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Změna č. 3 ÚPO Buzice

Obec Buzice
Datum vyvěšení : 06.12. 2013
Datum sejmutí : 23.12. 2013
(15 dní)

------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Buzice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), za použití
ustanovení § 50 až 54 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Oznamuje

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
že usnesením Zastupitelstva obce Buzice ze dne 29.10.2013

vydává
po provedeném řízení podle §§50 až 53 ve vazbě na §55 a §188 stavebního zákona a ve
vazbě na §§171 až 174 správního řádu, podle §54 stavebního zákona

změnu č. 3 územního plánu obce Buzice
formou opatření obecné povahy,
schváleného usnesením zastupitelstva obce Buzice, jehož závazná část byla vydána
obecně závaznou vyhláškou dne 14. 1. 2005 s účinností od 30. 1. 2005, v rozsahu
návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle §§ 50 až
53 stavebního zákona ve vazbě na § 55 odst. (2) stavebního zákona podle §§ 171 až 174
správního řádu.
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I. Změna č. 3 ÚPO Buzice - Textová část
1. Vymezení zastavěného území

Platný ÚPO Buzice je z r. 2002, následně prošel dvěma změnami. Zastavěné území obce
bylo vymezeno Územním plánem obce Buzice.
Změnou č. 3 budou rozšířeny zastavitelné plochy obce na severním okraji k. ú. Buzice.
Vymezení rozšíření zastavitelných ploch je znázorněno v grafické části změny územního
plánu.

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Změna č. 3 ÚPO Buzice je vyvolána požadavkem obce a investora budoucí fotovoltaické
elektrárny a řeší potřebu vymezení plochy pro její umístění, základní koncepce rozvoje území
obce a ochrany jeho hodnot zůstává zachována podle schváleného ÚPO Buzice a není změnou
narušena.
 Ve změně jsou plně respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené
ÚPD. Vlivem navrhované změny nebudou nijak narušeny podmínky ochrany
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.
 Změnou č. 3 ÚPO Buzice není ohrožena žádná z nemovitých kulturních památek na
katastru obce. Ochrana případných archeologických nálezů bude řešena v podmínkách
pro vlastní provádění staveb, či jiných činností v souladu s příslušnými ustanoveními §
21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
 Změnou č. 3 ÚPO Buzice nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené
ÚPD, změna č. 3 ÚPO nezasahuje do ploch ÚSES. Dále jsou respektovány zásady
ochrany zemědělského půdního fondu.
 Civilizační hodnoty v řešeném území 3 ÚPO Buzice budou posíleny návrhem plochy pro
fotovoltaickou elektrárnu.
 Cílem pořízení změny č. 3 je vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
Změna je zobrazena v grafické části dokumentace, především ve výkrese I.2 Hlavní výkres.
Změnou č. 3 ÚPO jsou v lokalitě „Starý“ na severním okraji katastru Buzic navrženy nové plochy
s rozdílným způsobem využití.
URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Změna č. 3 územního plánu obce nemění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce
danou platnou územně plánovací dokumentací.
Lokalita Z 3/1 je určena pro realizaci fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 887/1 v
k.ú. Buzice, výměra 2,3 ha. Lokalita leží na severním okraji katastru, nenavazuje na zastavěné
území. V případě zániku fotovoltaické elektrárny bude tato plocha navrácena do
zemědělského půdního fondu – plochy zemědělské, budou odstraněné všechny stavby v této
ploše včetně oplocení.
 navržené funkční využití – plochy výroby - pro fotovoltaickou elektrárnu - Vf
 stávající funkční využití – plochy zemědělské
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Lokalita Z 3/2 je navržena ve vazbě na plochu fotovoltaické elektrárny (p.č. 887/2 v k.ú.
Buzice, výměra 0,6 ha) pro její lepší začlenění do systému krajinné zeleně, je určena pro
realizaci ochranné zeleně mezi plochou FVE – Z3/1 a plochou lokálního biocentra (rybník
Vilímec) za účelovou cestou.
 navržené funkční využití – plochy zeleně ochranné - ZO
 stávající funkční využití – plochy zemědělské
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
i.č.
lokality

navržený
využití plochy

způsob

Z 3/1

plochy výroby - pro
fotovoltaickou
elektrárnu - Vf

podmínky využití plochy
řešit plochy pro vybudování fotovoltaické elektrárny



dopravní napojení - ze stávající místní účelové komunikace
napojení na technickou infrastrukturu – výrobna elektrické
energie o předpokládaném el. výkonu 2,3 MW v lokalitě Z3/1
bude připojena na rozvodný systém VN zemním kabelovým
vedením VN



součástí stavby bude realizace opatření pro zmírnění dopadu
na krajinný ráz (doprovodná zeleň s funkcí izolační –
přechodový prvek mezi fotovoltaickou elektrárnou a volnou
krajinou) a opatření k zabránění větrné a vodní eroze půdy
(zatravnění apod.). Funkčnost opatření bude zajištěna během
celé doby provozu zařízení. Zábor ZPF dočasný (do 30 let), po
ukončení provozu bude provedena rekultivace ZPF.
respektovat:
stávající meliorace na pozemku p.č. p.č. 887/1, k.ú. Buzice

VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH

i.č.
lokality

navržený
způsob
využití plochy

Z 3/2

plochy zeleně
ochranné – ZO

podmínky využití plochy
řešit plochy ochranné zeleně
respektovat:
stávající meliorace na pozemku p.č. p.č. 887/2, k.ú. Buzice

Systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně zůstane zachován tak, jak je v ÚPO.
Vymezení zastavitelné plochy pro umístění fotovoltaické elektrárny vyvolalo požadavek na
umístění zeleně s izolační funkcí.
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Plochy přestavby nejsou touto změnou navrhovány.

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
Dopravní a technická infrastruktura
Základní koncepce dopravní a technické infrastruktury včetně nakládání s odpady a
občanského vybavení (veřejné infrastruktury), které řeší platný ÚPO Buzice, zůstává beze změn.


změna č.3 ÚPO Buzice navrhuje plochu fotovoltaické elektrárny s napojením na
účelovou komunikaci mezi Buzicemi a silnicí II/175 z Blatné do Myštic (u
Skaličan).



fotovoltaická elektrárna je napojitelná na stávající rozvody VN po dohodě se
správcem sítě, který stanoví i způsob konkrétního provedení.



odvádění dešťových vod z ploch navrhovaných pro výrobu nezhorší odtokové
poměry v území. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku.
Řešené území je meliorováno. Při stavbě fotovoltaické elektrárny musí být
zachována funkčnost stávajících meliorací.

Občanské vybavení
Samostatné plochy pro občanskou vybavenost nejsou v rámci změny č.3 ÚPO navrhovány.
Veřejná prostranství
Stávajícím veřejným prostranstvím jsou stabilizované koridory komunikací a další
navazující prostranství, řešení změny č.3 ÚPO se těchto ploch nedotýká.
Civilní ochrana
Změna č.3 ÚPO Buzice nemá vliv na civilní ochranu, nebyly vzneseny žádné požadavky.

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření , ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
nerostů a podobně
Změna č. 3 ÚPO Buzice nenavrhuje podstatné změny v koncepci uspořádání krajiny, nesnižuje
podstatným způsobem prostupnost krajiny, nevyvolává potřebu realizace protierozních a
protipovodňových opatření, neřeší rekreační využití krajiny, ani nemění koncepci řešení ÚSES
podle platného územního plánu.

