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II. Od ůvodnění změny č.1 územního plánu 
Sezimovo Ústí  

 
A. postup při pořízení územního plánu 

Proces pořizování změny č.1 územního plánu Sezimovo Ústí. 
Dále bude doplněno v průběhu zpracování. 
 
 

B. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Změna č.1 ÚP Sezimovo Ústí nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních 
obcí. Návrh obsažený ve změně č.1 nemá vliv na správní území sousedních obcí. 
 

C. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

C.1 vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č. 929 
ze dne 20. 7. 2009, nyní je platná ve znění 1. aktualizace, která byla schválena 15.4.2015. 
Změna č.1 ÚP Sezimovo Ústí je s PÚR ČR v souladu.   
Pro změnu č. 1 územního plánu Sezimovo Ústí (dále jen změna č. 1 )  nevyplývají 
z Politiky územního rozvoje ČR žádné požadavky. 
 

C.2 vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací kraje 

Nadřazenou dokumentací jsou Zásady územního rozvoje jihočeského kraje (ZÚR) 
v aktuálním znění – jevy vyskytující se ve správním území obce Sezimovo Ústí, jsou 
změnou č.1 ÚP Sezimovo Ústí respektovány.  
Požadavky vyplývající ze ZÚR:  
Územní plán Sezimovo Ústí byl vydán v době před vydáním ZÚR, v souladu s tehdy 
platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací.  
Dle ZÚR jsou územím vedeny prvky regionálního územního systému ekologické stability 
(ÚSES): 

- regionální biocentrum RBC 739 Mučírna 
- regionální biocentrum RBC 4022 Polní rybník – je uveden do souladu zákres 
- regionální biokoridor RBK 4021 Hutecký les – Polní rybník – je uveden do 

souladu zákres 
- regionální biokoridor RBK 318 Pintovka - Samoty 

 
V návrhu změny č. 1 je výše uvedený ÚSES zakreslen a případně zpřesněn tak, aby 
byla zachována jeho funkčnost, charakter a nebyla narušena kontinuita.  
ÚSES a jeho návaznost je zpracována v rozsahu podrobnosti územního plánu.  

 
Vyváženost zájmů ochrany přírody, hospodářského rozvoje – viz níže kapitola H.  
Rozvojem  turistického ruchu se změna č.1 zabývá okrajově – je aktualizována hranice 
zastavěného území v ploše 5- Ri. V lokalitě Ri v okolí Lužnice je velká část území 
v aktivní zóně záplavového území – tedy pro nové záměry výstavby je zde prakticky 
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stavební uzávěra. Pro jednoznačné rozhodování v území je touto změnou č.1 vymezena 
nová funkční plocha – Riz-  plochy rekreace rodinné v aktivní zóně záplavového území. 
Krajinný typ – jde o silně urbanizované území – krajina s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace; zásady pro toto území nejsou změnou č.1 ÚP narušeny. 
 
Krajina s vyšší mírou urbanizace má vyšší podíl zastavěných území vhodně 
zakomponovaných do krajiny. - Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v 
území:  
a) rozvoj zastavitelných ploch je navržen s ohledem na hospodárné využívání 
zemědělského půdního fondu a PUPFL – viz kap. K odůvodnění., je eliminován zábor 
zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL. 
b) vzhledem ke stálému  nárůstu zastavitelných ploch je umožněn v rámci přípustných 
činností dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území – viz kap. F 
srovnávacího textu - různé funkční typy zeleně,  
c) prostupnost krajiny plochami zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES není změnou č.1 
omezena 
d) využití brownfields - změnou č.1 jsou doplněny plochy přestavby  
e) dostatečná dopravní obslužnosti urbanizovaného území bude dořešena v následném 
stupni, plochy.  
f) cestovní ruch změna č.1 řeší okrajově. V souladu s požadavkem na vymezení 
stávajícího rekreačního areálu Pohoda je malá část území na severním okraji nezastavěna 
– tedy je vyznačena jako 1/10 - přestavba – návrh Os. Změnou č.1 je vymezena nová 
funkční plocha – Riz-  plochy rekreace rodinné v aktivní zóně záplavového území 
 

 
Priority pro zajištění příznivého životního prostředí (ZÚR JčK odst.3):  
a. cílová charakteristika krajiny a funkčnost územního systému ekologické stability není 
změnou č.1 dotčena. 
c. ochrana a zachování charakteru typického krajinného rázu je zohledněna, je 
minimalizována fragmentace volné krajiny a jsou respektovány krajinné hodnoty v území 
g. ochrana přírodně a krajinářsky cenných území - je změnou č.1 respektována   
 
Zásady pro prvky územního systému ekologické stability (ZÚR JčK odst.39) jsou 
v souladu s ÚP Sezimovo Ústí - Vymezení ÚSES – viz kap. E srovnávacího textu, 
podmínky využití prvků ÚSES včetně zachování průchodnosti – viz kap. F srovnávacího 
textu. 
 

D.  vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Změna č.1 ÚP Sezimovo Ústí:  
• dotváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
(pracovní příležitosti – viz  plochy On a Vp)  a pro soudržnost společenství obyvatel 
území (stabilizace obyvatel– viz plochy pro bydlení ). 

• koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce (zastupitelstvo města 
souhlasí s prověřením požadavků soukromých vlastníků). Byly prověřeny a 
aktualizovány VPS a veřejná prostranství. 

• je v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot – viz 
aktualizovaný text kap.b. výroku.  

• návrhem nových ploch pro bydlení – Bn a Bv jsou vytvořeny podmínky pro obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 
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• respektuje krajinný ráz – výška nové zástavby bude respektovat charakter okolní 
zástavby 

• je v souladu s požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území  – 
systém ekologické stability krajiny je upraven v souladu s nadřazenou dokumentací.  

• je v souladu s udržitelným rozvojem území – změna č.1 vymezuje minimum nových 
zastavitelných ploch – dále viz kap. K., většina záměrů změny č.1 řeší změnu způsobu 
využití území. V souladu s realizací ploch a zastavěním ploch 16 , 15a a 17a jsou 
změnou č.1 převedeny do návrhu I. etapy části zastavitelné plochy 15b (50%) – viz 
lokalita 1/3 a 17b (20%) – viz lokalita 1/4 . 
 
Lokalita 16 je zastavěna ze 100%, lokalita 15a je zastavěna z 50%.  Z lokality 15b je 
převedeno do návrhu I. etapy jenom cca 50%. – Viz lokalita 1/3. 
 
Lokalita 16 je zastavěna ze 100%, lokalita 17a je zastavěna z 35%. Proto je z lokality 
17b převedeno do návrhu I. etapy jenom cca 20% – viz lokalita 1/4. 

 
E.  vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů 

Změna č.1 ÚP Sezimovo Ústí je projednána v souladu s příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona a je zpracována v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami. 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (= regulativy) se přejímají z 
územního plánu, jsou formulovány v souladu dle §4 – §19 vyhlášky č.501/2006Sb. 
Rozsah změny č.1 územního plánu je v souladu s vyhláškou 500/2006 Sb. – viz obsah 
dokumentace grafické a textové části. Jevy zobrazené mimo hranice řešeného území 
nejsou předmětem změny č.1.  
• Výkresy grafické části změny územního plánu obsahují pouze zobrazitelné jevy, které 

jsou v územním plánu měněny. Informativní jevy jsou barevně potlačeny. 
• Hranice řešeného území = hranice správního území obce – v souladu s textovou částí 

změny územního plánu (zejména s koncepcí dle kap. c, kap.e. a kap.f. výroku ÚP).  
 
