řešeném území členěny dle vyhlášky
č. 501/2006 Sb. s použitím datového modelu MINIS do těchto funkčních typů a podtypů:
plochy bydlení
 B – bydlení
 BV – bydlení venkovské
plochy rekreace
 CH – rodinná rekreace
plochy občanského vybavení
 VV – veřejná vybavenost
 OH – hřbitovy
 S – sport
plochy veřejných prostranství
 PV – veřejná prostranství
plochy smíšené obytné
 MJ – městské jádro
 MZ – městská zástavba
 VH – venkovské hospodářství
plochy dopravní infrastruktury
 DS – silnice
 DI – doprava v klidu
 DZ – železnice
 DK – zpevněné komunikace v krajině
 DN – nezpevněné komunikace v krajině
plochy technické infrastruktury
U – 24, s.r.o.
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 TI – technická infrastruktura
 TO – nakládání s odpady
plochy výroby a skladování
 NV – nerušící výroba
 VO – výroba a obchod
 VZ – zemědělská výroba
 VX – výroba specifická - fotovoltaika
plochy těžby
 NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné
 TZ – plochy těžby nerostů - zastavitelné
plochy zemědělské
 NZ(1,2,3) – plochy zemědělské
plochy smíšené nezastavěného území
 NS – plochy smíšené nezastavěného území
 NR – přírodní rekreace
plochy lesní
 NL – plochy lesní
plochy přírodní
 NP – plochy přírodní
 NP1 – niva Lomnice
 NP2 – zámecká obora
plochy vodní a vodohospodářské
 W – plochy vodní
V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území je využita možnost podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se
o plochy zeleně, které nejsou výše zmíněnou vyhláškou samostatně specifikovány.
 P – parky, veřejná zeleň
 Z – zahrady a sady
 ZO – zeleň – ochranná a izolační
Pro některé plochy (s označením kódu plochy a pořadovým číslem, např. ZV1) jsou
stanoveny doplňující či mírně odlišné regulativy.
Vzhledem k množství rozvojových ploch je pro orientaci v nich odkazováno do grafické
části návrhu ÚP. Dále budou plochy zhodnoceny dle sídel, vždy je uveden stručný popis
plochy, výčet hlavních limitů, hodnot a jevů z oblasti životního prostředí a uveden odhad
hodnocení ovlivnění složek životního prostředí, vč. případných doporučení a podmínek pro
realizaci plochy.
Sídla jsou řazena abecedně a nacházejí se na těchto stránkách:
Blatenka………………………………………………………………………………………………………35
Blatná………………………………………………………………………………………………………....36
Čekanice…………………………………………………………………………………...............................48
Drahenický Málkov…………………………………………………………………………………………..50
Hněvkov…………………………………………………………………………………...............................51
Jindřichovice………………………………………………………………………………………………….53
Milčice…………………………………………………………………………………………..……………54
Řečice………………………………………………………………………………………………………...55
Skaličany……………………………………………………………………………………………………..56
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Blatenka
Z76 – způsob využití: BV, výměra: 846 m2, bytové jednotky: 1
Plocha je vymezena pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru na
jihozápadním okraji sídla, při příjezdu od Lažánek.
V případě lokality Z76 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
V souvislosti s realizací plochy nesmí být dotčena vzrostlá liniová vegetace podél
komunikace, západní okraj lokality.
Z77 – způsob využití: BV, Z, výměra: 4 417 m2, bytové jednotky: 1
Plocha na západním okraji sídla, v enklávě obklopené zelení – na západě hraničí s lesem,
pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu
zahrad do krajiny – severním směrem. Celá lokalita se nachází v ochranném pásmu lesa 50 m.
Objekty k bydlení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25m od okraje lesních pozemků;
doplňkové objekty budou umístěny ve vzdálenosti větší než 10m od okraje lesních pozemků;
oplocení lze umístit ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků.
V případě lokality Z77 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z78 – způsob využití: BV, Z, PV, výměra: 3 965 m2, bytové jednotky: 3
Plocha vymezená pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru jižně od
autobusové zastávky v centru sídla.
V případě lokality Z78 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z79 – způsob využití: TI, výměra: 2 052 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro ČOV Blatenka mimo sídlo, při jižním okraji rybníku Bídník. Protnuta je
bezejmennou vodotečí napájející rybník Bídník z jihovýchodu.
V případě lokality Z79 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí.
Z80 – způsob využití: VH, Z1, výměra: 3 093 m2, bytové jednotky: 1
Plocha pro rozšíření venkovského hospodářství a vytvoření přechodového pásu zahrad do
krajiny – příjezd od Blatné. Část plochy je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle
BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z80 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P41 – způsob využití: VV, výměra: 1 087 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro prostorové dokomponování nyní nejasně vymezeného prostoru návsi,
vhodná je dostavba veřejné vybavenosti. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která
náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality P41 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
U – 24, s.r.o.
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P42 – způsob využití: P, PV, výměra: 747 m2, bytové jednotky: 0
Plocha se nachází uvnitř chatové osady východně od rybníka Ostrý, určena je pro veřejný
prostor. Celá plocha se nachází v ochranném pásmo lesa 50 m a rovněž v migračním území.
V případě lokality P42 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Blatná
Z13 – způsob využití: TI, výměra: 6 616 m2, bytové jednotky: 0
Plocha pro elektrickou stanici dle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje se nachází
severně od Podskalského rybníka, při silnici č. II/173. Do východní části lokality zasahuje
ochranné pásmo lesa 50 m.
V případě lokality Z13 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Lokalita je ze severu lemována bezejmennou vodotečí se vzrostlou zelení, při realizaci plochy
nesmí dojít k zásahu do této zeleně – přechod do krajiny, doporučeno je plochu zeleně
vymezit samostatně v grafické části ÚP.
Z14 – způsob využití: MZ, výměra: 8 523 m2, bytové jednotky: 0
Plocha mezi Podskalským rybníkem a ulicí Riegrova, při významné městské křižovatce, je
určena k zástavbě městskou zástavbou - místo spojuje zástavbu podél Riegrovy s širším
městským centrem. V současnosti se zde nachází zahradnictví a řadové garáže. Plocha na
východě sousedí s železniční tratí a silnicí č. II/173, jež jsou zdroji hluku, stejně jako areál
Dura Automotive CZ západním směrem. Tento areál je evidován jako stará ekologická zátěž,
stejně jako areál Polygraph International (Městský podnik služeb) východně od plochy Z14.
V případě lokality Z14 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Podmínky týkající se splnění hygienických limitů dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou součástí regulativů – viz kapitola A.6.3
výrokové části ÚP.
Z15 – způsob využití: B, výměra: 3 943 m2, bytové jednotky: 4
Plocha jihozápadně od vrchu Vinice (472 m n. m.) je vymezena pro výstavbu
individuálních RD, z jihu a východu je obklopena zástavbou stejného charakteru. Plocha je
v současnosti nevyužívaná, s rozptýlenou vzrostlou mimolesní zelení. Na severu sousedí
s lesem, je tak téměř celá v jeho ochranném pásmu 50 m. Objekty k bydlení budou umístěny
ve vzdálenosti větší než 25m od okraje lesních pozemků; doplňkové objekty budou umístěny
ve vzdálenosti větší než 10m od okraje lesních pozemků; oplocení lze umístit ve vzdálenosti
větší než 5 m od okraje lesních pozemků.
V případě lokality Z15 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z16 – způsob využití: Z, výměra: 2 481 m2, bytové jednotky: 0
Plocha se nachází východně od vrchu Vinice a je vymezena pro zahrady (částečně se
v místě již nacházejí) jako uzavření zástavby a vytvoření přechodu sídla do krajiny –
návaznost na liniovou zeleň severně od ulice Na Hřebeni – jedná se o pohledově exponované
území (v blízkém okolí se nachází několik významných vyhlídkových míst).
V případě lokality Z16 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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Z17 – způsob využití: B, Z, ZO, výměra: 18 606 m2, bytové jednotky: 10
Plocha se nachází jihovýchodně od plochy Z16 a je vymezena jako doplnění již
započatého rozvoje na terénní hraně ulice Na Hřebeni; zadní část pozemků je vymezena pro
zahrady a pás ZO (zeleň ochranná a izolační), tvořící přechod do volné krajiny a uzavírající
rozvoj města severovýchodním směrem.
V případě lokality Z17 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Doporučeno je plochu Z17, bydlení, podmínit realizací příslušné části plochy ZO – zeleň –
ochranná a izolační.
Z18 – způsob využití: B, MZ, VV, S, PV, VN, P, Z, ZO, výměra: 202 934 m2, bytové
jednotky: 135
Plošně rozsáhlá rozvojová lokalita jihovýchodně od areálu Vishay Electronic s.r.o., doplní
sídlo mezi ulicemi Paštická a Čechova (silnice č. II/175). Jedná se o hlavní zastavitelné území
- částečně zainvestované, v severní části jsou již vydána ÚR a bylo započato s přípravou
území (sítě, komunikace). Veřejná vybavenost a plochy pro sport navazují na Paštickou ulici;
při Čechově ulici je navržena městská zástavba s komerčním parterem, východním směrem
doplněna plochami nerušící výroby (sousedí s obdobnými plochami na jihu), střed území tvoří
zástavba individuálních či řadových RD. Přechod do krajiny tvoří průběžný pruh zahrad
a veřejné zeleně. V minulosti byla zpracována hluková studie, která dokladovala, že areál
Vishay Electronic s.r.o. není zdrojem nadlimitní hlukové zátěže.
V případě lokality Z18 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z19 – způsob využití: Z, výměra: 6 984 m2, bytové jednotky: 0
Plocha na poloostrově mezi rybníky Přední a Zadní Topič, jihovýchodně od Kontribuční
sýpky, určená pro zahrady – ty se nacházejí v okolí plochy.
V případě lokality Z19 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z20 – způsob využití: Z, výměra: 3 229 m2, bytové jednotky: 0
Plocha na poloostrově mezi rybníky Přední a Zadní Topič, jižně od Kontribuční sýpky,
určená pro zahrady – ty se nacházejí v okolí plochy. Na západě sousedí s lokálním
biokoridorem LBK 17-18 a nivou.
V případě lokality Z20 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z21 – způsob využití: B, PV, výměra: 10 563 m2, bytové jednotky: 10
Plocha severozápadně od hřbitova určená pro výstavbu individuálních RD, navazuje na
rozvojové území mezi sídlištěm Nad Lomnicí a hřbitovem.
V případě lokality Z21 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z22 – způsob využití: B, VV, PV, NR, Z, P, výměra: 54 162 m2, bytové jednotky: 47
Další z plošně významných rozvojových ploch, nachází se západně od hřbitova, tedy
v prostoru, ve kterém již rozvoj bydlení probíhá delší dobu, částečně již zainvestováno. Cílem
je tak dotvoření již započatého rozvoje města; na konci ulice Na Blýskavkách je vymezena
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plocha pro veřejnou vybavenost (vhodná např. pro domov seniorů), směrem do volné krajiny
je vymezen přechodový pás určený pro přírodní rekreaci. V návaznosti na plochu veřejné
vybavenosti jsou vymezeny plochy veřejného prostranství a veřejné zeleně. Do východní části
lokality zasahuje ochranné pásmo hřbitova (100 m).
V případě lokality Z22 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z23 – způsob využití: B, S, PV, NR, výměra: 11 760 m2, bytové jednotky: 3
Plocha jižně od křižovatek ulic K Jatkám a Javorová určená pro výstavbu individuálních
RD, plocha rekreace přírodního charakteru a hřiště. Vyplňuje proluku a doplňuje rozvojové
území mezi sídlištěm Nad Lomnicí a hřbitovem. Směrem do volné krajiny je vymezena
přírodní rekreace a sport. Součástí je i příčné nezpevněné propojení přes nivu Lomnice až
k ulici Písecká (k autobusové zastávce Blatná, mlékárna). Na západě a jihu sousedí s nivou
Lomnice, a tedy i aktivní zónou a záplavovým územím Q100 (do něho zasahuje část pro sport
a rekreaci). V aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet
podmínky vyplývající z s příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon).
V případě lokality Z23 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z24 – způsob využití: VO, ZO, výměra: 6 701 m2, bytové jednotky: 0
Plocha jižně od ČOV, vymezena v návaznosti na plánovaný sjezd jižního obchvatu
(vhodná např. pro umístění čerpací stanice). Západním směrem je plocha odcloněna plochou
ZO (zeleň ochranná a izolační), ze severu silnicí č. I/20 a na jihu sousedí s lesním porostem,
zasahuje tak celá do ochranného pásma lesa 50 m. Veškeré stavby včetně oplocení budou
umístěny ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků Vymezena je na
zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z24 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z25 – způsob využití: B, VV, VN, Z, P, CH, PV, MZ, výměra: 124 169 m2, bytové
jednotky: 47
Plocha se nachází při jižním okraji Blatné, mezi silnicemi do Mačkova a č. I/20. Jedná se
o další z významných rozvojových ploch určenou pro výstavbu individuálních RD a vytvoření
přechodového pásu zahrad do krajiny, výstavbu rekreačních chat, ale i nerušící výroba
a doplnění veřejné vybavenosti; podoba plochy vychází z územní studie.
V případě lokality Z25 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Poměrně zvláštní je vymezení ploch CH (rodinná rekreace) k frekventované silnici č. I/20.