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
a podmínek prostorového uspořádání
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
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Dílčí změna Z3/1
Vf – plochy výroby - pro fotovoltaickou elektrárnu
Lokalita dílčí změny č. 3/1 je určena pouze pro stavbu elektráren na fotovoltaickém
principu, proto je nově vymezena jako plocha výroby – pro fotovoltaickou elektrárnu –
pro niž jsou závazně definovány podmínky využití.
Hlavní využití:
Plochy slouží výhradně pro umísťování zařízení, činností a dějů související s činností
fotovoltaické elektrárny. Zahrnuje také pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a opatření, minimalizujícími dopad na krajinný ráz.
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro fotovoltaické elektrárny;
- parkovací a odstavná stání;
- zeleň ochranná, izolační a doprovodná, protierozní opatření;
- související technická a dopravní infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- umisťování staveb, zařízení a činností, nesouvisejících s vymezeným způsobem využití
Dílčí změna Z3/2
ZO – zeleň ochranná ( dle ÚPO Buzice)
Hlavní využití:
Plocha je určena pro založení zeleně pro účely ochrany zastavěného území, které plní
funkci izolační a kompoziční.
Přípustné využití:
- pozemní komunikace související s obsluhou území;
- plochy zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci;
- související dopravní a technická infrastruktura, terénní úpravy.
Nepřípustné využití:
- umisťování staveb, zařízení a činností, nesouvisejících s vymezeným způsobem využití

STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Plocha změny č. je umístěna ve volné krajině na hranicích s katastrem Skaličan v pohledově
nepříliš exponované lokalitě v sousedství rybníku Vilímec.
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- hmota staveb a zařízení nesmí narušit obraz sídla a krajiny. Preferovány budou
horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nových nežádoucích pohledových
dominant v krajině
- v rámci areálu FVE řešit nízkou a středně vysokou zeleň po jeho obvodu vhodné druhové
skladby zajištující začlenění lokality do krajiny se zohledněním dálkových pohledů
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7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně
prospěšných opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací
dokumentaci a jde-li o
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné
k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšná opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými
přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES a ochranu
archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území.
Jedná se o soukromou investici, veřejně prospěšné stavby nejsou vymezeny, územní systém
ekologické stability není měněn. V rámci územního plánu nejsou navrženy veřejně prospěšné
stavby a veřejně prospěšná opatření. Žádné objekty nejsou navrženy k asanaci.

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo
Nejsou vymezeny.

9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Netýká se, nebyla řešena.

10. Plochy a koridory územních rezerv, jejich možné budoucí využití
Nejsou vymezeny.

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti
Územní studie není na žádnou plochu předepsána.

12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v
rozsahu podle přílohy č. 9 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Zpracování regulačního plánu není pro žádnou lokalitu předepsáno.

13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace změny č. 3 nebyla stanovena.
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14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Nebyly vymezeny.

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
Textová část návrhu Změny č.3 územního plánu obce Buzice obsahuje celkem 6 stran
Grafická část návrhu změny č. 3 obsahuje celkem 2 přílohy
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II. Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Buzice - Textová část
I. Textová část
1. Úvod
Územní plán obce Buzice byl schválen zastupitelstvem obce Buzice dne 22. 2. 2002.
Změna č. 1 byla schválena 25.3. 2004, obecně závazná vyhláška o závazných částech ÚPO a
nabyla účinnosti 10.4.2004, změna č. 2 byla vydána 30.3.2010 usnesením č. 3/2/2010 a nabyla
účinnosti 15.4.2010.
Řešení změny č.3 ÚPO je omezeno pouze na dotčenou lokalitu. Rozsah a charakter změny
v území neovlivní celkovou urbanistickou koncepci obsaženou v platném územním plánu obce.

2. Výsledek přezkoumání územního plánu - Soulad návrhu
územního plánu
2.1.

Soulad s politikou územního rozvoje

2.2.

Soulad územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Vyhodnocení z hlediska souladu s politikou územního rozvoje.
Návrh změny č. 3 ÚPO Buzice je v souladu s politikou územního rozvoje.
Politika územního rozvoje České republiky 2008(dále jen PÚR ČR), schválená usnesením
vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009. V politice územního rozvoje není zahrnuto správní území obce
Buzice do žádné vymezené rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Území obce Buzice není součástí
vymezené specifické oblasti. Na území obce Buzice se nachází koridory veřejné infrastruktury.

Vyhodnocení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Změna č. 3 ÚPO Buzice je v souladu s ÚP VÚC Písecko-Strakonicko.
Územní plán velkého územního celku Písecko-Strakonicko (dále ÚPVÚC PíseckoStrakonicko). Jedná se o dokumentaci, která byla schválena usnesením Zastupitelstva
Jihočeského kraje číslo 244/2004/ZK ze dne 14. 9. 2004. Závazná část byla vymezena obecně
závaznou vyhláškou Jihočeského kraje č. 8/2004 ze dne 5. 10. 2004 a nabyla účinnosti dne 2. 11.
2004. Změna č. 1 a změna č. 2 ÚPVÚC Písecko-Strakonicko neřeší území obce Buzice.
ÚPVÚC Písecko-Strakonicko nevymezuje na řešeném území žádný jev.
Jevy na území obce Buzice jsou změnou respektovány. Jedná se o V 12 Myštice - napojení na
Vodárenskou soustavu Jižní Čechy, V 8 Blatná - napojení na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy, P
4 VTL přívod od Blatné k obci Buzice,, E 6 Blatná – výstavba rozvodny, včetně vedení 110kV v
trase
Žádný z výše zmíněných koridorů (V12, V8, P4, E6) neprochází územím řešeném změnou č. 3.
Z hlediska širších vazeb nedojde k ovlivnění, vymezené koridory budou respektovány.
Změna č. 3 ÚPO Buzice je v souladu s pořizovanými zásadami územního rozvoje.
Zásady územního rozvoje kraje (ZÚR) pořizuje v současné době Krajský úřad – Jihočeský kraj
Zpracování změny č. 3 ÚPO Buzice bylo koordinováno s touto doposud nevydanou územně
plánovací dokumentací. Na území území Buzice je vymezen koridor vodovodu nadmístního
významu V17 Kožlí – Myštice – Buzice (záměr propojení obcí a sídel Buzice, Buzičky, Laciná,
Myštice, Kožlí, Chrást a Svobodka). Koridor vodovodu V17 leží mimo území řešené změnou č. 3
ÚPO Buzice
Ve východní části katastru jsou vymezeny prvky regionálního Územního systému ekologické
stability: biocentrum RBC 851 Buzičky, biokoridor RBK 278 Hliniční vrch – Buzičky, biokoridor
RBK 279 Buzičky - Sedlická obora
RBC 851, RBK 278, RBK 279 leží mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO Buzice
Rozvojové osy a plochy nadmístního významu nejsou na území obce Buzice vymezeny.
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2.3.
Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Změnou nedojde k porušení vytvořených podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území i
vyváženého vztahu pro udržitelný rozvoj území tj. vyváženého hospodářského rozvoje, sociální
soudržnosti a kvalitních životních podmínek, které jsou územním plánem vytvořeny. Přijaté
řešení přispěje ke zlepšení předpokladů pro udržitelný rozvoj celého správního území obce
Buzice.
Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu obce, pouze vymezuje a
definuje zastavitelnou plochu (plocha výroby a skladování) a plochu nezastavěného území
(ochranná zeleň).
Hodnoty území zůstávají shodné dle jejich vymezení v územním plánu.
Ochrana kulturních hodnot
nemovité kulturní památky
· řešením změny č. 3 nedojde k narušení těchto hodnot území - nemovité kulturní památky
zapsané v ÚSKP jsou respektovány.
území s archeologickými nálezy
· řešené území je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy - při zemních
pracích postupovat v souladu s platnou legislativou.
hodnoty kulturního dědictví:
· ÚPO Buzice vymezuje hodnoty místního významu přispívající k zachování kulturního dědictví
a identitě obce - v řešeném území změny č. 3 se nenacházejí.
Ochrana přírodních hodnot území
· ÚPO Buzice vymezuje přírodní hodnoty území, které vystihují přírodní charakteristiky
řešeného území - v řešeném území změny č. 3 se nenacházejí.
Ochrana zdravých životních podmínek
· změna č. 3 nemá dopady na ochranu veřejného zdraví před rizikem nadměrného hluku a
vibrací.
Ochrana nezastavěného území
· Požadavky nejsou stanoveny.