 
F.  soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

Stanoviska dotčených orgánů v rámci společného jednání 
Bude doplněno v průběhu projednání. 
 
 

G.  zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí 

G.1 vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

Posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území  
Plochy, které jsou změnou vyznačeny jako stav, konstatují stávající využití a tedy nejde o 
žádnou změnu z hlediska svých vlivů na udržitelný rozvoj.  
  
Změny funkčního využití – plochy přestavby jsou vymezeny na plochách  
1/5 – 1/10. 
Návrh  zastavitelných ploch: 
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• Pro bydlení: 
ekonomický „pilíř“ + daně do městské pokladny; - požadavky na sociální služby 
občanské vybavenosti, na dopravní a technickou infrastrukturu, …    
sociální „pilíř“ + noví trvalí obyvatelé; - potřeba řešení ostatních potřeb (občanské 
vybavenosti, sportovní a volnočasové aktivity) 
environmentální „pilíř“ - nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou v územním plánu 
vzhledem k poptávce dostatečné, vymezení dalších zastavitelných ploch odpovídá tempu 
realizace zástavby  
Plocha 1/1 Bn je nově vymezena na ploše původní Pz, zarovnává obě funkční plochy Bn 
a Pz do uzavřeného tvaru - uvnitř zastavěného území.  
Plocha 1/2  Bv je nově vymezena na ploše Pz, zbývající část 1/2 již byla vymezena jako 
zastavitelná plocha původně pro Bn. 
Plochy 1/3, 1/4  Bn  jsou přesunuty do I. etapy; malá sv část plochy 1/3 je vymezena 
nově, protože by vznikl úzký pruh hospodářsky neudržovatelného pozemku ve svahu, kde 
v souladu s přípustným využitím a v souladu s územní studií by měla vést místní 
obslužná komunikace a měl být park a soukromá zeleň. 
Plochy 1/5,  1/6 a 1/7 Sbo je změnou funkce uvnitř zastavěného území 
Plocha 1/9 Bv je změnou funkce uvnitř zastavěného území.  
Plochy jsou v zastavěném území, nebo  již byly vymezeny jako zastavitelné. Tyto plochy 
tedy nemají na ekonomický, sociální ani environmentální pilíř žádný zásadní význam.  
K návrhu rozšíření zastavitelné plochy pro bydlení Bn vede nárůst zájmu investorů a 
rychlé tempo výstavby ve stávajících sousedících lokalitách. Nárůst požadavků na 
zástavbu je velký. Nové lokality budou zastavovány postupně; regulaci zástavby ovlivní 
zpracované územní studie a realizace zainvestování inženýrskými sítěmi. Změna č. 1 
zároveň zmenšuje vymezené zastavitelné plochy pro Bn, které byly zastavěny. Poměr 
úbytku a nárůstu zastavitelných ploch je tedy vcelku vyrovnaný. 
 
• Návrh ploch občanského vybavení: 
1/10 - je pouhou změnou funkce – plocha byla již v zastavěném území. Tato plocha tedy 
nemá na ekonomický, ani environmentální pilíř žádný zásadní význam, naopak podpoří 
sociální pilíř.  
 
• Návrh nových ploch pro výrobu a skladování:  
ekonomický „pilíř“ + daně do městské pokladny; - větší spotřeba energií, požadavky na 
dopravní napojení na technickou infrastrukturu, následnou údržbu…    
sociální „pilíř“ + nová pracovní místa;  
environmentální „pilíř“ - nové zastavitelné plochy pro výrobu jsou v územním plánu dnes 
už dostatečné, vymezení nové zastavitelné plochy  je v návaznosti na stávající areál, který 
prosperuje a potřebuje se rozvíjet. Plocha 1/11  Vp - je pouhou změnou funkce již 
vymezené zastavitelné plochy na ploše původní 20On.- 1,09ha 
K návrhu rozšíření zastavitelné plochy pro výrobu a skladování Vp – 1,09ha vede nárůst 
zájmu investorů a zároveň dlouhodobější proces přípravy území pro zástavbu.  
 
Změnou č.1 je převedeno do stavu cca 2,35ha  ploch pro výrobu a skladování Vp, které 
jsou realizovány. 
 
Ostatní hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 
archeologického  nejsou změnou č.1 dotčeny. 
Jednotlivé záměry a jejich odůvodnění - viz dále kap. I.vyhodnocení splnění požadavků 
zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu  
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G.2 vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Ve stanovisku k zadání příslušného orgánu podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění zákona č.93/2004 Sb. nebyl uplatněn požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Nebyla shledána nezbytnost 
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) z těchto důvodů:  

- změna č. 1 územního plánu nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými významný 
negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL a ptačích oblastí 
ležících v působnosti Krajského úřadu - Jihočeský kraj. 

- požadavky na změnu jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv 
jednotlivých funkčních vymezení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

- zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standartními postupy 
podle zvláštních předpisů.  

 
 

H.  komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je členěno dle jednotlivých kapitol územního 
plánu: 

A. vymezení zastavěného území 

Hranice zastavěného území byla vymezena k datu poskytnutých mapových podkladů  k 
datu 21.7.2017.  
Hranice zastavěného území se v grafické části mění dále v rozsahu vymezených 
stabilizovaných ploch zastavěného území. 

B. základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Je přeformulována.vypouští se civilizační hodnoty, protože tyto jsou chráněny limity a 
OP a podmínky pro nově vymezované civilizační hodnoty jsou v kap. d. výroku. 

C. urbanistická koncepce 

C.1. urbanistická koncepce 

- Je vypuštěn požadavek na územní studii v lokalitě Baťovy domky, protože území je již 
zastavěno. 
-  Jsou vypuštěny výstupní limity, neboť tyto vzniknou po realizaci technické 
infrastruktury  dle platné legislativy. 
-  Pro Bv je zrušen požadavek na 18% ploch veřejné zeleně, a zároveň je stanoveno, že 
plochy veřejné zeleně budou blíže vymezeny např. v podrobnějším stupni dokumentace, 
což je konkrétnější. 
- Nová zástavba bude respektovat charakter a strukturu okolní zástavby.  

C.2. vymezení zastavitelných ploch 

Je doplněn text: Je vyjmut text: 
Limity využití území jsou pouze orientační. 
Předpokládaná kapacita určuje orientační cílovou kapacitu zastavění plochy, odpovídající 
charakteru území a dopravně technickým podmínkám v dané lokalitě. Při zastavování 
ploch nesmí být předpokládaná kapacita významně překročena 
Výčet jednotlivých zastavitelných ploch  se mění takto: 
 Z limitů je vypuštěn IV. železniční koridor, protože je již realizován 
Zmenšeny jsou výměry ploch 2,5,6,14, 15a, 15b, 17a, 17b, 20,21 – protože zde byla 
realizována zástavba. 
Dále je vypuštěna plocha 7 a 12, 16 – protože zde byla realizována zástavba. 
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 K podlažnosti je doplněna možnost podkroví, protože okolní zástavba mnoha domů je 
také má.  
 Je doplněno: 
1/1 Bn  

bydlení 
nízkopodlažní 
Čapkova ul. 
 