Z26 – způsob využití: P, výměra: 609 m2, bytové jednotky: 0
Plocha v blízkosti autobusové zastávky Blatná, mlékárna při silnici č. I/20 vymezena pro
nástup na příčné propojení přes Lomnici (vychází z plochy Z23) a na vycházkové trasy podél
nivy; plocha tvoří hranu zástavby jihozápadní uliční fronty ulice Písecká při vjezdu města.
Východním okrajem zasahuje plocha do nivy Lomnice i aktivní zóny záplavového území.
Celá je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do I. třídy ochrany zemědělské
půdy.
V případě lokality Z26 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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Z27 – způsob využití: DS, výměra: 2 167 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro napřímení silnice č. I/20 před křižovatkou ulic Plzeňská a U Sladovny
a rozšíření chodníku u NKP Staré pošty. Hlavním důvodem pro její vymezení je řešení
dopravní závady, kdy dochází k dopravním komplikacím na silnici č. I/20, ulice Plzeňská
směrem z Blatné, při odbočování do ulice U Sladovny. Plocha zasahuje do rybníku Sladovna,
znamenala by jeho částečné zavezení, a do záplavového území Q100 řeky Lomnice.
V případě lokality Z27 dojde k zásahu do VKP ze zákona, vzhledem k nutnosti řešit
dopravní problémy v místě je nutné jej přijmout.
Z28 – způsob využití: VV, výměra: 16 617 m2, bytové jednotky: 0
Plocha jižně od rybníku Sladovna je určena pro výstavba speciálního zdravotnického
zařízení ve veřejném zájmu města Blatné. Na západě sousedí s lokálním biokoridorem LBK
36-19, na severu pak se záplavovým územím Q100 řeky Lomnice. Celá je vymezena na
zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z28 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z29 – způsob využití: VO, výměra: 121 862 m2, bytové jednotky: 0
Plocha navazující jižně na stávající zástavbu v lokalitě Sádlov je ze západu ohraničena
silnicí do Vrbna, na východě železniční tratí, na jihu plánovanou přeložkou silnice č. I/20
(koridor D4) a na severu stávající plochou stejného charakteru, kterým jsou výrobní plochy.
Plocha je již částečně zainvestována. Plocha je protnuta bezejmennou vodotečí, na jihu
sousedí s lesním porostem, do jehož ochranného pásma zasahuje. Veškeré stavby včetně
oplocení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků. Plocha se
nachází v území terénně mírně ukloněném směrem k městu, proto je důležitá prostorová
regulace – celková výška zástavby je přípustná maximálně 10 m, tj. o 5 m méně než ve
stávajících plochách výroby. Podmínkou realizace plochy je zřízení ČOV. Lokalita bude bez
přímého dopravního napojení na budoucí trasu silnice č. I/20.
Z hlediska limitů a hodnot životního prostředí je plocha Z29 vymezena bezproblémově,
míra ovlivnění složek životního prostředí závisí na konkrétních provozech (regulativ
umožňuje výrobu (včetně zemědělské) a skladování, což je poměrně široký rozptyl). Za
předpokladu dodržení legislativy ochrany životního prostředí se vymezení plochy jeví jako
přijatelné. Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy zastavitelné a zpevněné plochy mohou
tvořit až 80 % pozemku, je doporučeno doplnit podrobnější způsob nakládání s dešťovými
vodami (např. za využití dokumentu Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení
hydrogeologických poměrů nově zastavitelných oblastí města Blatná, okres Strakonice červenec, 2016).
Z30 – způsob využití: VO, výměra: 97 845 m2, bytové jednotky: 0
Plocha navazující západně na stávající zástavbu v lokalitě Sádlov je ze severu ohraničena
silnicí č. I/20, z jihu plánovanou přeložkou silnice č. I/20 (koridor D4) a z východu navazuje
na stávající plochou stejného charakteru, kterým jsou výrobní plochy. Na západě sousedí se
Stockým vrchem (462 m n. m.), jež je lokální krajinnou dominantou a vyhlídkovým místem.
V rámci lokality je zachována prostupnost směrem na Kupcový vrch na západě. Jižní část
plochy se nachází v území terénně mírně ukloněném směrem k městu, proto je důležitá
prostorová regulace – celková výška zástavby je přípustná maximálně 10 m, tj. o 5 m méně
než ve stávajících plochách výroby. Lokalita bude bez přímého dopravního napojení na
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budoucí trasu silnice č. I/20. Plocha byla v rámci úprav po společném jednání zmenšena
o 2,65 ha, konkrétně o část severně od silnice č. I/20.
Z hlediska limitů a hodnot životního prostředí je plocha Z30 vymezena bezproblémově,
míra ovlivnění složek životního prostředí závisí na konkrétních provozech (regulativ
umožňuje výrobu (včetně zemědělské) a skladování, což je poměrně široký rozptyl). Za
předpokladu dodržení legislativy ochrany životního prostředí se vymezení plochy jeví jako
přijatelné. Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy zastavitelné a zpevněné plochy mohou
tvořit až 80 % pozemku, je doporučeno doplnit podrobnější způsob nakládání s dešťovými
vodami (např. za využití dokumentu Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení
hydrogeologických poměrů nově zastavitelných oblastí města Blatná, okres Strakonice červenec, 2016).
Z31 – způsob využití: MZ, ZO, výměra: 5 342 m2, bytové jednotky: 4
Plocha západně od Ježkova Mlýna při silnici č. I/20 určená pro zástavbu městského (např.
komerčního) charakteru při vjezdu do Blatné. Při západním okraji vymezena plocha Z0.
Plocha na severu sousedí s nivou a záplavovým územím Q100 řeky Lomnice.
V případě lokality Z31 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z32 – způsob využití: B, Z, PV, výměra: 4 220 m2, bytové jednotky: 2
Plocha mezi rybníkem a železniční tratí navazuje na obytnou zástavbu ulice V Jezárkách,
určena je pro výstavba individuálních RD a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny.
V případě lokality Z32 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z33 – způsob využití: B, výměra: 11 825 m2, bytové jednotky: 6
Plocha navrhující prodloužit zástavbu v ulici Řečická individuálními RD, k rozvoji
bydlení zde v posledních letech již dochází. Na severu hraničí s nivou a záplavovým územím
Q100 řeky Lomnice a rovněž s lokálním biokoridorem LBK 19-20.
V případě lokality Z33 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z34 – způsob využití: B, P, výměra: 17 691 m2, bytové jednotky: 12
Plocha ve východní části ulice Řečická vymezená pro výstavbu individuálních RD, na
východě sousedí se železnicí, od které je bydlení odděleno plochou P. (parky, veřejná zeleň).
Na severu zasahuje do nivy a záplavového území Q100 řeky Lomnice, v této části rovněž
vymezena plocha P, bydlení je tak mimo záplavové území. V aktivní zóně záplavového území
a v záplavovém území je nutné dodržet podmínky vyplývající sz příslušných zvláštních
právních předpisů (vodní zákon).
V případě lokality Z34 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z35 – způsob využití: VO, výměra: 23 840 m2, bytové jednotky: 0
Plocha severně od Fügnerovy ulice, mezi areálem Blatenských strojíren a silem. Sousedí
tedy s plochami obdobného charakteru a s kamenolomem, částečně je již zainvestována. Nyní
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se jedná o trvalý travní porost s minimem vzrostlé zeleně. Severní cca 1/3 plochy zasahuje do
chráněné ložiskového území Blatná, do stejnojmenného dobývacího prostoru však nezasahuje.
Z hlediska limitů a hodnot životního prostředí je plocha Z35 vymezena bezproblémově,
míra ovlivnění složek životního prostředí závisí na konkrétních provozech (regulativ
umožňuje výrobu (včetně zemědělské) a skladování, což je poměrně široký rozptyl). Za
předpokladu dodržení legislativy ochrany životního prostředí se vymezení plochy jeví jako
přijatelné. Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy zastavitelné a zpevněné plochy mohou
tvořit až 80 % pozemku, je doporučeno doplnit podrobnější způsob nakládání s dešťovými
vodami (např. za využití dokumentu Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení
hydrogeologických poměrů nově zastavitelných oblastí města Blatná, okres Strakonice červenec, 2016).
Z36 – způsob využití: VO, TO, VN, P, výměra: 69 794 m2, bytové jednotky: 0
Plocha v lokalitě Pod Škalí určená pro rozšíření stávajících výrobních ploch podél
Riegrovy ulice, vč. sběrného dvora, částečně zainvestována a částečně již využívána. Obytná
zástavba při ulici Chlumská (v posledních letech rozvojová lokalita) odstíněna od výroby
a sběrného dvora plochami nerušící výroby. V současnosti se jedná o zemědělskou půdu
s minimem dřevin.
Z hlediska limitů a hodnot životního prostředí je plocha Z36 vymezena bezproblémově,
míra ovlivnění složek životního prostředí závisí na konkrétních provozech (regulativy
umožňují široký rozptyl činností). Za předpokladu dodržení legislativy ochrany životního
prostředí se vymezení plochy jeví jako přijatelné. Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy
zastavitelné a zpevněné plochy mohou tvořit až 80 % pozemku, je doporučeno doplnit
podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami (např. za využití dokumentu
Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení hydrogeologických poměrů nově zastavitelných
oblastí města Blatná, okres Strakonice - červenec, 2016).
Z37 – způsob využití: VH, výměra: 4 653 m2, bytové jednotky: 2
Plocha mezi Chlumskou ulicí (v posledních letech rozvojová lokalita) a Podhájským
rybníkem vymezena pro venkovského hospodářství – již má vydané ÚR.
V případě lokality Z37 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z38 – způsob využití: B, P, výměra: 9 782 m2, bytové jednotky: 6
Plocha severně od předcházející plochy Z37, společně se sousedními plochami vytváří
novou enklávu západně od Podhájského rybníka, určena je pro výstavba individuálních RD
a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny. Na západě sousedí s lesem, k němu jsou
orientovány plochy zahrad, je tak dotčena jeho ochranným pásmem.
V případě lokality Z38 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z39 – způsob využití: B, P, výměra: 36 092 m2, bytové jednotky: 32
Plocha severně od Pod Škalí a Riegrovy ulice, jedná se o velké rozvojové obytné území
v majetku města (již zainvestované); odstup od Riegrovy je tvořen zklidněným pásem veřejné
zeleně. Koncepční rozvoj je zajištěn podmínkou zpracování územní studie. Doplňuje tak
novou enklávu západně od Podhájského rybníka, jež je poměrně vzdálena od vlastního sídla
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a na jihu sousedí s rozsáhlým územím pro výrobu. V současnosti se jedná o ornou půdu
s četnější vzrostlou zelení.
V případě lokality Z39 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z40 – způsob využití: VO, VN, P, výměra: 17 232 m2, bytové jednotky: 0
Plocha navazuje na západní okraj plochy Z36, doplňuje tak území určené pro rozšíření
stávajících výrobních ploch podél Riegrovy ulice. Severně navrhovaná obytná zástavba,
v rámci plochy Z39, odstíněna od výroby plochami nerušící výroby. K zajištění prostupnosti
slouží bezmotorové propojení vedoucí přes veřejnou zeleň, které spojuje Fügnerovu
a Riegrovu ulici. Při jižním okraji vymezena plocha P, ochraňuje stávající vzrostlou zeleň.
Z hlediska limitů a hodnot životního prostředí je plocha Z40 vymezena bezproblémově,
míra ovlivnění složek životního prostředí závisí na konkrétních provozech (regulativy
umožňují široký rozptyl činností). Za předpokladu dodržení legislativy ochrany životního
prostředí se vymezení plochy jeví jako přijatelné. Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy
zastavitelné a zpevněné plochy mohou tvořit až 80 % pozemku, je doporučeno doplnit
podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami (např. za využití dokumentu
Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení hydrogeologických poměrů nově zastavitelných
oblastí města Blatná, okres Strakonice - červenec, 2016).
Z41 – způsob využití: TZ, DI, výměra: 7 360 m2, bytové jednotky: 0
Plocha navazuje na východní okraj dobývacího prostoru Blatná, určena je pro rozšíření
provozních ploch kamenolomu – vydané ÚR na halu, která již byla postavena, a dopravní
napojení. Severní polovina zasahuje do ochranné pásma lesa 50 m.
V případě lokality Z41 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
plocha je již využita.
Z83 – způsob využití: TZ, DI, výměra: 4 949 m2, bytové jednotky: 0
Plocha mezi rybníkem Přední Topič a hřbitovem, určena je pro sport v krajinném zázemí
města, na vedlejší ose zeleně sídla. Zasíťovaný cíp pozemku nevhodný pro umisťování
staveb; optimalizace využití pozemků - hůře obdělávatelný cíp.
V případě lokality Z83 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
plocha je již využita.
P03 – způsob využití: Z, výměra: 8 988 m2, bytové jednotky: 0
Plocha v prostoru mezi Pustým rybníkem a vrchem Vinice vymezená pro vytvoření
pozvolného přechodu od sídelní struktury do nivních luk v nátokové oblasti rybníka. Plocha
na západě sousedí s nivou a záplavovým územím Q100 Závišínského potoka, severní cca 1/3
zasahuje do ochranného pásma lesa.
V případě lokality P03 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P04 – způsob využití: B, PV, výměra: 1 094 m2, bytové jednotky: 1
Plocha při jižním okraji vrchu Vinice určená pro transformaci chátrajícího objektu bývalé
Klčkovny na bydlení, podmínkou je rozšíření příjezdové komunikace. Plocha je kromě jihu ze
U – 24, s.r.o.