2.4.
Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Návrh změny č. 3 byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 22,
§§ 50 až 53, § 55 a § 188 odst.(4) a s použitím §§ 171 až 174 správního řádu. Obsah
dokumentace je v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“) a
v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky.
Změna č. 3 se stane součástí ÚPO jako samostatná příloha a bude uložena společně s ÚPO.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení § 11 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění fotovoltaické elektrárny
jako „plocha výroby a skladování“. Plocha pro umístění zeleně je „ochranná zeleň“ není
stanovena podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., jedná se, na základě § 3 odst. (4) o jiný způsob
využití, než stanovují ustanovení §§ 4 až 19 této vyhlášky. Způsob využití „ochranná zeleň“ byl
zvolen z důvodu konkrétnější specifikace plochy, kdy se jedná výhradně o zeleň izolující plochu
výroby a skladování od okolního území.

2.5.
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4), popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
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Změna č. 3 je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu změny č. 3 byla
v rámci společného jednání uplatněna stanoviska dotčených orgánů, jejichž požadavky byly
v návrhu pro veřejné projednání respektován. Nebyly vzneseny žádné rozpory.
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů:
Ochrana veřejného zdraví: Změna č. 3 ÚPO nevyvolá negativní účinky na veřejné zdraví.
Civilní ochrana: Změna č. 3 ÚPO nevyvolá potřebu měnit stanovení civilní ochrany v ÚPO
Požární ochrana: Zachována jako v ÚPO
Ochrana a bezpečnost státu:V řešeném území se nenachází žádný objekt pro obranu státu.
Přes území neprochází radioreléové trasy.
Ochrana ložisek nerostných surovin: Na řešeném území se nenachází žádné ložisko
nerostných surovin.
Ochrana geologické stavby území:
V řešeném území nevzniká potřeba chránit geologickou stavbu území.
Poddolovaná území: V řešeném území se nenachází poddolované území.
Ochrana před povodněmi: Na řešeném území není vyhlášeno záplavové území.
Vyhodnocení požadavků DO, požadavků Krajského úřadu, podnětů a připomínek
k návrhu zadání změny č.3:









Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, stanovisko ze dne 7. 12. 2010, č.j.
45718/2010/03100 z hlediska využívání nerostného bohatství a těžby nerostných
surovin - bez připomínek
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České
Budějovice, stanovisko ze dne 5. 8. 2010 č.j. 64671/ENV/10, 1025/510/10,
stanovisko z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství – bez připomínek.
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
ze dne 26. 8. 2010 pod č.j. KUJCK 28727/2010 OZZL/2,
Z hlediska zák. č. 334/1992 Sb.: Rozvojová zastavitelná plocha pro výrobu a
skladování je navržena v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu a
z pohledu ochrany ZPF se toto řešení jeví jako nepřijatelné. Návrh bude mít negativní
dopad na organizaci ZPF, fragmentaci krajiny. Lokalita je vymezena v uceleném bloku
zemědělské půdy tak, že zůstává zbytková plocha, težko využitelná (směrem
k rybníku).
Z hlediska zák. č. 114/1992 Sb.: Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území
v působnosti KÚ-JčK.
Z hlediska zák. č. 100/2001 Sb.: Uvedený návrh zadání nestanoví rámec pro umístění
záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona, nejedná se o koncepci podle § 10a tohoto
zákona a z tohoto důvodu nepodléhá zákonu.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice, ze dne 20. 8.
2010, č.j. 6863/10 HOK.ST- souhlas.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum České Budějovice, ze
dne 1. 9. 2010, č.j. SÚJB/OPZ/20411/2010, bez připomínek.
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko ze dne 17. 8. 2010 č.j.
11239/42384-ÚP/2010-7103/44 - bez požadavku.
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, České
Budějovice – stanovisko,č.j. 915/10/31.103/Ka ze dne 21. 7. 2010 - bez požadavků.
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Obvodní báňský úřad Příbram, stanovisko ze dne 29. 7. 2010 č.j.1466/10/07,
stanovisko z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., bez požadavku, z hlediska zákona č.
61/1998 Sb., není v evidenci dobývacích prostor - bez požadavku

Městský úřad Blatná, státní památková péče, č.j. 8165/2010/99 ze dne 19. 8.
2010 – státní památková péče neuplatňuje své zájmy.
 Hasičský záchranný sbor Strakonice ze dne 5. 8. 2010, č.j. HSCB-3691-2/2010 UOST – Koordinované stanovisko - souhlas.
 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice Palackého nám. 1090, 38627
Strakonice č.j. PÚ/510/2010-MH ze dne 27. 7. 2010 – sdělení, že nebylo zahájeno
řízení o komplexních pozemkových úpravách. Bez připomínek a požadavků.
Požadavky krajského úřadu na obsah změny č. 3:
Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, č.j.KUJCK26117/2010 OREG/2 ze
dne 6. 8. 2010 – neuplatňuje požadavky.
Vyhodnocení stanovisek DO, Krajského úřadu, sousedních obcí k návrhu změny č.3
(společné jednání):












Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, stanovisko ze dne 21. 7. 2010, č.j.
29230/2010/03100 z hlediska využívání nerostného bohatství a těžby nerostných
surovin - bez připomínek
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
ze dne 10. 1. 2011 pod č.j. KUJCK 826/2011 OZZL/Kul, orgán ochrany ZPF z hlediska
ochrany ZPF –souhlas s předloženým návrhem v celkovém rozsahu 2,9 ha zemědělské
půdy.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha, Regionální centrum České
Budějovice, ze dne 16. 12. 2010, č.j. SUJB/OPZ/28966/2010 – bez připomínek.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Divize rozvoje dopravy, pracoviště Praha,
dne 8. 12. 2010, zn. UP/5191/10 – bez připomínek.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Divize rozvoje dopravy, pracoviště Praha,
dne 11. 8. 2010, zn. UP/3447/10 – bez připomínek.
Vojenská ubytovací správa Praha – ze dne 10. 3. 2011, č.j. 2294/47543-ÚP/20117103/44, na základě pověření min. obrany ČR č.j. 302/2008-8764 ze dne 7. 2. 2008,
vydaného ve smyslu ust. § 7, odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., - Souhlas.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum České Budějovice, ze
dne 16. 12. 2010, č.j. SÚJB/OPZ/28966/2010, bez připomínek.
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, České
Budějovice – stanovisko,č.j. 915/11/31.103/Ka ze dne 3. 3. 2011 - souhlas.
Hasičský záchranný sbor Strakonice ze dne 20. 12. 2010, č.j. HSCB-3691-4/2010
UO-ST – Koordinované stanovisko souhlas.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice Palackého nám. 1090, 38627
Strakonice č.j. PÚ/890/2010-MH ze dne 3. 12. 2010 – sdělení, že nebylo zahájeno
řízení o komplexních pozemkových úpravách. Bez připomínek a požadavků.

Posouzení krajským úřadem před vydáním:
Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, č.j.KUJCK3010/2011 OREG/2 ze
dne 8. 2. 2011
Neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska §51 odst. (2) stavebního zákona.
Doporučení v rámci poskytování odborné a metodické pomoci obcím podle ustanovení §67
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jenž obsahuje 6
bodů v rámci poskytování odborné a metodické pomoci obcím:
Odst. 1) Z přiložené dokumentace je zřejmé, že napojení uvažované FV elektrárny na vedení VN
je řešeno mimo území obce Buzice. Není však zřejmé, zda napojení bylo s městem Blatná
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projednáno.
Odst. 2) Textová část, kap. 6 – je nutné odůvodnit vymezení ploch s jiným způsobem využití, než
je stanoveno v §§4-19 vyhl. Č.501/2006 Sb.
Odst. 3) Odůvodnění, kap. 1.– v poslední větě druhého odstavce nahradit výraz „konceptu
změny“ výrazem „návrhu změny“.
Odst. 4) Odůvodnění, kap. 6.– ochranné pásmo FVE není udávaných 5m, ale dle energetického
zákona 20m.
Odst. 5) Grafická část, doplnit výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední obce,
především na k.ú. Skaličany.
Odst. 6) Doporučujeme, aby výše uvedené požadavky byly promítnuty do stanoviska
s požadavky na úpravu dokumentace před veřejným projednáním, které je nutno vést již nad
dokumentací s provedenými úpravami. Upozorňujeme také na povinnost opatření ÚP záznamem
o účinnosti a dodržení zásad evidence územně plánovací činnosti a ukládání a poskytování
územních plánů podle § 6, § 162 a § 165 stavebního zákona.