0,01 Obsluha území – z místní komunikace 
Podlažnost - max. 2 NP + podkroví 
Limity využití území: - 
podmínky využití území:  respektovat výšku okolní 
zástavby 

1/2 Bv 
bydlení 
vícepodlažní 
Madeta 

0,25 Obsluha území – z místní komunikace – zachovat šíři 
veřejného prostoru pro komunikaci zpřístupňující 
bytový dům dle platné legislativy. 
Limity využití území: vodovod, telekomunikační kabel, 
bezpečnostní pásmo plynovodu 
podmínky využití území: výška – max.5NP + podkroví 
 odstup od ploch Bn – min. na vzdálenost výšky 
objektu Bv. 

1/3 Bn  
bydlení 
nízkopodlažní 
Nechyba III 

3,2 Obsluha území – z místní komunikace 
Podlažnost - max. 2 NP + podkroví 
podmínky využití území:  

1/4 Bn  
bydlení 
nízkopodlažní 
Nechyba IV 
 

3,42 Obsluha území – z místní komunikace 
Podlažnost - max. 2 NP + podkroví 
podmínky využití území:  prověření ÚS 

1/11 Vp 
výroba 
a skladování 
VSP Data a.s. 

1,09 Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: OP letiště, OP rozvodů CZT 
Podlažnost - max. do 12m nad stávající terén 
podmínky využití území 
podél komunikace směrem k obytné zástavbě ponechat 
pruh zeleně o šíři cca 3m pro výsadbu izolační zeleně   

 

c.3 Výčet jednotlivých ploch přestavby 

U plochy 18 se mění text takto: 
 přestavby je vypuštěna plocha N9, je vložen text: 
18 Bn 

bydlení 
nízkopodlažní 

0,68 Plocha přestavby  
Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: OP letiště, OP nadzemního elektrického 
vedení, OP dálkového optického kabelu, OP lesa 

 
Je vložen text: 
1/5 Sbo 

smíšené 
obytné –
bydlení a 
občanské 
vybavení 
Zdravex 

1,04 Plocha přestavby  
Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: OP letiště, OP rozvodů CZT 
podmínky využití území 
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1/6 Sbo 
smíšené 
obytné –
bydlení a 
občanské 
vybavení 
Jitřenka 

0,54 Plocha přestavby  
Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: vodovod, OP rozvodů CZT 
podmínky využití území 

1/7 Sbo 
smíšené 
obytné –
bydlení a 
občanské 
vybavení 
Vodárna 

0,28 Plocha přestavby  
Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: OP letiště, OP rozvodů CZT 
podmínky využití území 

1/8 Pv 
Veřejné 
prostranství 
Rudé Armády 

0,45 Plocha přestavby  
Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: OP letiště, OP rozvodů CZT 
podmínky využití území 
podél komunikace směrem k obytné zástavbě ponechat pruh 
zeleně o šíři cca 3m pro výsadbu izolační zeleně   

1/9 Bv 
bydlení 
vícepodlažní 
Táborská ul. 

0,05 Plocha přestavby  
Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: OP letiště, OP rozvodů CZT 
podmínky využití území- Podlažnost - max. 3 NP + podkroví 

1/10 Os  
občanské 
vybavení –
sport 
s tělovýchova 
Zahradnictví U 
areálu Pohoda 

0,23 Plocha přestavby  
Obsluha území – z místní komunikace 
Limity využití území: OP letiště, OP rozvodů CZT 
podmínky využití území 

 
 

d. koncepce veřejné infrastruktury, v četně podmínek pro její umísťování 

d.1  Koncepce dopravní infrastruktury 

text je přeformulován takto: 
dálnice D3 

- V celé délce průchodu správním územím je trasa územně stabilizována.  
silnice II. třídy  

- v křižovatce se silnicí III/00349 je navržena územní rezerva pro úpravu křižovatky 
v rozsahu dopravní plochy - veřejně prospěšná stavba D2.  

- jižně v úseku dopravního napojení směrem na Kociánku - územní rezerva pro úpravu 
křižovatky v rozsahu dopravní plochy - veřejně prospěšná stavba D3. 

silnice III. třídy 
- III/00349 územně stabilizována, nově navrženo napojení na kruhovou křižovatku na 

silnici II/603  
- III/00356 - pravostranné odbočení ze silnice II/603 ve směru od Českých Budějovic 

zůstane zachováno pro vjezd do Sezimova Ústí II.. V úseku ulice Rudé armády je 
navržena úprava spočívající v odstranění dvou jednosměrných pruhů rozdělených 
pásem zeleně uprostřed a nahrazení vedením obousměrné komunikace v části 
přiléhající k průmyslovému areálu Kovosvit  - veřejně prospěšná stavba D7. Součástí 
navržené dopravní úpravy je možnost vybudování autobusového terminálu ve vazbě 
na návrhovou plochu č. 19.   
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- III/4093 územně stabilizována 
 místní komunikace: 
- Veřejné prostranství pro vedení komunikací a technické infrastruktury 

v zastavitelných plochách musí mít min.šířku 8,0 m, bude řešeno v navazujících 
územně plánovacích podkladech. 

cyklistické stezky: jsou přípustné téměř ve všech plochách v rámci dopravní 
infrastruktury 
železniční trať 220 (Praha – České Budějovice): 
je respektována plocha IV. tranzitního železničního koridoru 
 

d.2. Koncepce technické infrastruktury 

d.2.1  koncepce vodního hospodářství 

Je vypuštěna informace o PRVKÚK 
Jsou vypuštěny VPS – protože tyto jsou uvedeny v kap.g.1 výroku. 

d.2.2  Návrh koncepce zásobování elektrickou energií 

Jsou vypuštěny VPS – protože tyto jsou uvedeny v kap.g.1 výroku. 

d.2.3 Koncepce zásobování plynem 

Jsou vypuštěny VPS – protože tyto jsou uvedeny v kap.g.1 výroku. 
 

d.2.4 Koncepce zásobování teplem z centrálního zdroje 

Jsou vypuštěny VPS – protože tyto jsou uvedeny v kap.g.1 výroku. 
 

d.2.5 Koncepce nakládání s odpady 

Je vypuštěn text: 
- sběrné dvory tříděného odpadu a pro odkládání nebezpečných složek komunálního 

odpadu jsou umístěny – v jihozápadní části centrálního náměstí v Sezimově Ústí I – 
uvnitř bloku, v Sezimově Ústí II v Průmyslové ulici.  
- tříděný odpad – kontejnery na plast, papír a sklo – jsou rozmístěny v dostatečných 
dostupových vzdálenostech uvnitř zastavěných částí města. 

d.2.7. Koncepce občanského vybavení 

centrální části sídla jsou formulovány tatko: 10,11,13,19,20,23 a 1/10. 
 

d.2.8. Koncepce veřejných prostranství 

– je vymezena plocha 1/8. 
Jsou vypuštěny VPS – protože tyto jsou uvedeny v kap.g.1 výroku. 
 