42

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Blatná na životní prostředí

04/2016

všech stran obklopena lesním porostem, dojde i k jeho záboru v rozsahu nutném pro obsluhu
objektu.
V případě lokality P04 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P05 – způsob využití: TI, výměra: 3 923 m2, bytové jednotky: 0
Plocha pro rozšíření stávající ČOV v lokalitě Lapač, mezi silnicemi č. I/20 a řekou
Lomnicí. Na severu sousedí s lokálním biocentrem LBC 18 Řitovíz, vymezena je v aktivní
zóně záplavového území řeky Lomnice. Plocha je již částečně využívána. V aktivní zóně
záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet podmínky vyplývající
z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon).
V případě lokality P05 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P06 – způsob využití: MZ, výměra: 2 162 m2, bytové jednotky: 2
Plocha mezi severním koncem ulice Palackého a Závišínským potokem určená
k transformaci stávajících objektů na zástavbu městského charakteru a kultivaci zanedbaného
prostoru. Celý západní okraj plochy sousedí s nivou a záplavovým územím Závišínského
potoka, doprovázeného v této části vzrostlou zelení, a lokálním biokoridorem LBK 19-I.
V případě lokality P06 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Realizací plochy nesmí dojít k negativnímu ovlivnění porostů podél Závišínského potoka.
P07 – způsob využití: PV, výměra: 6 419 m2, bytové jednotky: 0
Plocha při severní hranici zámecké obory vymezená pro zprůchodnění břehu
Smoliveckého potoka a zpřístupnění pravého břehu Závišínského potoka formou pěší cesty
pro bezmotorový. Plocha omezeně zasahuje do záplavového území a je jedinou plochou
vymezenou v evropsky významné lokalitě Blatná a stejnojmenné přírodní památce.
V případě lokality P07 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P08 – způsob využití: VV, výměra: 2 186 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro rozšíření městského úřadu a využití budov pro městský archiv jižním
směrem, k fotbalovému hřišti.
V případě lokality P08 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P09 – způsob využití: MZ, výměra: 1 116 m2, bytové jednotky: 1
Plocha západně od Vishay Electronic s.r.o. vymezená pro dotvoření uličního prostoru,
potenciál vzniku lokálního centra. V současnosti travnatá plocha využívaná i pro parkování.
V případě lokality P09 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P10 – způsob využití: MZ, výměra: 513 m2, bytové jednotky: 4
Plocha u křižovatky ulic Čechova a Zahradnická vymezená pro kompoziční dotvoření
navazujících s potenciálem lokálně významnější stavby. V současnosti se jedná o plošku
zeleně veřejných prostorů, místo u křižovatky.
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V případě lokality P10 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P11 – způsob využití: MZ, PV, výměra: 12 342 m2, bytové jednotky: 50
Plocha se nachází u křižovatky ulic Čechova a Šilhova, v současnosti jsou zde garáže,
návrh ÚP pracuje se zachováním garáží či jejich přestavbou na městskou zástavbu (za splnění
podmínky částečné náhrady nebo dohody o náhradě sávajíc parkovací kapacity stávající
parkovací kapacity.
V případě lokality P10 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P13 – způsob využití: Z, PV, výměra: 12 765 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro přeměnu nevhodně extenzivně využívané plochy (část využívána jako
zázemí provozů při ulici Čechova, zbylá jižní část neudržována) na zahrady, severní břeh
rybníka Přední Topič je ponechán volný, zahrady tvoří přechod sídelní struktury k veřejnému
prostranství a k přírodním plochám.
V případě lokality P13 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P14 – způsob využití: B, PV, výměra: 4 890 m2, bytové jednotky: 7
Plocha se nachází na Sídlišti 2, mezi ulicemi Čechova a Na Tržišti, vymezena pro možnou
zástavba volných parcel - nyní některé využívané jako zahrady.
V případě lokality P14 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P15 – způsob využití: S, výměra: 1 518 m2, bytové jednotky: 0
Plocha při východní hranici plovárny Blatná je navržena pro možné rozšíření sportovního
areálu namísto stávajících garáží.
V případě lokality P15 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P16 – způsob využití: S PV, výměra: 5 618 m2, bytové jednotky: 0
Plocha mezi plovárnou Blatná a rybníkem Přední Topič vymezená pro možné rozšíření
sportovního areálu namísto stávajících garáží, uvolnění břehu rybníka pro nástupní místo
vycházkových tras do krajiny.
V případě lokality P16 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P17 – způsob využití: B, výměra: 2 289 m2, bytové jednotky: 15
Plocha jižně od předcházející plochy P16 vymezená pro umožnění zachování
individuálních garáží či jejich přestavby na bydlení - za splnění podmínky částečné náhrady
nebo dohody o náhradě stávající parkovací kapacity.
V případě lokality P17 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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P18 – způsob využití: B, výměra: 3 376 m2, bytové jednotky: 5
Plocha se nachází ve střední části ulice Topičská a je vymezena pro transformaci zástavby
rekreačních chat na bydlení, v rozsahu dle nové zástavby na protější straně ulice.
V případě lokality P18 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P19 – způsob využití: VV, výměra: 3 270 m2, bytové jednotky: 0
Plocha zahrnující Kontribuční sýpku na poloostrově mezi rybníky Přední a Zadní Topič
a prostor jižně od ní je navrhována jako centrum kulturních a společenských aktivit.
V případě lokality P19 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P20 – způsob využití: B, výměra: 4 217 m2, bytové jednotky: 4
Plocha vymezená mezi ulicemi Topičská a Buzická, v rozvojové oblasti posledních let,
určena je pro doplnění zástavby do proluky.
V případě lokality P20 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P21 – způsob využití: VV, výměra: 1 036 m2, bytové jednotky: 0
Pro určená pro doplnění veřejné vybavenosti v lokálně významné poloze při křižovatce
ulic Nad Lomnicí a Na Blýskavkách. Nyní se zde nachází parkoviště. Plocha se nachází
v ochranném pásmu hřbitova, se kterým na severu sousedí.
V případě lokality P21 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P22 – způsob využití: B, P, PV, výměra: 9 443 m2, bytové jednotky: 45
Plocha na sídlišti Nad Lomnicí, mezi ulicemi Mlýnská a Řezická, vymezená v proluce –
vytvoření přechodu mezi bytovými domy a individuálními rodinnými domy. Na ploše se dříve
nacházely zahrádky, které postupně ustupují. Severní polovina se nachází v ochranném pásmu
hřbitova 100 m.
V případě lokality P22 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P23 – způsob využití: B, P, výměra: 7 758 m2, bytové jednotky: 6
Plocha vymezená mezi ulicemi Buzická a novou ulicí Habrová, v rozvojové oblasti
posledních let, určena je pro doplnění zástavby do proluky.
V případě lokality P23 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P24 – způsob využití: MZ, výměra: 1 484 m2, bytové jednotky: 2
Plocha u křižovatky Vorlíčkova a Písecká, vymezena pro dokomponování této významné
městské křižovatky městskou zástavbou (veřejná vybavenost, bydlení). V současnosti se zde
nachází parkoviště a objekt občerstvení. Na severu plocha sousedí s nivou a záplavovým
územím řeky Lomnice a rovněž s lokálním biokoridorem LBK 18-19.
V případě lokality P24 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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P25 – způsob využití: VO, výměra: 15 959 m2, bytové jednotky: 2
Plocha mezi ČOV Blatná a výrobním areálem Obaly Blatná, s.r.o., určena je pro rozšíření
tohoto areálu. Plocha je v současnosti využívána pro skladování a parkování, bez staveb. Na
severu sousedí s nivou a záplavovým územím řeky Lomnice, severozápadní část plochy
zasahuje do Q100. vymezena je v aktivní zóně záplavového území řeky Lomnice. Plocha je již
částečně využívána. V aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné
dodržet podmínky vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon).
V případě lokality P25 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy zastavitelné a zpevněné plochy mohou tvořit až
80 % pozemku, je doporučeno doplnit podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami
(např. za využití dokumentu Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení hydrogeologických
poměrů nově zastavitelných oblastí města Blatná, okres Strakonice - červenec, 2016).
P26 – způsob využití: MZ, výměra: 12 838 m2, bytové jednotky: 30
Plocha mezi bývalým lihovarem a ulicí Jiráskova, vymezena je pro transformaci
hospodářských stavení a zástavbu proluky. V případě lokality P26 nedojde k významnému
ovlivnění složek životního prostředí.
V případě lokality P26 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P27 – způsob využití: PV, výměra: 53 m2, bytové jednotky: 0
Plocha na křížení ulice Vrbenská se silnicí č. I/20, určena je pro okružní křižovatku.
Plocha zasahuje do porostu při Vrbenské ulici severně od křižovatky.
V případě lokality P27nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P28 – způsob využití: B, výměra: 807 m2, bytové jednotky: 1
Plocha v severní části ulice Vrbenská, určena je pro výstavbu RD (vydané ÚR). RD byl již
postaven.
V případě lokality P28 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí, je již
využita.
P29 – způsob využití: B, PV, výměra: 6 617 m2, bytové jednotky: 8
Plocha severně od křižovatky ulic Vrbenská a V Jezerkách, jedná se o proluku mezi
zástavbou RD a komerčním objektem. Určeno je pro výstavbu individuálních (řadových) RD,
vhodná je ale i pro výstavbu azylového bydlení. V současnosti se jedná o neudržovaný
pozemek s náletovými dřevinami, na severu ohraničený železniční tratí.
V případě lokality P28 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P30 – způsob využití: B, výměra: 8 060 m2, bytové jednotky: 10
Plocha vymezená mezi střední částí ulice Řečická a železniční tratí, má zde dojít
k postupné přeměně rekreačních chat na zástavbu RD.
V případě lokality P30 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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P31 – způsob využití: S, výměra: 10 045 m2, bytové jednotky: 0
Plocha vymezená severně od SOŠ Blatná v ulici V Jezárkách, určena je pro sportoviště.
Nyní se zde nachází několik zahrádek a vzrostlá zeleň, na západě je ohraničena železniční
tratí.
V případě lokality P31 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P32 – způsob využití: VV, PV, výměra: 3 719 m2, bytové jednotky: 0
Plocha zahrnuje stávající objekt moštárny a garáže u křižovatky ulic V Jezárkách
a Fügnerova. Navrhována je zde transformace na veřejnou vybavenost - plocha je u nástupu
do zámecké obory a podél ní prochází vycházková trasa podél Smoliveckého potoka. Na
severozápadě sousedí s železniční tratí, zasahuje do nivy a záplavového území řeky Lomnice.
Vymezena je v aktivní zóně záplavového území řeky Lomnice. Plocha je již částečně
využívána. V aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet
podmínky vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon).
V případě lokality P32 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P33 – způsob využití: VV, výměra: 2 728 m2, bytové jednotky: 0
Plocha bývalého autobusového nádraží v ulici Nádražní, navržena je pro veřejnou
vybavenost komerčního charakteru. V současnosti slouží jako parkoviště.
V případě lokality P33 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P34 – způsob využití: VO, výměra: 20 108 m2, bytové jednotky: 0
Plocha vyplňující proluku mezi výrobními areály DURA Automotive a silem.
Z hlediska limitů a hodnot životního prostředí je plocha P34 vymezena bezproblémově,
míra ovlivnění složek životního prostředí závisí na konkrétních provozech (regulativy
umožňují široký rozptyl činností). Za předpokladu dodržení legislativy ochrany životního
prostředí se vymezení plochy jeví jako přijatelné. Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy
zastavitelné a zpevněné plochy mohou tvořit až 80 % pozemku, je doporučeno doplnit
podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami (např. za využití dokumentu
Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení hydrogeologických poměrů nově zastavitelných
oblastí města Blatná, okres Strakonice - červenec, 2016).
P43 – způsob využití: MZ, výměra: 1 399 m2, bytové jednotky: 6
Plocha u křižovatky ulic V Podzámčí a Pivovarská, nyní slouží jako parkoviště s minimem
zeleně. Vymezena je pro dotvoření uliční fronty městskou zástavbou.
V případě lokality P43 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P44 – způsob využití: VO, výměra: 7 895 m2, bytové jednotky: 0
Plocha východně od čerpací stanice RoBiN Oil v Plzeňské ulici, určena je pro komerční
občanskou vybavenost, navazuje na plošně rozsáhlý areál stejného charakteru.
V případě lokality P44 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy zastavitelné a zpevněné plochy mohou tvořit až
80 % pozemku, je doporučeno doplnit podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami
U – 24, s.r.o.

