Územní plán
Hornosín

Zastupitelstvo obce Hornosín,
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 § 43 odst. 4 a § 50 až 54 stavebního
zákona, ve spojení s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a přílohy č. 7 této
vyhlášky
oznamuje veřejnou vyhláškou (vyvěšenou 15 dní – od 30. 1. 2012 do 15. 2. 2012),
že usnesením Zastupitelstva obce Hornosín č. 01/2012 ze dne 27. 1. 2012
vydává, podle § 54 stavebního zákona, po provedeném řízení podle § 50 až 53 stavebního zákona
ve vazbě na § 171 až 174 správního řádu,
Územní plán Hornosín formou Opatření obecné povahy.
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1.

Územní plán

1.1.

Textová část

1.1.1.

Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 1. 9. 2010
Na správním území obce Hornosín jsou vymezena 4 zastavěná území, všechna v rámci
samotného sídla Hornosín.
Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:

1.1.2.

→

Základní členění území

→

Hlavní výkres

→

Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury

→

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření

→

Koordinační výkres

→

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Jedním z hlavních cílů rozvoje obce Hornosín je zastavení úbytku počtu obyvatel, především
návrhem zastavitelných ploch pro plochy smíšené obytné a plochy výroby a skladování –
zemědělské.
Zaměstnanost částečně podporuje řešení ÚP Hornosín návrhem zastavitelných ploch pro výrobu
a skladování.
Hodnotou v území je prostor návsi, venkovská zástavba (tvarové, objemové a materiálové řešení
objektů) a venkovská krajina na území obce Hornosín.
V řešeném území je nutno respektovat celkovou urbanistickou strukturu sídla a krajinný ráz
celého správního území Hornosín.
Krajinný ráz je výrazně podpořen návrhem Plánu ÚSES.
Hlavní koncepční cíle
a)

Navržení všestranného územního rozvoje v souladu s hodnotami území a jejich podporou

b)

Přiměřený rozvoj venkovského bydlení v rodinných domech (plochy smíšené obytné)

c)

Rozvoj a ochrana veřejných prostranství

d)

Rozvoj a ochrana občanské vybavenosti

e)

Koncepce veřejné infrastruktury

f)

Podpora rekreačního sportu a využití volného času obyvatel
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Ochrana hodnot
Přírodní hodnoty
Řešené území je součástí blatenské krajiny s charakteristickým reliéfem.
Územní plán stanovuje zásady ochrany:
→

Prvků lokálního ÚSES a VKP (lesy, vodní toky a plochy), dotvoření ekologické kostry
krajiny (interakční prvky)

→

Zachování a obnova cest v krajině

Civilizační hodnoty
Civilizační hodnotou je veřejná infrastruktura, prostor návsi.
Kulturní hodnoty
Územní plán respektuje kulturní hodnoty bez památkové ochrany:
→

Objekty drobné sakrální architektury (kříže)

→

Návesní kaple

Urbanistické hodnoty
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu:
→

Prostředí sídla, jeho měřítko, charakter sídla

→

Vzdálenější vazby na ostatní sídla v území

Architektonické hodnoty
Územní plán respektuje zástavbu v obci, především návesní
→

Návesní kaple na návsi

Civilní ochrana
Požadavky civilní ochrany obyvatelstva stanovují rozsah práv a povinností samosprávných
orgánů.
Návrh ploch pro ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní
povodní
Řešené území není ohroženo průchodem povodňové vlny.
Návrh ploch pro zóny havarijního plánování
Území řešené územním plánem není součástí zóny havarijního plánování, není ohroženo
únikem nebezpečné látky ani v dosahu důsledků potenciální jaderné havárie.
Návrh ploch pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Úkryty v objektech zaměstnavatelů zřízeny nejsou, nejsou zde koncentrovaně
zaměstnávány větší počty osob.
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Návrh ploch pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování
Na území obce se nenacházejí objekty vhodné k ubytování evakuovaných osob. V případě
nutnosti evakuovat obyvatele z řešeného území bude postupováno podle platných předpisů
a havarijního plánu kraje.
Návrh ploch pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Na území obce se nenacházejí sklady materiálu CO Ministerstva vnitra ani Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje, ani obce a právnických a podnikajících fyzických
osob.
Návrh ploch pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná
území a zastavitelná území obce
V řešeném území se nenacházejí ani nepřepravují materiály a látky ohrožující v případě
havárie bezpečnost nebo lidské zdraví. Územní plán jejich existenci v návrhovém období
nepředpokládá.
Návrh ploch pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění škodlivých
účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné události
Stavby pro dekontaminaci zvířat
Plochy využitelné pro dekontaminaci zvířat se v řešeném území nenacházejí.
Stavby pro dekontaminaci oděvů
V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.
Návrh ploch pro ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území se nevyskytují ani nejsou územním plánem navrhovány plochy nebo
objekty, kde by byly skladovány a používány nebezpečné látky. Tyto látky nejsou přes území
ani přepravovány.
V řešeném území se nenacházejí žádné další zátěže nebo rizika ohrožující zdraví nebo
životy obyvatel.
Návrh ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou
Stanoviště pro cisterny pro havarijní zásobování pitnou vodou jsou:
→

Náves v Hornosíně

→

Nouzové zásobování elektrickou energií není centrálně navrhováno

Požární voda
Voda pro účely hašení požáru bude použita z požární nádrže a rybníků.

1.1.3.

Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Návrh urbanistické koncepce je ve vazbě na koncepci krajiny a její uspořádání, včetně systému
ÚSES, vymezení podmínek pro zastavěné území a vymezené zastavitelné plochy. Vazby na širší
okolí se projevují ve vymezení systému ÚSES, cestní síti i ve stanoveném způsobu využívání
území.

Opatření obecné povahy – Územní plán

str. 9

Urbanistická koncepce vychází ze stávajícího uspořádání území a navrhuje přiměřený rozvoj.
Řešené území je stabilizovaným venkovským územím, ležícím mimo hlavní rozvojové osy kraje
a státu.
Řešením je stabilizováno území a je navržen přiměřený rozvoj celého území, s cílem respektovat
stabilitu potřebnou jak pro krajinu a životní prostředí, tak pro uspokojivý život obyvatel
a uživatelů řešeného území.
Je navrženo účelné využití a prostorové uspořádání řešeného území s cílem dosažení souladu
veřejných a soukromých zájmů a záměrů a požadavků na změny v území.
Návrhem územního plánu jsou chráněny a citlivě rozvíjeny hodnoty území.
Návrh územního plánu dbá na ochranu krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel
a základ jejich totožnosti. Navrhuje hospodárné využití území a chrání nezastavěné území.
Navržená míra rozvoje je přiměřená rozvojovému potenciálu obce. Nové zastavitelné plochy jsou
vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a ve vztahu k míře využití zastavěného území.
Nejsou navrhovány plochy pro bydlení v bytových domech.
Plochy pro bydlení jsou určeny pro smíšené bydlení (bydlení v individuálních rodinných domech
venkovského typu s možností drobného podnikání, služeb a hobby činností).
Zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné území je členěno na plochy s rozdílným
využitím.

Plochy změn
Zastavitelné plochy v návrhu ÚP tvoří plochy smíšené obytné – SO, plochy výroby
a skladování – VS, VSz, plochy veřejných prostranství – VPo, VPm, VPz a plochy pro technickou
infrastrukturu – TI.
Plochy pro bydlení
Pro rozvoj obytné funkce jsou navrženy zastavitelné plochy smíšené obytné – SO2, SO4, SO5
a SO8. Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Je respektována urbanistická struktura
zástavby sídel.
ROZVOJ OBYTNÉ FUNKCE – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – SO
Označení území

Označení lokality

Plocha (ha)

Hornosín

SO2

0,098

Hornosín

SO4

1,006

Hornosín

SO5

0,190

Hornosín

SO8

1,207

Poznámka

Plochy rekreace
Pro rozvoj funkce rekreace nejsou v území navrženy zastavitelné plochy. Je vymezena plocha
smíšená nezastavěného území SNre1 jako odpočinkové, případně piknikové místo pro turisty,
cyklisty apod. Plocha navazuje na vymezení biokoridoru.
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Plochy výroby a skladování
Rozvoj funkce pro výrobu, včetně zemědělské.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – VS
Označení území

Označení lokality

Plocha (ha)

Hornosín

VS1

0,750

Poznámka

Rozvoj funkce pro zemědělskou prvovýrobu a údržbu krajiny.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ, VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ – VSz
Označení území

Označení lokality

Plocha (ha)

Hornosín

VSz1

1,083

Hornosín

VSz2

0,917

Hornosín

VSz3

0,810

Hornosín

VSz4

0,652

Hornosín

VSz5

1,102

Poznámka

Plochy veřejných prostranství
VPo

VPm

Plochy veřejných prostranství – Obecně
VPo1

Je vymezena v návaznosti na území kolem Obecního úřadu.

VPo2

Vymezena pro umístění místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné
plochy smíšené obytné a také plochy pro umístění ČOV. Plocha je vymezena
dostatečných rozměrů, pro doplnění pásu zeleně. Umístění v záhumenní poloze
by mělo podpořit oddělení stávajícího zastavěného území od navržené zástavby
a hlavně plochy s ČOV, jakož i zajištění plynulého přechodu krajinné zeleně
k centru obce.

VPo3

Plocha pro doplnění zastavitelné plochy a jako případná rezerva pro místní
komunikaci, komunikaci pro pěší, zeleň, přechod zastavitelných ploch do volné
krajiny (výsadba aleje)

VPo4

Dvě plochy jako územní rezerva pro umístění plnohodnotného křížení
místních komunikací stávajících v souvislosti se zastavitelnými plochami.

Plocha veřejného prostranství – Místní komunikace
VPm1 Plocha stávající komunikace, která bude v rámci zastavitelných ploch rozšířena
a plochy pro místní komunikace navržené.

Koncepce sídelní zeleně
Sídelní zeleň je v obci reprezentována vysokou zelení na veřejných prostranstvích, zejména
na návsi a dále zelení zahrad. Sídelní zeleň je řešením ÚP zachována. Zároveň je doplněna
vymezením plochy pro zeleň v rámci ploch veřejných prostranství.
VPz

Plocha veřejného prostranství – Zeleň
VPz1

Zeleň při ploše technické infrastruktury pro umístění ČOV
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Nezastavěné území
Nezastavěné území je hodnotou území obce. Jeho struktura je optimálního měřítka, zastoupena
je orná půda, plochy trvalého travního porostu, plochy lesní a plochy vodní (rybníky). Území
disponuje sítí stok s mimořádně příznivým vlivem na ekologickou stabilitu krajiny.
Řešením je zachována cestní síť v krajině tak, jak je navržena pozemkovými úpravami. Jsou
vymezeny nové cesty a cesty k rekonstrukci. Tím je docíleno segmentace krajiny její propustnosti.
Bude vhodné doplnit cesty doprovodnými alejemi, nevylučují se ani ovocné stromy původních
odrůd v území.

1.1.4.

Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování
Vodní hospodářství
ÚP Hornosín je v souladu se PRVKUK.
Pitná voda
Pro zástavbu na zastavitelných plochách je uvažováno zásobování pitnou vodou z individuálních
zdrojů.
Požární ochrana je řešena čerpáním vody z požární nádrže.
Kanalizace
Pro Hornosín je navržena plocha TI1 pro vybudování ČOV na 70 EO s využitím stávající
kanalizace s rozšířením novými kanalizačními řady.
Rozšíření kanalizace do zastavitelných ploch je navrženo.

Energetika
Stávající produktovod prochází územím obce Hornosín na severním okraji správního území. Jeho
poloha je respektovaná včetně ochranného pásma.
Zásobování elektrickou energií VN zůstává ve stávajícím vyhovujícím stavu kmenové linky 22 kV
Blatná, má rezervu výkonu pro další elektrifi kaci řešeného území.
Trafostanice 22/0,4 kV pokryje i nově navržené plochy.
Zásobení teplem je uskutečňováno tuhými palivy.
Území je plně pokryto telefonním signálem.
Územím prochází RRR trasa.

Doprava
Území obce Hornosín je napojeno silnicí III/0302 na hlavní dopravní tah silnicí II/174 (S9/80)
Březnice – Bělčice – Lnáře a do Blatné silnicí II/173 (S9/80). Vedle zpřístupnění a obsluhy
řešeného prostoru zprostředkovává vnější návaznosti území na nadřazenou dopravní síť.
Železniční trať je mimo řešené území v Závišíně, Bělčicích a Blatné.
Silnice jsou v území stabilizovány. Úpravy nejsou navrženy.
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Nakládání s odpady
Svoz TKO v obci zajišťuje smluvní partner odvozem na skládku. TKO je soustřeďován
na pozemku majitele nemovitosti v popelnicích. V obci není realizován sběrný dvůr. Kontejnery
pro tříděný odpad (sklo, plasty, papír) jsou v dostupné vzdálenosti. Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu (zbytky barev, staré léky, prostředky domácí chemie, ochranné
postřiky proti škůdcům atd.) a sběr odpadu velkoobjemového zajišťuje dvakrát ročně smluvní
partner. V Hornosíně se nenachází žádné velké provozovny s produkcí nebezpečných odpadů.
Sběrný dvůr je možno realizovat v rámci plochy VS1.

Požární ochrana
Požární ochrana je v Hornosíně zajištěna. Požární zbrojnice je vybavena odpovídající technikou
i dostupností vodních zdrojů pro hašení požáru. V Hornosíně je požární nádrž.

1.1.5.

Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, Územní systém ekologické
stability (ÚSES), prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana
před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů
Uspořádání krajiny, krajinný ráz a prostupnost krajiny
Území je oblast i místo krajinného rázu charakteristické pro typ harmonické zemědělské
jihočeské krajiny, doplněné lesy, vodními toky a rybníky. Významnými prvky přírodního
prostředí jsou lesní porosty a rybníky.
Návrhem územního plánu se vazby na širší okolí nemění. Plochy v nezastavěném území jsou
vymezeny jako plochy stabilizované, vyjma ploch pro zalesnění a ploch pro prvky ÚSES. Řešení
územního plánu nezasahuje do současného stavu krajiny. Síť komunikací a cest v nezastavěném
území zůstává zachována a je rozšířena. Všechny významné krajinné prvky ze zákona zůstávají
v území zachovány a nejsou dotčeny navrhovanými jevy.
Celkovou kvalitu životního prostředí lze v řešeném území hodnotit jako velmi dobrou.
V produkci hlavních škodlivin znečišťujících životní prostředí patří okolí Strakonic mezi
méně postižená území v České republice. Obec leží v území s velmi dobrými klimatickými
podmínkami bez negativních inverzních jevů.
Zvláště chráněná území
V řešeném území nejsou.
Natura
Do řešeného území nezasahuje evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Památné stromy
Nejsou registrovány.
Významné krajinné prvky registrované
Se v území nenachází
Významné krajinné prvky ze zákona (VKP)
Jsou zastoupeny lesními porosty, vodními toky, rybníky a nivami vodních toků.
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Ochrana krajinného rázu
Nejedná se o území krajinného rázu
Protierozní opatření
V území nejsou navrhována. Samostatně jsou vymezeny dvě plochy stávajících trvale
travních porostů na severu a na jihu sídla Hornosín. Plochy dolesnění jsou navrženy pod
rybníkem Mlačina LE1, na severním okraji rybníka Velký Škrabák LE3, kolem silnice II/173
LE2, LE4, na západním okraji KÚ LE5.