 

E. koncepce uspořádání krajiny  

Je vložen text: 

e.1. Podmínky ochrany krajinného rázu 

Ochrana krajinného rázu je v územním plánu obsažena v urbanistické koncepci, v návrhu 
zastavitelných ploch a ploch přestavby, v podmínkách ploch s rozdílným způsobem 
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využití a v dalších příslušných kapitolách textové části. Jsou definovány zejména 
následující podmínky: 
Citlivé začlenění nových staveb do stávající urbanistické struktury zástavby a krajiny tak, 
aby nedošlo k narušení krajinného rázu; k umísťování a povolování staveb, jakož i jiným 
činnostem, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody 
navrhovat zapojení staveb do krajiny prostřednictvím vysoké a kompoziční zeleně na 
rozhraní zástavby a krajiny především u ploch výroby a zemědělství 
navrhovat zástavbu s ohledem na zachování měřítka a hmot zastavění a převládající 
výškovou hladinu okolní zástavby; veškeré budoucí záměry, které by překročily 
převládající hladinu zástavby, je nezbytné prověřit s cílem chránit panorama a krajinný 
ráz  
zachovat kompoziční osy průhledů na kulturní a přírodní dominanty území, dodržovat 
převládající hladiny zastavění a odpovědně prověřovat a hodnotit vliv případně 
vznikajících nových dominant 

e.2. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich 
využití  

Je vypuštěn text o plochách přírodních…Z textu byly vypuštěny:- Zvláště chráněné 
území přírodní památka Luna, Přírodní památka Lužnice. …Přírodní park Turovecký les  
…Ptačí oblasti…Evropsky významné lokality…Regionální biokoridory a biocentra .. 
Důvodem je, že jsou vyznačeny jako limity v koordinačním výkrese (zároveň jsou 
vymezeny jako přírodní hodnoty – podmínky ochrany – viz příslušný statut). 
Je vložen text: Plochy smíšené nezastavěného území - plochy přírodě blízkých 
ekosystémů – viz regulativa. Často jsou součástí ÚSES (biokoridory, interakční prvky).  

e.3. Systém ÚSES 

Je vypuštěn text popisných informací a tabulek: 
Je vložen nový text tabulek RBC, LBC ,RBK, LBK: 
 

e.4. Prostupnost krajiny  

Je vypuštěn text: 
je navržena obnova lávek přes Kozský potok. Prostupnost krajiny nesmí být narušena 
dálničním tělesem. Nové místní komunikace – je navržena místní komunikace ke 
zpřístupnění údolí Kozského potoka, stávajícího sportovního areálu a navrhované plochy 
individuální rekreace. Další místní komunikace mohou dále vznikat v rámci navržených 
funkčních ploch. 
- protože je již realizována. 

e.5. Protierozní opatření 

Je vypuštěn text popisných informací  

e.6. Opatření proti povodním 

Je přeformulován text takto: 
Záplavové území Q100 je vyhlášeno okolo toku Lužnice a kolem Kozského potoka. 
• V záplavovém území – Q100: 
- nepřípustné je na plochách volně skladovat větší množství odplavitelného materiálu, 

- nepřípustné je umisťovat zařízení s možností hrozby pro kvalitu vody při zaplavení 
(ropné a hygienicky závadné produkty).  
• V aktivní zóně záplavového území: 
- nepřípustné je umisťovat, povolovat a provádět nové stavby (s výjimkou vodních děl, 
jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu 
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před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují 
odtokové poměry, stavby pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových 
vod nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury). 

Územní plán nenavrhuje v aktivní zóně záplavového území žádné zastavitelné plochy.  
Stávající zastavěné území pro rekreaci individuální, které je v aktivní zóně záplavového 
území, má rozdílné podmínky využití – plochy jsou vyznačeny jako Riz – plochy 
rekreace rodinné v aktivní zóně záplavového území - stávající nezastavěné pozemky 
pravého břehu řeky Lužnice a břehy Kozského potoka v aktivní zóně záplavového území 
jsou prakticky nezastavitelné – viz dále kap.f.  

e.7. Koncepce rekreačního využívání krajiny 

Je doplněno, že max. nárůst 20% prvně zkolaudované podlahové plochy: „ – pouze mimo 
aktivní zónu záplavového území“ 

e.8. Vymezení ploch pro dobývání nerostných surovin 

termín nerostů je nahrazeno: „nerostných surovin“ 
 
 
 

f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití, (včetně stanovení, ve kterých plochách 
je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 Je vypuštěn text popisných informací  
 
Před plochy bydlení je vložen text: 
Definice použitých pojmů: 
- charakter zástavby – je vyjádřen celkovým hmotovým a objemovým řešením staveb, 

jejich výškou, měříkem, materiálovým řešením, tvarem střešní krajiny a dalšími 
aspekty, které utváří jednotné vnímání zástavby z pohledu uživatele veřejného prostoru 

- struktura zástavby – je vyjádřena zejména půdorysným uspořádáním a umístěním 
stavby na pozemku, vztahem a orientací k veřejnému prostoru a intenzitou zastavění  

- respektovat charakter a strukturu zástavby - znamená soulad s okolním charakterem a 
strukturou zástavby; navrhovaný záměr musí být posouzen z hlediska měřítka a výšky 
staveb, intenzity zastavění pozemku, urbanistické struktury zástavby (bloková, řadová, 
izolovaná), tvarosloví střešních ploch a orientace stavby vůči veřejnému prostoru. 
Zástavba v prolukách může být maximálně o 1 NP vyšší, než sousední objekty, pokud 
bude prokázána kvalita architektonického návrhu – jakou je např. návaznost 
vodorovného členění na linii římsy či použití jiných architektonických prvků (- např. 
půdorysně dovnitř uskočené podlaží apod).  

- zastavěnost pozemku – určuje procentuální poměr maximálního zastavění pozemku 
všemi stavbami, max. zastavěná plocha je dána součtem plochy hlavní stavby (rodinný 
dům, chata apod.) a vedlejších staveb (garáž, skleník, altán, přístřešek, bazén apod.)  

- nerušící služby, řemesla - taková, která svým provozováním nenaruší užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu prostředí navazujícího území a nezvýší dopravní 
zátěž území 



13 
 

- podlažnost - je počet nadzemních podlaží (NP)  
- podkroví – prostor nad posledním nadzemním podlažím určený k účelovému využití, 

který je pod šikmou střechou (o sklonu větším než 10° nebo 15%) – podkroví může být 
nahrazeno uskočeným nadzemním podlažím, které tvoří max. 80% půdorysné plochy 
podlaží pod ním.  

- vícepodlažní zástavba je zástavba vyšší než 3 NP a podkroví. 
 
Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití se v územním plánu stanovují 
následující podmínky: 
- Budou respektována OP a bezpečnostní pásma veškerých stávajících i nově navržených 

inženýrských sítí, objektů dopravní a technické infrastruktury, veškeré limity.  
- Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití je přípustné umisťování technické a 

dopravní vybavenosti nevykazující atributy nadmístního významu.  
- Samotná výstavba jednotlivých objektů v zastavitelných plochách nesmí být zahájena 

před vybudováním souvisejících inženýrských sítí a dopravní infrastruktury a 
případných protipovodňových opatření. 

- Překryvná funkce ÚSES bude koordinována s ostatními záměry v území.  
- Před zahájením výstavby v zastavitelných plochách dotčených investicemi do půdy je 

nutné zajistit úpravami melioračního systému jeho funkčnost – Pokud je plocha 
odvodněna (jsou zde provedené meliorace), budou tyto meliorace při zastavění 
nahrazeny tak, aby nedošlo k přerušení systému meliorací a bylo zajištěno náhradní 
svedení přívalových dešťových vod. 

- Dle možností budou prováděna krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody 
v krajině, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu půdy, prováděna revitalizace 
toků a rybníků. Je nutné podporovat a vytvářet územní opatření pro zvýšení retenčních 
schopností území s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody,  

- Max. hranice negativních vlivů z provozu (pro plochy rekreace, pro plochy občanského 
vybavení, plochy smíšené obytné, plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy 
výroby a skladování) bude na hranici vlastního pozemku.  