3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
V řešeném území změny č.3 ÚPO se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad –
Jihočeský kraj v souladu s ustanovením § 45 i tohoto zákona vydal k návrhu zadání stanovisko,
že uvedený návrh nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené
soustavy území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000) na
území ve správní působnosti krajského úřadu.
Požadavek na zpracování posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů nebyl v zadání změny územního plánu uplatněn.
U změny územního plánu tedy nebylo zpracováno posouzení vlivů změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů změny na životní prostředí.
Částečná podpora ekonomického pilíře udržitelného rozvoje je dána budoucí výstavbou
fotovoltaické elektrárny, která při dohodách s investorem pomůže i ekonomickému rozvoji obce.

3.1.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 6

Netýká se, nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.


Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
ze dne 26. 8. 2010 pod č.j. KUJCK 28727/2010 OZZL/2,
Z hlediska zák. č. 114/1992 Sb.: Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území
v působnosti KÚ-JčK.
Z hlediska zák. č. 100/2001 Sb.: Uvedený návrh zadání nestanoví rámec pro umístění
záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona, nejedná se o koncepci podle § 10a tohoto
zákona a z tohoto důvodu nepodléhá zákonu.

3.2.
sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 6 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Netýká se, nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Navržená změna č. 3 ÚPO Buzice vychází z aktuálních potřeb investora a obce, zohledňuje
požadavky dotčených orgánů dle jejich vyjádření k zadání.
Řešením změny č. 3 nedochází k narušení podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený
vztah: hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.
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VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Lokalita řešeného území leží na severním okraji katastru Buzice, nenavazuje na zastavěné
území, je určena především pro realizaci fotovoltaické elektrárny, na pozemcích investora p.č.
887/1, p.č. 887/2, výměra 2,9 ha. V případě zániku fotovoltaické elektrárny bude tato plocha
navrácena do zemědělského půdního fondu, budou odstraněné všechny stavby v této ploše
včetně oplocení.
URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce není změnou dotčena.
Změna č. 3 rozšiřuje zastavitelné plochy o plochy pro fotovoltaickou elektrárnu a o plochy
zeleně ochranné na severním okraji katastru Buzice.
Zdůvodnění řešení změny č. 3:


Z 3/1 – jedná se o zohlednění záměru investora a zároveň vlastníka pozemku v
souladu se záměry obce rozšířit své zastavitelné plochy o plochy pro vybudování
fotovoltaické elektrárny

Účelem je vybudování fotovoltaické elektrárny - dočasné stavby - na dobu max. 30 let - na pozemku
p.č. 887/1 v k.ú. Buzice na celkové rozloze 2,3 ha, instalovaný výkon je 2,3 MWp. V současné době
jsou budoucí stavbou dotčené pozemky využívány k zemědělské činnosti - produkce rostlinné
výroby.
Z hlediska stavebního se jedná o jednoduchou technologickou stavbu, na kterou nejsou z hlediska
stavebního, pro její prefabrikovanost jednotlivých dílů a částí a modulárnost stavebních prvků a
osazovaných potřebných technologických částí kladeny žádné mimořádné požadavky.
Stavba FVE je stavbou, jejíž konstrukce je vystavěna nad terénem do výše max. 3,5 m, část
elektroinstalace (propojovací kabely a zemnění) pak v zemi. Nadzemní část sestává z nosné
příhradové ocelové konstrukce, na které jsou uchyceny FV panely a sběrné el. kabely s rozvodnými
skříňkami. Konstrukce je situována v řadách, plocha bude panely zakryta z cca 19 %.
Objekt FVE bude po celém obvodu oplocen drátěným pletivem o výšce 180 cm. Ochranné pásmo činí
20m od oplocení areálu FVE.
Doba životnosti FVE – cca 25 let + 2-3 roky doba biologické rekultivace pozemků. Stavbou FVE
nedojde ke změně profilu původního terénu - nebudou prováděny terénní úpravy. Zemní rýhy
vyhloubené pro pokládku elektrických a zemnících kabelů budou zahrnuty a urovnány do
původního stavu terénu. Množství dešťových srážek dopadajících na plochu se nemění - množství
zůstává stejné jako před instalací FVE.
Pozemky zastavěné FVE budou zatravněny, z dosavadní "orné půdy" tak vznikne "trvalý travní
porost" na dobu stavby s možností opětovného rozorání po ukončení životnosti FVE (dočasného
odnětí ze ZPF). Plochy budou udržovány kosením, popř. pasením. Zatravnění bude mít příznivý
účinek na zasakování srážkových vod a přispěje i k protierozní ochraně půdy a kladným vlivem na
zvýšeni hladiny podzemních vod. Zakrytá plocha pod panely (cca 19 % rozlohy) bude částečně
během dne průběžně zastíněna, současně, vzhledem k nedopadajícím srážkám více vysušena, čímž
bude zapříčiněna vyšší jímací schopnost plochy při přívalových srážkách.
Po ukončení odnětí ze ZPF bude provedeno kompletní odstranění FVE a 2-3 letá rekultivace
zemědělských pozemků za účelem obnovení produkčních schopností.
vliv na faunu - nepředpokládá se - prostor FVE neomezuje pohyb ptáků a drobných živočichů.
Předpokládá se zlepšení podmínek pro malé živočichy a pro výskyt hmyzu vázaných na travní
ekosystémy.
vliv na floru - předpoklad zlepšení - doposud využíváno pro velkovýrobni pěstování zemědělských
plodin.
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Z 3/2 – zdůvodnění viz. kap. Údaje o splnění zadání

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO FV PANELY

Prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu
Z důvodu možného narušení krajinného rázu jsou pro danou plochu fotovoltaické elektrárny
definovány podmínky využití území.
Začlenění lokality fotovoltaické elektrárny včetně jejího přirozenějšího přechodu do volné
krajiny je dále řešeno:



zelení navrženou podmínkami využití ploch v rámci vlastní lokality fotovoltaické
elektrárny
ochrannou zelení (Z3/2) navrženou ve vazbě na fotovoltaickou elektrárnu