Územní systém ekologické stability – ÚSES
K zajištění základního prostředí pro živé organismy a k udržení jejich druhové rozmanitosti je
vymezen Územní systém ekologické stability – ÚSES. Součástí ÚSES jsou všechny prvky, které se
v území dochovaly a které by měly být základním článkem jeho budoucí obnovy a rozvoje.
Pro řešené území je zpracován generel lokálního ÚSES, který byl do územního plánu ÚSES
převzat a upřesněn.
Nadregionální ani regionální úroveň ÚSES do řešeného území nezasahuje.
Po jižním okraji správního území Hornosína prochází na nivách drobných toků lokální
biokoridor LBK260 a lokální biokoridor LBK259, dále je zde umístěno lokální biocentrum LBC51.
V biocentru je jeden z pozemků navržen k zalesnění. Chybějící část biokoridoru je v územním
plánu vymezena.
Součástí ÚSES jsou vymezeny interakční prvky plošné IP1, IP2, IP3, IP4, IP6, IP7 a liniový IP8,
vymezené z důvodu rozvedení ekologicky stabilních částí krajiny do velkých nečleněných ploch
zemědělské půdy.
Dále jsou vymezeny navržené interakční prvky plošné IPn3, IPn4 a liniové IPn1, IPn2, IPn5, IPn6
a IPn7.
Funkcí interakčních prvků je ochrana extenzivních luk a sukcesních ploch na vlhkých nivách
drobných toků a okolí rybníků a ochrana liniových porostů dřevin podél cest a mezí se
současnou protierozní funkcí.

Dobývání nerostů
Dle registru Geofondu ČR jsou v řešeném území evidována prognózní zdroje nerostných surovin
a stará důlní díla.
V řešeném území se dle registru Geofondu ČR nachází poddolované území.
Klíč

Název

Surovina

Rozsah

Stáří

4959

Hornosín 1

zlatonosná ruda

ojedinělá

neznámé

4962

Hornosín 2

zlatonosná ruda

ojedinělá

neznámé

4963

Hornosín 3

zlatonosná ruda

ojedinělá

neznámé

5670

Hornosín 4

zlatonosná ruda

ojedinělá

před r. 1945

1334

Újezdec u Bělčic

zlatonosná ruda

systém

před r. 1945

4958

Újezdec u Bělčic-Na vrchu 1

zlatonosná ruda

ojedinělá

neznámé
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1.1.6.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (výšková regulace zástavby, intenzita využití
pozemků v plochách)
Pro celé území je nepřípustné:
a)

Skladování toxického odpadu.

b)

Umístění velkých zdrojů znečišťování ovzduší, v případě umístění středních zdrojů
musí být instalována účinná zařízení k eliminaci plynných a pevných emisí.

c)

Situování provozů znečišťujících povrchové a podzemní vody.

Plochy s rozdílným způsobem využití

RE

Plochy rekreace
Území stabilizované – zastavěné území

Hlavní využití:
a)

Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

Přípustné využití:
a)

Provozování objektů v současném rozsahu jejich ploch

b)

Pozemky staveb a zařízení související a slučitelné s rekreací

c)

Pozemky veřejných prostranství

d)

Pozemky související technické a dopravní infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:
a)

Pozemky občanského vybavení

b)

Pozemky veřejných tábořišť

c)

Pozemky přírodních koupališť

d)

Pozemky rekreačních luk

Podmínky plošného a prostorového uspořádání:
a)

Podlažnost 1 NP + 1 PP + podkroví

b)

Rekonstrukce objektů musí být prováděny tak, aby nebyla narušena jejich
architektonická hodnota

OV

Plochy občanského vybavení
Území stabilizované – zastavěné území

Hlavní využití:
a)

Provozování objektů v současném rozsahu jejich ploch

b)

Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení
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c)

Pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej.

Přípustné využití:
a)

Pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport

b)

Pozemky staveb a zařízení pro ubytování

c)

Pozemky staveb a zařízení pro stravování

d)

Pozemky staveb a zařízení pro služby

e)

Pozemky staveb a zařízení pro vědu, výzkum, lázeňství

f)

Pozemky související technické a dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití:
a)

Umístění zařízení, která by svým hlukem nebo zápachem obtěžovala okolí, nebo se
zvýšeným nárokem na dopravu

Podmínky plošného a prostorového uspořádání:
a)

VP

Rekonstrukce objektů musí být prováděny tak, aby nebyla narušena jejich
architektonická hodnota
Plochy veřejných prostranství
Území stabilizované – zastavěné území

VPo
Obecně
Hlavní využití:
a)

Prostor návsi

b)

Plochy pro shromažďování komunálního odpadu

c)

Účelově zpevněné plochy, parkoviště

d)

Veřejná zeleň

Přípustné využití:
a)

Umístění drobné architektury

b)

Dětská hřiště

c)

Technická a dopravní infrastruktura

Nepřípustné využití:
a)

Jiné než je hlavní a přípustné

VPz
Zeleň
Hlavní využití:
a)

Veřejná zeleň

Přípustné využití:
a)

Umístění drobné architektury, drobné sakrální architektury

b)

Dětská hřiště

c)

Dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití:
a)

Jiné než je hlavní a přípustné

VPm
Místní komunikace
Hlavní využití:
a)

Místní a účelové komunikace.
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Přípustné využití:
a)

Technická a dopravní infrastruktura.

b)

Odstavná stání.

c)

Veřejná zeleň.

Nepřípustné využití:
a)
SO

Jiné než je hlavní a přípustné.
Plochy smíšené obytné
Území stabilizované – zastavěné území

Hlavní využití:
a)

Pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech se zázemím užitkových zahrad
a chovem hospodářského zvířectva odpovídajícím hygienickým normám.

b)

Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.

Přípustné využití:
a)

Pozemky občanského vybavení.

b)

Pozemky veřejných prostranství.

c)

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

d)

Pozemky pro zeleň.

Nepřípustné využití:
a)

Činnosti, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu
obytného prostředí.

Podmínky pro výstavbu:
a)

Stavby drobné výroby a živnostenských provozů je možné umístit pouze tehdy, bude-li prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.
Realizací těchto staveb nebude dotčena pohoda bydlení. Toto platí u staveb pro
bydlení včetně pozemků užívaných v souvislosti se stavbou pro bydlení.

Podmínky plošného a prostorového uspořádání:
a)

Zastavitelné plochy:
SO2 Max. jeden stavební pozemek, zastavěnost pozemku včetně zpevněných ploch
max. 25%.
SO4 Min. výměra pozemku 1500 m2, podlažnost max. 1 NP s podkrovím,
doporučena střecha sedlová, sklon střešních ploch min. 35°.
SO5 Max. dva stavební pozemky, podlažnost max. 1 NP s podkrovím, doporučena
střecha sedlová, sklon střešních ploch min. 35°.
SO8 Min. výměra pozemku 900 m2, podlažnost max. 1 NP s podkrovím.
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b)

Zastavěné území:
Rekonstrukce, přístavby a nástavby musí být prováděny tak, aby nebyla narušena
architektonická hodnota objektů.
Doplnění zastavěného území pozemky se stavbami pro bydlení, rekreaci, případně
drobný živnostenský provoz může být pouze v místech dopravního napojení
a zásobení objektů energiemi a s možností odkanalizování. Z urbanistického hlediska
není žádoucí zastavovat zahrady, které jsou zadními trakty návesní zástavby.

DI

Plochy dopravní infrastruktury
Území stabilizované – zastavěné území

DIi
Silnice II. tř.
Hlavní využití:
a)

Silnice

Přípustné využití:
a)

Umísťování všech součástí komunikace, jimiž jsou např. násypy, zářezy, opěrné zdi,
mosty a doprovodné a izolační zeleně

b)

Pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení

c)

Umísťování chodníků

d)

Umísťování odstavných ploch, autobusová zastávka

DIii
Silnice III. tř.
Hlavní využití:
a)

Silnice

Přípustné využití:
a)

Umísťování všech součástí komunikace, jimiž jsou např. násypy, zářezy, opěrné zdi,
mosty a doprovodné a izolační zeleně

b)

Pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení

c)

Umísťování chodníků

d)

Umísťování odstavných ploch, autobusová zastávka

TI

Plochy technické infrastruktury
Území stabilizované – zastavěné území

Hlavní využití:
a)

Pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení.

Přípustné využití:
a)

Shromažďování komunálních odpadů

b)

Komunikace a odstavné plochy související s provozem a potřebami území

c)

Zeleň liniová a plošná
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VS

Plochy výroby a skladování
Území stabilizované – zastavěné území

VS

Plochy výroby a skladování

Hlavní využití:
a)

Pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování

b)

Pozemky zemědělských staveb a objektů pro zemědělskou prvovýrobu

Přípustné využití:
a)

Technická infrastruktura související

b)

Odstavné plochy a parkoviště

c)

Komunikace

d)

Zeleň liniová a plošná

e)

Umístění sběrného dvora

Podmíněně přípustné využití:
a)

Pozemky staveb a zařízení pro služby

Podmínky plošného a prostorového uspořádání
a)
VSz

Výška podokapní římsy max. 13 m
Plochy výroby a skladování – Zemědělská výroba (farmy)
Zastavitelné plochy

Hlavní využití
a)

Pozemky staveb a zařízení pro soukromou zemědělskou výrobu (zemědělské farmy
slučující bydlení a podnikání v zemědělství)

Přípustné využití:
a)

Technická infrastruktura související

b)

Objekty zemědělské výroby odpovídající charakterem a objemem okolní zástavbě

c)

Objekty pro skladové hospodářství odpovídající charakterem a objemem okolní
zástavbě

d)

Parkovací a odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně
přípustným využitím území

Podmíněně přípustné využití:
a)

Objekt bydlení za podmínky, že bude výhradně spojeno se zemědělskou výrobou

Nepřípustné využití:
a)

Veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo
překračují stupeň zátěže nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace

Podmínky plošného a prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu:
a)

Stupeň zastavitelnosti max. 50 % pozemku, z toho max 10 % pro objekt bydlení,
zbývají plochy budou tvořit objekty pro zemědělskou výrobu a skladování
a manipulační plochy

b)

Objemové uspořádání bude tradiční odpovídající původním selským usedlostem
v obci Hornosín
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VV

Plochy vodní a vodohospodářské
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Pozemky vodních ploch, koryt a vodních toků

Přípustné využití:
a)

Všechny terénní úpravy nezbytné pro existenci vodních toků a ploch

b)

Stavby nutné pro existenci vodních ploch (stavidla, hráze, přepady)

c)

Revitalizace vodních toků a ploch, obnova břehových porostů

Podmíněně přípustné využití:
a)

Zřizovat přemostění, lávky, krmná zařízení pro chovné rybníky

b)

Zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení technické infrastruktury
nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území a to kolmo na vodoteč, případně
nejkratším způsobem, přes nebo pod vodní plochou

Nepřípustné využití:
a)

Zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv nová zařízení, zejména stavby
nesouvisející s využitím vodní plochy
Plochy zemědělské

OP

Orná půda
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Pozemky zemědělského půdního fondu.

b)

Území určená pro zemědělské hospodaření a činnosti a zařízení, které s tímto
hospodařením souvisí

Přípustné využití:
a)

Protierozní opatření (budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků,
obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků
a znovuzřizování mezí)

b)

Provádět změny druhu pozemku na trvalý travní porost, pastviny, louky, sady

Podmíněně přípustné využití:
a)

Změna využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa – zalesnění

b)

Zakládání vodních ploch

c)

Zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zásobení přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu
území

d)

Umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti

e)

Zakládání drobných vodních ploch
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LP

Trvale travní porost
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Území určená pro intenzivní i extenzivní zemědělské hospodaření a činnosti
a zařízení, které s tímto hospodařením souvisí

Přípustné využití:
a)

Protierozní opatření (budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků,
obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků
a znovuzřizování mezí)

b)

Provádět změny druhu pozemku na sady, ornou půdu za splnění všech zákonných
podmínek

c)

Změna funkce na pozemky určené k plnění funkcí lesa – zalesnění za splnění všech
zákonných podmínek

d)

Zakládání drobných vodních ploch

Podmíněně přípustné využití:
a)

Změna využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa – zalesnění

b)

Zakládání vodních ploch.

c)

Zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zásobení přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu
území.

d)

Umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti

LP

Trvale travní porost – protierozní opatření
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Pozemky trvale travního porostu

Přípustné využití:
a)

ZZ

Protierozní opatření (budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků,
obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků
a znovuzřizování mezí)
Zahrady v nezastavěném území
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Území určená pro zahradu

Přípustné využití:
a)

Oplocení

b)

Pozemky staveb, zařízení a jiných opatření souvisejících s hospodařením na zahradě

Podmíněně přípustné využití:
a)

Zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zásobení pozemků

b)

Umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti
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OP

Polní cesty
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Pozemky pro polní cestu

Přípustné využití:
a)

LE

Umísťování všech součástí cesty, jimiž jsou např. násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty
a propustky, doprovodné a izolační zeleně
Plochy lesní
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Plochy trvale určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

Podmíněně přípustné využití:
a)

Zřizovat jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství

b)

Možnost umístění staveb dopravní a technické infrastruktury

c)

Zakládání přírodní vodní plochy

SN

Plochy smíšené nezastavěného území
Nezastavěné území

SN

Plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití:
a)

Vzrostlá zeleň ve volné krajině

b)

Neplodná půda

c)

Mokřiny

d)

Izolační zeleň kolem místních a účelových komunikací

Přípustné využití:
a)

Možnost umístění technické a dopravní infrastruktury

b)

Zakládání vodních nádrží

SNbk

Lokální biokoridor
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Plocha (koridor) pro realizaci chybějící části lokálního biokoridoru

Přípustné využití:
a)

Současné využití

b)

Využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým
stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém
hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.)

c)

Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch
ÚSES

Opatření obecné povahy – Územní plán

str. 22

Podmíněně přípustné:
a)

Pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor
pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení – umístěny mohou být jen při co
nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru

b)

Zakládání přírodních vodních ploch

Nepřípustné využití:
a)

Změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability
na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které
jsou v rozporu s funkcí biokoridoru

b)

Jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní
ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umisťování
staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností
podmíněných

SNre

Krajinná zeleň pro rekreační využívání
Nezastavěné území

Hlavní využití:
a)

Plocha pro zřízení odpočinkového místa v krajině při turistické trase, piknikové
místo

Přípustné:
a)

Trvalý travní porost

b)

Vysoká zeleň

c)

Umístění mobiliáře, lavičky, stolečky

d)

Komunikace pro pěší, vodní plochy

e)