47

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Blatná na životní prostředí

04/2016

(např. za využití dokumentu Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení hydrogeologických
poměrů nově zastavitelných oblastí města Blatná, okres Strakonice - červenec, 2016).
P45 – způsob využití: VO, výměra: 7 919 m2, bytové jednotky: 0
Plocha vyplňující proluku mezi výrobními areály DURA Automotive a silem, nacházejí se
zde dožívajících řadové rodinné domy se zahrádkami, což koliduje s výrobním charakterem
širšího území. Plocha je určena pro rozšíření výrobního areálu.
Z hlediska limitů a hodnot životního prostředí je plocha P45 vymezena bezproblémově,
míra ovlivnění složek životního prostředí závisí na konkrétních provozech (regulativy
umožňují široký rozptyl činností). Za předpokladu dodržení legislativy ochrany životního
prostředí se vymezení plochy jeví jako přijatelné. Vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy
zastavitelné a zpevněné plochy mohou tvořit až 80 % pozemku, je doporučeno doplnit
podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami (např. za využití dokumentu
Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení hydrogeologických poměrů nově zastavitelných
oblastí města Blatná, okres Strakonice - červenec, 2016).

Čekanice
Z55 – způsob využití: VH, výměra: 1 602 m2, bytové jednotky: 1
Plocha pro venkovské hospodářství na severovýchodním okraji Čekanic, bez návaznosti
na zastavěné území, nachází se zde však zbořeniště.
V případě lokality Z55 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z56 – způsob využití: CH, P, výměra: 1 602 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro výstavbu rekreačních chat a veřejnou zeleň, vymezena je mezi severním
okrajem Čekanic a stávajícími rekreačními objekty severně od sídla, pohledově exponovaná
plocha při křižovatce je věnována veřejné zeleni. Plocha je vymezena na zemědělské půdě,
která náleží, dle BPEJ, do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z56 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z57 – způsob využití: BV, výměra: 3 789 m2, bytové jednotky: 2
Určeno pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru, vyplňuje proluku na
jihovýchodním okraji sídla, je zachován průchod do extravilánu. Plocha je vymezena na
zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z57 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z58 – způsob využití: BV, PV, výměra: 7 420 m2, bytové jednotky: 5
Vymezeno pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru na orné půdě při
celém severozápadním okraji sídla Čekanice. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která
náleží, dle BPEJ, do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
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V případě lokality Z58 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Vzhledem k velikosti plochy a jejímu umístění na okraji sídla je doporučeno doplnit řešení
přechodu do krajina prostřednictvím zeleně.
Z59 – způsob využití: TI, výměra: 2 816 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro ČOV Čekanice pod hrází Zádvorského rybníka, část plochy využívána
jako zahrada. Středem plochy prochází vodoteč, jež propojuje soustavu rybníků na
severozápadě s rybníkem Ovčín. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle
BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z59 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí.
Z60 – způsob využití: VH, výměra: 1 835 m2, bytové jednotky: 1
Rozšíření stávající usedlosti jižně od zámku Čekanice. Plocha na jihu sousedí s lokálním
biokoridorem LBK 6-23, spíše nefunkčním.
V případě lokality Z60 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z62 – způsob využití: TI, výměra: 3 161 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro druhou ČOV Čekanice, vymezena je při silnici do Sedlice mezi okrajem
zástavby a rybníkem Ovčín.
V případě lokality Z62 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí.
Z63 – způsob využití: BV, Z, výměra: 3 718 m2, bytové jednotky: 2
Plocha vymezená pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření
přechodového pásu zahrad do nivy na východním okraji sídla, jižně od dvou rybníků.
V severní části, určené pro Z (zahrady a sady) je stávajíc vzrostlá zeleň.
V případě lokality Z63 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P37 – způsob využití: PV, výměra: 783 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro veřejný prostor komponovaný na osu čekanického zámku s pomníkem
a autobusovou zastávkou.
V případě lokality P37 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P38 – způsob využití: BV, výměra: 1 998 m2, bytové jednotky: 2
Plocha vymezená pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru v západní části
sídla, v proluce mezi silnicí do Záboří a Bílým potokem. Nyní se jedná o zahrady s ovocnými
stromy. Na severu sousedí s nivou této vodoteče a lokálním biokoridorem LBK 6-23, na
východě pak s menším rybníkem.
V případě lokality P38 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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P39 – způsob využití: ZO, výměra: 1 989 m2, bytové jednotky: 0
Vymezeno pro rozšíření stávající izolační zeleně k odstínění zemědělského areálu jižně od
sídla.
V případě lokality P39 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Vymezení a realizace plochy je žádoucí.

Drahenický Málkov
Z01 – způsob využití: BV, Z, výměra: 4 023 m2, bytové jednotky: 2
Záměrem je výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření
přechodového pásu zahrad do nivy na západním okraji Chaloupek. V současnosti se jedná
o trvalý travní porost. Lokalita zasahuje do okraje migračního koridoru.
V případě lokality Z01 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z02 – způsob využití: BV, Z, výměra: 13 978 m2, bytové jednotky: 6
Lokalita určená pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření
přechodového pásu zahrad do krajiny se nachází západním okraji Drahenického Málkova.
Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která v převážné většině náleží, dle BPEJ, do I. a II.
třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z02 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z03 – způsob využití: BV, Z, výměra: 3 161 m2, bytové jednotky: 2
Plocha v proluce na západním okraji Drahenického Málkova určená pro dostavbu
individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny.
Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany
zemědělské půdy.
V případě lokality Z03 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z04 – způsob využití: S, výměra: 2 703 m2, bytové jednotky: 0
Plocha pro nezpevněné hřiště nacházející se v nátokové zóně Podhájského rybníka
(vhodná návaznost sportovních aktivit na přírodní plochy), severně od Starého Dvora
(navazuje na zastavěné území).
V případě lokality Z04 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z05 – způsob využití: BV, Z, výměra: 2 021 m2, bytové jednotky: 1
Plocha určená pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření
přechodového pásu zahrad do krajiny na jihovýchodním okraji Starého Dvora, v současnosti
využívaná jako výběh.
V případě lokality Z05 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vzhledem ke stávající vzrostlé zeleni západně od příjezdové komunikace je za účelem
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navázání na tento pozitivní přechod sídla do krajiny doporučeno rozšířit plochu Z (zahrady
a sady) podél celého jižní okraje lokality, případně vymezit samostatnou plochu ZO (zeleň ochranná a izolační) navazující na tento okraj.
Z06 – způsob využití: TI, výměra: 4 343 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro ČOV Drahenický Málkov, mezi Starým a Novým Dvorem, severně
Malkovského velkého rybníka, při Malkovském potoce. Lokalita zasahuje do okraje
migračního koridoru.
V případě lokality Z06 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí.
P01 – způsob využití: BV výměra: 1 129 m2, bytové jednotky: 1
Určeno pro výstavbu RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad
do krajiny na volné parcele v zastavěném území - nyní zahrada.
V případě lokality P01 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.

Hněvkov
Z49 – způsob využití: VH, výměra: 1 899 m2, bytové jednotky: 0
Určeno pro rozšíření usedlosti Jízdárna. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která
náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z49 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí
Z50 – způsob využití: TI, výměra: 1 098 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro ČOV Hněvkov při severním okraji sídla a při silnici č. I/20,
v současnosti se jedná o ornou půdu a zeleň podél vodoteče. Plocha je vymezena na
zemědělské půdě, která v převážné části náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské
půdy.
V případě lokality Z50 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí.
Z51 – způsob využití: BV, Z, výměra: 9 664 m2, bytové jednotky: 3
Určeno pro výstavbu individuálních RD a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny
(severní část, pohledově exponovaná hrana sídla) na samém západním okraji sídla, při silnici
do Mačkova. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do II. třídy
ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z51 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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Z52 – způsob využití: BV, výměra: 2 779 m2, bytové jednotky: 2
Plocha určená pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru na východním
okraji, nyní využíváno jako zahrady. Na jihu a východě sousedí s lesním porostem, východní
polovina lokality se tak nachází v ochranném pásmu lesa 50 m.
V případě lokality Z52 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z53 – způsob využití: P, výměra: 1 196 m2, bytové jednotky: 0
Plocha veřejného prostranství s možností umístění kontejnerů na tříděný odpad, k tomuto
účelu je již využívána, severně od vodní plochy. Celá se nachází v ochranném pásmu lesa
50 m. Objekty budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25m od okraje lesních pozemků;
doplňkové objekty budou umístěny ve vzdálenosti větší než 10m od okraje lesních pozemků.
Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která v převážné části náleží, dle BPEJ, do II. třídy
ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z53 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z54 – způsob využití: BV, výměra: 3 378 m2, bytové jednotky: 3
Navržená plocha venkovského bydlení vyplňuje volnou plochu v návaznosti na zastavěné
území na jižním okraji sídla; dále pokračují plochy rodinné rekreace, které rozvoj sídla
v jižním směru ukončují. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do
II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z54 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Podmínkou realizace plochy je minimalizace zásahu do stávající zeleně při východní hranici,
odclonění od silnice č. I/20.
Z61 – způsob využití: TO, výměra: 35 221 m2, bytové jednotky: 0
Plocha pro rozšíření skládky komunálního odpadu (III. etapa skládky Hněvkov bude
využito přebytku výkopových zemin k vybudování ochranných clonících valů, na kterých
bude vysazen pás izolační zeleně pro zachycení tuhých znečisťujících látek), v roce 2009
proběhlo zjišťovací řízení (kód v IS EIA: JHC448). Jedná se o řízená skládka TKO
nacházející se na hranicích k.ú. Hněvkov u Mačkova a Němčice u Sedlice. Provozovatelem
jsou Technické služby města Blatná, s.r.o. Způsobem provozování se jedná o skládku skupiny
S-OO, pro kategorii ostatní odpad. Kapacita III. etapy činí 55 000 m3 TKO. Na jihu zasahuje
do ochranného pásma lesa. Veškeré stavby včetně oplocení budou umístěny ve vzdálenosti
větší než 5 m od okraje lesních pozemků.
V případě lokality Z61 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí, to je
konstatováno i v závěru zjišťovacího řízení – podmínky v něm stanovené nemají územní
průmět.
P35 – způsob využití: BV, S, výměra: 7 489 m2, bytové jednotky: 4
Vymezeno severně od rybníka pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a
plocha pro hřiště - část zastavitelné plochy vhodná pro zástavbu se nachází na východní a
severní straně (napojení na stávající DI); podél jihozápadní hrany se nachází prostor
podmáčených nivních luk - plochu zde není vhodné zastavovat a zpevňovat - vhodným
využitím je zahrada či nezpevněné hřiště (navrženo sportovní využití). Do jižní části
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zasahuje ochranné pásmo lesa 50. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle
BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z35 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
P36 – způsob využití: CH, PV, výměra: 3 800 m2, bytové jednotky: 0
Plocha při samém jižním okraji Hněvkova vymezená pro rozšíření ploch rodinné rekreace.
Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která částečně náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany
zemědělské půdy.
V případě lokality P36 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Podmínkou realizace plochy je minimalizace zásahu do stávající zeleně při východní hranici,
odclonění od silnice č. I/20.