Ochrana krajinného rázu
Blatensko je starou rybníkářskou oblastí 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 terénních dominant, georeliéf je jemně členitý.
Typickou část regionu zabírá žulová pahorkatina s acidofilními doubravami a drobnými
depresemi s luhy a olšinami.
Lesní porosty jsou v naprosté většině tvořeny kulturními bory a smrkovými porosty, na
odlesněných plochách převažují pole, méně jsou zastoupeny louky (většinou meliorované) a
pastviny. Vliv lidské činnosti je patrný zejména na odlesnění krajiny, plošně střední či menší lesy
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a lesíky jsou vázané zejména na terén, pahorkatiny jsou až středně zalesněné. Vzhledem
k přizpůsobování krajiny těžké mechanizaci došlo v území k zvětšování honů, plošnému
odvodnění pozemků, částečnému zatrubnění vodotečí, k rušení remízků i k odstraňování
soliterních dřevin, změně polních komunikací apod., které bránily těmto záměrům. Poškozena
krajina byla i rušením rybníků. Těmito zásahy a zejména jejich kombinací dosáhla labilita cenóz
zvýšeného stupně a vyžaduje dodatečné náklady na nejrůznější ekologická opatření.
Trvalé travní porosty řeší potřebu zeleného krmení hospodářských zvířat formou
intenzivního způsobu hospodaření, porosty jsou druhově chudé, což platí v plné míře i pro
pastviny. Přirozené a přírodě blízké porosty se mimo lesní prostředí vyskytují především blízko
Lomnice a na výsušných lokalitách.
Cenné přírodní lokality jsou chráněny v několika maloplošných ZCHÚ, v oblasti nejsou žádné
rozsáhlejší chráněné plochy.
Měřítko krajiny je převážně velkovýrobní s intenzivní zemědělskou výrobou, v sídlech jde o
měřítko obytné.
V oblastech s částečně dochovaným krajinným rázem je nutno dodržovat tato obecná
pravidla:
 V krajině je možno podmíněně umísťovat stavby či jiná zařízení, s tím že budou
odcloněny středně vysokou vegetací. Odclonění může být jak liniemi, tak i
doprovodnou plošnou výsadbou.
 Stavby lze otevřít úzkými dálkovými průhledy do krajiny, musí však být zásadně
přízemní.
 Je třeba se vyvarovat výsadeb geograficky nepůvodních či nezdomácnělých dřevin
(mimo jádrová území intravilánů sídel).
Lokalizace fotovoltaické elektrárny na k.ú. Buzice je vzhledem k terénním podmínkám a
dočasnosti stavby přijatelná. V sousedství navržené lokality pro změnu č.3 je na rybníku
Vilímec a z jihu na rybníku Krejčí položeno lokální biocentrum, navržený záměr stavby FVE
tyto skladebné části ÚSES neovlivňuje.
Realizací navrhované stavby fotovoltaické solární soustavy vznikne výškově nevýznamná,
ale plošně rozsáhlá stavba, plocha změny není součástí významného krajinotvorného
horizontu, ani nevytváří novou významnou pohledovou dominantu, která by se projevila v
dálkových pohledech. Tomu brání i umístění plochy v pohledově neexponované poloze vedle
rybníka, kde je odcloněna konfigurací terénu – pahorky a vyvýšeninami se segmenty vzrostlé
zeleně.
K narušení krajinného rázu nedojde vzhledem k předpokládané výšce zařízení (3,5 m).
Významný negativní vliv na krajinný ráz nebude mít ani oplocení areálu FVE – po jeho obvodu
bude realizována výsadba pruhu středně vysoké zeleně. Dále je ve vazbě na fotovoltaickou
elektrárnu podél polní cesty navržena plocha ochranné zeleně. Vzhledem k funkčnosti FVE není
možné v její těsné blízkosti realizovat výsadbu vysokých dřevin, proto je doporučena výsadbu
nižších domácích druhů dřevin jako např.:
dřišťál obecný (Berberis vulgaris), dřín (Cornus mas), líska obecná (Coryllus avellana),
zimolez (Lonicera tatarica, L.xylosteum), brslen (Euonymus europaea, E. verrucosa), hloh
(Crataegus monogyna).
Kosterními dřevinami podél polní cesty mohou být např. být duby (dub letní - Quercus
robur), javory (mléč, klen i babyka – Acer plataniodes, A. pseudoplatanus, A. campestre), lípy
(Tilia cordata i platyphylla).
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Vymezení ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Plochy přestavby nejsou změnou č. 3 vymezeny.
Základní systém sídelní zeleně navržený v ÚPO Buzice je rozšířen o plochu ochranné zeleně
(Z3/2), dotvářející prostor mezi v ÚP navrženou plochou pro fotovoltaickou elektrárnu (dílčí
změna Z3/1) a účelovou komunikací.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES
Změna č.3 respektuje koncepci krajiny, nevyvolává dopad do ploch a prvků ÚSES.
Prostupnost krajiny
Přístupové cesty pro možný přístup při obhospodařování zemědělských a lesních pozemků
nejsou změnou č. 3 dotčeny.
Protierozní opatření, ochrana před povodněmi a přívalovými vodami
Plocha změny č.3 je situována mimo území vyžadující řešení protierozních opatření a
extravilánových vod.
V řešeném území nejsou stanovena záplavová území.
Rekreace
Změna č.3 neklade požadavky na plochy určené k rekreaci.
Dobývání nerostů
Změna č.3 neklade požadavky na plochy určené k dobývání nerostů.
Vodní plochy a toky
Změna č.3 neklade požadavky na plochy vodní a vodohospodářské.
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A
VYBRANÉ VARIANTY
Koncepce dopravní infrastruktury
Koncepce dopravní infrastruktury, vymezená v ÚPO Buzice se nemění.
obsluha řešeného území
Lokalita změny č. 3 budou dopravně obsloužena ze stávající účelové komunikace – mezi
Buzicemi a silnicí II/175 z Blatné do Myštic (u Skaličan).
Koncepce technické infrastruktury
vodní hospodářství, energetika, spoje
Změna č.3 nemá vliv na celkovou koncepci zásobování vodou, odkanalizování, zásobování el.
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energií, spoje, plynem a teplem.
Řešení změny č. 3 nevyvolává požadavky na vymezení ploch a koridoru pro technickou
infrastrukturu. Dle předložených podkladů byly připojovací podmínky k napojení navrhované
FVE na rozvodný energetický systém projednány s provozovatelem EON Česká republika, s.r.o,
pro navrhovanou výrobnu elektrické energie o předpokládaném el. výkonu 2,3 MW, která je
situována na p.č. 887/1, k. ú. Buzice, se předpokládá napojení na rozvodný systém VN 22kV
zemním kabelovým vedením VN o délce cca 600 m z katastru Skaličan – kmenová linka Blatná
přes zemědělské pozemky. Konkrétní napojení lokality pro fotovoltaickou elektrárnu (Z3/1) na
vedení VN bude řešeno v následujících stupních projektové dokumentace.
Střet navržené plochy pro fotovoltaickou elektrárnu (Z 3/1) s limity technické infrastruktury
je řešen v části I. kap. 3. Vymezení zastavitelných ploch. Pro lokalitu jsou stanoveny podmínky
využití plochy s tím, že ochrana technické infrastruktury bude řešena až v navazujících řízeních.
nakládání s odpady
Změna č.3 neklade nároky na nakládání s odpady.
Koncepce občanské infrastruktury
Změna č.3 neovlivní základní koncepci občanského vybavení, schválenou v ÚPO Buzice, nemá
požadavky na rozmístění a kapacitu občanského vybavení.
Koncepce veřejných prostranství
Změna č.3 neovlivní základní koncepci veřejných prostranství, schválenou v ÚPO Buzice.
SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU PŘÍRODNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Vytvoření předpokladu trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot
území je řešením změny č. 3 územního plánu obce Buzice respektováno.
Hodnoty území zůstávají shodné dle jejich vymezení v územním plánu.
Ochrana kulturních hodnot
nemovité kulturní památky


řešením změny č. 3 nedojde k narušení těchto hodnot území - nemovité kulturní
památky zapsané v ÚSKP jsou respektovány.

území s archeologickými nálezy


řešené území je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy - při zemních
pracích postupovat v souladu s platnou legislativou.

hodnoty kulturního dědictví:


ÚPO Buzice vymezuje hodnoty místního významu přispívající k zachování kulturního
dědictví a identitě obce - v řešeném území změny č. 3 se nenacházejí.
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Ochrana přírodních hodnot území


ÚPO Buzice vymezuje přírodní hodnoty území, které vystihují přírodní charakteristiky
řešeného území - v řešeném území změny č. 3 se nenacházejí.

Ochrana zdravých životních podmínek


změna č. 3 nemá dopady na ochranu veřejného zdraví před rizikem nadměrného hluku
a vibrací.

Ochrana nezastavěného území


požadavky nejsou stanoveny.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Řešením změny č.3 ÚPO nedochází k narušení podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj.
vyvážený vztah: hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních
podmínek.
Dopady na životní prostředí nepřesahují rozumnou míru, přípustnou z hlediska ochrany
hodnot území a neobnovitelných zdrojů.

5. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení

potřeby vymezení zastavitelných ploch
Plochy navržené platným územním plánem byly přehodnoceny dle současných potřeb,
požadavků a možností, rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá současným a
výhledovým potřebám obce. Přehled podává č. I.1 Výkres základního členění území.

6. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území
Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na
zpracování změny č.3 ÚPO.
Změna č. 3 ÚPO Buzice nevyvolává změny vůči sousedním obcím a nekoliduje s jejich
územně plánovací dokumentací.
Návrh změny č. 3 ÚPO Buzice je v souladu se zásadami Politiky územního rozvoje České
republiky schválené vládou ČR dne 20.7.2009.
Řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti nebo osy, ani není zařazeno do
specifických oblastí. Na území obce Buzice se nenachází žádný z koridorů veřejné
infrastruktury.
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nabyly účinnosti dne 7. listopadu 2011, obsah
navrhované změny č. 3 územního plánu obce Buzice s nimi není v rozporu.

7. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zadání pro vypracování změny č. 3 územního plánu obce Buzice bylo schváleno zastupitelstvem
obce Buzice na svém zasedání 16.11.2010.
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Návrh změny územního plánu byl zpracován v souladu s tímto zadáním, návrh změny územního
plánu toto zadání a požadavky dotčených orgánů respektuje, v zadání nebyla stanovena nutnost
zpracování konceptu ani zpracování variant řešení.
Řešené území změny č. 3 bylo oproti zadání rozšířeno o zbytkovou plochu zemědělské půdy o
výměře 0,6 ha na p. č. 887/2, k. ú. Buzice, která byla zařazena do ploch zeleně ochranné a
izolační (ZO) – 3/2, která přispěje lepšímu začlenění fotovoltaické elektrárny do krajiny, dalším
důvodem vymezení ploch zeleně je problematické využití zbytkových ploch zemědělské půdy,
nacházejících se mezi navrženou fotovoltaickou elektrárnou a stávající účelovou cestou.
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Požadavky splněny.
Širší územní vztahy
Vzhledem k lokalizaci plochy řešené změnou č. 3 na hranici se sousedním k.ú. Skaličany, jenž je
součástí města Blatná, bude změna č. 3 byla změna č. 3 koordinována zejména s územně
plánovací dokumentací města Blatná, kdy se jedná o územní plán sídelního útvaru města Blatná,
změnu 1 – 3 ÚPnSÚ Blatná a současně pořizovanou změnu č. 4 ÚPnSÚ Blatná.
a) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Limity v území obsažené v ÚAP ORP Blatná jsou do změny č. 3 ÚPO Buzice převzaty
a respektovány.
b) Požadavky na rozvoj území obce
Vymezení dalších zastavitelných ploch změnou územního plánu je v souladu s požadavky na
rozvoj území obce, i ustanovením § 55 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.
c) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
Urbanistická koncepce stanovená v ÚPO Buzice je zachována, z hlediska prostorového
uspořádání nedošlo ke změnám prostorové struktury v řešeném území, změna nemá podstatný
vliv na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, ani na koncepci veřejné
infrastruktury. V souladu.
d) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Změna č. 3 nemá vliv na koncepci dopravního řešení. Změna č.3 je řešena ve volné krajině,
rozvojová zastavitelná plocha zůstane obsloužena stávající účelovou komunikací.
Zásobování vodou - koncepce ÚPO se nemění.
Odkanalizování - koncepce ÚPO se nemění.
Zásobování el. energií - koncepce ÚPO se nemění. Navržená změna bude napojena na stávající síť
podzemním kabelem VN. V souladu.
e) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
V rámci soustavy Natura 2000 nebyla v katastrálním území Buzice vymezena Evropsky
významná lokalita.
V rámci soustavy Natura 2000 nebyla v katastrálním území Buzice vymezena Ptačí oblast.
Změna č. 3 ÚPO Buzice respektuje prvky územního systému ekologické stability, obsažené v
územním plánu. V sousedství navržené lokality pro změnu č.3 je na rybníku Vilímec a z jihu na
rybníku Krejčí položeno lokální biocentrum, navržený záměr stavby FVE tyto skladebné části
ÚSES neovlivňuje.
Změna č. 3 ÚPO Buzice nemá negativní dopad na památkově chráněné objekty.
Krajinný ráz a charakter zástavby není změnou č.3 ÚPO dotčen.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou změnou č. 3 splněny.
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
V návrhu změny č. 3 ÚPO nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná
opatření. V souladu s požadavky.
g) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Splněny. V souladu s požadavky.
h) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
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Splněny. V souladu.
h) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. V souladu
s požadavky.
Je vymezena plochy výroby a skladování a plocha zeleně. Požadavky zadání jsou splněny.
i) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
V souladu s požadavky.
j) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Splněny.
k) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Na základě zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě stanoviska odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví krajského úřadu Jihočeského kraje, není vyhodnocení požadováno.
l) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Nebyly požadovány.
m) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a
počtu vyhotovení
Požadavky splněny.
Návrh změny č.1 ÚPO je zpracován podle požadavků zadání a přílohy č.7 k vyhlášce
č.500/2006 Sb.

8. Další vyhodnocení
Další vyhodnocení nejsou provedena, neboť návrh změny č.3 nebyl variantní ani nebyl
zpracován nový návrh, dále zastupitelstvo obce nevrátilo návrh změny č. 3 k přepracování.

8.1. Vyhodnocení
se
schváleným
výběrem
nejvhodnější
podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2
zákona

varianty
a
stavebního

Návrh změny ÚPO byl vypracován jako invariantní.

8.2. Vyhodnocení s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona

v případě

Krajský úřad ve svém stanovisku neupozornil na nedostatky z hlediska zajištění koordinace
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vtahy a z hlediska souladu s PÚR a ZÚR.

8.3. Vyhodnocení s pokyny k úpravě návrhu dokumentace v případě postupu
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona
Nenastala situace nesouhlasu zastupitelstva obce s předloženým návrhem ÚP.

8.4. Vyhodnocení s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o
jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3
stavebního zákona
Změna č. 3 ÚPO je v souladu s rozhodnutím o pořízení.

9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
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v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Změna č. 3 ÚPO neobsahuje záležitosti nadmístního významu.

10.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve
smyslu vyhlášky 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou se
upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č.
10/1993 Sb., § 3 (k paragrafu 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání
půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb.
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace
Vyhodnocena je pouze rozvojová plocha určená návrhem změny č. 3 ÚPO Buzice, zabírající
zemědělskou půdu. Označena je číselně a vyhodnocena v tabulce. Podkladem pro určení kultur v
jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
Údaje o uspořádání ZPF v území
Druhy pozemků
Orná půda (ha)

359

Zahrady (ha)

6

Trvalé travní porosty (ha)

139

Zemědělská půda celkem (ha)

504

Lesní půda (ha)

216

Vodní plochy (ha)

51

Zastavěné plochy (ha)

9

Ostatní plochy (ha)

58

Celková výměra pozemků (ha)

840

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, více než polovinu z celkové výměry katastru Buzice zabírá
zemědělský půdní fond, přičemž dominantní kulturou je orná půda. Čtvrtina území je pak
pokryta lesem.
Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti
jsou bonitované půdně ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní
půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se
přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy. Příklad kódu BPEJ : 5.50.01
(5- klimatický region, 50- hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem,
substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového

24

Změna č. 3 ÚPO Buzice
režimu v půdě, 01 - číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy).
Půdní jednotky v řešeném území

HPJ 32
HPJ 50

HPJ 67

Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách,
propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech,
granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem
grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných
pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně
těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v
polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při
vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko
odvodnitelné