Umístění drobných staveb jako jsou altány, přístřešky

Podmíněně přípustné:
a)

Zpevněná plocha pro max. 2 OA

b)

Vodních plocha

Nepřípustné:
a)
ÚSES

Jiné než přípustné a podmíněně přípustné
Biocentrum, biokoridor
Nezastavěné území

Přípustné:
a)

Současné využití a budoucí využití navržené v ÚP

b)

Využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám

c)

Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
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Podmíněně přípustné:
a)

Pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské
zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení
funkčnosti prvku ÚSES

b)

Zakládání přírodních vodních ploch

Nepřípustné:

1.1.7.

a)

Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí
těchto ploch v ÚSES

b)

Jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost
biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

c)

Rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných
surovin apod., mimo činnosti podmíněné

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
S

Veřejně prospěšné stavby

S.VPm

Veřejná prostranství - místní komunikace
S.VPm1

S.VPo

S.TI

O

Plocha pro umístění místní komunikace pro dopravní obsluhu
zastavitelných ploch VSz1, VSz2, VSz3, VSz4, VSz5

Veřejná prostranství – obecně
S.VPo1

Plocha pro umístění veřejného prostranství při obecním úřadu

S.VPo2

Plocha pro umístění koridoru komunikací a zelení, dopravní obsloužení
zastavitelné plochy SO4 a plochy TI1 pro umístění čistírny odpadních
vod

S.VPo3

Plocha pro umístění pásu zeleně s alejí, chodníkem jako zázemí
zastavitelných ploch a jako prvek přechodu zástavby do volné krajiny

S.VPo4

Plochy pro zabezpečení územního nároku pro umístění křížení místních
komunikací u vjezdu do zastavitelných ploch

Technická infrastruktura
S.TI1

Plocha pro umístění čistírny odpadních vod – ČOV

S.TI.k

Vymezení návrhu kanalizačního řadu

Veřejně prospěšná opatření
O.VPz1

Veřejné prostranství – Zeleň

O.VPz1

Plocha pro umístění pásu zeleně
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O.SNr

Plochy smíšené nezastavěné pro rekreační účely
SNre1

O.SNbk

Plocha pro rekreaci, odpočinkové místo pro turisty a cyklisty

Lokální biokoridor – ÚSES
O.BK1

Lokální biokoridor 259
Návrh – doplnění nefunkční části LBC259

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny.
Plochy pro asanaci nejsou vymezeny.

1.1.8.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Nejsou vymezena veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

1.1.9.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Plochy a koridory územních rezerv nejsou vymezeny.

1.1.10.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich
využití podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro
pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Prověření změn prostřednictvím územní studie není stanoveno.

1.1.11.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich
využití
Plochy a koridory s podmínkou pořízení a vydání regulačního plánu nejsou vymezeny.

1.1.12.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Pořadí změn v území není stanoveno.
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1.1.13.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené
grafické části
Textová část
Územní plán Hornosín

1.2.

20 stran

Grafická část
V.1

Výkres základního členění

1 : 5 000

V.2

Hlavní výkres

1 : 5 000

V.3

Hlavní výkres – Výkres veřejné infrastruktury

1 : 5 000

V.4

Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

1 : 5 000
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2.

Odůvodnění Územního plánu

2.1.

Textová část

2.1.1.

Postup při pořízení územního plánu
Proces pořízení Územního plánu (ÚP)
Řešené území ÚP Hornosín je tvořeno správním územím obce. Návrh ÚP Hornosín je výsledkem
procesu projednávání s Krajským úřadem (KÚ) Jihočeský kraj, dotčenými orgány, obcí,
pro kterou se tato změna pořizovala, sousedními obcemi, veřejností, správci sítí a ostatními
příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení ÚP Hornosín dotýká. Reaguje tedy na
stanoviska, námitky a připomínky z procesu projednávání.
Zastupitelstvo obce Hornosín rozhodlo o pořízení územního plánu dne 17. 9. 2008. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu bylo vypracováno zadání. V návrhu
zadání byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování ÚP. Po schválení zadání dne
28. 11. 2010 zastupitelstvem obce byl vypracován návrh ÚP.
Projektantem návrhu ÚP Hornosín je Ing. arch. Olga Tausingerová, atelier TAU-plan, sídlem
Na Hroudě 667/21, 100 00 Praha 10. Zodpovědná projektantka je Ing. arch. Olga Tausingerová,
autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 03 026. Dokumentace je vypracována podle stavebního
zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o podmínkách využití území.
Pořizovatel oznámil místo a dobu společného jednání o návrhu ÚP oznámením ze dne
15. 2. 2011. Společné jednání se konalo dne 3. 3. 2011 v kanceláři pořizovatele ve Strakonicích, ul.
Katovická 175, 3. patro. Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu,
sousedním obcím a obci Hornosín. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě
třicet dnů ode dne jednání. Sousední obce byly obeznámeny se stejnou lhůtou, to znamená třicet
dnů ode dne jednání. V rámci společného jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů.
Požadavky na úpravu vzešlé ze společného jednání byly zapracovány do dokumentace.
Žádost o posouzení návrhu územního plánu Hornosín zaslaná KÚ Jihočeský kraj, Odboru
územního plánování, stavebního řádu a investic je ze dne 4. 7. 2011.
Posouzení krajským úřadem pod č. j. KUJCK 26905/2011 OREG/3 ze dne 11. 7. 2011 neobsahuje
upozornění na nedostatky z hlediska § 51 odst. (2) stavebního zákona, tudíž lze zahájit řízení
o vydání územního plánu Hornosín podle § 52 stavebního zákona. Připomínky v rámci
metodické pomoci obcím byly akceptovány a dokumentace byla dle nich upravena.
Veřejnou vyhláškou ze dne 15. 7. 2011 bylo oznámeno zahájení řízení o vydání ÚP Hornosín.
Třicet dnů od doručení veřejné vyhlášky byl návrh ÚP Hornosín vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 29. 7. 2011 do 5. 9. 2011 u pořizovatele a v obci Hornosín a dále na elektronické
úřední desce MÚ Blatná. Byly přizvány obec Hornosín, dotčené orgány a sousední obce.
Z veřejného projednání byl vyhotoven zápis. 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. 9. 2011.
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Veřejné projednání se konalo dne 5. 9. 2011 na Obecním úřadu Hornosín.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 15. 7. 2011 a sejmuta dne 6. 9. 2011.
Z veřejného projednání návrhu ÚP Hornosín je vyhotoven zápis.
Přítomní dle prezenční listiny byli upozorněni na zásadu koncentrace řízení o vydání ÚP
a dále na povinnost doložit k podaným námitkám doklady v souladu s požadavky příslušných
paragrafů stavebního zákona. Projektant seznámil přítomné s formálním a věcným obsahem ÚP.
Nebyla podána žádná připomínka. Nebyla podána žádná námitka.
KÚ Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ve svém stanovisku
k návrhu Územního plánu Hornosín č. j. KUJCK 9433/2011 OZZL/Kul. ze dne 4. 4. 2011
z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů vydal nesouhlas s vymezenými zastavitelnými plochami. (stanovisko viz kapitola 2.1.5.
níže)
Na základě dohody s KÚ Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví byly
vypracovány pořizovatelem pokyny pro úpravu a na základě těchto pokynů byl ÚP upraven.
KÚ Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Stanovisko k návrhu územního plánu Hornosín č. j. KUJCK 9433/2011 OZZL/Kul. ze dne
8. 11. 2011 z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
KÚ Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví uděluje souhlas
s předloženým návrhem územního plánu Hornosín v celkovém rozsahu 15,0319 ha zemědělské
půdy.
Veřejnou vyhláškou ze dne 31. 10. 2011 bylo oznámeno zahájení opakovaného veřejného
projednání ÚP Hornosín. Třicet dnů od doručení veřejné vyhlášky byl návrh ÚP Hornosín
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 16. 11. 2011 do 20. 12. 2011 u pořizovatele a v obci Hornosín
a dále na el. úřední desce MÚ Blatná. Byly přizvány obec Hornosín, dotčené orgány a sousední
obce. Z veřejného projednání byl vyhotoven zápis. 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, 20. 12. 2011.
Veřejné projednání se konalo dne 20. 12. 2011 na Obecním úřadu Hornosín.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 1. 11. 2011 a sejmuta dne 21. 12. 2011.
Z veřejného projednání návrhu ÚP Hornosín je vyhotoven zápis:
Přítomní dle prezenční listiny byli upozorněni na zásadu koncentrace řízení o vydání ÚP
a dále na povinnost doložit k podaným námitkám doklady v souladu s požadavky příslušných
paragrafů stavebního zákona.
Projektant ÚP, Ing. arch. Olga Tausingerová, seznámila přítomné s formálním a věcným
obsahem ÚP, dále upozornila na nově vymezené zastavitelné plochy včetně jejich podmínek
využití, na základě dohody s dotčeným orgánem – Krajským úřadem, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví.
V průběhu jednání byla podána námitka.
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V průběhu jednání byla podána připomínka p. Vladimíra Frydrycha, že nebylo reagováno
na podaný záměr ze dne 12. 11. 2008. Pan Frydrych doloží stavební povolení a kolaudační
rozhodnutí na oplocení a objekt drobná stavba na pozemcích p. č. 1114/8, 1252, 591. Poté bude
rozhodnuto o možnosti zařazení těchto pozemků do zastavěného území. Zároveň byly požadavky
porovnány s rozhodnutím o pozemkových úpravách.
Na základě vyhodnocení připomínky p. Frydrycha (Horní 397, Říčany, 251 01), na základě
předložených a doplněných podkladů pro rozhodování (bylo předloženo sdělení k ohlášení
drobné stavby altánu na pozemku parc. č. 592 PK k. ú. Hornosín ze dne 21. 5. 2001, sdělení
k ohlášení drobné stavby oplocení na pozemku parc. č. 1114/8 dle KN a 592, 591 dle PK k. ú.
Hornosín ze dne 30. 8. 1999). Obě sdělení byla doplněna situací umístění drobných staveb.
Dále bylo doloženo kolaudační rozhodnutí na mobilní buňku na pozemku parc. č. 82 k. ú.
Hornosín spolu se situací umístění mobilní buňky. Pro posouzení způsobu užívání jednotlivých
staveb, který nebylo možno stanovit z výše uvedených dokladů, si vyžádal pořizovatel od
stavebního úřadu MÚ Blatná archivní dokumentaci k výše uvedeným stavbám, ze které by bylo
možné posoudit způsob jejich užívání. Stavební úřad MÚ Blatná konstatoval, že podrobnější
dokumentace ke stavbě mobilní buňka, oplocení a altán se v archivu stavebního úřadu nenachází.
Proto oslovil pořizovatel pana Vladimíra Frydrycha, aby on doložil další podklady k výše
uvedeným stavbám. Bylo doloženo Ohlášení drobných stavebních úprav – dřevěný altán na
pozemku louka 1114/1 k. ú. Hornosín, ze dne 1. 6. 2000 a rozhodnutí stavební povolení – stavba
mobilní buňka na pozemku 592 dle PK, dále bylo doloženo rozhodnutí o pozemkových úpravách
a o schválení návrhu PÚ ze dne 15. 12. 1999 a ze dne 26. 10. 1999. Následně bylo v souladu
s předloženými doklady rozhodnuto
o úpravě dokumentace na pozemcích pana Frydrycha. Věcný obsah připomínky byl takový, že
tato byla pořizovatelem vyhodnocena jako námitka, a proto bylo vypracováno rozhodnutí
o námitce spolu s jeho náležitým odůvodněním. Pozemky byly zařazeny jako „plocha zemědělská
- zahrady v nezastavěném území“. Ploše náleží podmínky využití území včetně zdůvodnění
v odůvodnění opatření obecné povahy, proč byla stanovena plocha s jiným způsobem využití,
než stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o podmínkách využití území (§ 3 odst. (4) vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o podmínkách využití území), respektive zde se jedná o subtyp plochy
zemědělské.
Zastupitelstvu obce Hornosín byl předložen návrh na vydání ÚP s odůvodněním.

2.1.2.

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů
Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) 2008, kterou schválila vláda České republiky
dne 20. 7. 2009 na svém jednání usnesením č. 929, je nástroj územního plánování, který určuje
požadavky a rámce pro konkretizaci úkolu územního plánování v republikových
a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii
a základní podmínky pro naplňování těchto úkolu. PÚR ČR poskytuje rámec pro konsensuální
rozvoj a zhodnocování území ČR
Řešení návrhu Územního plánu Hornosín není v rozporu s PÚR ČR.
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ÚP je v souladu s návrhem PÚR ČR:
→

Vyváženým návrhem ploch s rozdílným způsobem využití vytváří předpoklady pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
v řešeném území.

→

Vymezením ploch pro technickou infrastrukturu s jejich návrhem na zařazení do ploch
veřejně prospěšné stavby vytváří v území podmínky pro zkvalitnění veřejné infrastruktury.

→

Minimálním zásahem do zastavěného území chrání a rozvíjí přírodní, civilizační
a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Tímto zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury řešeného území, struktury
osídlení a jedinečnost krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

→

Při stanovování funkčního využití území a zastavitelných ploch byla zvážena jak ochrana
přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Byla hledána vyvážená řešení
ve spolupráci s místní samosprávou a dalšími uživateli území.

Území obce Hornosín se nenachází v žádné z rozvojových oblastí, specifických oblastí a na území
se nenachází žádný z koridorů veřejné infrastruktury, vymezených PÚR ČR.

Vyhodnocení souladu s dokumentací vydanou krajem
Územní plán Hornosín byl pořizován v souladu s platnou dokumentací schválenou krajem,
Územním plánem velkého územního celku Písecko-Strakonicko. Současně byly v celé fázi
pořizování územního plánu respektovány pořizované Zásady územního rozvoje Jihočeského
kraje.
Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) Jihočeského kraje byly vydány usnesením
Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011, s nabytím účinnosti dne 17. 11. 2011.
Územní plán v řešení respektuje ZÚR Jihočeského kraje. Územní plán Hornosín je v souladu
s touto dokumentací vydanou krajem.
Z hlediska stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
je návrh ÚP v souladu.
Z hlediska Upřesnění republikových a vymezení nadmístních rozvojových oblastí a os není
území obce Hornosín obsahem žádné rozvojové osy.
Z hlediska Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje
a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu se území obce Hornosín
nenachází v žádné z upřesněných specifických oblastí republikového významu.
Z hlediska zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje
a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch
a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv
řešené území není dotčeno.
Z hlediska Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území kraje jsou návrhem ÚP podmínky respektovány.
Z hlediska Vymezení cílových charakteristik krajiny je území obce Hornosín součástí oblasti
krajinného rázu (01) Blatensko.
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Z hlediska Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou na území obce Hornosín vymezeny
žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření.
Z hlediska Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám
obnovy a rozvoje sídelní struktury jsou požadavky splněny.
Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování, nejsou na řešeném území plochy pro ÚS stanoveny.
Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány
kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, nejsou na řešeném území plochy pro
RP stanoveny.
Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách
jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost, nejsou na území obce Hornosín
plochy pro RP na žádost stanoveny.
Z hlediska Stanovení pořadí změn v území (etapizace) není na území obce Hornosín stanovena
etapizace.
Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot a stanovených
zásad pro rozhodování o změnách na území jsou územním plánem akceptovány tyto zásady:
→

Podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících
rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území.