Jindřichovice
Z70 – způsob využití: VH, Z, výměra: 4 173 m2, bytové jednotky: 2
Plocha vymezená pro venkovské hospodářství a vytvoření přechodového pásu zahrad do
krajiny na jižním okraji sídla, nyní orná půda. Severní část zasahuje do ochranného pásma
lesa. Společně s lokalitami Z71 a Z72 vytváří rozvojovou zónu na jihu sídla.
V případě lokality Z70 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z71 – způsob využití: BV, Z, výměra: 14 023 m2, bytové jednotky: 7
Další z rozvojových ploch na jižním okraji sídla pro výstavbu individuálních RD
venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny. Dříve zde býval
sad, nyní už postaven 1 RD. Východní část zasahuje do ochranného pásma lesa. Objekty
k bydlení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25m od okraje lesních pozemků;
doplňkové objekty budou umístěny ve vzdálenosti větší než 10m od okraje lesních pozemků;
oplocení lze umístit ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků.
V případě lokality Z71 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Doporučeno je řešit přechod do krajiny nejen východním směrem, ale i směrem jižním –
doplněním plochy Z či ZO.
Z72 – způsob využití: BV, výměra: 3 200 m2, bytové jednotky: 3
Poslední z rozvojových ploch na jižním okraji, rovněž pro výstavbu individuálních RD
venkovského charakteru. Jižní cca polovina lokality se nachází v ochranném pásmu lesa 50 m.
V případě lokality Z72 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z73 – způsob využití: BV, Z, výměra: 1 058 m2, bytové jednotky: 1
Rozvojová plocha na severní m okraji sídla, mezi rybníkem Ohrada a silnicí na Blatenku.
Určena je pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového
pásu zahrad směrem k rybníku. Výstavba RD již byla zahájena.
V případě lokality Z73 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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Z74 – způsob využití: BV, výměra: 2 401 m2, bytové jednotky: 2
Plocha rovněž na severním okraji sídla, východně od Z73. Určena pro dostavbu
individuálních RD venkovského charakteru v proluce, nyní zahrada.
V případě lokality Z74 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z75 – způsob využití: TI, výměra: 2 656 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro ČOV Jindřichovice je vymezena při severním okraji rybníku Ohrada, na
ploše trvalého porostu obklopeného vzrostlou a hojnou zelení.
V případě lokality Z75 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí.
P40 – způsob využití: BV, Z, výměra: 8 142 m2, bytové jednotky: 3
Plocha pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a zahrady vyplňuje
proluku v centrální části sídla, plocha Z vytváří odstup od tradičního venkovského statku
a zachovává průhled do krajiny. Plocha na západě sousedí s lesem, jeho ochranné pásmo tak
zasahuje do cca 2/3 východní části lokality.
V případě lokality P40 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.

Milčice
Z64 – způsob využití: CH, výměra: 2 883 m2, bytové jednotky: 0
Rozšíření chatové osady nacházející se mezi Samotou a Milčicemi, obklopena je lesními
porosty. Sousedí s lokálním biocentrem LBC 7 Na Karlově a nadregionálním biokoridorem
NBK 116 Velká Kuš – Řežabinec. Celá se nachází v ochranném pásmu lesa 50 m. Plocha je
vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z64 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z65 – způsob využití: TI, výměra: 1 359 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro ČOV Milčice na východním okraji sídla, jižně od dvou vodních ploch
je protnuta bezejmennou vodotečí. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle
BPEJ, do I. třídy ochrany zemědělské půdy. Zasahuje do ochranného pásma lesa 50 m.
V případě lokality Z65 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí.
Z66 – způsob využití: BV, výměra: 801 m2, bytové jednotky: 1
Plocha je určena pro rozšíření plochy venkovského bydlení na pozemek stávající zahrady
v proluce na samém jihozápadním okraji sídla.
V případě lokality Z66 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
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Z67 – způsob využití: VH, výměra: 7 441 m2, bytové jednotky: 3
Plocha je vymezena pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu o plochu venkovského
hospodářství, nachází se mezi západním okrajem sídla a menším zemědělským areálem, který
tak tato plocha od sídla odcloní, společně se stávající plochou ZO. Nyní slouží jako zázemí
uvedeného areálu. Do severozápadní části zasahuje ochranné pásmo lesa 50 m. Veškeré
stavby budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25 m od okraje lesních pozemků; oplocení lze
umístit ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků.
V případě lokality Z67 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z68 – způsob využití: PV, výměra: 3 607 m2, bytové jednotky: 0
Plocha navržena pro obecní louku v proluce v severozápadní části sídla, při komunikaci
Milčice – Záboří.
V případě lokality Z68 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z69 – způsob využití: BV, výměra: 2 978 m2, bytové jednotky: 2
Plocha pro výstavba individuálních RD venkovského charakteru na samém
severozápadním okraji sídla, již je z velké části využita. Na jihu sousedí s lesním porostem,
částečně tak zasahuje do ochranného pásma 50 m.
V případě lokality Z69 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
z velké části je již využívána.

Řečice
Z42 – způsob využití: CH, výměra: 611 m2, bytové jednotky: 0
Návrh rozšíření ploch rodinné rekreace, navazuje na stávající rekreační zástavbu podél
příjezdové silnice od Blatné (ulice Fügnerova). Plocha na jihu sousedí s nivou a záplavovým
územím Lomnice.
V případě lokality Z42 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Lokalita může být zatížena hlukem z navrhovaného západního obchvatu Blatné (koridor D1).
Z43 – způsob využití: BV, CH, výměra: 4 626 m2, bytové jednotky: 4
Plocha pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru a rodinné rekreace (při
východním okraji) navržená jako uzavření jižní fronty Řečické ulice směrem do nivy
Smoliveckého potoka. Plocha na jihu sousedí s nivou a záplavovým územím Lomnice.
V případě lokality Z43 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z44 – způsob využití: S, výměra: 4 467 m2, bytové jednotky: 0
Plocha navržená pro hřiště v těžišti sídla, místo setkávání, již je zainvestováno městem –
částečně již slouží svému účelu. Plocha se nachází v nivě Lomnice.
U – 24, s.r.o.

55

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Blatná na životní prostředí

04/2016

V případě lokality Z44 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z45 – způsob využití: BV, výměra: 532 m2, bytové jednotky: 1
Plocha pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru, navazuje na stávající
obytnou zástavbu v centru sídla, již bylo vydáno ÚR. Plocha na jihu sousedí s nivou
a záplavovým územím Lomnice a rovněž s LBC 20 Řečický rybník
V případě lokality Z45 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z46 – způsob využití: VZ, VH, ZO, výměra: 11 139 m2, bytové jednotky: 1
Plocha určená pro zemědělskou výrobu v údolní nivě; plocha venkovského hospodářství
a izolační zeleně západně od sídla a severně od řečického rybníka. Již má vydané UR na
zemědělskou stavbu a je zainvestováno; největší zátěže umístěny nejdále od sídla.
Nejzápadnější cca 1/3 plochy se nachází v nivě nivou a záplavovém území Lomnice. Na jihu
sousedí s LBC 20 Řečický rybník, na západě a severu pak s LBK 20-I.
V případě lokality Z46 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vzhledem ke směru převládajících větrů může být plocha zdrojem zápachu obtěžujícího sídlo
Řečice.

Skaličany
Z07 – způsob využití: BV, PV, výměra: 27 620 m2, bytové jednotky: 15
Poměrně rozsáhlá plocha vymezená pro výstavbu individuálních RD venkovského
charakteru, převzatá z regulačního plánu (již částečně zainvestováno), na východním okraji
Skaličan. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která z části náleží, dle BPEJ, do II. třídy
ochrany zemědělské půdy. Do severozápadní části zasahuje ochranné pásmo lesa 50 m.
V případě lokality Z07 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Lokalita se nachází ve svahu mírně klesajícím k jihu, v tomto směru je pohledově odcloněna
liniovou vegetací podél komunikace při jejím jižním okraji, doporučeno je řešit přechod
plochy do volné krajiny východním směrem (vymezení plochy Z či ZO; příp. může řešit
lokální biokoridor LBK 15-16 v rámci plochy K15 (nefunkční)).
Z08 – způsob využití: VH, výměra: 4 951 m2, bytové jednotky: 2
Plocha určená pro rozšíření zemědělského objektu – stávajícího kravína, pohledově jej
může odstínit. Plocha je vymezena na zemědělské půdě, která z části náleží, dle BPEJ, do II.
třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z08 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z09 – způsob využití: TI, výměra: 1 362 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určená pro ČOV Skaličany při severovýchodním kraji rybníku Závist. Plocha je
vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
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V případě lokality Z09 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí,
vymezení plochy a realizace ČOV je žádoucí. Plocha koliduje s obchvatem Skaličan (koridor
D3).
Z10 – způsob využití: VV, výměra: 2 150 m2, bytové jednotky: 0
Plocha navržená jako veřejný prostor pro umístění hřiště či pódia pro společenské
a kulturní akce na břehu rybníky při jižním okraji Skaličan. Plocha je vymezena na
zemědělské půdě, která náleží, dle BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z10 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z11 – způsob využití: BV, Z, PV, P, výměra: 16 112 m2, bytové jednotky: 11
Plocha navržena pro výstavbu individuálních RD venkovského charakteru na západním
okraji Skaličan, jižní část, navazující na volnou krajinu, ponechána pro zahrady – vhodný
přechod sídla do krajiny. Plocha je částečně vymezena na zemědělské půdě, která náleží, dle
BPEJ, do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
V případě lokality Z10 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z12 – způsob využití: Z, PV, výměra: 1 762 m2, bytové jednotky: 0
Plocha určena pro pás zeleně vytvářející při severním okraji Skaličan přechod k přírodní
ploše, kterou prochází údolnice. Severní cca polovina lokality se nachází v ochranném pásmu
lesa.
V případě lokality Z12 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.
Z82 – způsob využití: BV, S, výměra: 5 772 m2, bytové jednotky: 1
Plocha určená pro doplnění veřejné vybavenosti (sportovního hřiště) a dále dostavbu
proluky. Volná zahrada v zastavěném území s navazující plochou zemědělskou. V osadě
(největší osada v Blatné) je nyní výrazný deficit sportu (zcela chybí).
V případě lokality Z82 nedojde k významnému ovlivnění složek životního prostředí.

Plochy změn v krajině
Návrh ÚP zahrnuje i 77 ploch změn v krajině, v naprosté většině se jedná o protierozní,
retenční a ekostabilizační opatření, ochranu niv, vymezení ploch trvalých travních porostů,
příp. zalesnění. Mimo ně jsou navrhovány i plochy přírodní rekreace (K36, K37, K38, K41,
K50, K75, K77 a K78) či plocha pro výsypky a deponie lomu Vahlovice (K78, 0,79 ha). Tyto
navržené plochy tak mají značný potenciál zlepšit stav krajiny.