V lokalitě řešené změnou č.3 ÚPO jsou zastoupeny půdy následujících tříd ochrany:
III.
půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v
územním plánování využít event. pro výstavbu
IV.
půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu
V.
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch
Změna Z3 řeší změnu využití území ZPF v rozsahu 2,9 ha v k.ú. Buzice. Jedná se o zábor
zemědělské půdy.
mimo
zast. zeměděls
území ká půda
(ha)

navrhované využití

výměra
celkem
( ha)

v zast.
území
(ha)

stávající
kultura

plocha
%z
celku

plocha výroby - pro
fotovoltaickou
elektrárnu

2,3

0

2,3

2,3

orná půda

80%

zeleň ochranná

0,6

0

0,6

0,6

trvalý
travní
porost

20%

CELKEM

2,9

0

2,9

2,9

0

100%

Údaje o skutečných investicích vložených do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahové zařízení a pod.) a o jejich předpokládaném porušení
Do řešeného území zasahují odvodněné plochy, vzhledem k charakteru budoucí stavby –
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převážně příhradová ocelová konstrukce pro FV panely – se nepředpokládá narušení
drenážního systému. Dojde-li k zásahu do melioračního zařízení, je nutné provést jeho úpravu
tak, aby nebyla ovlivněna jeho funkčnost. Pro lokalitu jsou stanoveny podmínky využití plochy s
tím, že ochrana zařízení bude řešena až v navazujících řízeních.
Rekultivované plochy se v řešeném území nevyskytují.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby, zemědělských
usedlostech a jejich předpokládaném porušení
Plánovanou výstavbou nedojde k narušení žádných objektů zemědělské prvovýroby,
navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských zařízení.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
Pro k.ú. Buzice nebyly dosud zpracovány pouze komplexní pozemkové úpravy.
Síť zemědělských komunikací
Zůstává funkční, nebude narušena.
Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení
Navržené zastavitelné plochy nezvyšují riziko vodní eroze.
Opatření k zajištění ekologické stability
Vymezení místního územního systému ekologické stability (ÚSES) je změnou č.3
respektováno.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání
( také viz II. URBANISTICKÁ KONCEPCE, Zdůvodnění řešení změny č. 3)
Varianty umístění plochy pro fotovoltaickou elektrárnu byly prověřovány ve fázi přípravy
zadání změny č. 3 ÚPO Buzice - půda na pozemcích vymezených pro stavbu fotovoltaické
elektrárny je s vysokým obsahem skeletu, nepříliš úrodná s malými zemědělskými výnosy. Její
lokalizace v ploše pro podnikatelské aktivity vymezeném platným územním plánem není reálná
jak kvůli majetkoprávním vztahům tak z důvodů nedostatečné výměry její plochy. Vhodnost
umístění fotovoltaických panelů v těsné blízkosti malého sídla s převážně obytnou zástavbou
(bez možnosti jejich lokalizace např. v průmyslové zóně) je navíc poněkud diskutabilní.
Nová zastavitelná plocha pro fotovoltaickou elektrárnu byla proto s ohledem na možnosti
investora a obce, která tento záměr podporuje, navržena na plochách s nižší kvalitou ZPF, dalším
předpokladem byla možnost dopravní obsluhy bez nutnosti budovat novou příjezdovou
komunikaci.
Dojde k dočasnému záboru zemědělské půdy III. a IV.tř. ochrany, navržené zastavitelné
plochy budou využity co nejúčelněji, vynětí ze ZPF bude omezeno na nejnutnější míru.
Nezastavěná zemědělská půda bude zatravněna, budou provedeny opatření k zamezení erozi a
výsadba doprovodné zeleně. Plocha je určena výhradně pro daný účel, po ukončení provozu
zařízení bude rekultivována.
Jedná se o obecně podporované obnovitelné zdroje energie, jejichž uplatnění vyžaduje
poměrně značné plochy pro jejich ekonomický provoz. Na druhé straně je však nutné vzít v
úvahu, že odnětí má dočasný charakter, daný životností fotovoltaických článků a i způsob
uložení těchto článků na ocelové příhradové konstrukci neznamená trvalou ztrátu zemědělského
půdního fondu.
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Navrhovaným řešením nedojde k narušení krajiny a jejích funkcí, případně zhoršení
obhospodařovatelnosti území - zbytková enkláva ZPF mezi stávající účelovou cestou na
Skaličany a fotovoltaickou elektrárnou, nevhodné pro intenzivní hospodaření, byla navržena pro
zeleň ochrannou na pozemku V.tř. ochrany, která doplní systém krajinné zeleně na katastru
Buzic.
Tabulkové vyhodnocení lokality řešené změnou č.3 ÚPO BUZICE
identifikace

Z 3/1
Z 3/2

Využití plochy

Celk.
Druh
výměra pozemk
( m2)
u

BPEJ

Třída
Zast.
ochran
území
y

plocha výroby - pro
fotovoltaickou
elektrárnu

16560
6268

orná

5.50.01 III.
5.32.04 IV.

ne

zeleň ochranná

5760

trvalý
travní
porost

5.67.01 V.

ne

celkem

Poznámka
dočasný zábor
1)