→

Respektovat vodohospodářské zájmy v území, ochranu a kultivaci vodních toků, vodních
ploch, ochranu zdrojů podzemní a povrchové vody, minerálních a léčivých vod a vodních
ekosystémů, vč. podmínek ochrany lázeňských míst a přírodních léčivých zdrojů v území.

→

Zohledňovat jako jednu z důležitých priorit Jihočeského kraje rozvoj cestovního
a turistického ruchu,

→

Při navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledňovány zásady ochrany
zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, nové rozvojové
plochy budou situovány přednostně mimo I. a II. třídu ochrany zemědělského půdního
fondu a mimo lesní pozemky.

→

Zároveň ale také nové zastavitelné plochy budou přednostně vymezovány v návaznosti na
již urbanizované území (tj. zastavěné nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za cenu
méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského půdního fondu.

Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot jsou územním
plánem akceptovány tyto podmínky:
→

Do územně plánovacích dokumentací měst a obcí Jihočeského kraje promítat územní
podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o nemovitý památkový fond kraje a o zvláště
chráněná památková území, dbát na kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich okolí,
nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní zásahy a podporovat územní
požadavky na vybudování zařízení a vybavenosti cestovního ruchu, kongresové a poznávací
turistiky v návaznosti na lokality s výskytem kulturních hodnot.

→

Při urbanizaci území respektovat charakter krajiny ve vymezených krajinných
památkových zónách a v dalších územích s obdobným charakterem, podporovat údržbu,
obnovu a doplnění originálních krajinných prvků a segmentů ve prospěch zachování
specifického krajinného rázu, nepřipouštět zástavbu vymykající se měřítku krajiny
a výrazně narušující krajinný a architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické
pohledy.
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Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot jsou územním
plánem akceptovány tyto podmínky:
→

Vytvářet podmínky pro ekologicky přijatelné formy zemědělského hospodaření vedoucí
k obnově původní kulturní krajiny a vytvářet podmínky pro podporu zemědělského
hospodaření v kombinaci se službami v oblasti cestovního a turistického ruchu.

→

Podporovat územní požadavky na vybudování objektů zemědělské výroby objemů
a vzhledu nerušících krajinný ráz, upřednostňovat regeneraci nevyužívaných zemědělských
areálů nebo areálů ve špatném stavebně-technickém stavu před výstavbou „na zelené
louce“, podporovat vznik navazujících zařízení a vybavenosti cestovního ruchu v oblasti
agroturistiky a sportovně rekreačních aktivit využívajících předností jihočeské krajiny.

→

Vymezit rozvojové plochy a racionálně vyřešit jejich napojení na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, přednostně využívat nevyužité a opuštěné areály.

Vyhodnocení využití území obce z hlediska širších vztahů
ÚP řeší správní území obce jako celek. Předmětná dokumentace nekoliduje s územně plánovací
dokumentací sousedních obcí. Jsou respektovány schválené anebo vydané územně plánovací
dokumentace sousedních obcí a z nich plynoucí návaznosti, zejména pak návaznost prvků
územního systému ekologické stability. Jsou respektovány stávající a nadřazené liniové sítě
dopravní a technické infrastruktury. Při projednání ÚP nebyly uplatněny žádné připomínky
sousedních obcí.

2.1.3.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Soulad s cíli územního plánování
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
→

Vymezením nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území.

→

Návrhem rozvoje dopravní a technické infrastruktury.

→

Stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s přihlédnutím
na charakter obce, urbanistickou strukturu, přírodní, kulturní a civilizační hodnoty obce
a jejího okolí.

→

Vymezením prvků místního územního systému ekologické stability.

→

Vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj celého správního území obce
Hornosín.

→

Naplňuje požadavek souladu s cíli územního plánování.

→

V území obce Hornosín je soulad s cíli územního plánování zajišťován důsledným
respektováním ochranných pásem vodních toků, lesa a prvků Územního systému
ekologické stability, do nichž není umísťována žádná výstavba. Ochrana historických
hodnot je v územním plánu zabezpečena respektováním území s archeologickými nálezy.
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Soulad s úkoly územního plánování
→

ÚP stanovuje celkovou koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem
na hodnoty a podmínky území.

→

ÚP prověřil a posoudil potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.

→

ÚP stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, urbanistické,
architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území.

→

ÚP urbanistickou koncepcí stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak
pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

→

ÚP vymezením ploch s rozdílným způsobem využití vytváří v území podmínky pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof.

→

ÚP stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje
podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.

→

ÚP vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území.

→

Řešení ÚP uplatnilo poznatky z oboru architektury, urbanismu, územního plánování,
ekologie a památkové péče.

Naplněním a realizací výše uvedených bodů naplňuje ÚP zákonné požadavky stanovené § 19
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na soulad
Územního plánu Hornosín s úkoly územního plánování.

Koncepce rozvoje území
Koncepce se odvíjí od současného stavu a situace obce Hornosín. Veškeré hodnoty, kdy se
jedná především o charakter venkovského prostředí sídla i krajiny a charakter stávající klasické
venkovské zástavby a venkovské krajiny, jsou respektovány.

Hlavní cíle rozvoje
Cílem urbanistické koncepce ÚP je návrh ploch pro bydlení a ploch pro zemědělskou výrobu
ve vztahu na možnost napojení na technickou infrastrukturu.
Územní plán Hornosín vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který
spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území, neohrožuje podmínky života generací budoucích.
Požadavky na změny v území byly prověřeny a byla posouzena jejich potřeba. Je navrženo účelné
využití a prostorové uspořádání území a je dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území.
S požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví je územní plán v souladu – respektuje krajinný ráz,
sídelní ráz, přírodní hodnoty, vymezuje a stanovuje podmínky ochrany vyjmenovaných hodnot.
Je zajištěna ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
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V územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro komplexní využití území a jsou stanoveny
zásady koordinace, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území. Jsou zajištěny
podmínky pro trvalé bydlení a rekreaci i vytvořeny předpoklady pro místní pracovní
příležitosti. Jde o zajištění kvalitního životního prostředí, hospodářského rozvoje, kvalitních
sociálních vztahů a podmínek a ochranu hodnot kulturního dědictví. Řešené území je územím
s archeologickými nálezy. Přírodní hodnoty, které jsou vymezeny hlavně plochami prvků
územního systému ekologické stability, jsou respektovány. Cílem řešení je vyvážený stav mezi
krajinou a návrhem rozvojových zastavitelných ploch.
Koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, vychází ze současného stavu
a vymezených hodnot, respektuje podmínky území (stávající limity).
Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, jsou stanoveny v podmínkách
využití území, které respektují stávající charakter a hodnoty území
Stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace) není územním plánem navrženo.

Podmínky pro příznivé životní prostředí
V nezastavěném území jsou vytvořeny podmínky pro snižování nebezpečí ekologických
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
územním plánem jsou určeny dvě plochy trvale travního porostu bez možnosti jakýchkoliv
úprav a změn jako protierozní opatření. Ochrana životního a přírodního prostředí je zajištěna
respektováním plánu ÚSES. Pro příznivé životní prostředí má velký význam údržba a rozvoj
systému sídelní zeleně.
Chráněná území přírody a lokality vymezené v rámci programu Natura 2000 se v řešeném území
nenacházejí. Součástí řešení územního plánu je i vodohospodářské řešení, návrh kanalizace
a jejího napojení na čistírnu odpadních vod, pro niž územní plán vymezuje zastavitelnou plochu.

Podmínky pro hospodářský rozvoj
Návrhem nových ploch jsou vytvořeny podmínky pro obnovu a rozvoj obce a pro kvalitní
bydlení. Je zastoupen převážně obytný charakter území. Hospodářský rozvoj je uvažován
návrhem zastavitelné plochy pro výrobu a skladování, jako forma rozšíření stávajícího výrobně-zemědělského areálu.
Návrhem technické infrastruktury a vzájemné vztahy různých funkčních ploch (sousedství
zasíťovaných pozemků) umožňují hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů.
Asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území nebylo vhodné tímto územním plánem
vymezit.
Na území správního území obce Hornosín se nacházejí poddolovaná území po těžbě rud.
Poddolovaná území jsou respektována jako limit, stávající podmínky se nemění. Na území obce
zasahuje ložisko nerostných surovin.
Při návrhu územního plánu jsou kvalifi kovaně uplatněny poznatky z oborů architektury,
urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče.

Opatření obecné povahy – Odůvodnění

str. 34

2.1.4.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů
Návrh ÚP Hornosín byl pořízen 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.
Obsah a forma dokumentace je ve smyslu § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
ÚP je vypracován na základě schváleného zadání.
Výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem katastrální mapy a vydány v měř. 1 : 5000.
ÚP je koncipován na základě osnovy uvedené v příloze č. 7.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení § 4 až 19 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Ve smyslu § 3 odst. (4) je vymezena
plocha zemědělská - zahrada v nezastavěném území. Plocha je vymezena jako stabilizovaná,
na základě stávajícího stavu pozemků v předmětné ploše.
Na základě ustanovení § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území jsou stanoveny plochy s podrobnějším členěním na základě specifických
podmínek.
Jedná se o tento způsob využití:
Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství – Obecně
Plochy veřejných prostranství – Zeleň
V sídle, jímž je obec Hornosín, hraje zeleň významnou roli. Specificky se uplatňuje zeleň
venkovských zahrad. Zeleň veřejných prostranství stávajících, návrhem doplněná, se
významnou měrou bude podílet na životě v sídle a na obrazu sídla.
Plochy veřejných prostranství – Místní komunikace
Místní komunikace jsou v úměrném rozsahu velikosti sídla.
Plochy dopravní infrastruktury
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy
Plochy vodní a vodohospodářské
Vodní plochy a toky
Stoka
Nezastavěné území je protkáno sítí stok, které hrají významnou roli v odvodňování území
i zastoupení přírodních prvků v území.
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Plochy zemědělské
Plochy zemědělské – Orná půda
Struktura území velikosti obce Hornosín si zasloužila v územním plánu rozlišit plochy
zemědělsky obhospodařované.
Plochy zemědělské – Trvale travní porost
Struktura území velikosti obce Hornosín si zasloužila v územním plánu rozlišit plochy
zemědělsky obhospodařované.
Plochy zemědělské – Zahrady v nezastavěném území
Pozemky severně od zástavby obce přiléhající k ploše rekreace. Tento subtyp ploch
zemědělských jsou plochami stabilizovanými, pozemky jsou využívány jako zahrada.
Plochy zemědělské – Trvale travní porost protierozní opatření
Komplexní pozemkové úpravy vymezily stabilizaci pozemků trvale travního porostu jako
ochranu před erozí.
Plochy zemědělské – Polní cesta
Vymezení polních cest na základě komplexních pozemkových úprav.
Plochy zemědělské – Polní cesta k rekonstrukci
Vymezení polních cest určených k rekonstrukci na základě komplexních pozemkových
úprav.
Plochy lesní
Plochy lesní
Lesní cesta
Plochy lesní jsou protkány sítí lesních cest, územní plán je rozlišil od ostatních cest
v krajině.
Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území – Pro rekreaci
V souvislosti s podtržením a doplněním atraktivity krajiny pro krátkodobou rekreaci,
turistiku a cykloturistiku, je ve spojení s návrhem doplnění lokálního biokoridoru
vymezena plocha jako odpočinkové a piknikové místo, jehož forma, třebaže uměle
vytvořena, bude mít ryze přírodní charakter.
Plochy smíšené nezastavěného území – Lokální biokoridor
Zařazení ploch územního systému ekologické stability do ploch určených vyhláškou
č. 501/2006 Sb.

2.1.5.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů –
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů jeho hodnot
ÚP Hornosín je zpracován v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu ÚP byla v rámci
společného jednání uplatněna stanoviska dotčených orgánů (dále jen DO), jejichž požadavky byly
v návrhu pro veřejné projednání respektovány. Nebyly vzneseny žádné rozpory.
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Vyhodnocení stanovisek DO, Krajského úřadu, připomínek sousedních obcí.
KÚ Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – nesouhlas s předloženým
návrhem ÚP Hornosín.
Stanovisko k návrhu územního plánu Hornosín č. j. KUJCK 9433/2011 OZZL/Kul. ze dne
4. 4. 2011 z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů: Z hlediska zásad ochrany ZPF, které jsou obsahem ustanovení § 4 a § 5
zákona jsou navrhované záměry nepřijatelné, a proto nelze souhlasit s předloženým návrhem
územního plánu Hornosín. Po posouzení návrhu z hlediska ochrany ZPF orgán ochrany
ZPF vyhodnotil jako nepřijatelné lokality pro bydlení SO1, SO6, SO7, SO10 a SO 11, jelikož
jsou navrženy na nejkvalitnější zemědělské půdě zařazené do II. třídy ochrany. Do I. a II. tř.
ochrany ZPF jsou dle přílohy Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
12. 6. 1996 č. j. OOLP/1067/96 zařazeny bonitně nejcennější půdy, které jsou vysoce chráněné,
jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.
Plánovanou zástavbu je nezbytné na těchto půdách podrobně zdůvodnit, což nebylo v předložené
dokumentaci splněno.
Na základě dohody s Krajským úřadem Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví byly vyhotoveny Pokyny pro dokončení návrhu ÚP Hornosín.
Pokyn pořizovatele:
Ve Strakonicích dne 15. 7. 2011
Dne 13. 7. bylo s paní Kulířovou dohodnuto, že tyto lokality mohou v návrhu zůstat, ale
budou ve výroku v regulativech obsahovat limity pro jejich využití. Na každé z ploch bude
pouze 1 RD. Prosím, o prověření, zda-li ve skutečnosti již na některé RD nestojí. Kdyby
tomu tak bylo, pokusíme se začlenit do stavu, aby nám to neomezovalo další stavbu RD
na navrhované zastavitelné ploše.
Dále DO požaduje zmenšení plochy SO8 a to tak, aby tato plocha přirozeně ukončila tvar
zástavby v Hornosíně.
Dalším požadavkem DO – v odůvodnění bude doplněno proč limita 1 RD byla na plochách
SO1, SO6, SO7, SO10 a SO11 stanovena a jak by tyto plochy byly do budoucna využívány.
Dle pana starosty se jedná o zastavitelné lokality, ve kterých chtějí stavět místní občané
z Hornosína. Charakter využití bude hlavně bydlení spolu s hospodařením, chovem koní,
obdělávání zahrad, drobným podnikáním.
Na základě pokynů pořizovatele byla dokumentace upravena a předložena dotčenému orgánu,
který vydal kladné stanovisko:
KÚ Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
→

Souhlas s předloženým návrhem ÚP Hornosín.