Veřejně prospěšné stavby
Návrh územního plánu vymezuje celou řadu veřejně prospěšných staveb a opatření, které
jsou zhodnoceny v rámci jednotlivých rozvojových ploch. Mimo ně jsou vymezeny koridory
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pro dopravní stavby, jejichž přesné trasy zatím nejsou přesně stabilizovány. V těchto
koridorech lze umístit silnice I. a II. třídy a další vyvolané stavby dopravní (silniční)
a technické infrastruktury související a ochrannou a izolační zeleň, při tom je nutné dbát na
zachování maximální prostupnosti krajiny pro pěší a minimalizaci zásahů do údolních niv,
jakožto VKP ze zákona.
Koridor D1 – veřejně prospěšná VD02
Koridor je navržen pro přeložku silnice č. II/173, tzv. západní obchvat Blatné, vedoucí
mimo zastavěné části města. Silnice č. II/173 (Blatná – Bělčice) napojuje město ze severu,
vymezený západní obchvat propojuje silnice č. II/173 a I/20. Jedná se o klíčové napojení
výrobní zóny na západě Blatné, které odlehčí obytným částem města, zatížených průjezdnou
tranzitní dopravou.
Západní obchvat je vymezen dle platné dokumentace pro územní rozhodnutí, proces EIA
byl ukončen ve zjišťovacím řízení s tím, že záměr „Silnice II/173 - Obchvat Blatná“ nebude
posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. a jedinou podmínkou bylo provedení přírodovědného
průzkumu.
Koridor D3 – veřejně prospěšná VD04
Koridor pro přeložku silnice č. II/175 (jihovýchodní obchvat Skaličan) vedoucí mimo
zastavěnou část sídla, ve kterém je silnice významně zúžena, což s sebou přináší řadu
dopravních problémů. Trasování bylo v rámci návrhu ÚP prověřeno s ohledem na složitou
konfiguraci terénu, nutnost tečného průchodu mezi dvěma rybníky ve třech variantách
a výsledný koridor je průmětem všech možností.
Koridorem je dotčen ZPF, z hlediska ovlivnění složek životního prostředí se jako
nejproblematičtější jeví úsek procházející mezi jižním okrajem sídla a rybníkem Závist.
Vzhledem k výše popsanému komplikovanému vymezení koridoru a stávající zátěži obyvatel
Skaličan je však ovlivnění hodnoceno jako přijatelné
Koridor D4 – veřejně prospěšná VD01
Plocha přeložky silnice č. I/20, tzv. jižní obchvat Blatné zahrnující severní obchvat
Hněvkova, který navazuje na severní obchvat Sedlice. Koridor převzat ze ZÚR Jihočeského
kraje, v návrhu ÚP upřesněn v kontaktu se zastavitelnými plochami výroby a obchodu
(plochy č. Z 29 a Z 30).
Délka koridoru má ve správním území města Blatná délku cca 4 600 m a šíři 200 m, při
těchto parametrech je prakticky nemožné neovlivnit složky životní prostředí – bude dotčen
ZPF i PUPFL, koridor kříží několik vodotečí, dojde ke zvýšení fragmentace krajiny a snížení
její prostupnosti. K zásadním střetům (ZCHÚ, NATURA 2000 atp.) však nedochází. Přesná
stopa nové komunikace není známa, bude mít však výrazně menší prostorové nároky než
koridor, tudíž i vlivy s ní spojené. Rovněž dojde k vytvoření nového liniového zdroje emisí
hluku a do ovzduší, vzhledem ke stávající trase silnice č. I/20 a zátěži obyvatelstva podél ní,
jedná se o spojnici krajský měst Plzeň a České Budějovice, je však třeba tyto vlivy
akceptovat. Celý koridor přeložky, jako D7/1, byl posouzen v rámci vyhodnocení vlivů zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí – stanovisko Ministerstva životního
prostředí ČR bylo vydáno 20. 6. 2011. Pro záměr bylo rovněž vydáno stanovisko EIA dle
zákona č. 244/1992 Sb.
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Popis vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo
Vlivy na obyvatelstvo – hluk
Stávající akustická situace v byla popsána v kapitole 2. - Hluk. Z dostupných zdrojů
vyplývá, že nejvýznamnějšími zdroji hluku v řešeném území jsou silnice I. a II. třídy,
železnice a dále oblasti výroby a skladování v těsné blízkosti ploch pro bydlení (Silo –
Jezárky, okolí Dury a Vishay), nárazově jimi mohou být i provozy kamenolomů.
Nové plochy výroby jsou navrhovány v návaznosti na již existující areály – na Sádlově,
u Dura automotive (obytná zástavba navrhovaná severně od ulice Riegrova je odcloněna
plochami výroby nerušící) či u ČOV Blatná, což je pozitivní, problematická může být
vyvolaná doprava. Plochy bydlení jsou v převážné většině umisťovány výše uvedené
komunikace, několik ploch však těsně sousedí se železnicí. Lokality řešené návrhem
územního plánu budou zdrojem i cílem dopravy. Vzhledem k tomu, že nejsou známy
konkrétní aktivity na jednotlivých plochách ani objem generované dopravy, nelze v této fázi
provést exaktní výpočtové posouzení vlivů na akustickou situaci v území. Je předpokládáno,
že se generovaná osobní doprava významně neprojeví na stávající akustické situaci. Návrh ÚP
obsahuje v kapitole A.6.3 řadu podmínek týkajících se splnění hygienických limitů dle NV
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Prostřednictvím koridorů pro obchvaty Blatné a Skaličan je založen rámec pro řešení
hlukové zátěže ze silnic č. I/20, II/173 a II/175.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že vliv na hlukovou situaci bude
pravděpodobně málo významný.
Vlivy na ovzduší a klima
Realizací zastavitelných ploch vzniknou nové zdroje znečišťování ovzduší. Zdrojem
znečišťování ovzduší budou nové plochy výroby, jež jsou navrhovány v návaznosti na již
existující areály – na Sádlově, u Dura automotive či u ČOV Blatná – zde velmi záleží na
druhu činnosti/výroby, jež nelze na úrovni ÚP předjímat. Tyto plochy jsou však z hlediska
střetu s plochami bydlení vymezeny vhodně. Noví plochy zemědělské výroby nejsou téměř
navrhovány, do blízkosti stávajících není navrhováno bydlení. Územní plán navrhuje velké
množství ploch zeleně, která může kompenzovat vlivy spojené s některými záměry.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že posuzovaný návrh nenavrhuje
takové využití území, u kterého by se dal předpokládat významný zdroj znečišťování ovzduší.
Celkový vliv návrhu územního plánu na kvalitu ovzduší lze za obecně platné podmínky
striktního dodržení platné legislativy odhadovat jako nevýznamný.
Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, floru, ÚSES
Rozvojové lokality nebudou mít zásadní vliv na faunu a flóru, v řadě případů se jedná se
lokality ve městě, v ostatních sídlech dochází k záboru ZPF či jinak přírodně méně
hodnotných území, zábor PUPFL je minimální. Návrh ÚSES a koncepce rozvoje se navzájem
respektují. Návrh
Návrh ÚP zahrnuje i 77 ploch změn v krajině, v naprosté většině se jedná o protierozní,
retenční a ekostabilizační opatření, ochranu niv, vymezení ploch trvalých travních porostů,
příp. zalesnění. Jejich realizací by došlo ke zlepšení podmínek pro faunu a floru oproti
stávajícímu stavu.
Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, floru, ÚSES budou nevýznamné, při realizaci
ploch změn v krajině mohou být pozitivní.
U – 24, s.r.o.
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Vlivy na půdní fond
ZPF
V posuzovaném území je evidováno 2 391 ha zemědělské půdy, což představuje cca 55 %
jeho výměry. Pokud budeme považovat půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany za
nadprůměrně kvalitní, lze konstatovat, že cca 14 % území obce má nadprůměrnou kvalitu.
Rozsah jednotlivých záborů uvádí následující tabulka.
Tabulka 13: Zábory zemědělského půdního fondu
(zdroj: Odůvodnění návrhu územního plánu Blatná)
Zastavitelná plocha druh pozemku
název sídla: Blatná
K48
P03
P05
P06
P07
P11
P16
P13
P19
P25
P26
P31
P32
P34

P44

P45
Z13
Z15
Z16
Z17

Z18

U – 24, s.r.o.

orná půda
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zahrada
zahrada
orná půda
zahrada
trvalý travní porost
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada
trvalý travní porost

kód BPEJ třída ochrany výměra (ha) výměra celkem (ha)
5.32.11
5.32.11
5.67.01
5.67.01
5.58.00
5.32.04
5.67.01
5.67.01
5.32.04
5.67.01
5.32.04
5.32.04
5.67.01
5.32.01
5.32.01
5.29.01
5.32.01
5.58.00
5.29.01
5.56.00
5.32.01
5.67.01
5.67.01
5.32.01
5.32.01
5.32.11
5.50.01
5.50.11
5.64.01
5.67.01
5.32.01
5.50.01
5.67.01
5.32.11
5.67.01
5.32.11
5.32.11
5.32.04
5.32.11
5.50.01
5.67.01
5.32.04
5.32.04

IV. tř.
IV. tř.
V. tř.
V. tř.
II. tř.
IV. tř.
V. tř.
V. tř.
IV. tř.
V. tř.
IV. tř.
IV. tř.
V. tř.
III. tř.
III. tř.
II. tř.
III. tř.
II. tř.
II. tř.
I. tř.
III. tř.
V. tř.
V. tř.
III. tř.
III. tř.
IV. tř.
III. tř.
III. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
III. tř.
V. tř.
IV. tř.
V. tř.
IV. tř.
IV. tř.
IV. tř.
IV. tř.
III. tř.
V. tř.
IV. tř.
IV. tř.

0,0371
0,044
0,6093
0,2455
0,0194
0,0003
0,0583
0,0472
0,6813
0,092
0,0578
0,4154
0,3605
0,1611
0,0301
0,1105
0,9447
0,2783
0,6064
0,0048
0,8107
0,0169
0,2225
1,2528
0,0295
0,0629
0,2392
0,0009
0,0101
0,4468
0,0874
0,5222
0,1394
0,305
0,0658
0,2481
1,4985
8,4984
5,6642
1,0773
0,499
0,2591
0,4111

0,0371
0,8988
0,0194
0,0586
0,0472
0,6813
0,092
0,8338
0,1912
1,3334
0,6112
0,8107
0,2393
1,2528

0,7895

0,0874
0,6616
0,3708
0,2481
1,4985

16,9657
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Zastavitelná plocha druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z19
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
Z20
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
Z21
zahrada
orná půda
Z22
orná půda
orná půda
orná půda
Z23
orná půda
orná půda
Z24
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
zahrada
Z25
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z26
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z28
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
Z29
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
Z30
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
Z31
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z32
trvalý travní porost
orná půda
Z33
orná půda
orná půda
orná půda
Z34
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z35
orná půda
orná půda
Z36
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z37
trvalý travní porost
zahrada
Z38
U – 24, s.r.o.

kód BPEJ
5.32.11
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.21.12
5.32.01
5.21.12
5.56.00
5.67.01
5.58.00
5.58.00
5.29.01
5.50.01
5.29.01
5.50.01
5.29.01
5.56.00
5.67.01
5.58.00
5.32.01
5.32.11
5.50.01
5.32.01
5.32.11
5.47.02
5.50.01
5.64.01
5.32.01
5.32.11
5.50.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.04
5.32.01
5.32.04
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01

04/2016

třída ochrany
IV. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
I. tř.
V. tř.
II. tř.
II. tř.
II. tř.
III. tř.
II. tř.
III. tř.
II. tř.
I. tř.
V. tř.
II. tř.
III. tř.
IV. tř.
III. tř.
III. tř.
IV. tř.
III. tř.
III. tř.
III. tř.
III. tř.
IV. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
IV. tř.
III. tř.
IV. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.

výměra (ha)
0,3174
0,2391
0,6332
0,0652
0,1455
0,1749
0,0026
0,6724
0,0159
0,3649
4,8277
0,4033
1,1531
0,0177
0,0053
0,4592
0,2109
6,8661
4,4301
0,6765
0,0038
0
0,0171
0,0438
1,6617
2,9785
0,0249
3,3228
0,1391
0,0184
0,9909
3,0812
1,2715
7,2153
1,194
1,1058
0,1455
0,0611
0,011
0,2273
0,1878
0,0299
0,392
1,0456
0,1369
1,4737
0,0001
0,2871
0,0082
2,384
5,3503
0,1406
0,4185
0,1002
0,114
0,3513
0,5341

výměra celkem (ha)

0,6984
0,3229

1,0532
5,231
1,176
0,6701

11,9765

0,0609
1,6617

11,8273

9,6606

0,4872

0,422
1,1825

1,7691
2,384
6,0096

0,4653
0,9782
61

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Blatná na životní prostředí

Zastavitelná plocha druh pozemku
ovocný sad
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
zahrada
Z39
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
Z40
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
Z83
název sídla: Drahenický Málkov
trvalý travní porost
Z01
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
Z02
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
Z03
orná půda
Z05
trvalý travní porost
Z06
trvalý travní porost
název sídla: Skaličany
orná půda
K08
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
K31
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
Z07
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
Z08
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
Z11
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
U – 24, s.r.o.
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kód BPEJ
5.32.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.32.01
5.32.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01
5.67.01
5.32.01

třída ochrany
III. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
III. tř.
III. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.

výměra (ha)
0,1205
0,305
0,0186
2,8323
0,3384
0,1756
0,2983
0,0186
0,2389
0,9487
0,4697

7.64.01
7.67.01
7.29.01
7.32.01
7.32.11
7.32.41
7.32.44
7.37.16
7.32.11
5.32.01
5.65.01
5.67.01

III. tř.
V. tř.
I. tř.
II. tř.
II. tř.
V. tř.
V. tř.
V. tř.
II. tř.
III. tř.
V. tř.
V. tř.

0,0006
0,4017
0,4147
0,5052
0,2332
0,1969
0,0051
0,0253
0,3161
0,2021
0,131
0,0002

5.32.01
5.32.11
5.32.41
5.50.01
5.67.01
5.32.11
5.32.41
5.50.01
5.67.01
5.29.01
5.29.11
5.32.04
5.32.11
5.32.41
5.50.01
5.50.41
5.32.41
5.50.41
5.29.11
5.32.04
5.29.04
5.29.11
5.32.04
5.32.11
5.32.14
5.50.11
5.32.11
5.50.11
5.29.11
5.32.04
5.32.11
5.50.01

III. tř.
IV. tř.
IV. tř.
III. tř.
V. tř.
IV. tř.
IV. tř.
III. tř.
V. tř.
II. tř.
II. tř.
IV. tř.
IV. tř.
IV. tř.
III. tř.
IV. tř.
IV. tř.
IV. tř.
II. tř.
IV. tř.
III. tř.
II. tř.
IV. tř.
IV. tř.
V. tř.
III. tř.
IV. tř.
III. tř.
II. tř.
IV. tř.
IV. tř.
III. tř.