- V blízkosti toků a melioračních stok (do 6 m od břehové  čáry)  je přípustné zřizování 
staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění 
vodotečí – alespoň jednostranný volně přístupný  pruh).V nezastavěném území, 
v souladu s charakterem území a v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, je 
možné umisťování staveb pro lesnictví charakterizovaných zvláštními právními 
předpisy, staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství do zastavěné plochy max. 
celkem 100m2, staveb, zařízení a jiných opatření pro vodní hospodářství, staveb pro 
ochranu přírody, staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, staveb a opatření 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich 
následků, staveb a opatření zlepšujících podmínky využití území pro účely veřejné 
rekreace a cestovního ruchu ve formě cyklistických stezek, odpočinkových sezení (tedy 
nikoli pobytové rekreace), zalesňování pozemků, protipovodňová a retenční opatření  

- V nezastavěném území lze pro účely rekreace a cestovního ruchu umisťovat stavby jako 
např.hygienická zařízení a ekologická a informační centra, pouze do velikosti jejich 
zastavěné plochy max.16m2, rozhledny do velikosti jejich zastavěné plochy max.40m2. 
Nezvyšovat intenzitu rekreačního využívání parkováním obytných přívěsů a mobilheimů. 
 
V názvu plochy s rozdílným způsobem využití byly vypuštěny §4-§19 dle vyhlášky… 
Byly přeformulovány podmínky prostorového uspořádání v těchto plochách (nově 
vložené je psáno kurzivou): 
Bn Plochy bydlení nízkopodlažní 
a. hlavní využití:  
- bydlení v rodinných domech a související veřejná prostranství  
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b. přípustné využití: 
- bytový dům do 2 nadzemních podlaží a podkroví 
- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně 
- dětská hřiště 
- související občanské vybavení - nerušící služby občanské vybavenosti a nerušící 
řemesla do max. 500 m2 podlahové plochy  
- dopravní a technická infrastruktura  
- pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše 
- plochy pro stání osobních vozidel (u rodinných domů – na vlastním pozemku, 
hromadné garáže u řadových domů a bytových domů), podmínkou jsou 2 parkovací stání 
v objektu nebo na vlastním pozemku na 1RD, případně 1 parkovací stání na byt. 
- doplňkové stavby jako např. skleníky, bazény, altány, prvky drobné architektury apod. – 
doplňující funkci bydlení 
c. podmíněně přípustné využití : 
- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost - nesmí svým charakterem narušovat 
obytnou funkci  nad zákonem stanovené limity 
- chov domácího zvířectva – v okrajových lokalitách, pokud ochranné pásmo 
nepřekročí vlastní pozemek a nebude narušovat sousední pozemky. 
d. nepřípustné využití: 
- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, 
nebo překračují stupeň zátěže nebo režim stanovený vyhláškou a příslušnými 
hygienickými normami 
-  nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využití 
 
 
Bv Plochy bydlení vícepodlažní 
a. hlavní využití:  
- bydlení v bytových domech vícepodlažní a související veřejná prostranství  
b. přípustné využití: 
- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně 
- dětská hřiště 
- související občanské vybavení - nerušící služby občanské vybavenosti a nerušící 
řemesla do max. 1000 m2 podlahové plochy 
- dopravní a technická infrastruktura  
- pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše 
-  plochy pro stání osobních vozidel (hromadné garáže nebo parkovací domy) – min. 
1stání na 1 byt. 
c. nepřípustné využití: 
- jsou veškeré činnosti, které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže (především hluk, 
prach, exhalace, organoleptický zápach, i druhotně např. zvýšenou nákladní dopravou, 
světelné znečistění apod.) nebo překračují režim stanovený vyhláškou a příslušnými 
hygienickými normami 
-  nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využití 
Podmínky prostorového uspořádání: 
-  výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu - navržená nová zástavba bude 
respektovat měřítko, charakter a hladinu stávající zástavby, bude mít minimálně 3 NP a 
podkroví  
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- podmínkou je zajištění ploch pro stání osobních vozidel (hromadné garáže nebo 
parkovací domy) v dostupné vzdálenosti 
- bude zajištěn vsak pro dešťové vody nebo jejich zdržení na vlastním pozemku 
- bude vyřešeno nakládání s odpady 
 
Bz Plochy bydlení – soukromá zeleň 
a. hlavní využití:  
-  zahrady a sady ve vazbě na rodinné domy 
b. přípustné využití: 
-  zahrady a sady bez přímé vazby na objekty trvalého bydlení 
-  vše, co souvisí s hlavním využitím, vodní plochy,  bazény, altány, pergoly apod. 
-   veřejná prostranství a dopravní a technická infrastruktura  
c. podmíněně přípustné využití: 
-  objekty údržby a pro uložení zahradnických potřeb, skleníky, pokud nenaruší hlavní 

hodnotu sídla – nikoliv směrem na veřejné prostranství 
-   hřiště,pokud nebude okolní zástavbu zatěžovat např. hlukem apod. 
 d. nepřípustné využití: 
-   objekty pro bydlení nebo rekreační bydlení 
-  všechny druhy výrobních činností vč. opravárenství, dopravní služby 
-  skladování (mimo materiálu pro údržbu), skládky odpadu,odstavení motorových 

vozidel 
- veškeré stavby a činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), jejichž 
negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity zátěže, nebo 
režim stanovený v příslušných předpisech, vyhláškou a příslušnými hygienickými 
normami 
V aktivní zóně záplavového území je nepřípustné umisťování nadzemních staveb, 

skladování materiálů, oplocení apod. 
Podmínky prostorového uspořádání 
-  všechny stavby budou nepodsklepené, bez pobytových místností, hygienického zařízení a 

bez vytápění, budou drobného měřítka (max. 1NP- zastavěnost pozemku max. 10% z 
celkové výměry, zastavěná plocha max. 50m2/pozemek) a nebudou svým charakterem, 
proporcemi a navrženým tvarovým a materiálovým řešením narušovat okolní plochy 

 
Je vložena nová funkční plocha: 
 Riz Plochy rekreace rodinné v aktivní zóně záplavového území 
a. hlavní využití:  
-   stávající sezónní rekreační objekty, chaty, a nezastavěné pozemky v záplavě  
b. přípustné využití: 
- pouze údržba stávajících objektů 
-     dopravní a technická infrastruktura  
c. podmíněně přípustné využití: 
-  
d. nepřípustné využití: 
-   oplocení  
-    umisťovat, povolovat a provádět nové stavby (s výjimkou vodních děl, jimiž se 

upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před 
povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové 
poměry, stavby pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod 
nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury). 
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Rv Plochy rekreace – rekreace veřejná 
b. přípustné využití: 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství 

Ov Plochy občanského vybavení – veřejný zájem 
c. podmíněně přípustné využití: 
- byt majitele, správce v rozsahu do 10% z celkové podlahové plochy stavby 

On Plochy občanského vybavení - neveřejný zájem 
d. nepřípustné využití: 
- supermarkety - obchodní řetězce se sortimentem potravin nad 1000m2 prodejní plochy 
Podmínky prostorového uspořádání 
výška zástavby - navržená nová zástavba bude převážně respektovat měřítko, charakter a 
hladinu stávající okolní zástavby (konkrétní podmínky - viz výčet jednotlivých 
zastavitelných ploch kap.c) – okolní zástavbu bude převyšovat max. o 1 NP. 