Stanovisko k návrhu územního plánu Hornosín č. j. KUJCK 9433/2011 OZZL/Kul. ze dne
8. 11. 2011 z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
→

KÚ Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví uděluje souhlas
s předloženým návrhem územního plánu Hornosín v celkovém rozsahu 15,0319 ha
zemědělské půdy.

Pořizovatel předal projektantce pokyn k úpravě návrhu ÚP Hornosín dle dohody s odborem
ŽP KÚ České Budějovice ze dne 31. 10. 2011.
→

Dokumentace byla na základě pokynu upravena.
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Ministerstvo životního prostředí č. j. 13816/ENV/10, 184/510/11, dne 18. 2. 2011.
→

V řešeném území se nachází poddolovaná území po těžbě rud č. 1334 s názvem „Újezdec
u Bělčic“ a č. 4958 s názvem „Újezdec u Bělčic – Na Vrchu – Hornosín 3“ a č. 5670 s názvem
„Hornosín 4“.

Geologická služba - Geofond, oddělení rizikových faktorů
Dačického náměstí 11, Kutná Hora 284 01.
→

Požadujeme respektování uvedených poddolovaných území při zpracování územního plánu
Hornosín.

→

Bylo akceptováno, dokumentace byla upravena.

Pozemkový úřad Strakonice, Palackého nám. 1090, Strakonice 386 27 dne 15. 2. 2011
č. j. PÚ/37117/2011-MZE-130720
→

K tomuto řízení sdělujeme, že v katastrálním území Hornosín bylo Pozemkovým úřadem
Strakonice ukončeno řízení o komplexních pozemkových úpravách. Dne 15. 12. 1999
bylo vydáno rozhodnutí o výměně vlastnických práv, které nabylo právní moci dne
6. 1. 2000. tímto rozhodnutím bylo řízení ukončeno. Proto požadujeme, aby schválený plán
společných zařízení KPÚ Hornosín byl převzat do návrhu územního plánu obce. Schválený
plán společných zařízení je uložen na zdejším úřadu i na obecním úřadu v Hornosíně.

→

Bylo akceptováno, dokumentace byla upravena.

Posouzení krajským úřadem před vydáním. KÚ Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje,
č. j.KUJCK26905/2011 OREG/3 ze dne 11. 7. 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 4 body v rámci poskytování odborné a metodické pomoci obcím.
Obsah čtyř bodů byl promítnut do návrhu ÚP.
Připomínky sousedních obcí.
Připomínky sousedních obcí nebyly uplatněny.
Předmětná dokumentace nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních
obcí. Při projednání ÚP nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí. Jsou
respektovány schválené anebo vydané územně plánovací dokumentace sousedních
obcí a z nich plynoucí návaznosti zejména pak návaznost prvků územního systému
ekologické stability. Jsou respektovány stávající a nadřazené liniové sítě dopravní
a technické infrastruktury, navazuje na cyklostezky procházející sousedními obcemi.
Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
pokud bylo požadováno v zadání územního plánu.
Dotčený orgán – Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství
a lesnictví, ve svém stanovisku k zadání neuplatnil požadavek.
Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise v případě negativních vlivů územního
plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy.
Stanovisko Komise nebylo k návrhu uplatněno.
Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření
zohledněno.
Rada obcí ORP Blatná nebyla doposud ustanovena.
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Dokumentace ÚP Hornosín v průběhu pořizování.
Výřez dokumentace pro společné jednání – Zastavitelné plochy
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Výřez dokumentace pro veřejné projednání – Zastavitelné plochy

Dokumentace pro opakované veřejné projednání je totožná s dokumentací pro vydání
a dokumentací vydanou.
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2.1.6.

Údaje o splnění zadání
Zadání je řešením návrhu Územního plánu Hornosín respektováno a stanovené požadavky jsou
splněny.
Nejsou vymezeny plochy rezervy a plochy přestavby. Plochy změn využití jsou uvedeny pouze
v návrhu.
Mimo požadavky Zadání byly navrženy plochy při východním okraji Hornosína SO10 a SO11
z důvodu dopravní obslužnosti této lokality. V průběhu řízení o územním plánu jsou pak dále
tyto plochy změněny na plochy výroby a skladování – zemědělské, s kódy VSz4 a VSz5 (spolu
s plochou SO1 změněnou na VSz1, SO6 změněnou na VSz2 a SO7 změněnou na VSz3).
V ÚP jsou vymezeny plochy pro zalesnění v rámci zvýšení ekologické stability území a stabilizace
vodního režimu v území.
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vyžadované krajem, případně z dalších širších územních vztahů
Požadavky jsou splněny, požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané
krajem jsou v ÚP zapracovány z ÚPVÚC Písecko-Strakonicko. V současné době je ÚP
posuzován z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje (ZÚR). Územní plán je
v souladu se ZÚR.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.
Požadavky jsou splněny.
Požadavky na rozvoj území obce.
Požadavky jsou splněny.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny).
Požadavky jsou splněny.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Požadavky jsou splněny.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
Požadavky jsou splněny.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
Požadavky jsou splněny.
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných
surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními
jevy).
Požadavky jsou splněny.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů území.
Požadavky jsou splněny.
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
Požadavky jsou splněny.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií.
Požadavky jsou splněny.
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Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
Požadavky jsou splněny.
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.
Požadavky jsou splněny.
Případný požadavek na vypracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant.
Požadavky jsou splněny.
Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek a výkresů
a počtu vyhotovení.
Požadavky jsou splněny.

2.1.7.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Hornosín je obec ležící cca 9 km severozápadně od Blatné.
Řešeným územím je správní území obce Hornosín, katastrální území k.ú. Hornosín.
NUTS II

sdružené kraje

jihozápad

NUTS III

kraj

Jihočeský kraj CZ031

NUTS IV

okres České Republiky Strakonice CZ0316

NUTS V

obec

Hornosín CZ0316 536369

Obec s rozšířenou působností

Blatná

Pověřená obec

Blatná

Jedno katastrální území

Hornosín

Jedna místní část

Hornosín

Jedna základní sídelní jednotka

Hornosín

Katastrální výměra v ha

341

Obyvatel k 1. 1. 2011

76

ÚP Hornosín vytváří soubor podmínek pro vyvážený rozvoj obce. Návrhem zastavitelných ploch
vytváří podmínky pro možný nárůst počtu obyvatel. Zastavitelné plochy pro výstavbu jsou
v návaznosti na zastavěné území. V zastavěném území je možno stavby a zařízení umísťovat –
tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně
využití území, jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmoty
objektu.
Běžná údržba a opravy stávajících objektů v zastavěném území není omezena.
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Plochy s rozdílným způsobem využití

SO

Plochy smíšené obytné

Označení
lokality

Výměra Limit na ploše
(ha)

Popis – Odůvodnění

SO2

0,098

Archeologické naleziště
OP vodního zdroje
Vzd. 50 m od okraje lesa
Okrajově OP produktovodu

Doplnění stávající plochy rekreace severně od obce.
Plocha je možno uvažovat jako proluka mezi dvěma
zastavěnými územími, a sice dosud oddělené lokality od
zástavby obce. Jedná se o pozemek protáhlého tvaru mezi lesem
a cestou, úzkou hranou navazující na křížení cest. Krajinný ráz
není narušen, přiléhající území tvoří plochy luk.

SO4

1,006

Archeologické naleziště
OP vodního zdroje

Plocha navazující na zastavěné území v severovýchodním
okraji obce. Část z plochy se „zakusuje“ k zastavěnému území
v místě křížení cest. Nedaleko je vymezena plocha pro čistírnu
odpadních vod. Celý prostor bude řešen komplexně, včetně
plochy veřejného prostranství, z něhož je část stanovena
výhradně pro zeleň.

SO5

0,190

Archeologické naleziště

Plocha v okrajové poloze zastavěného území, proluka na
stávajícím křížení komunikací a veřejného prostoru sídla. Jedná
se o „zarovnání hrany zastavěného území. Přispěje ke kultivaci
širšího prostoru s veřejným prostranstvím při vstupu do obce.

SO8

1,207

Vzd. 50 m od okraje lesa

Plocha v okrajové poloze zastavěného území, navazující na jeho
jihozápadní hranu. Při dobré kompozici plochy, to znamená při
neumístění objektů při vnějším okraji plochy bude zeleň zahrad
přirozeně doplňovat optimální obraz sídla při vstupu do obce
od jihu (od Kocelovic).

VP

Plochy veřejných prostranství

Veřejné prostranství vymezené ve vztahu k navrženým zastavitelným plochám, na základě
ustanovení vyhlášky č. 269, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., vymezit plochu souvisejícího
veřejného prostranství o výměře min. 1000 m2, při zastavitelné ploše nad dva hektary.
VPo

VPm

Plocha veřejného prostranství – Obecně
VPo1

Je vymezena v návaznosti na území kolem Obecního úřadu,

VPo2

Místní komunikace k ČOV, pěší komunikaci, případně zeleň

VPo3

Plocha pro doplnění zastavitelné plochy a jako případná rezerva pro
místní komunikaci, komun. pro pěší, zeleň, přechod zastavitelných ploch
do volné krajiny (výsadba aleje)

VPo4

Tři plochy jako územní rezerva (v širším slova smyslu) pro vybudování
křížení komunikací v souvislosti se zastavitelnými plochami

Plocha veřejného prostranství – Místní komunikace
VPm

Plochy pro umístění místních komunikací
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VPz

Plocha veřejného prostranství – Zeleň
VPz1

VS

Plocha v prodloužení plochy pro MK, izolační zeleň k ploše ČOV,
případný vstup na pozemky východně od obce

Plochy výroby a skladování
VSz1

Rozšíření zemědělského areálu, plocha pro umístění sběrného dvora

VSz 1–5

Plochy pro zemědělské farmy s bydlením

Označení
lokality

Výměra Limit na ploše
(ha)

Popis - Odůvoudnění

VSz1

1,083

OP produktovod 300 m
OP vodního zdroje
Vzd. 50 m od okraje lesa

Plochy VSz jsou navrženy v kontextu stávajícího krajinného
uspořádání t.j. ve vztahu k zemědělské prvovýrobě
a zastavěnému území. Na základě požadavku v místě žijících
občanů zabývajících se soukromým zemědělstvím jsou plošně
vymezeny potřebné plochy pro jejich usedlosti. To vše v rámci
dalšího rozvoje hospodaření rodinných farem. Tato funkce
je zde nezbytná v rámci konkrétní péče o krajinu. Navržené
plochy pro zástavbu jsou takto přirozeně vymezeny pro
přirozený zájem místních obyvatel na stabilizace obce v rámci
generačního bydlení.
Jde o logické další využívání parcel pro daný účel s tím, že není
narušena způsobilost zemědělského obhospodařování pozemků
sousedících se zastavěným územím obce.
Navržené plochy navazují na zastavěné území obce Hornosín.
V plochách je navrženo převažující funkční využití zemědělská
výroba s podmíněně přípustnou funkcí bydlení. Stavby budou
mít především hospodářský charakter (stavby pro zemědělskou
výrobu a skladování) s doplňkovou funkcí obytnou. Uvedený
návrh nenaruší stávající cestní síť a dostupnost zemědělských
pozemků ve volné krajině.

VSz2

0,917

OP vodního zdroje,
sousedství starého důlního
díla, poddolované území

Platí jako u VSz1.

VSz3

0,810

OP vodního zdroje,
vzd. 50 m od okraje lesa

Platí jako u VSz1.

VSz4

0,652

vzd. 50 m od okraje lesa,
sousedství starého důlního
díla, poddolované území

Platí jako u VSz1.

VSz5

1,102

OP vodního zdroje,
vzd.50 m od okraje lesa

Platí jako u VSz1.

TI

Plochy technické infrastruktury
TI1

SNre

Plocha pro umístění čistírny odpadních vod, rozsah plochy umožní
umístění většího množství zeleně jako doplnění stávajícího interakčního
prvku

Plochy smíšené nezastavěné rekreační
SNre

Plocha přírodního charakteru na rozcestí před vjezdem do sídla pro
realizaci odpočinkového místa s přístřeškem, mobiliářem, vzrostlými
stromy.
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Kulturní hodnoty
Návrh rozvoje území nesmí narušit kulturní hodnoty na území obce.
Památkově chráněné objekty
Na území Hornosína nejsou objekty zapsané do seznamu nemovitých památek.
Archeologické lokality
Území sídla je územím s archeologickými nálezy.
V řešeném území je nutno respektovat celkovou urbanistickou strukturu, drobnou sakrální
architekturu i krajinný ráz v Hornosíně.

Přírodní podmínky
Z hlediska geomorfologického je řešené území zařazeno do provincie Česká vysočina, Českomoravská soustava, podsoustava – Středočeská pahorkatina, celek Blatenská pahorkatina,
podcelek Horažďovická pahorkatina. Reliéf terénu je mírně zvlněný. Nadmořská výška kolísá
mezi 485 metry u rybníku Mlačina a 537 m n. m. na Hornosínském vrchu.
Obec Hornosín leží v klimatické oblasti mírně teplé charakterizované teplotním okrskem
MT7–11. V území převládají západní a méně četné severozápadní větry a díky konfiguraci terénu
je řešené území Hornosína dostatečně provětrávané i chráněné.
Geologické podloží v řešeném území se skládá převážně z granodioritu, místy amfibolicko-biotitického, částečně zbřidličnatělého (Blatenský typ). Na malém území na východě se
granodiorit stává až křemenným, středně zrnitým (Sázavský typ). Na severu řešeného území je
úzký pás kontaktní metamorfózy s erlany.
Půdní druhy jsou hlinitopísčité nebo písčitohlinité. Půdní typ patří do skupiny slabě
podzolovaných zemin. Všeobecně spadá řešené území do oblasti hnědých půd pahorkatin
s průměrným stupněm ochrany zemědělského půdního fondu.
Lesy v okolí jsou převážně jehličnaté s velkým podílem borovice lesní.
Plochy dolesnění jsou navrženy.
LE1

Dolesnění pod rybníkem Mlačina, doplnění plochy lesa za účelem posílení
funkce biocentra a zlepšení ekologické stability území a retenční schopnosti
krajiny

LE3

Dolesnění na severním okraji rybníka Velký Škrabák, doplnění plochy lesa
za účelem posílení funkce interakčního prvku a zlepšení ekologické stability
území a retenční schopnosti krajiny

LE2

Dolesnění při silnici II/173, doplnění stávající plochy lesního masivu na
území obce Bělčice za účelem zlepšení ekologické stability a retenční
schopnosti krajiny. Plocha je v nevýhodné poloze z hlediska zemědělského
obhospodařování

LE4

Dolesnění při silnici II/173 poblíž lokálního biokoridoru na posílení jeho
funkce

LE5

Dolesnění na západním okraji K.Ú, zlepšení ekologické stability území a
retenční schopnosti krajiny

Doprovodná zeleň kolem silnic je tvořena převážně ovocnými stromy.
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Památné stromy
Nejsou v území vymezeny.
Vegetační poměry
Podle geobotanické rekonstrukční mapy (Mikyška a kol.) se na převážné části řešeného území
původně vyskytovala společenstva holých bučin – Fageta paupera. V současné době jsou
tato společenstva zastoupena v lesních porostech a Olšiny jsou také podél potoků a rybníků.
Přirozenou sukcesí vznikají olšiny na podmáčených plochách.
Podle vegetační stupňovitosti ČR je řešené území zařazeno do čtvrtého vegetačního stupně.
Geobiocenologická typizace
Základní biogeografickou jednotkou je bioregion 1.29 – blatenský.
Reprezentativní STG
4A3

Fageta Quercino-abietina

dubojedlové bučiny

4AB3

Fageta paupera

holé bučiny

4AB-B4

Querceta roboris-fagi

vlhké doubravy s bukem

4B3

Fageta typica

typické bučiny

4BC-C4-5 Fraxiny-alneta

jasanové olšiny

Ochrana přírody
Zvláště chráněná území v této oblasti nejsou.
Významné krajinné prvky (VKP), jejichž ochrana vyplývá obecně ze zákona č. 114/1992 Sb.,
jsou zastoupeny lesními porosty, vodními plochami a nivami vodních toků.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Vymezení systému ekologické stability na území obce je zpracováno na základě generelu
lokálního ÚSES. Nadregionální ani regionální úroveň ÚSES do řešeného území nezasahuje.
Po jižním okraji obce Hornosín je veden lokální biokoridor LBK260 a lokální biokoridor LBK259
s vloženým lokálním biocentrem LBC51. Biokoridor LBK259 v části, kde přechází z prameniště
jednoho potoka do druhého, je doplněn návrhem úseku LBK.
Prostorové parametry segmentů ÚSES v zájmovém území jsou následující
→

Lokální biocentrum – velikost 3,9 ha rybník a luční společenstva a 0,7 ha lesní společenstva

→

Lokální biokoridor LBK260 – šíře 20 m

→

Lokální biokoridor LBK259 – šíře 20 m podél vodoteče

→

Lokální biokoridor LBK259 – navržený úsek podél cesty 13 m (s posílením funkce navržené
plochy SNre)

→

Lokální biokoridor LBK259 – šíře 20 m podél vodoteče, rozšířená část u rybníka Záleský
při hranicí s územím Kocelovice, se překrývá s vymezeným interakčním prvkem stávajícím
IP2.