1,0483
0,0002
0,0007
0,0254
0,0205
0,0227
0,2542
1,0079
2,6236
0,0171
1,0562
0,1465
0,7222
0,2003
0,2967
0,0707
0,0123
0,1478
0,3203
0,1747
0,1748
0,4999
0,0095
0,3581
0,1454
0,0747
0,0264
0,0146
0,0067
0,17
0,0036
0,0496

výměra celkem (ha)

3,3463

1,5045
0,4697
0,4023

1,3804

0,3161
0,2021
0,1311
1,0483

3,9551

2,6699

0,4951

1,5416
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Zastavitelná plocha druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z12
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z82
trvalý travní porost
název sídla: Řečice
trvalý travní porost
Z42
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z43
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z44
trvalý travní porost
Z46
trvalý travní porost
název sídla: Hněvkov
orná půda
P36
orná půda
orná půda
Z49
orná půda
orná půda
Z50
orná půda
orná půda
Z51
orná půda
orná půda
Z52
trvalý travní porost
Z53
ovocný sad
Z54
ovocný sad
název sídla: Čekanice
orná půda
orná půda
zahrada
Z56
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z57
trvalý travní porost
orná půda
Z58
zahrada
Z59
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z60
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z62
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
Z63
zahrada
zahrada
název sídla: Milčice
trvalý travní porost
K67
orná půda
Z66
orná půda
Z67
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z68
trvalý travní porost
orná půda
Z69
zahrada
U – 24, s.r.o.
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kód BPEJ
5.66.01
5.32.11
5.32.41
5.66.01
5.64.01
5.67.01

třída ochrany
V. tř.
IV. tř.
IV. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.

výměra (ha) výměra celkem (ha)
0,0083
0,0053
0,0609
0,0681
0,0019
0,098
0,1762
0,0782

5.32.04
5.67.01
5.32.04
5.67.01
5.67.01
5.32.04
5.67.01

IV. tř.
V. tř.
IV. tř.
V. tř.
V. tř.
IV. tř.
V. tř.

0,0609
0,0001
0,4611
0,0015
0,403
0,0088
0,6766

7.32.11
7.32.41
5.29.01
5.32.01
7.32.11
7.50.11
7.32.11
7.32.14
7.68.11
7.68.11
7.32.11
7.32.41

II. tř.
V. tř.
II. tř.
III. tř.
II. tř.
III. tř.
II. tř.
V. tř.
V. tř.
V. tř.
II. tř.
V. tř.

0,0019
0,2315
0,1899
0,0057
0,0143
0,056
0,3444
0,6219
0,2779
0,1196
0,2533
0,0769

7.29.11
7.32.14
7.29.11
7.29.01
7.29.11
7.29.01
7.64.01
7.29.11
7.64.01
7.64.01
7.32.14
7.32.44
7.64.01
7.32.51
7.64.01
7.32.14
7.37.16
7.68.11
7.32.14
7.68.11

I. tř.
V. tř.
I. tř.
I. tř.
I. tř.
I. tř.
III. tř.
I. tř.
III. tř.
III. tř.
V. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
V. tř.
V. tř.
V. tř.
V. tř.

0,4059
0,0553
0,3636
0,0541
0,1058
0,3193
0,0596
0,742
0,0878
0,1763
0,0069
0,0003
0,1763
0,0058
0,3103
0,2624
0,0422
0,0343
0,0212
0,0118

7.32.14
7.32.14
7.32.14
7.29.01
7.32.14
7.67.01
7.32.14
7.32.14

V. tř.
V. tř.
V. tř.
I. tř.
V. tř.
V. tř.
V. tř.
V. tř.

0,7067
0,0801
0,7441
0,0037
0,0022
0,0981
0,1807
0,1171

0,061
0,4626
0,403
0,6854

0,2334
0,1899
0,076
0,9664
0,2779
0,1196
0,3303

0,9847

0,3789
0,742
0,2641
0,1835
0,3161

0,3718

0,7067
0,0801
0,7441
0,104
0,2978
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Zastavitelná plocha druh pozemku
název sídla: Jindřichovice
trvalý travní porost
K70
trvalý travní porost
orná půda
Z70
orná půda
Z71
orná půda
trvalý travní porost
Z74
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z75
název sídla: Blatenka
trvalý travní porost
Z76
trvalý travní porost
Z77
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z78
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Z79
orná půda
orná půda
Z80
orná půda
název sídla: orná půda
orná půda
Z61
orná půda
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kód BPEJ třída ochrany výměra (ha) výměra celkem (ha)
7.64.01
7.68.11
7.32.04
7.32.04
7.50.01
7.50.01
7.67.01
7.67.01

III. tř.
V. tř.
III. tř.
III. tř.
III. tř.
III. tř.
V. tř.
V. tř.

0,0184
0,62
0,4173
0,9985
0,0414
0,1865
0,0122
0,2656

7.32.14
7.32.04
7.32.14
7.50.11
7.68.11
7.67.01
7.32.11
7.32.14
7.50.01

V. tř.
III. tř.
V. tř.
III. tř.
V. tř.
V. tř.
II. tř.
V. tř.
III. tř.

0,0846
0,4022
0,1044
0,0515
0,2297
0,2053
0,2614
0,0455
0,0025

5.32.11
5.32.54
5.50.11

IV. tř.
V. tř.
III. tř.

1,8196
0,8685
0,3074

0,6383
0,4173
0,9985
0,2401
0,2656
0,0846
0,4022
0,3856
0,2053
0,3093

2,9955

Tabulka 14: Třídy ochrany zemědělské půdy dotčené záborem ZPF
(zdroj: Odůvodnění návrhu územního plánu Blatná)
třída ochrany zemědělské půdy
I.
II.
III.
IV.
V.
celkem

výměra (ha)
2,45
14,91
52,53
27,00
22,50
119,39

Zábor ZPF přes 100 ha je značný a hodnocen jako negativní.
PUPFL
V řešeném území se nacházejí pouze lesy hospodářské. Přehled jejich dotčení je uveden
v následující tabulce.
Tabulka 15: Dotčení PUPFL
(zdroj: Odůvodnění návrhu územního plánu Blatná)
Kód
zastavitelné
plochy
Způsob
využití
Minimální
vzdálenost
od hranice
lesa (m)
Zábor
lesních
pozemků
U – 24, s.r.o.

P03

P04

P13

P25

P35

P40

P42

Z07

Z09 Z12

Z13

Z

VV, PV B, Z, PV VO

BV, S BV, Z CH, PV BV, PV TI

0,0

0,0

47,0

32,0

28,0

0,0

0,0

15,0

49,0 0,0

12,0

-

0,0864

-

-

-

-

0,0722

-

-

-

Z, PV TI

-
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(ha)
Kód
zastavitelné Z15
plochy
Způsob
využití
Minimální
vzdálenost
od hranice
lesa (m)
Zábor
lesních
pozemků
(ha)
Kód
zastavitelné
plochy
Způsob
využití
Minimální
vzdálenost
od hranice
lesa (m)
Zábor
lesních
pozemků
(ha)