Pz Plochy veřejných prostranství- veřejná zeleň  
b. přípustné využití: 
- protipovodňová opatření, protierozní  a retenční opatření 
 
Ds, Dd Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, drážní 
doprava 
podmínky prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
- v koridoru dálnice D3 jsou nepřípustné veškeré stavby, činnosti či jevy, které by mohly 
znesnadnit nebo znemožnit provedení záměru 
- silnice vyšší třídy je nutno koordinovat se záměry pro silnice nižší třídy  
- záměry dopravy je nutno koordinovat s funkčností ÚSES 
- dopravní koridory jsou vymezeny jako překryvná funkce;  po realizaci dopravních 
staveb platí regulativy sousedících ploch  
 

Vp Plochy výroby a skladování – lehký průmysl 
b. přípustné využití: 
-   veřejná prostranství a dopravní a technická infrastruktura  
c. podmíněně přípustné využití: 
-  pohotovostní ubytování v rozsahu do 10% z celkové podlahové plochy stavby 
 

Vz Plochy výroby a skladování – pozemky zemědělských staveb  
b. přípustné využití: 
-  veřejná prostranství a dopravní a technická infrastruktura  
c. podmíněně přípustné využití: 
- rekonstrukce, změny ustájení, rozšíření či přístavby areálu zemědělské výroby jsou 

podmíněny tím, že celková zátěž provozu nepřekročí vyhlášené PHO a nenaruší 
plochy bydlení. 

Vv Plochy vodní a vodohospodářské 
b. přípustné využití: 
-    protipovodňová opatření, protierozní  a retenční opatření 
-    veřejná prostranství a dopravní a technická infrastruktura  
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Zo Plochy zemědělské (orná půda) 
b. přípustné využití: 
-   pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství 
-   účelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury (polní cesty apod.). 
-    izolační a doprovodná zeleň, aleje, remízy, meze   
-    protipovodňová, retenční a protierozní opatření 
c. podmíněně přípustné využití: 
-    jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce 
vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce, přístřešky pro dobytek apod.), pokud 
nenaruší krajinný ráz 
-    liniové sítě a zařízení technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a 
zásobování přilehlého území 
- změny druhu pozemku (na pastviny, TTP, ostatní plochy, vodní plochy, lesní pozemek, 
sady, …) za splnění všech zákonných podmínek 
 

Zt Plochy zemědělské (trvalý travní porost)  
b. přípustné využití: 
- izolační a doprovodná zeleň, aleje, remízy, meze   
- ohrazení pastvin neomezující volný prostup krajinou 
- protipovodňová, retenční a protierozní opatření 
c. podmíněně přípustné využití: 
-    jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce 
vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce, přístřešky pro dobytek apod.), pokud 
nenaruší krajinný ráz 
-  změny funkčního využití na sady, lesní pozemky a vodní plochy 
 

L  Plochy lesní 
b. přípustné využití: 
- drobné odpočinkové stavby (altány, vyhlídková místa apod) do20m2 půdorysné plochy a 
max. 1NP. 
-  protipovodňová opatření, protierozní  a retenční opatření 
 

N Plochy smíšené nezastavěného území – přírodě blízkých ekosystémů 
b. přípustné využití: 
- izolační a doprovodná zeleň, zalesnění 
 
1. podmínky pro využití ploch biocenter LBC, RBC 
 
2. podmínky pro využití ploch biokoridorů LBK, RBK 
 
3. podmínky pro využití ploch interakčních prvků IP 
 
Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití jsou beze změny. 
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g. 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 

g.1. Veřejně prospěšné stavby (VPS) 

původní text je zrušen, je vložen text: 
ozn
ače
ní 

Charakter prvku Katastrální území 

D
2 

plocha pro stavební úpravu kruhové 
křižovatky na silnici I/3 (budoucí II/603)  

Sezimovo Ústí 

D
3 

plocha pro stavební úpravu křižovatky na 
silnici I/3 (budoucí II/603)  

Sezimovo Ústí 

D
5 

plocha pro výstavbu lávky pro pěší a cyklisty 
přes Lužnici 
v lokalitě Soukenický jez 

Sezimovo Ústí 

D
7 

plocha pro rozšíření silnice III/00356 
(obousměrný provoz) 
 

Sezimovo Ústí 

 
Technická infrastruktura: 
Elektrorozvody ( včetně OP): 

ozn
ače
ní 

Charakter prvku Katastrální území 

E
1 
 

plocha pro trafostanici, včetně zasmyčkování 
kabelového vedení VN v lokalitě č.14 

Sezimovo Ústí 

E
2 

plocha pro trafostanici, včetně zasmyčkování 
kabelového vedení VN u jižního cípu lokality 
č.15a  

Sezimovo Ústí 

E
3 

plocha na rekonstrukci stávající TS na jihu,u 
jižního cípu lokality č.17a  

Sezimovo Ústí 

E
4 

Sezimovo Ústí – plocha pro trafostanici, 
včetně zasmyčkování kabelového vedení VN 
v lokalitě č.11 

Sezimovo Ústí 

E
5 

plocha pro trafostanici, včetně zasmyčkování 
kabelového vedení VN v lokalitě č.8 

Sezimovo Ústí 
 

Regulační stanice, VTL přípojky, STL přívodní plynovody 
ozn
ače
ní 

Charakter prvku Katastrální území 

P1 VTL RS 800 Nechyba sever, VTL 
plynovodní přípojka - délka 30 m 

Sezimovo Ústí 

P2 STL páteřní plynovod – okruh, 3155 m Sezimovo Ústí 
P3 STL přívodní plynovod od VTL RS 

Kovosvit, 155 m 
Sezimovo Ústí 

P4 STL přívodní plynovod od VTL RS Nechyba 
sever, 250  

Sezimovo Ústí 

P5 Propojovací STL plynovod Sezimovo Ústí 2 
- Sezimovo Ústí 1, 540 m 

Sezimovo Ústí 

Tepelná vedení (- včetně OP): 
ozn
ače

Charakter prvku Katastrální území 
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ní 
TEP

1 
Horkovod Kociánka, 425 m Sezimovo Ústí  

TEP
2 

Horkovod, 110 m  Sezimovo Ústí 

 
 

g.2. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu  

Beze změny. 

g.3 Požadavky na plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. 

Beze změny. 

h. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit p ředkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů 
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona  
Je vložen nový název kapitoly. 

h.1. Seznam veřejných prostranství  

beze změny. 

kap – údaje o počtu listů je přeřazena na konec 

Je vložen text: 

 i. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 - nejsou vymezeny 

j. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření 

 - nejsou vymezeny 

k. vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci 

 - nejsou vymezeny 

k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

beze změny. 

l. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

Na konci je doplněn text: 
Tímto územně plánovacím podkladem (územní studií) budou vytvořeny předpoklady pro 
neopakovatelnost urbanistických prostorů sídla, budou řešeny např. veřejná prostranství 
pro vedení komunikací a technické infrastruktury, výšková hladina zástavby, parcelace a 
zastavitelné plochy (zastavovací čáry…) apod.  
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Lhůta pořízení územní studie včetně vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti   do 6-ti let od nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu. 
 