→

Součástí ÚSES jsou IP1 až IP8 stávjící a IPn1 až IPn6 navržené. Vymezení interakčních
prvků je z důvodu rozvedení ekologicky stabilních částí krajiny do velkých nečleněných
ploch zemědělské půdy. Jejich funkce je současně protierozní.
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Hlavním cílem vytváření Územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je trvalé zajištění
biologické rozmanitosti (všech žijících organismů a jejich společenstev). Podstatou ÚSES je
vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez
ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení,
ochrana a případné doplnění chybějících částí této sítě je pouze jednou z nutných podmínek
udržení ekologické stability a biodiversity.
Koncepce tvorby ÚSES navazuje na koncepci Evropské ekologické sítě vytvářené ve státech
Evropské unie a má tedy velký význam pro postupné začleňování ČR do struktur Evropské unie
a rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování celosvětové Úmluvy o biologické rozmanitosti,
k níž Česká republika přistoupila v roce 1994.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území, který je
nutno respektovat jako jeden z předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot území.
Skladebné součásti ÚSES – biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakční prvky (IP) jsou
vymezovány na základě:
→

Rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině

→

Jejich prostorových vztahů

→

Aktuálního stavu ekosystémů

→

Prostorových parametrů

→

Dalších společenských limitů a záměrů

Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy a limity na využití krajiny v rámci územně plánovací
dokumentace, lze vymezení ÚSES defi nitivně považovat za jednoznačné. Cílem jejich vymezení je
ochrana ploch funkčních prvků ÚSES a územní ochrana ploch pro založení prvků chybějících.
Tabulková příloha
LBK260

KATASTR: HORNOSÍN

Kultura:

vodní tok, louka

Délka:

217 m

Stabilita: 3–4

STG:

4AB3, 4BC-C4-5, 4B-BC5

Stav:

ČFN

Ochrana:

VKP

Charakteristika ekotopu a bioty:
Drobná upravená vodoteč v ploché údolnici mezi pozemky kulturních luk v mírně zvlněném terénu na
okraji blatenské kotliny.
Koryto drobné vodoteče zarostlé běžnou vlhkomilnou a nitrofi lní bylinnou vegetací, jen ojediněle keře
VR, OL a pod., okolní údolnice převážně s pozemky kosených intenzivních luk.
Návrh opatření:
Cílem opatření je revitalizace toku a založení pásu přirozených břehových porostů a vlhkých
extenzivních luk.
Louky bez obnovy drnu a nehnojené průmyslovými hnojivy a kejdou.
Geologie:
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LBC51 – MLAČINA

KATASTR: HORNOSÍN

Kultura:

louka, vod. pl., ost.pl.

Plocha:

4,2 ha

Stabilita: 4

STG:

4B3, 4B-BC5, 4AB-B4

Stav:

FN

Ochrana:

VKP

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří menší rybník Mlačina porosty olší a vrb na březích. Podél upraveného přítoku do
rybníka kulturní louky. Pod silnicí vlhké louky s přirozenou sukcesí olší a vrb.
Podél břehu rybníka široký pás druhově chudších porostů Phragmites a Glyceria max., na který navazuje
lem druhově rovněž chudší polokulturní luky. Místy partie se zvýšenou ruderalizací. Ekologické zázemí
lokality tvoří rozsáhlý komlex kulturních intenzivních luk.
Návrh opatření:
Cílem opatření je ochrana extenzivního charakteru rybníka pobřežních porostů, obnova druhově
pestrých vlhkomilných společenstev rákosin a vlhkých luk a revitalizace potoka. Důležitá je ochrana
přirozené proměny louky v olšinu v prostoru pod silnicí.
V partiích luk u rybníka iniciovat vznik přirozeného druhově pestréhu společenstva. Extenzivní
hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů (s event.
vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstev zpravidla
jedenkrát, maximálně dvakrát ročně (zejm. v případě potřeby potlačení expanze nitrofi lních druhů,
zvýšení zapojení drnu ad.) s občasným vynecháním některé sezóny na menší části plochy střídavě v
různých místech lokality, tak aby byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu dvou
sečí. Termíny sečí upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech.
Při časném kosení zvážit dle možností vhodnost event. druhé seče na konci vegetace pro odstranění
stařiny. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě.
Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie)
Geologie: Q-NIV, DFL, C-GDT

Č. mapování: 378, 6002

LBK259

KATASTR: HORNOSÍN

Kultura:

tok, vod. pl., louka

Délka:

217 m

Stabilita: 2–4

STG:

4AB3, 4BC-C4-5, 4B-BC5

Stav:

ČFN

Ochrana:

VKP

Charakteristika ekotopu a bioty:
Dvě drobné upravené vodoteče v úzkých údolnicích s kulturními lukami. Kulturní louka v prostoru mezi
prameništi obou toků.
Koryto drobné vodoteče zarostlé běžnou vlhkomilnou a nitrofi lní bylinnou vegetací, jen ojediněle keře
BC, VRX, OL apod., okolní údolnice převážně s pozemky kosených intenzivních luk.
Návrh opatření:
Cílem opatření je revitalizace toků včetně pásu přirozených břehových porostů a udržování mokrých
extenzivních luk.
Louky pokud možno nehnojit, zejména vyloučit aplikaci tekutých stájových hnojiv.
Mapový list:

22-14-15

Č. mapování: 6002, 516, 3508

Prostupnost krajiny
Na základě pozemkových úprav územní plán vymezil polní cesty.
Je doporučeno tyto cesty doplnit doprovodnou zelení.
Civilizační hodnoty
Návrh rozvoje území uchovává současné civilizační hodnoty a posiluje je.
Nejvýznamnější civilizační hodnotou je technická vybavenost a dopravní systém.
V obci hospodaří zemědělská firma, jejímž prostřednictvím je zachován zdroj pracovních
příležitostí.
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Veřejná infrastruktura
Vodní hospodářství
Řešení je v souladu se zpracovaným PRVKUK Jihočeského kraje.
Obec Hornosín se nachází cca 9 km severozápadně od města Blatná. Počet trvale bydlících
obyvatel je 76. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 23. Počet rekreačních chalup a chat je v
obci 14. Počet rekreantů v obci je cca 43.
Vodovod
V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zástavba je zásobována pitnou
vodou z individuálních zdrojů. Na obecní studni jsou napojeny tři rekreační objekty.
Ostatní obyvatelé mají studně vlastní. Kvalita vody ve studních je dobrá a množství
dostatečné. Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu
předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.
Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že
nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb., – Pitná voda. Bude vhodné využít individuální
úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě
balené pitné vody.
Pro nově vymezené zastavitelné plochy je uvažováno zásobování pitnou vodou
z individuálních zdrojů.
Požární ochrana je řešena čerpáním vody z požární nádrže.
Kanalizace
V obci je vybudována jednotná kanalizační síť ve správě obce. Jedná se o dvě stoky. Jedna
stoka je z betonu a druhá stoka je z kameniny.
Navržené lokality budou doplněny kanalizačními řady napojenými na vybudovanou
kanalizaci v obci.
Pro Hornosín je navržena plocha pro vybudování ČOV na 70 EO s využitím stávající
kanalizace a rozšířením nové kanalizace. Nová kanalizační síť v obci by byla profi lu DN
300.
Vodní plochy a toky
Povodí řešeného území je řeka Otava. Bezejmenné přítoky odvádějí vodu z území do
Závišínského potoka, který se vlévá do řeky Lomnice. Vodní plochy v území jsou rybníky
Škrabák, Mlačina, Záleský, Podstránský Hořejší, Dolejší a bezejmenný.
V celém správním území obce Hornosín se připouští obnova a revitalizace rybníků vodních
toků.
Energetika
Obec je zásobena el. energií vedením 22 kV s trafostanicí 22/0,4 kV při jižním okraji zastavěného
území
Do obce není přiveden zemní plyn. Územní plán nepředpokládá možnost plynofi kace
středotlakým systémem plynovodů.
Severní částí Hornosína prochází produktovod ČEPRO a.s. Tento je ÚP Hornosína respektován
včetně ochranných a bezpečnostních pásem.
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Doprava
Řešené území Hornosína je napojeno silnicí III/0302 na hlavní dopravní tah silnicí II/174
(S9/80) Březnice – Bělčice – Lnáře a do Blatné silnicí II/173 (S9/80). Vedle zpřístupnění a obsluhy
řešeného prostoru zprostředkovává vnější návaznosti území na nadřazenou dopravní síť.
Železniční trať je mimo řešené území v Závišíně, Bělčicích a Blatné.
Poloha sídla v příznivé dojížďkové vzdálenosti k Blatné a Bělčicím předurčuje povahu
a převažující spádovost k nadřazenému sídelnímu centru.
Civilní ochrana
Požadavky civilní ochrany obyvatelstva stanovují rozsah práv a povinností samosprávných
orgánů.
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování jsou specifi kovány ve vyhlášce MV ČR
č. 380/2002 Sb., (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) v platném znění.
a)

Návrh ploch pro ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní
povodní
Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy. Je to situace, při které hrozí
zaplavení území.
Vodoteče v řešeném území nemají stanoveny záplavová území vodoprávním úřadem.
Zastavěné území a navržené zastavitelné plochy jsou mimo dosah záplavy.
Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, to jsou situace, jenž mohou nastat
při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat
vodu (havárie vzdouvajících vodních děl).
Řešené území není ohroženo průchodem povodňové vlny.

b)

Návrh ploch pro zóny havarijního plánování
Nejdůležitějším dokumentem havarijního plánování je Havarijní plán kraje (a jeho součást
Analýza rizik možného vzniku mimořádné události Havarijního plánu kraje). Tento
účelový dokument představuje soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních
prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých
mimořádnou událostí a k odstranění vzniklých následků způsobených mimořádnou
událostí. Je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě
živelních pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové
hodnoty nebo životní prostředí. Je závazným dokumentem pro všechny obce, správní
úřady, právnické a fyzické osoby nacházející se na území kraje.
Území řešené územním plánem není součástí zóny havarijního plánování, není
ohroženo únikem nebezpečné látky ani v dosahu důsledků potenciální jaderné
havárie.

c)

Návrh ploch pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanovuje plánem ukrytí,
který je součástí Havarijního plánu kraje. Ukrytí v obci se zabezpečuje podle Plánu ukrytí
obce.
Ukrytí obyvatelstva se na území obce zajišťuje ve stálých úkrytech postavených
pro tyto účely v době míru a v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí
obyvatelstva.

Opatření obecné povahy – Odůvodnění

str. 50

Stálé úkryty (SÚ)
Jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které byly projektovány a postaveny tak, aby
poskytovaly účinnou ochranu ukrývaných osob proti účinkům střepin, tlakové vlny,
světelného záření i pronikavé radiace. Tvoří je stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově
neodolné úkryty (dřívější název byl stálé protiradiační úkryty) a ochranné systémy
podzemních dopravních staveb.
V řešeném území se stálé úkryty nenacházejí a nejsou územním plánem navrhovány.
Improvizované úkryty (IÚ)
Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určené
k ukrytí obyvatelstva. Budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného
a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a částečně
proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizového stavu v místech,
kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Vhodnými prostory pro zřízení
improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně
zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. Je vhodné, aby
obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací
nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo, tím kvalitnější je ochrana).
Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí asi 1,5 m 2, ochranný součinitel stavby
(udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než úroveň
radiace radioaktivního záření ve výšce 1m nad odkrytým terénem) by měl být větší než
50. Doporučuje se, aby jeden IÚ neměl větší kapacitu než 50 ukrývaných osob. Výběr
vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru.
Budování začíná po vyhlášení válečného stavu podle zpracovaných postupů do pěti dnů
v těchto etapách:
→

V první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru plynu,
vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob.

→

V druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívodu vzduchu, utěsnění,
vnitřní a venkovní úpravy.

→

Ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména
zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů
násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu.