Z16

Z20

Z24

Z25

Z27

Z28

Z29

Z38 Z39

Z41

DS

VV

VO

B

B, P

TZ,
DI

0,0

0,0

B

Z

Z

B,
VV,
VO, ZO VN,
Z, P,
CH

0,0

48,0

36,0

0,0

31,0

4,0

5,0

0,0

0,0

0,0235 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Z52

Z53

Z56

Z61

Z64

Z65

Z67

Z69

Z70 Z71

Z72

BV

P

CH, P

TO

CH

TI

VH

BV

VH, BV,
Z
Z

BV

3,0

0,0

36,0

0,0

27,0

32,0

0,0

30,0

8,0

0,0

0,0

celkem
-

-

-

0,5266

-

-

-

-

-

-

-

0,7087

Zábor PUPFL je hodnocen jako málo významný.
Vlivy na vody
Všechny nezastavěné plochy, vodní plochy a přírodní prvky ovlivňují nezastupitelným
způsobem vývoj mikroklimatu v dané oblasti. Proto je nutné všechny lokality, na kterých
bude realizována zástavba, kompenzovat mj. vhodným doplněním systému sídelní i krajinné
zeleně. Návrh územního plánu vymezuje ve velkém množství plochy ochranné, izolační
a soukromé zeleně. Koncepce uspořádání krajiny navrhuje nové rozvojové plochy krajinné
zeleně. V rámci krajinných ploch je možné realizovat nové, další plochy krajinné zeleně
v souvislosti s realizací nových protierozních, retenčních, protipovodňových aj. opatření.
Realizací lokalit dojde k narušení retence vlivem navýšení zastřešených a zpevněných
ploch. S přebytečným množstvím odtékajících povrchových vod je nutné nakládat
individuálně na jednotlivých pozemcích (vsak či akumulace s následným využitím). V nově
vznikajících rozvojových plochách je vznesen požadavek přednostně likvidovat dešťové vody
individuálně na pozemcích vlastníků. Možnost zásaku je podmíněna příznivým
hydrogeologickým posudkem.
V záplavovém území aktivní zóny a 100-leté vody jsou v návrhu ÚP vymezeny stávající
plochy zejména sídelní zeleně a krajinných ploch, okrajově do zón zasahují stávající sídelní
plochy. Do záplavového území zasahuje návrhová plocha sportu (součástí zastavitelné plochy
Z23) a plocha Z46 pro zemědělskou výrobu. V údolních nivách jsou vymezovány zastavitelné
plochy a umisťována do nich veřejná infrastruktura jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Např. takřka ve všech případech plochy ČOV, dále zastavitelné
U – 24, s.r.o.
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plochy P32, P35, Z64 a okrajově zastavitelné plochy Z01 (směrem k nivě plocha Z), Z23,
Z44, Z46, Z78. Územní plán zajišťuje územní ochranu ploch potřebných k umisťování
opatření na ochranu před povodněmi a vymezuje území určená k rozlivům povodní, zejména
se jedná o plochy NP a W obecně, ale umisťování protipovodňových opatření je také možné
v plochách NZ a NL. Je navržena samostatná specifická plocha pro revitalizaci nivy Lomnice
(NP1) východně od města.
V rámci koncepce uspořádání krajiny je navržena řada ploch, které budou sloužit pro
zlepšení zadržování vody v krajině a pro protipovodňová, protierozní a ekostabilizační
opatření.
Kapacita ČOV Blatná se blíží k horní hranici návrhových parametrů, ale i pro navrhovaný
rozvoj je dostatečná. Výhledově se však počítá s její intenzifikací a s obnovou vybavení,
kanalizační síť se bude podle potřeby rozšiřovat v souladu s územním plánem. Všechna
ostatní sídla mají kanalizaci, stoky však nejsou zakončeny na ČOV. Často se jedná
o dešťovou kanalizaci, do které jsou zaústěny v některých místech i splašky. Návrh ÚP
umísťuje ČOV do všech sídel i za předpokladu, že jejich realizace není zejména
z ekonomických důvodů příliš reálná. Navrženy jsou ale z toho důvodu, aby bylo možné
v budoucnu při případné změně situace již počítat s konkrétními pozemky pro tyto ČOV.
Celkový vliv na vody lze hodnotit jako málo významný. Pro plochy výroby a obchodu
(VO) je vzhledem k prostorové regulaci V5, kdy zastavitelné a zpevněné plochy mohou tvořit
až 80 % pozemku, doporučeno doplnit podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami. –
U PLOCH Z29, Z30, Z35, Z36, Z40, P25, P34, P44 a P45 (např. za využití dokumentu
Hydrogeologické vyjádření - Zhodnocení hydrogeologických poměrů nově zastavitelných
oblastí města Blatná, okres Strakonice - červenec, 2016).
Vlivy na hmotné statky a kulturní dědictví
Hmotné statky budou dotčeny v rámci řady ploch přestavby, vždy by mělo dojít ke
zlepšení oproti současnému stavu.
Kulturní dědictví reprezentované a chráněné jako kulturní památky, městská památková
zóna či území archeologických nálezů jsou návrhem ÚP silně zohledňovány.
Pro veškerou stavební činnost nebo terénní úpravy se proto vztahuje ustanovení § 22, odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že při
zásahu do území musí být proveden záchranný archeologický průzkum.
Vliv na produkci odpadů
Posuzovaná územně plánovací dokumentace bude mít vliv na odpadové hospodářství obce
- dojde k nárůstu množství odpadů. Dodržováním veškerých legislativních předpisů
zabývajícími se odpadovou problematikou není předpoklad významného ovlivnění
odpadového hospodářství obce, popř. kraje.
Vliv na horninové prostředí
Vlivy na horninové prostředí jsou hodnoceny jako nulové.
Vlivy na krajinu
Na základě hodnoty koeficientu ekologické stability lze nahlížet na řešené území jako na
území vyvážené. Krajinný ráz je v řešeném území chráněn definováním koncepce uspořádání
krajiny, řešením přechodu sídel do krajiny a rovněž prostorovou regulací. Pozornost je
U – 24, s.r.o.
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věnována i prostupnosti krajiny a rekreaci. Uplatněny jsou možnosti vyplývající z ustanovení
§ 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. Nejsou zakládány nové solitérní enklávy zástavby
v krajině, nedochází ke srůstání sídel.
Návrh ÚP zahrnuje i 77 ploch změn v krajině, v naprosté většině se jedná o protierozní,
retenční a ekostabilizační opatření, ochranu niv, vymezení ploch trvalých travních porostů,
příp. zalesnění. Jejich realizací by došlo ke zlepšení podmínek v krajině, zejm. s ohledem na
hospodaření s vodou v ní.
Návrh ÚP zvyšuje fragmentaci krajiny prostřednictvím návrhu jižního a západního
obchvatu Blatné, jiné významné liniové stavby navrhovány nejsou. Při naplnění všech
zastavitelných ploch by došlo k nárůstu zastavěného území o cca 27 % (jedná se o hrubou
kalkulaci, díky prostorové regulaci nemůže dojít k zastavění celých ploch, řada zastavitelných
ploch v sobě zahrnuje i samostatné plochy zeleně, i tak se ale jedná o poměrně vysoké číslo).
Vlivy na krajinu jsou tak hodnoceny jako mírně negativní.
V případě, že na řešených plochách budou připravovány záměry naplňující dikci zákona
č. 100/2001 Sb., musí být tyto podrobeny samostatnému posouzení vlivů na životní prostředí.
V rámci detailních posouzení budou stanovena veškerá další potřebná a konkrétní opatření
k eliminaci či minimalizaci vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel, která z úrovně tohoto
hodnocení nemohla být dostatečně zohledněna.
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7. POROVNÁNÍ
ZJIŠTĚNÝCH
NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH
VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ
POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH
OMEZENÍ
Varianty
Návrh územního plánu Blatná je předložen v jedné aktivní variantě.
Při porovnání s variantou nulovou spočívající v uplatnění stávající ÚPD lze konstatovat,
že ¾ ploch přestavby a ploch zastavitelných návrh ÚP přebírá, některé plochy nový návrh ÚP
zrušil, jiné upravil/zredukoval, oproti uvedené ÚPD důsledněji řeší koncepci krajiny. Celková
výměra ploch zastavitelných a přestavby činí cca 146,5 ha (z toho bydlení činí 36,7 ha (B,
BV), se započítáním městské zástavby pak 43 ha (B, BV, MJ, MZ). Dle ÚAP ORP Blatná
2014 je v dosavadní ÚPD pouze pro bydlení vymezeno 105 ha. V ÚAP ORP Blatná 2014 je
rovněž kvantifikována potřeba zastavitelných ploch pro bydlení – předpoklad do roku 2028 –
na úrovni 18,6 ha (výpočet dle urbanistické kalkulačky URBANKA; nutno podotknout, že
exaktnost URBANKY je značně diskutabilní a rozhodně se nejedná o univerzálně použitelnou
metodu). Demografická prognóza v Doplňujících průzkumech a rozborech i v návrh ÚP pro
rok 2030 uvádí stagnaci populace na úrovni 6 700 obyvatel či její pokles na 6 500 obyvatel,
i přes tyto skutečnosti odhaduje potřebu přírůstku nových bytů okolo 20 ročně. Návrh ÚP
však pracuje s celkovým navrženým přírůstkem 1 910 obyvatel a 637 bytových jednotek.
Přestože časový horizont ÚP není definován a nejedná se a ani se nemůže jednat o exaktní
čísla, je disproporce zřejmá. Dle § 53, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. je
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch je jednou z hlavních součástí odůvodnění územního plánu.
Popis použitých metod
Úroveň zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu je strategická, nikoliv projektová.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je přizpůsobeno této skutečnosti,
zabývá se tak spíše identifikováním předpokládaných vlivů spojených s realizací ploch
a územního plánu jako celku, a to z pohledu stávající i navrhované situace. Detailnější
posouzení bude předmětem dalších stupňů posouzení vlivů na životní prostředí (např. proces
EIA, územní řízení).
Vzhledem k tomu, že nejsou známy konkrétní aktivity na jednotlivých plochách ani objem
generované dopravy, nelze v této fázi hodnověrně kvantifikovat vliv na akustickou situaci
a ovzduší.
I s ohledem na výše uvedené se v průběhu zpracování této dokumentace nevyskytly
takové problémy při shromažďování požadovaných údajů resp. nedostatky ve znalostech,
které by znemožňovaly formulaci závěrů. Úroveň dostupných informací je pro účely
vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelná.
Zpracovatel dokumentace se podílí na zpracování územního plánu od jeho počátku, řada
otázek spojených s životním prostředním byla vyřešena již během této práce. Pozornost byla
věnována např. erozi, prostupnosti krajiny, hlukové zátěži, starým ekologickým zátěžím.
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ,
SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzován je návrh využití území města Blatná oproti současnému stavu a platné územně
plánovací dokumentaci. Celá řada opatření, které zmírní, popř. i zlepší vlivy na životní
prostředí, byla již přijata v rámci regulativů k jednotlivým plochám s rozdílným způsobem
využití.
Na základě prověření předloženého návrhu z hlediska předpokládaných vlivů na životní
prostředí byly vyvozeny tyto návrhy a doporučení (zdůvodnění viz kapitola 6. Zhodnocení
stávajících a předpokládaných vlivů navrhované územně plánovací dokumentace):
Ochrana veřejného zdraví
-

požadavky vyplývající z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou na základě vyjádření dotčeného orgánu
k návrhu pro společné jednání zapracovány do kapitoly A.6.3 výrokové části

Ochrana vod
-

doplnit podrobnější způsob nakládání s dešťovými vodami u těchto ploch výroby:
Z29, Z30, Z35, Z36, Z40, P25, P34, P44 a P45

Ochrana přírody a krajiny
-

plocha Z13 - při realizaci plochy nesmí dojít k zásahu do zeleně podél bezejmenné
vodoteče na severním okraji plochy – přechod do krajiny, doporučeno je plochu zeleně
vymezit samostatně v grafické části ÚP

-

plocha Z17 - realizaci bydlení podmínit realizací příslušné části plochy ZO – zeleň –
ochranná a izolační

-

plocha Z05 - rozšířit plochu Z (zahrady a sady) podél celého jižní okraje lokality,
případně vymezit samostatnou plochu ZO (zeleň - ochranná a izolační) navazující na
tento okraj

-

plocha Z07 - řešit přechod plochy do volné krajiny východním směrem (vymezení
plochy Z či ZO; příp. může řešit lokální biokoridor LBK 15-16 v rámci plochy K15
(nefunkční))

-

plochy Z54 a P36 - podmínkou realizace plochy je minimalizace zásahu do stávající
zeleně při východní hranici

-

plocha Z58 - doplnit řešení přechodu do krajiny prostřednictvím zeleně

-

plocha Z71 - řešit přechod do krajiny nejen východním směrem, ale i směrem jižním –
doplněním plochy Z či ZO

-

plocha Z76 - v souvislosti s realizací plochy nesmí být dotčena vzrostlá liniová
vegetace podél komunikace, západní okraj lokality

-

plocha P06 - realizací plochy nesmí dojít k negativnímu ovlivnění porostů podél
Závišínského potoka
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Případná další opatření mohou být navržena v rámci projednávání záměrů resp. související
projektové dokumentace a dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí. Je
předpokládáno dodržování všech zákonných předpisů na ochranu jednotlivých složek
životního prostředí.
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH
CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI
VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ
Zhodnocení způsobu zapracování uvedených cílů shrnuje tabulka č. 1. Návrh územního
plánu Blatná je předložen v jedné aktivní variantě.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí vychází z požadavku
§ 10, písm. h zákona č. 100/2001 Sb., z něhož vyplývá, že její předkladatel je povinen zajistit
sledování a rozbor vlivů schválené územně plánovací dokumentace na životní prostředí
a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že její provádění má nepředvídané závažné negativní vlivy na
životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo
zmírnění takových vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a současně
rozhodnout o změně územně plánovací dokumentace.
Územní plány obecně se liší od většiny ostatních koncepcí tím, že neobsahují exaktně
formulované a kvalifikované cíle a z nich vyplývající opatření k jejich dosažení. Dle § 43
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, „územní plán stanoví základní koncepci
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen
"urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále
jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů“.
Pro kontrolu výběru konkrétních projektů (záměrů) v jednotlivých plochách a koridorech
lze využít níže uvedených indikátorů, jejichž zdrojem je Informační systém statistiky
a reportingu, provozovatelem je pro Ministerstvo životního prostředí ČR Česká informační
agentura životního prostředí (CENIA) (http://issar.cenia.cz). Jedná se o klíčové indikátory
životního prostředí ČR a indikátory ze situační zprávy ke strategii udržitelného rozvoje,
snahou bylo vybrat takové, které je možno alespoň orientačně kvantitativně vyhodnotit, cílem
jejich sledování je vyhodnocení míry přispění ÚPD k plnění cílů environmentálního pilíře
udržitelného rozvoje. Další indikátory lze pak čerpat ve strategických dokumentech ochrany
životního prostředí přijatých na národní a regionální úrovni.
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Tabulka 16: Výběr indikátorů navrhovaných pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na
životní prostředí
(zdroj: Informační systém statistiky a reportingu, MŽP ČR – CENIA, http://issar.cenia.cz)
Vybrané klíčové indikátory životního prostředí ČR
Překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví
Překročení imisních limitů pro ochranu vegetace
Znečištění vypouštěné do povrchových vod
Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a čistírny odpadních vod
Suburbanizace a využití území
Plocha ekologicky obhospodařované zemědělské půdy
Celková produkce odpadů
Produkce komunálního odpadu
Hluková zátěž
Vybrané indikátory ze situační zprávy ke strategii udržitelného rozvoje – II. Environmentální pilíř:
ochrana přírody, ŽP, přírodních zdrojů a krajin, environmentální limity
Podíl ekologického zemědělství
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Návrh požadavků na rozhodování v jednotlivých plochách z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí je uveden v kapitole 8. Popis navrhovaných opatření
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ, ZÁVĚR
Návrh územního plánu Blatná z velké části navazuje na stávající platnou územně
plánovací dokumentaci, oproti ní podrobněji řeší koncepci krajiny. Vymezuje
80 zastavitelných ploch (vně zastavěného území), dále 44 ploch přestavby (uvnitř zastavěného
území) a v rámci koncepce uspořádání krajiny 77 ploch změn v krajině.
V posouzení jsou vyhodnoceny jednotlivé požadavky na změnu využití z pohledu toho,
jakým způsobem mohou změny v území ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví obyvatel (např. zábor půdy, vliv na akustickou situaci).
Ochrana životního prostředí má z hlediska prevence k dispozici dva základní nástroje.
Konkrétní záměry jsou na úrovni územního řízení posuzovány procesem EIA. Zjednodušeně
řečeno jsou vyhodnocovány předpokládané parametry vlivu připravované investice na
jednotlivé složky životního prostředí. Druhý nástroj představuje posuzování koncepcí
z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. začlenil od 1. 1.
2007 posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí jako součást Vyhodnocení
předpokládaných vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území. Cílem
posouzení je vyhodnotit vyváženost tří pilířů udržitelného rozvoje, tj. pilíře
environmentálního, hospodářského a sociálního.
Předkládaná zpráva se týká environmentálního pilíře. Stavební zákon předepsal rámcový
obsah jeho vyhodnocení, který je v předchozí části naplněn. Jednotlivé požadavky dle návrhu
územního plánu jsou vyhodnoceny, následuje souhrnné vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Lze konstatovat, že požadavky na změnu způsobu využití území oproti současnému
stavu, resp. platné územně plánovací dokumentaci, jsou z hlediska vlivů na životní
prostředí přijatelné, a to za podmínky respektování opatření uvedených v kapitole
8 tohoto vyhodnocení
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