 

m. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle 
přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na 
žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

beze změny. 
 

n. stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Na konec 2. odrážky je doplněn text: „1/3, 1/4.“ 
 

o. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

-  nejsou vymezeny 

p. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 
části 

Textová část územního plánu má 39 stran  
Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 

 I.1. Výkres základního členění území 
I.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce 
I.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

 
I.   vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu 

s pokyny pro zpracování návrhu 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje: 
nevyplývají žádné požadavky. 
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a z 1.,2.,3. a 5. aktualizace 
této územně plánovací dokumentace (dále jen ZÚR):  
USES -prvky regionálního územního systému ekologické stability - je zpřesněno : 
regionální biocentrum RBC 739 Mučírna 
regionální biocentrum RBC 4022 Polní rybník x nesoulad v zákresu v ÚP 
regionální biokoridor RBK 4021 Hutecký les – Polní rybník x nesoulad v zákresu v ÚP 
regionální biokoridor RBK 318 Pintovka - Samoty 
1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 
ploch 
Jsou prověřeny tyto požadavky vlastníků pozemků na změny: Označení ve změně je pořadové 
číslo změny/ číslo lokality - viz grafická část 

Označení 
ve změně 

Funkční 
plocha 

Číslo 
lokality  
dle 
zadání 

k. ú. 
Sezimovo 
Ústí 

Využití stávající --> navrhované 

1/10 Stav Os 1 173/11, nezastavěné území, soukromá zeleň - Bz 
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Přestavba
Os 
 

173/12, 
173/14 až 
23, st. 
3340, 
3341, 
173/2, 
173/26 

--> plocha pro stávající sportovní areál 
Pohoda (přírodní koupací biotop + 
zázemí a hřiště) 
- jedná se o fungující veřejné koupaliště 
a sportoviště 

1/12 Stav Sbo 2 st. 1170- 
čp. 663,  
st. 1171- 
čp. 664, st. 
1169/1-
čp.423 

zastavěné území, plocha občanské 
vybavenosti --> plocha pro bydlení a 
občanskou vybavenost – nám. T. Bati 

1/12 Stav Sbo 3 st. 623 – 
čp. 615 

zastavěné území, plocha pro 
nízkopodlažní bydlení - Bn --> smíšené 
území pro bydlení a občanskou 
vybavenost – p. Pekarovičová 

1/2 Návrh Bv 4 964/67, 
964/68, 
964/70 

zastavitelná plocha pro bydlení 
nízkopodlažní a plocha veřejného 
prostranství Pv a Pz - veřejná zeleň --> 
plocha bydlení vícepodlažní - Madeta 

1/3 Návrh Bn 5 část 202/1 zastavitelná plocha pro bydlení 
nízkopodlažní – II. etapa --> vyčlenit 
z podmínky pořízení územní studie, 
začlenit pro výstavbu do I. etapy - 
Nechyba III 

1/9 Přestavba 
Bv 

6 st. 2716/1- 
čp.1071,  
st. 2716/2,  
st. 2268 

zastavěné území, plocha občanského 
vybavení On --> plocha bydlení 
vícepodlažní nebo smíšené území pro 
bydlení a občanskou vybavenost – 
p.Šefčík 

1/1 Návrh Bn 7 část 74/154 
 

zastavěné území, plocha veřejného 
prostranství – veřejná zeleň, Pz --> 
plocha bydlení nízkopodlažní, Bn - 
Čapkova ul. 

1/7 Přestavba 
Sbo 

8 st. 1363, 
195/66, 
195/108, 
195/109 

zastavěné území, plocha technické 
infrastruktury Ti -> smíšené území pro 
bydlení a občanskou vybavenost 
- bývalá vodárna 

1/5 
1/6 

Přestavba 
Sbo 

9 193/13, 
st. 500, čp. 
614,  
193/19, st. 
622, čp. 
496, 1011, 
195/34, 
st. 
1352/2,3,4 

zastavěné území, plochy občanské 
vybavenosti --> smíšené území pro 
bydlení a občanskou vybavenost 
Zdravex,  Jitřenka 

1/8 Přestavba 
Pv 

10 830/3 zastavěné území, plocha veřejného 
prostranství – veřejná zeleň --> plocha 
pro parkování osobních automobilů – 
Rudé Armády  

1/4  
Návrh Bn 

11 199/1, 
199/209 

zastavitelná plocha Bn pro bydlení 
nízkopodlažní II. etapa, plocha 
zemědělská - orná půda Zo -> zahrnout 
do I. etapy pro výstavbu a podle 
parcelace ve studii upravit plochu tak, 
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aby bylo možné oplocení zahrad u všech 
stavebních parcel. - zpracovaná studie – 
Nechyba IV 

1/11 Návrh Vp 12 193/14, 
193/37, 
193/38 

Zastavitelná plocha On pro občanskou 
vybavenost– neveřejný zájem --> 
zastavitelná plocha pro výrobu a 
skladování - VSP Data a.s. 

Vymezení lokality pomocí parcelních čísel tedy striktně nestanovuje rozsah plochy dotčený 
změnou, ale slouží pouze k identifikaci území, kterého se změna týká.   
Požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF) viz kap. L odůvodnění 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – je prověřeno viz úprava 
srovnávacího textu kap. f) výroku   
Podmínka zpracování územní studie u zastavitelných ploch a stanovení přiměřené lhůty pro 
pořízení územní studie a její zapsání do evidence územně plánovací činnosti – viz úprava 
srovnávacího textu kap.l.) výroku 
V lokalitě Nechyba - převedeno z druhé etapy do první – viz 1/3, 1/4. 
Aktualizace vymezení zastavěného území – jsou vymezeny plochy stavu – viz grafická část. 
2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn 
Dopravní propojení Sezimova Ústí II. a Sezimovo Ústí I. v úseku křížení se silnicí E 55 – je 
ponecháno. Důvodem je, že není dosud zpracována podrobnější dokumentace dopravního řešení, 
dle které by toto řešení mohlo být z ÚP vyjmuto. 
Koncepce veřejné infrastruktury je aktualizována dle UAP. 
3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 
18 odst. 5 stavebního zákona 
Jsou doplněny regulativy ploch nezastavěného území (zejména s ohledem na prvky ÚSES) je 
jednoznačně definován výčet staveb, zařízení a jiných opatření, které zde lze umisťovat 
(upřesnění § 18 odst. 5 stavebního zákona) - viz úprava srovnávacího textu kap. f) výroku.  
Kolem řeky Lužnice - využití pozemků v souvislosti s platnou aktivní záplavovou zónou – viz 
úprava srovnávacího textu kap. f) výroku - návrh plochy Riz.  
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 
nejsou požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
Dopravní propojení (D2) Sezimova Ústí II. a Sezimovo Ústí I. v úseku křížení se silnicí E 55. Je 
ponecháno stávající řešení. Důvodem je, že není dosud zpracována podrobnější dokumentace 
dopravního řešení, dle které by toto řešení mohlo být z ÚP vyjmuto. 
Je aktualizována kap. g) textové části -  vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 
Nejsou požadavky.  
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
Není variantní řešení.  
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.      
Je zpracováno dle požadavků. 
 g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
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V průběhu projednání zadání nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí.  
 

J. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou v ZÚR, nejsou navrhovány.  
 

K.   vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 
Údaje o celkovém rozsahu nově zastavitelných ploch a podílu půdy náležející do 
ZPF, a to podle třídy ochrany ZPF a podle účelu dalšího využití: 
Údaje o již uskutečněných investicích do půdy: 
Stávající meliorační systém bude respektován.  
Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech: 
Změny č.1 se netýká. 
Údaje o uspořádání ZPF v řešeném území: 
Změna řeší především změnu funkce v zastavěném území. 
Rozvoj zástavby je směřován na plochy navazující na zastavěné území, zbytkové plochy 
a proluky. Zájem o zástavbu je velký. Nové lokality budou zastavovány postupně; 
regulaci zástavby ovlivní zpracované územní studie a realizace zainvestování 
inženýrskými sítěmi.  
 