Přehled o umístění a kapacitách improvizovaných úkrytů na území obce mají obce, které
vedou evidenci improvizovaných úkrytů .
Ve stávajících rodinných domech starších i novějších se počítá s možností zřízení
improvizovaných úkrytů.
Úkryty v objektech zaměstnavatelů zřízeny nejsou, nejsou zde koncentrovaně
zaměstnávány větší počty osob.
d)

Návrh ploch pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického
zařízení, popřípadě strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z
míst ohrožení mimořádnou události. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou
událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a
stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
Na území obce se nenacházejí objekty vhodné k ubytování evakuovaných osob.
V případě nutnosti evakuovat obyvatele z řešeného území bude postupováno podle
platných předpisů a havarijního plánu kraje.
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e)

Návrh ploch pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V případě nutnosti budou některé stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro
potřeby civilní ochrany.
Materiál civilní ochrany se skladuje (ukládá) pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva
zařízeními civilní ochrany (odborné jednotky), ostatními složkami integrovaného
záchranného systému a k individuální ochraně vybraných kategorií obyvatelstva (§ 17
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).
Hasičský záchranný sbor kraje organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany ze
zákona. Ke skladování materiálu civilní ochrany využívá své sklady.
Na území obce se nenacházejí sklady materiálu CO Ministerstva vnitra ani
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ani obce a právnických
a podnikajících fyzických osob.

f)

Návrh ploch pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná
území a zastavitelná území obce
V řešeném území se nenacházejí ani nepřepravují materiály a látky ohrožující
v případě havárie bezpečnost nebo lidské zdraví. Územní plán jejich existenci
v návrhovém období nepředpokládá.

g)

Návrh ploch pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění škodlivých
účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné události
Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního
působení rizik vzniklých mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí. Likvidačními a obnovovacími pracemi pak činnost k odstranění následků
způsobených mimořádnou událostí (i za válečného stavu).
Záchranné, likvidační a obnovovací práce k odvrácení a k odstranění škodlivých účinků
kontaminace vzniklé při mimořádné situaci provádějí základní složky integrovaného
záchranného systému, a to především jednotky požární ochrany zařazené do plošného
pokrytí kraje, které jsou vybavené technikou a materiálem k plnění tohoto úkolu.
Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, detekce plynů a nebezpečných látek,
provádění dekontaminace v prostředí nebezpečných látek zajišťuje Chemicko-technická
služba Hasičského záchranného sboru ČR. Na provádění záchranných, likvidačních
a obnovovacích prácích se na vyžádání dále podílejí ostatní složky integrovaného
záchranného systému, a to především vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
a zařízení civilní ochrany pro zabezpečení dekontaminace terénu, osob a oděvů a věcných
prostředků. Personál (osoby) a prostředky základních a ostatních složek jsou za válečného
stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky civilní ochrany.
Aby mohla chemicko-technická služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít
k dispozici stavby dotčené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající technologické
vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci (dále stavby pro dekontaminaci)
a chemické laboratoře.
K stavbám pro dekontaminaci patří:
→

Hygienické propusti stálých úkrytů

→

Stavby pro dekontaminaci osob

→

Stavby pro dekontaminaci zvířat

→

Stavby pro dekontaminaci oděvů

→

Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy
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Hygienické propusti stálých úkrytů
Byly zřizovány v některých úkrytech pro dekontaminaci osob provádějících činnost
v kontaminovaném prostoru. Mají malou kapacitu.
V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.
Stavby pro dekontaminaci osob
Zřizují se přizpůsobováním zařízení, jako jsou lázně, bazény, umývárny, sprchy a jiné
k dekontaminaci osob. Pro určení kapacity je rozhodující počet sprchových růžic. Pro
osprchování jedné osoby se počítá doba čtyř minut. Navrhují se s čistou a nečistou částí
s jednosměrným provozem, aby se osoby po provedené dekontaminaci nesetkávaly
s osobami kontaminovanými. Pro tyto účely není vhodné umisťování sprch v kabinkách
(boxech).
V obci se vhodné objekty pro tento účel nenacházejí.
Stavby pro dekontaminaci zvířat
Stavby k dekontaminaci hospodářských zvířat se zřizují zpravidla přizpůsobením budov
nebo zpevněných ploch mimo budovu. Vlastní místo pro dekontaminaci je opatřeno
výtoky s hadicemi. Mimo budovu lze k dekontaminaci končetin zřídit mělký příkop. Tělo
zvířete se v tomto případě dekontaminuje postřikem pomocí hadic nebo sprch. To lze
uskutečnit na jakékoliv zpevněné nepropustné ploše s odvodem kontaminované vody
do neutralizační jímky napojené na kanalizaci. Stavba se člení na čistou a nečistou část
s důsledným jednosměrným provozem.
Plochy využitelné pro dekontaminaci zvířat se v řešeném území nenacházejí.
Stavby pro dekontaminaci oděvů
K dekontaminaci většího množství oděvů, prádla a drobných předmětů budou
přizpůsobovány dezinfekční stanice, chemické čistírny, prádelny, dezinfekční komory
zdravotnických zařízení a jiné obdobné, nacházející se na území obce. Vždy se u nich
provádí oddělení čisté a nečisté části a zřizuje hygienická propust pro personál.
V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.
Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků (vozidel) a dekontaminační plochy
Zřizují se přizpůsobením zařízení zejména garáží, umýváren vozidel (myček),
tramvajových, trolejbusových a vlakových vozoven, velkých garáží apod., napojených na
kanalizaci a vodovod. Musí umožňovat odvádění kontaminované vody do kanalizace po její
neutralizaci (např. v neutralizační jímce). Dekontaminace může být prováděná v jednom
nebo více proudech. Provoz je jednosměrný. Dekontaminovaná vozidla se nesmí setkat
s vozidly kontaminovanými. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná,
nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany příjezd a z druhé odjezd s přívodem vody nebo páry.
V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány.
h)

Návrh ploch pro ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území se nevyskytují ani nejsou územním plánem navrhovány plochy
nebo objekty, kde by byly skladovány a používány nebezpečné látky. Tyto látky nejsou
přes území ani přepravovány.
V řešeném území se nenacházejí žádné další zátěže nebo rizika ohrožující zdraví
nebo životy obyvatel.

i)

Návrh ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při zachování jejího nezbytného množství
a nezávadných vlastností se bude zajišťovat v případě, pokud nelze zabezpečit běžné
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zásobování obyvatelstva pitnou vodu pro veřejnou potřebu. Hromadné zásobování
obyvatel pitnou vodou zajišťují provozovatelé vodovodů. Při zásobování pitnou vodou
je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávky jen v případech stanovených
zákonem a současně je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Postup orgánů
krajů a obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva při mimořádných událostech
a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou je řešen Směrnicí Ministerstva
zemědělství č. j. 416578/2001-6000 ze dne 20. 12. 2001. Seznam subjektů Služby předávají
orgány krizového řízení územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, jako
podklad pro uzavření písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání podle
§ 21 zákona č. 239/2000Sb. Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a havarijních
plánů podle zvláštních předpisů.
Stanoviště pro cisterny pro havarijní zásobování pitnou vodou
Náves v Hornosíně
Nouzové zásobování elektrickou energií
Není centrálně navrhováno.
Požární voda
Voda pro účely hašení požáru bude použita z požární nádrže a rybníků.

2.1.8.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na udržitelný
rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo v rámci projednávání Zadání ÚP Hornosín
požadováno.
Účelem územního plánu Hornosín je vytvoření předpokladů pro optimalizaci vlivu na základní
složky udržitelného rozvoje území.
Jednotlivá řešení zahrnutá v základní urbanistické koncepci, koncepci dopravní a technické
infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny s akcentem na ochranu přírody, stanovených
územním plánem mají pozitivní dopad na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Stanovením urbanistické koncepce nedošlo k porušení celkové struktury celého území obce,
neboť zázemí volné krajiny (nezastavěné území) není koncepcí narušeno. Pouze jsou vymezeny
zastavitelné plochy, které navazují na zastavěné území.
Těžištěm návrhu je vymezení rozvojových ploch pro funkci bydlení, stanovené jako smíšené
obytné. Nově navržené plochy doplňují stávající urbanistickou koncepci v obci. Účelem takto
vymezených ploch pro bydlení je posílení sociální stabilizace obyvatel obce.
Nezastavěné území je z větší části nedotčeno návrhovými jevy (vyjma vymezení zastavitelných
ploch na dosud nezastavěném území). Celkovou koncepcí návrhu územního plánu jsou vytvořeny
podmínky pro zachování a efektivní ochranu krajiny na území obce.
Územní plán stanovil koncepci veřejné infrastruktury, zahrnující dopravní a technickou
infrastrukturu, systém veřejných prostranství včetně systému sídelní zeleně. V souvislosti
s rozvojem ploch pro bydlení je navrženo doplnění veřejné infrastruktury. Jedná se o koncepci
dopravních vazeb v obci, koncepci technické infrastruktury zahrnující zásobování energiemi,
a odvádění a likvidace odpadních vod.
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Na základě SWOT analýzy územní plán určuje:
Hospodářský rozvoj:
→

Dobudování technické infrastruktury

Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel:
→

Stabilizovat trvale bydlící obyvatele a jejich životní úroveň

→

Budovat chybějící veřejnou infrastrukturu

→

Minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní
hodnoty

→

Při navrhování rozvojových ploch dbát na dostatečné zastoupení zeleně

→

Regulovat výstavbu rodinných domů v sídlech venkovského charakteru s důrazem
na zachování jejich charakteru

→

Nejsou vytvořeny podmínky pro realizaci bytových domů

Územní podmínky pro příznivé životní prostředí:

2.1.9.

→

Zachování vodních ploch

→

Návrhy nezhoršení kvality ovzduší

→

Vymezené prvky ÚSES

→

Zachování prostor pro zemědělskou produkci

→

Umožnění ploch pro vybudování rybníků

→

Umožnění (v podmínkách využití) zastoupení travních a lesních porostů z důvodů
zvýšení hodnot krajinného rázu, prostupnosti krajiny a vazeb v systému ÚSES

→

Doplnění prvků ÚSES

→

Vytvoření podmínek pro potenciální rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Vyhodnocení odnětí ZPF
a)

Úvod
Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu navrženého urbanistického řešení
ÚP návrhů v ÚP Hornosín bylo provedeno ve smyslu zákona ČNR č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky
MŽP č. 13/1994 Sb. a Metodického pokynu Odboru Ochrany lesa a půdy Ministerstva
životního prostředí ČR ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
podle výše zmíněného zákona.
Výkres předpokládaných záborů pozemkového fondu obsahuje vyjádření vedení hranic
BPEJ, kódy s třídou ochrany a vazbu na plochy změn.

b)

Metodika a postup vyhodnocení
Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci nad katastrální mapou v měřítku
1 : 5000, i s vyznačením ukazatelů kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným
identifi kačním kódem, podle kterého je možno je najít v tabulkové části.
Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské půdy
a orné půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídě ochrany ZPF.
Územní plán nenavrhuje etapizaci výstavby, tudíž ani předpokládané zábory půdy nejsou
rozděleny do etap výstavby.
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c)

Údaje o investicích do půdy
Ve správním území obce Hornosín nejsou provedeny žádné investice do půdy.

d)

Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby
Na území obce Hornosín se nachází areál zemědělské prvovýroby.

e)

Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny
Všechny zastavitelné plochy leží mimo zastavěné území, na zastavěné území navazuje.
Jejich vymezení nenarušuje organizaci zemědělského hospodaření. V území proběhly
pozemkové úpravy, jejichž výsledky jsou v ÚP obsaženy.

f)

Vyhodnocení podmínek zemědělské výroby na území obce
Správní území obce je tvořeno z největší částí zemědělským půdním fondem, zhruba
rovnoměrně zastoupeným ornou půdou a loukami. Na území se rozkládají tři větší
rybníky – Velký Škrabák, Záleský a Mlačina a tři malé kaskádovitě umístěné rybníčky –
Podstránský Hořejší, Podstránský Dolejší a bezejmenný. Charakteristickým prvkem území
je systém stok odvádějící vody do rybníků.
Součástí ÚP Hornosína je řešení lokálního územního systému ekologické stability.

g)

Zdůvodnění navrženého řešení
Zastavěné území Hornosína je kompaktní útvar. Rozvojový potenciál sídla je navržen
v návaznosti na zastavěné území.
Jedná se o předpokládané zábory ZPF.
Rozsah odnětí ZPF je zdůvodněn nutností stabilizace sídelních funkcí ve všech složkách.
Vzhledem ke kvalitě půdního fondu v řešeném území dochází k záboru půd 2.–5.třídy
ochrany, není navrženo odnětí 1. třídy ochrany.
Navržené plochy SO navazují na zastavěné území obce Hornosín. Návrhy nenaruší stávající
cestní síť a dostupnost zemědělských pozemků ve volné krajině.
Navržené plochy VSz (VSz1, VSz2, VSz3, VSz4, VSz5) navazují na zastavěné území
obce Hornosín. V plochách je navrženo převažující funkční využití zemědělská výroba
s podmíněně přípustnou funkcí bydlení. Stavby budou mít především hospodářský
charakter (stavby pro zemědělskou výrobu a skladování) s doplňkovou funkcí obytnou.
Uvedený návrh nenaruší stávající cestní síť a dostupnost zemědělských pozemků ve volné
krajině. Je řešeno logické další využívání parcel pro daný účel s tím, že není narušena
způsobilost zemědělského obhospodařování pozemků sousedících se zastavěným územím
obce. Všechny tyto souvislosti jsou potřebné k dalšímu vývoji rodinné venkovské zástavby,
která bude pokračováním zastavěného území stávající obce. Navržené plochy pro zástavbu
jsou takto vymezeny pro přirozený zájem místních obyvatel na stabilizaci obce v rámci
generačního bydlení.
Zábor kvalitních zemědělských půd na plochách VSz je logicky zdůvodnitelný s ohledem
na využití ploch na další rozvoj zemědělské prvovýroby, která se zde nadále rozvíjí, a sice
generačně, a je tolik potřebná pro péči o okolní krajinu v rámci zemědělských ploch.
Na pozemcích není možno navrhnout etapizaci z důvodu přednostní realizace kanalizace
v území.
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h)

Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na ZPF
Urbanistické řešení navrhuje celkem k vynětí 15,0319 ha půdy, z níž je 14,9379 ha
zemědělské a z ní 7,9903 ha orné půdy.
Charakteristika zemědělských půd hlinitopísčité až písčité
Klimatický region
Kód regionu

7

Symbol regionu

MT 4

Charakteristika regionu

mírně teplý, vlhký

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v řešeném území.
5.32.01, 5.32.11, 5.37.56, 5.50.01, 7.32.01, 7.32.11, 7.32.14, 7.32.44, 7.32.54, 7.50.01, 7.67.01,
7.68.11

REKAPITULACE NÁROKŮ NA PLOCHY:
Seznam dotčených BPEJ

Rekapitulace podle kvality půdy

Rekapitulace odnětí dle kultur

BPEJ

Výměra (ha)

Třída

Výměra (ha)

Kultura

Výměra (ha)

5.32.01

1,2390

1

0

orná půda

7,9903

5.32.11

0,9700

2

6,5820

ttp

7,7446

5.37.56

0,0900

3

1,4150

zahrada

0,1900

5.50.01

0,9020

4

1,4740

nezem. půda

0,0940

7.32.01

1,0200

5

5,4669

7.32.11

3,3630

7.32.14

1,4740

7.32.44

1,3053

7.32.54

0,0510

7.50.01

0,5130

7.67.01

2,9846

7.68.11

1,0870

Celkem

15,0319

15,0319

15,0319

Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na LPF
Řešením územního plánu nedochází k předpokládanému odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Řešení územního plánu navrhuje 5,0816 ha dolesnění, což je v souladu LHP.
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0,3570
0,1640
0,0140