28588

pozn. 1)
dočasný zábor (max. 30 let), výhradně pro fotovoltaickou elektrárnu, po ukončení provozu bude
provedena rekultivace ZPF, součástí stavby bude realizace opatření pro zmírnění dopadu na
krajinný ráz (doprovodná zeleň) a opatření k zabránění větrné a vodní eroze půdy (zatravnění
apod.), funkčnost opatření bude zajištěna během celé doby provozu zařízení.
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají stanoveno ochranné
pásmo 50 m od svého okraje. Pozemky určené k plnění funkcí lesa a ochranné pásmo lesa jsou
vyznačeny ve výkresové dokumentaci.
Vyhodnocení záboru PUPFL
Vyhodnocení důsledků Změny č. 3 ÚPO na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
vychází z vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
V návrhu Změny č. 3 ÚPO nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Do ochranného 50 m pásma lesa navržená lokalita nezasahuje.
II. Grafická část
koordinační výkres
výkres širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních obcí
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
III. Pořízení změny č. 3
A. Postup při pořízení územního plánu
Řešené území změny č. 3 ÚPO Buzice je vymezeno v grafické části této územně plánovací
dokumentace. Návrh změny č. 3 ÚPO Buzice je výsledkem procesu projednávání s Krajským
úřadem-Jihočeský kraj, dotčenými orgány, obcí, pro kterou se tato změna pořizovala, sousedními
obcemi, veřejností, správci síti a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení
změny č. 3 dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, námitky a připomínky z procesu projednávání.
Na svém zasedání dne 13. 6. 2010 rozhodlo Zastupitelstvo obce Buzice o pořízení změny č. 3
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územního plánu obce Buzice (dále též jen „změna“). Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o
pořízení územního plánu byl určen zastupitelstvem obce zastupitel, který bude spolupracovat
s pořizovatelem v oblasti územního plánování (§ 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
„stavební zákon“)).
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání změny č. 3. V návrhu
zadání jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování změny č. 3.
Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a návrh
zadání byl zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení o projednávání zadání na úřední desce Obecního úřadu Buzice. Na oznámení o
projednávání zadání byla uvedena lhůta, ve které může každý uplatnit své připomínky. Dotčené
orgány byly obeznámeny se lhůtou uplatnění požadavků na obsah územního plánu a požadavek
na vyhodnocení vlivů na životní prostředí u pořizovatele. Lhůta pro uplatnění podnětů
sousedních obcí byla též oznámena. Oznámení o projednávání návrhu zadání ze dne 21. 7. 2010,
návrh zadání byl zveřejněn ode dne 22. 7. 2010. Připomínky mohly být uplatněny do 30 dnů ode
dne 22. 7. 2010. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohly DO, KÚ a sousední obce uplatnit
požadavky a podněty. Na základě požadavků a podnětů upravil pořizovatel ve spolupráci se
starostou obce návrh zadání, které bylo předloženo ke schválení. Zadání bylo schváleno dne
16.11.2010 usnesením Zastupitelstva obce Buzice č. 5/2010. Týmž usnesením bylo uloženo
pořizovateli pořídit návrh změny č. 3 ÚPO Buzice.
Protože zadání neobsahovalo požadavek na vypracování konceptu, bylo na základě
schváleného zadání pořízeno vypracování návrhu změny č. 3.
Projektantem návrhu změny č. 3 ÚPO Buzice je Ing. arch. Jiří Augustín, Strnadova 8, 628
00 Brno, autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 02 781. Dokumentace je vypracována podle
stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Pořizovatel oznámil místo a dobu společného jednání o návrhu změny č. 3 oznámením ze
dne 29. 11. 2010. Společné jednání se konalo dne 17. 12. 2010 v kanceláři zástupce pořizovatele.
Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a
obci Buzice. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání. Sousední obce byly obeznámeny se stejnou lhůtou, to znamená 30 dnů ode dne jednání.
V rámci společného jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů. Požadavky na úpravu
vzešlé ze společného jednání byly zapracovány do dokumentace.
Krajskému úřadu byl předložen návrh změny č. 3 společně se zprávou o projednání dne
24. 1. 2011.
Posouzení krajským úřadem bylo vydáno jako stanovisko krajského úřadu dle § 51
stavebního zákona dne 8.7. 2010 pod č.j. KUJCK 22971 /2010 OREG/2.
Na základě stanovisek (požadavků) DO a posouzení krajským úřadem byl návrh změny č.
3 upraven.
Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 3 ÚPO Buzice je ze dne 15. 2. 2011.
Veřejnou vyhláškou ze dne 15. 2.2011 bylo oznámeno zahájení řízení o vydání změny č. 3 ÚPO
Buzice. 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky byl návrh změny č. 3 ÚPO Buzice vystaven
k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci Buzice. Byly přizvány obec Buzice, dotčené
orgány a sousední obce. Veřejné projednání se konalo dne 5. 4. 2011 v zasedací místnosti
obecního úřadu v Buzicích. Návrh změny byl vystaven od 4. 3.2011 do 5. 4. 2011, po dobu 30
dnů, na Obecním úřadu v Buzicích a u pořizovatele. Veřejná vyhláška obsahovala informace o
vystavení návrhu. Dále obsahovala informace o možnosti podání námitek vlastníků pozemků a
podání připomínek každého. Poslední den lhůty pro podání námitek a připomínek byl den
veřejného projednání 5. 4. 2011.
Z veřejného projednání návrhu změny č. 3 je vyhotoven zápis.
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Zápis z veřejného projednání:
- Námitka zplnomocněným zástupcem p. Libuše Barkové, r.č. 645729/2358, paní Irenou
Vohryzkovou, k funkčnímu využití plochy výroba – pro fotovoltaickou elektrárnu,
s požadavkem změny funkce využití výroba – specifické využití stanice bioplyn. Námitka byla
vznesena z důvodu zastavení dotačního titulu na podporu výstavby fotovoltaických elektráren
a tím znemožnění výstavby FVE a její ekonomické výhodnosti, tím došlo k přehodnocení
podnikatelského záměru.
- Stanovisko pořizovatele a obce: Námitce lze vyhovět. Další pořizování bude probíhat tak, že
bude přepracován návrh na funkci výroba – stanice bioplynu, projednán ve společném
projednání s DO dle § 50 odst. 2 SZ a dále vše v souladu s §§ stavebního zákona. Námitka
bude projednána v ZO a bude přeschváleno zadání Zm.č.3 ÚPO.
Z veřejného projednání vzešlo uplatnění námitky.
Námitka s požadavkem změny plochy výroby – fotovoltaická elektrárna na plochu výroby stanice bioplyn. Odůvodněním námitky bylo zastavení dotačního titulu na podporu výstavby
fotovoltaických elektráren a tím znemožnění výstavby fotovoltaické elektrárny a její
ekonomické výhodnosti, tím došlo k přehodnocení podnikatelského záměru.
Z veřejného projednání vzešla připomínka:
Připomínky Krajského úřadu uplatněné během veřejného projednání:
Pro tvorbu upraveného návrhu změny č. 3 Buzice je nutné respektovat zásadu, že kabelové vedení na
správním území jiné obce , zde město Blatná, musí mít svůj průmět do územně plánovací
dokumentace této obce.Je tedy nutné zajistit soulad řešení s navazující ÚPD města Blatná v této části
území, kde má být záměr FTE napojen kabelovým vedením na stávající vedení VN. V případě
nekoordinace tohoto záměru nebude možné vydat kladné posouzení KÚ z hlediska „zajištění
koordinace využívání území“ dle ustanovení § 51 odst. (2) písm. a) stavebního zákona.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 3 s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. Výsledek tohoto přezkoumání je součástí tohoto
odůvodnění.
Zastupitelstvo obce Buzice rozhodlo o vyhodnocení námitky dne 23.4.2013. Zastupitelstvu obce
Buzice byl předložen návrh na vydání změny č. 3 s odůvodněním.
B. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
K návrhu Změny č.3 územní plánu obce Buzice, jehož veřejné projednávání bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou ze dne 26. 7. 2010 byla uplatněna námitka:
Námitka s požadavkem změny plochy výroby – fotovoltaická elektrárna na plochu výroby stanice bioplyn.
Rozhodnutí o námitce:
námitka se zamítá
Odůvodnění :
Na základě dopisu - žádosti firmy VIAN TRADE a.s. ze dne 26.3. 2013, ve kterém Firma
žádá o sdělení využití funkce orná na plochu výroby a skladování se specifickým způsobem
využití fotovoltaická elektrárna na pozemku parc.č. PK 877/1 (výměra 41544 m2 v k.ú.
Buzice lze usoudit, že tímto upouští od námitky vznesené v zastoupení, paní Libuší
Barkovou, na veřejném projednání dne 5.4. 2011. Potom lze vydat rozhodnutí o námitce
v ZO, námitku zamítnout a vydat Změnu č.3 v ZO a tím vyhovět žádosti firmy VIAN
TRADE a.s.
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C. Vyhodnocení připomínek
K návrhu Změny č.3 územní plánu obce Buzice, jehož veřejné projednávání bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou ze dne 26. 7. 2010 byla uplatněna připomínka Krajského úřadu.
Pro tvorbu upraveného návrhu změny č. 3 Buzice je nutné respektovat zásadu, že kabelové vedení
na správním území jiné obce , zde město Blatná, musí mít svůj průmět do územně plánovací
dokumentace této obce.Je tedy nutné zajistit soulad řešení s navazující ÚPD města Blatná v této
části území, kde má být záměr FTE napojen kabelovým vedením na stávající vedení VN.
V případě nekoordinace tohoto záměru nebude možné vydat kladné posouzení KÚ z hlediska
„zajištění koordinace využívání území“ dle ustanovení § 51 odst. (2) písm. a) stavebního zákona
Připomínka bude v návrhu respektována.
Údaje o počtu listů odůvodnění změny č. 3 a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část odůvodnění změny č. 3 obsahuje celkem 20 stran
Grafická část odůvodnění změny č. 3 obsahuje celkem 3 přílohy

Příloha:
1. grafická část Změny č.3 územního plánu obce Buzice obsahuje 2 přílohy
2. grafická část odůvodnění Změny č. 3 územního plánu obce Buzice obsahuje 3 přílohy
Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, podat opravný prostředek.
Upozornění:
Změna č. 3 územního plánu obce Buzice je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena
na Obecním úřadu Buzice, Městském úřadu Blatná, včetně dokladů o jejím pořizování.
Dokumentace opatřená záznamem o účinnosti je poskytnuta stavebnímu úřadu v Blatné a
Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic.
Údaje o vydané změně č. 3 ÚPO Buzice a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace
a její dokladové části možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona
uveřejněny na www. stránkách města Blatná.

…….……………………………..
Miloslava Mašátová
místostarostka obce

………………………………
Václav Maňhal
starosta obce

Opatření obecné povahy (Změna č. 3 ÚPO Buzice) nabylo účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne : 21.12. 2013
Vyvěšeno: 06.12. 2013
Sejmuto: 23.12. 2013
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