I.třída ochrany:  
Celkový zábor ploch na půdách I. třídy ochrany je 0,08 ha. Jedná se o plochu: 
1/2 která byla původně vymezena jako stav plochy Pz. Protože ale došlo k přeparcelování 
a k jinému vymezení prostoru pro místní komunikaci, západní část plochy 1/2 je nutno 
nově vyhodnotit z hlediska záboru ZPF. Zbývající východní část plochy již byla 
vyhodnocena v rámci již vymezené zastavitelné plochy 17a. Plocha je navržena pro Bv. 
 
II.třída ochrany:  
Celkový zábor ploch na půdách II. třídy je nulový 
 
III.t řída ochrany:  
Celkový zábor ploch na půdách III. třídy ochrany je 0,47 ha. Jde o část plochy 1/3. Tato 
je vymezena z důvodů obtížně obhospodařovatelného pozemku, který je úzký a svažitý. 
V této lokalitě byla zpracována územní studie, která vymezila v původně nezastavěném 
území místní účelovou komunikaci, kde je vedená cyklotrasa, dále je zdev ÚS vymezena 
soukromá zeleň a park. Park i komunikace jsou v nezastavěném území přípustné. Tato 
změna navrhuje toto území do ploch bydlení a tím dojde ke sjednocení funkčního využití. 
 
IV.třída ochrany:  
Celkový zábor ploch na půdách IV. třídy ochrany je nulový 
 
V.třída ochrany:  
Celkový zábor ploch na půdách V. třídy ochrany je 0,26ha. Jde o zbývající část plochy 
1/3. Tato je vymezena z důvodů obtížně obhospodařovatelného pozemku, který je úzký a 
svažitý.  
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Popis položení lokalit podle průběhu hranic územních obvodů obcí, katastrálních území a 
hranic současně zastavěného území: 
Všechny navržené lokality se zastavěným územím bezprostředně souvisí, nebo navazují 
na zastavitelné plochy.  
 
Zdůvodnění ve srovnání s jiným možným  řešením z hlediska ochrany ZPF a z hlediska 
ostatních zákonem chráněných obecních zájmů: 
Protože jde o změnu ÚP, byly jednotlivé podněty umístěny dle požadavků ze zadání a 
dále byly prověřeny. Viz odůvodnění jednotlivých ploch. Jiné možné řešení změna ÚP 
neřeší, ani řešit nemůže. 
 
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější: 
Při návrhu byly upřednostňovány proluky a pozemky, jejichž zastavěním bylo dosaženo 
zarovnání současně zastavěného území, plochy, které byly v územní rezervě apod. 
Navržené plochy je možné napojit na stávající infrastrukturu, navazují na zastavěné 
území sídla a kompaktně ho uzavírají.  
Zábor ZPF pro plochy VPS a VPO:  
Změnou č.1 se zábor ZPF nemění.  
Komplexní pozemkové úpravy  – byly již zpracovány 
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1/3 Bn          0,47      0,26   0,73   x 

1/2 Bv 
 

0,08 
       

0,08 
 

x 

Součet   0,0 0,08 0,0 0,0 0,47 0,0 0,0  0,26 0,0 0,81     

 
Zábor ZPF dle třídy ochrany: 

Data 
Celkový 
součet 

Celkem - I.tř. 0,08 
Celkem - II.tř. 0 
Celkem - III.tř. 0,47 
Celkem - IV.tř. 0 
Celkem - V.tř. 0,26 
Celkem - Odnětí půdy 
ZPF 0,81 
 
Zábor ZPF dle způsobu využití: 

Funkce Data 
Celkový 
součet 

Bv 
 Odnětí půdy 
ZPF 0,08 

Bn 
Odnětí půdy 
ZPF 0,73 

Celkem m - Odnětí půdy ZPF 0,81 
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Použité zkratky v níže uvedených tabulkách způsobu využití rozvojových ploch: 

Bn – plochy bydlení nízkopodlažní 
Bv  – plochy bydlení vícepodlažní 

Slovní popis jednotlivých návrhových ploch – viz kapitola c – urbanistická koncepce a 
tabulka rozvojových ploch a kapitola f – stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití. 
 

 
Vyhodnocení důsledku navrhovaného řešení na PUPFL – lesní pozemky  
  

Návrhové zastavitelné plochy nejsou na lesních pozemcích.  
Na zastavitelnou plochu 1/3 zasahuje vzdálenost 50m od kraje lesa. 

 
L. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 

Změnou č.1 je upraveno zastavěné území, kde byla zástavba realizována.  
Vymezení a popis stabilizovaných ploch zastavěného území – viz odůvodnění kap.I -  
vyhodnocení splnění požadavků zadání… - bod 7a.  
Změnou č.1 je především navržena změna funkce – jsou vymezeny převážně přestavbové 
plochy.  Plochy, které byly v územní rezervě, jsou částečně přesunuty do návrhu. 
Jedinou plochou, která je opravdu navržena k rozšíření je zbytková plocha mezi 
biokoridorem a zastavitelnou plochou označenou 1/3.  Jde o rozšíření stávající 
zastavitelné plochy. Na tuto plochu byla zpracována územní studie, ve které, v rámci 
přípustných činností v nezastavěném území, je umístěna plocha komunikace, park a 
dále soukromá zeleň. Touto změnou č.1 jsou všechny tyto plochy zahrnuty do ploch 
bydlení nízkopodlažního.  Plochu nelze reálně zemědělsky obhospodařovat, je 
umístěna v proluce a ve svahu a tedy její využití dle územní studie (pro park …) je 
pro město vhodnější. Návrhem je dosaženo zarovnání současně zastavěného území.  
 Navrženou plochu je možné napojit na stávající infrastrukturu, navazuje na zastavitelnou 
plochu. Sídlo kompaktně uzavírá. Vzhledem k malé velikosti a ke svažitosti ji nelze 
obhospodařovat. 
 
K návrhu rozšíření zastavitelné plochy pro bydlení Bn vede nárůst zájmu investorů a 
rychlé tempo výstavby ve stávajících sousedících lokalitách. Nárůst požadavků na 
zástavbu je velký. Nové lokality budou zastavovány postupně; regulaci zástavby ovlivní 
zpracované územní studie a realizace zainvestování inženýrskými sítěmi. Změna č. 1 
zároveň zmenšuje vymezené zastavitelné plochy pro Bn, které byly zastavěny. Poměr 
úbytku a nárůstu zastavitelných ploch je tedy vcelku vyrovnaný. 
 
Využití zastavitelných ploch navržených v územním plánu: 
Za uplynulé 4 roky k částečnému využití zastavitelných ploch došlo. Viz plochy 
zastavěného území. Realizovaná výstavba se týkala především ploch bydlení (Bn), 
částečně také plochy Vp. 

 
M.  rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Bude doplněno v průběhu projednání. 
 

N. vyhodnocení připomínek 

Připomínky uplatněné v rámci společného jednání 
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Připomínky uplatněné v rámci veřejného projednání: 
Bude doplněno v průběhu projednání. 

 
Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 
Bude doplněno v průběhu projednání. 
 

O. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části  

Textová část odůvodnění změny č.1 územního plánu Sezimovo Ústí  má 26 stran  
Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 

 II.1. koordinační výkres 
II.2. výkres širších vztahů 

 II.3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
 