VPo2

VPo3

VPo4

SO2

SO4

SO5

SO8

Hornosín

Hornosín

Bydlení

VPz1

Veřejná prostranství – Zeleň

VPm1

Hornosín

Celkem

0,1530

0,1530

0,8860

2,5013

1,2070

0,1900

1,0060

0,0983

0,1560

0,1560

0,0830

0,0830

2,5013

1,2070

1,3053

7.32.14

5.37.56

7.32.11

7.32.44

7.50.01

7.32.14

7.32.14

7.32.11

7.50.01

7.32.14

7.32.11

BPEJ

orná p půda 7.32.44

zahrada

ttp

orná půda

ttp

0,1000
0,0000

0,0000

0,0830

nezem. půda

orná půda

nezem. půda

orná půda

orná půda

ttp

orná půda

orná půda

Kultura

zahrada
1,2070

0,0983

0,0000

0,0000

0,0830

0,0110

0,0110

Nezem.
půda

KVALITA POZEMKŮ

0,0900

1,0060

0,0983

0,1560

0,1560

0,0000

0,5290

0,0030

0,0470

0,0470
0,0030

0,1170

0,1170

0,3570

0,2090

0,2090

Veřejná prostranství – Místní komunikace

0,8970

0,3620

VPo1

Hornosín

Celkem

Hornosín

Celkem

Hornosín

Celkem

Hornosín

Veřejná prostranství – Obecně

Zeměděl. Orná
půda
půda

Celkem

Značení

Katastrální
území

Funkční
využití

VÝMĚRA POZEMKŮ V HA

ODNÍMANÁ PLOHA

5

4

5

2

5

3

4

4

2

3

4

2

Třída
ochrany

2,5013

1,2070

0,1000

0,0900

1,0060

0,0983

0,1560

0,1560

0,0000

0,8860

0,0030

0,0470

0,1170

0,3570

0,1530

0,2090

ha

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Zastavěné
území

2,5013

1,2070

0,1000

0,0900

1,0060

0,0983

0,1560

0,1560

0,0830

0,0830

0,8970

0,0030

0,0110

0,0470

0,1170

0,3570

0,1530

0,2090

Zastavit.
plochy

Nezastavěné
území
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VSz4

VSz5

Hornosín

Hornosín

LE5

Hornosín

ÚP HORNOSÍN CELKEM

Celkem

LE3

LE4

Hornosín

LE2

Hornosín

Hornosín

LE1

Zalesnění

TI1

Technická infrastruktura

Hornosín

Celkem

Hornosín

Celkem

Hornosín

VS1

VSz3

Hornosín

Výroba a sklady

VSz2

Hornosín

Celkem

VSz1

Hornosín

15,0319

5,0816

2,0925

0,1691

1,0870

1,0100

0,7230

1,1670

1,1670

0,7500

0,7500

4,3960

0,9360

0,6500

0,8100

0,9170

1,0830

Výroba a skladování zemědělské

14,9379

5,0816

2,0925

0,1691

1,0870

1,0100

0,7230

7,9903

1,0100

1,0100

0,0940

0,0000

ttp

ttp

ttp

orná ppůda

ttp

ttp

1,1670

0,9020

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

7.67.01

7.67.01

7.68.11

7.32.01

7.67.01

5.50.01

5.32.01

7.32.11

7.32.14

7.32.14

7.32.11

7.32.14

5.32.11

5.32.01

5.32.01

5.32.11

5.32.11

5.32.01

7.32.11

BPEJ

KVALITA POZEMKŮ
Kultura

ttp
0,0000

0,0000

0,0000

Nezem.
půda

0,2650
0,0000

0,7500

0,4450

0,4450
0,7500

0,3050

0,3050

4,3960

0,4330

4,3960

0,4330

0,4330

0,4330
0,5030

0,0820

0,5030

0,1350

0,0820

0,5300

0,5300
0,1350

0,2800

0,2800

0,3090
0,6080

0,3090

1,0830

0,6080

1,0830

Zeměděl. Orná
půda
půda

VÝMĚRA POZEMKŮ V HA

Značení

Celkem

Funkční
využití

ODNÍMANÁ PLOHA

Katastrální
území

5

5

5

2

5

3

2

2

4

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

Třída
ochrany

14,9379

5,0816

2,0925

0,1691

1,0870

1,0100

0,7230

1,1670

0,9020

0,2650

0,7500

0,4450

0,3050

4,3960

0,4330

0,5030

0,4330

0,0820

0,1350

0,5300

0,2800

0,6080

0,3090

1,0830

ha

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Zastavěné
území

9,9503

0,0000

1,1670

0,9020

0,2650

0,7500

0,4450

0,3050

4,3960

0,4330

0,5030

0,4330

0,0820

0,1350

0,5300

0,2800

0,6080

0,3090

1,0830

Zastavit.
plochy

5,0816

5,0816

2,0925

0,1691

1,0870

1,0100

0,7230

Nezastavěné
území

2.1.10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Obec Hornosín tvoří jedno katastrální území Hornosín, s jedním sídlem Hornosín. Na území se
nenachází chatové lokality, samoty, samostatně umístěné výrobní areály.
Rozvojové plochy jsou vymezeny jako plochy zastavitelné. Jedná se v převážné většině o plochy
„smíšené obytné“, dále je vymezena plocha technické infrastruktury (pro umístění čistírny
odpadních vod) a plocha výroby a skladováni pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu.
Plochy pro bydlení, kdy se jedná o plochy smíšené obytné, jsou vymezeny za účelem vytvoření
podmínek pro stabilizaci obyvatel, hlavně zamezení vylidňování. Podmínky využití území
regulují hustotu zastavění v návrhových plochách. Území s plochami SO8 a SO9 bylo redukováno
(vypuštěna plocha SO9), v závislosti na schválených pozemkových úpravách. Zastavění plochy
by bylo nepříznivé vůči vodní i půdní erozi. Dále byla vypuštěna plocha severně od zastavěného
území (plocha SO3) také z důvodů protierozních opatření v rámci schválených pozemkových
úprav. Plocha SO5 na jihu sídla je sice zastavitelná plocha, avšak jedná se tak trochu o proluku,
nevelká plocha pro jeden dům zarovnává hranu sídla. Plocha SO4 poskytne prostor pro umístění
rodinných domů a je umístěna v rámci koncepčního řešení, kdy navržená přístupová komunikace
k této lokalitě bude zároveň přístupovou komunikací k ČOV, přičemž vymezená plocha (VPo2)
je takových parametrů, aby umožnila situovat zde dostatečný pás zeleně pro každodenní rekreaci
obyvatel, krátkodobý pobyt maminek s dětmi apod., kdy dále v protažení této plochy je vymezena
plocha veřejného prostranství pro zeleň (VPz1), která bude plnit částečně funkci izolační zeleně
vůči navžené ČOV. Plocha pro ČOV (TI1) je předimenzovaného rozměru, kdy se uvažuje
s masivním doplněním zeleně v této ploše.
Plochy výroby a skladování zemědělské VSz1, VSz2, VSz3, VSz4, VSz5 jsou vymezeny na základě
dohody s KÚ, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví jako ekvivalentní náhrada
ploch smíšených obytných SO. Tato potřeba vznikla v průběhu pořizování.
Přeřazení vymezených zastavitelných ploch pro jiné využití bylo vyvoláno v rámci řízení
o územním plánu, kdy vyplynul tento požadavek přeřazení do tohoto využití na základě závěrů,
že podmínky využití území pro plochy výroby a skladování jsou optimální pro požadavaný
způsob využití, kterým jsou plochy pro umístění rodinných farem.
Plochy VSz jsou navrženy v kontextu stávajícího krajinného uspořádání t.j. ve vztahu
k zemědělské prvovýrobě a zastavěnému území. Na základě požadavku v místě žijících občanů
zabývajících se soukromým zemědělstvím jsou plošně vymezeny potřebné plochy pro jejich
usedlosti. To vše v rámci dalšího rozvoje hospodaření rodinných farem. Tato funkce je zde
nezbytná v rámci konkrétní péče o krajinu. Navržené plochy pro zástavbu jsou takto přirozeně
vymezeny pro přirozený zájem místních obyvatel na stabilizace obce v rámci generačního
bydlení. Jde o logické další využívání parcel pro daný účel s tím, že není narušena způsobilost
zemědělského obhospodařování pozemků sousedících se zastavěným územím obce.
Navržené plochy navazují na zastavěné území obce Hornosín. V plochách je navrženo převažující
funkční využití zemědělská výroba s podmíněně přípustnou funkcí bydlení. Stavby budou mít
především hospodářský charakter (stavby pro zemědělskou výrobu a skladování) s doplňkovou
funkcí obytnou. Uvedený návrh nenaruší stávající cestní síť a dostupnost zemědělských pozemků
ve volné krajině.
Plocha výroby a skladování VS1 poskytne současnému zemědělskému areálu prostor pro udržení
zemědělské prvovýroby v obci, s konkrétní vazbou také na údržbu krajiny a dále bude možnost
zde umístit sběrný dvůr.
Plocha veřejného prostranství navazující na vymezenou zastavitelnou plochu výroby a skladování
je součástí této zastavitelné plochy a nejenže poskytne plnohodnotný veřejný prostor
u Obecního úřadu, ale zabezpečí kultivovaný předěl plochy výroby od plochy stávajícího sídla.
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Z ploch změn v nezastavěném území se jedná o pět ploch pro zalesnění – LE1, LE2, LE3, LE4, LE5
a plochu pro umístění zařízení jako odpočinkové místo pro turisty a cyklisty SNre1, kdy se jedná
doplnění plochy lokálního bikoridoru včetně vymezení interakčních prvků.

2.1.11.

Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu
Textová část
Odůvodnění územního plánu

2.2.

37 stran

Grafická část
O.1

Koordinační výkres

O.2

Výkres širších vztahů

O.3

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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3.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

3.1.

Postup při pořízení územního plánu
K návrhu územní plánu Hornosín zveřejněného na úřední desce dne 1. 11. 2011 v rámci veřejného
projednání územního plánu Hornosín byla podána námitka.
V průběhu jednání byla podána připomínka p. Vladimíra Frydrycha, bytem Horní 397/5,
251 01 Říčany, že nebylo reagováno na podaný záměr ze dne 12. 11. 2008 (doložena žádost
o zařazení pozemků 1114/8, 1114/9, 1114/10, 586/2, 589/3, 589/4, 591, 1252, 57 do ÚP). Tato
připomínka svým věcným obsahem naplnila charakter námitky a dále s ní bylo nakládáno
jako s námitkou.
Návrh rozhodnutí o námitce
Námitka Vladimíra Frydrycha, bytem Horní 397/5, 251 01 Říčany o zařazení pozemků
59,592 dle PK, 1114/1, 1114/9, 1114/8 dle KN do zastavěného území se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Na veřejném projednání bylo rozhodnuto, že pan Vladimír Frydrych, který uplatnil námitku,
doloží stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na oplocení a objekt drobná stavba na
pozemcích p. č. 1114/1, 1252 dle KN, 592,591 dle PK. Poté bude rozhodnuto o možnosti zařazení
těchto pozemků do zastavěného území a rozhodnuto o způsobu využití. Zároveň budou
požadavky pana Vladimíra Frydrycha porovnány s obsahem rozhodnutím o pozemkových
úpravách.
Na základě vyhodnocení připomínky p. Vladimíra Frydrycha (Horní 397, Říčany, 251 01),
na základě předložených a doplněných podkladů pro rozhodování (bylo předloženo sdělení
k ohlášení drobné stavby altánu na pozemku parc. č. 592 PK k. ú. Hornosín ze dne 21. 5. 2001,
sdělení k ohlášení drobné stavby oplocení na pozemku parc. č. 1114/8 dle KN a 592, 591 dle PK
k. ú. Hornosín ze dne 30. 8. 1999). Obě sdělení byla doplněna situací umístění drobných staveb.
Dále bylo doloženo kolaudační rozhodnutí na mobilní buňku na pozemku parc. č. 82 k. ú.
Hornosín spolu se situací umístění mobilní buňky. Pro posouzení způsobu užívání jednotlivých
staveb, který nebylo možno stanovit z výše uvedených dokladů, si vyžádal pořizovatel od
stavebního úřadu, MÚ Blatná archivní dokumentaci k výše uvedeným stavbám, ze které by bylo
možné posoudit způsob jejich užívání. Stavení úřad, MÚ Blatná, konstatoval, že podrobnější
dokumentace ke stavbě mobilní buňka, oplocení a altán se v archivu stavebního úřadu
nenachází. Proto oslovil pořizovatel pana Vladimíra Frydrycha, aby on doložil další podklady
k výše uvedeným stavbám. Bylo doloženo Ohlášení drobných stavebních úprav – dřevěný altán
na pozemku louka 1114/1 k.ú. Hornosín, ze dne 1.6. 2000 a rozhodnutí stavební povolení –
stavba mobilní buňka na pozemku 592 dle PK, dále bylo doloženo rozhodnutí o pozemkových
úpravách, a o schválení návrhu PÚ a ze dne 15.12. 1999 a ze dne 26.10. 1999), bylo následně
rozhodnuto o úpravě dokumentace na ploše s pozemky parc. č. 1252 dle KN a 591 dle PK k.ú.
Hornosín, ve vlastnictví pana Vladimíra Frydrycha, v souladu s předloženými doklady. Věcný
obsah připomínky byl takový, že tato byla pořizovatelem vyhodnocena jako námitka, a proto
bylo vypracováno rozhodnutí o námitce spolu s jeho náležitým odůvodněním. Pozemky byly
zařazeny jako „plocha zemědělská – zahrady v nezastavěném území“ v souladu s doloženými
rozhodnutími ve stavebním a kolaudačním řízení a rozhodnutím o pozemkových úpravách. Ploše
náleží podmínky využití území včetně zdůvodnění v odůvodnění opatření obecné povahy, proč
byla stanovena plocha s jiným způsobem využití, než stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o podmínkách využití území (§ 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o podmínkách využití
území), respektive zde se jedná o subtyp plochy zemědělské.
Zastupitelstvu obce Hornosín byl předložen návrh na vydání ÚP s odůvodněním.
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3.2.

Vyhodnocení připomínek
K návrhu územní plánu Hornosín zveřejněného na úřední desce dne 1. 11. 2011 v rámci veřejného
projednání územního plánu Hornosín byla podána připomínka, která svým obsahem naplňovala
charakter námitky a dále s ní bylo nakládáno jako s námitkou.
Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, podat opravný prostředek.
Upozornění
Územní plán Hornosín je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložen na Obecním úřadu
Hornosín, včetně dokladů o jeho pořizování a Městském úřadu Blatná. Dokumentace opatřená
záznamem o účinnosti je poskytnuta úřadu územního plánování v Blatné, stavebnímu úřadu
v Blatné a Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic.
Údaje o vydaném územním plánu Hornosín 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 internetových stránkách obce Hornosín a na internetových stránkách
města Blatná.

Hana Červenková

Ing. František Vrbský

místostarostka obce

starosta obce

Příloha

Grafická část Územního plánu Hornosín

Vyvěšeno 30. 1. 2012
Sejmuto

15. 2. 2012

Opatření obecné povahy (ÚP Hornosín) nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky,
tj. dne

14. 2. 2012.
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