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a) vymezení zastav ného území
V Územním plánu Št pánovice bylo zastav né území vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona a je vyzna eno ve
Výkrese základního len ní území ( . 1) a v Hlavním výkrese ( . 2).

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Ve Št pánovicích se p edpokládá p edevším s rozvojem bydlení a ploch pro výrobu, v menší mí e rozvoj ob anského
vybavení, dopravní a technické infrastruktury. Je t eba klást d raz na obnovu sou asného bytového fondu.
Rozvoj zastav ného území je ur en p evážn ke zm nám staveb, modernizaci a dostavb . Navržená výšková hladina pro
dopl ované a p estavované objekty musí korespondovat s okolní zástavbou.
Rekonstruované a p estavované objekty lze zv tšovat až do velikosti dané podmínkami stanovenými pro využití území
navržených ploch.
Dostavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících
komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb je situováno vždy na vlastním pozemku.
Je podporován cestovní ruch a rekrea ní funkce ve stávajících objektech, budou vytvo eny podmínky pro chalupa ení a
drobné služby.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
Hodnota 1 - p vodní nízkopodlažní zástavba vesnického charakteru
vodní nízkopodlažní zástavba vesnického charakteru, k okraj m sídla se m nící na zástavbu p vodních zem lských
objekt .
Ochrana: P i provád ní zm n staveb, modernizací p ístaveb a nástaveb je nezbytné zohlednit hmoty, proporce objekt ,
výškovou hladinu zástavby, p dorysnou stopu, tvar a sklon st ech, tvar štít , proporce okenních a dve ních otvor , vrat
apod. - viz podrobné podmínky využití území. P i provád ných dosadbách zelen up ednost ovat listnaté d eviny, které
svým charakterem do sídel pat í.
Hodnota 2 - gotický kostel Nanebevzetí P. Marie
Památkov chrán ný objekt gotického kostela Nanebevzetí P. Marie z roku 1356 v severním okraji sídla.
Ochrana: Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d je, innosti a za ízení musí zohlednit kvalitu urbanistického,
architektonického a p írodního prost edí. Úprava prostoru okolí kostela bude provád na v souladu s tradi ní zástavbou a
místn obvyklou vegetací.
Hodnota 3 - centrální ást s Návesním rybníkem a sochou svatého Jana Nepomuckého na most
Ve ejné prostranství se zelení okolo Návesního rybníka podél Miletínského potoka v centrální ásti Št pánovic. Na most
es Miletínský potok je umíst na socha svatého Jana Nepomuckého.
Ochrana: Stávající vodní plochu a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí rybníku a ve ejné prostranství rozvíjet.
Hodnota 4 - CHKO T ebo sko
Severovýchodní ást ešeného území leží v Chrán né krajinné oblasti T ebo sko. P íroda T ebo ska vyniká neoby ejnou
pestrostí biotop . S tím souvisí i mimo ádná druhová pestrost p edevším rostlin a bezobratlých živo ich , kte í se na
území CHKO T ebo sko vyskytují.
Ochrana: Dbát na soulad mezi zájmy ochrany p írody a krajiny a hospodá skými aktivitami respektujícími p írodní
podmínky a ekologickou únosnost území.
Hodnota 5 - zachovalá p íroda
Jedná se p edevším o rozsáhlé lesy, louky a vodní plochy ve východní polovin ešeného území, které navazují na hranici
CHKO T ebo sko.
Ochrana: V lokalit bude kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. V t chto ástech budou
minimalizovány p ípustné stavby ve volné krajin (technická infrastruktura, stavby pro zabezpe ení zem lské a
lesnické innosti). Ochrana je zabezpe ena podmínkami využití pro prvky ÚSES.
Hodnota 6 - boží muka
Jednotlivá boží muka.
Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná výstavba nadzemních objekt .
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Hodnota 7 - území s výskytem archeologických nález
Do lesních ploch v severní ásti ešeného území zasahuje území s výskytem archeologických nález . P i jednotlivých
stavebních aktivitách m že dojít k porušení poz statk prav kého, ran st edov kého a st edov kého osídlení.
Ochrana: Je nutné zohlednit §22 a §23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v plném zn ní, tzn. týká se zám
provád t jakékoli zemní práce, p i nichž m že být u in n archeologický nález. V p ípad výstavby je nutno zajistit
v p edstihu (p ed zahájením stavebních prací) provedení záchranného archeologického výzkumu organizací oprávn nou
k provád ní archeologických výzkum .
Civiliza ní hodnoty
Jedná se o civiliza ní hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Návrh ÚP tyto hodnoty respektuje a dále rozvíjí (podporuje vybudování nových vodovodních a kanaliza ních ad
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, zachování turistických tras).

c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch
estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel s cílem zvyšování kvality obytného prost edí. P itom se
respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i
realizaci výstavby je t eba zachovávat za len ní sídla do krajiny a zohlednit veškeré hodnoty území a urbanistickou
strukturu sídla. Dále je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv
zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování prostor pro
ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
V sídle Št pánovice eší ÚP p edevším návrh ploch pro bydlení (B). Tyto plochy vhodn navazují na stávající zástavbu
nebo v ní vypl ují volné proluky. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít
charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno zohlednit
venkovské prost edí a m ítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu RD soust ed ných podél silnic I. a III. t ídy je
prokázat eliminaci hlukové zát že.
V jihovýchodní ásti Št pánovic jsou navrženy plochy pro výrobu a sklady (VS). Tyto návrhy jsou vhodn umíst ny
mimo obytnou zónu sídla a rozši ují plochy se stejným zp sobem využití. Tyto plochy nesmí svým provozem zat žovat
okolní zástavbu pro bydlení negativními vlivy.
V severní ásti Št pánovic je navržena plocha ob anského vybavení (OV). Tento návrh umož uje rozší ení stávající
plochy pro sport. Tato plocha nesmí zat žovat negativními vlivy (nap . hlukem) okolní zástavbu.
Plochy ve ejných prostranství (VP) jsou v návrhu vymezeny p edevším pro ve ejnou zele a dále pak pro místní
komunikace a parkovišt . Další plochy ve ejných prostranství jsou navrženy v podob izola ní zelen podél silnic a ploch
výroby, aby došlo k odd lení ploch bydlení.
Mezi sídly Št pánovice a Vranín, u silnice I. t ídy, jsou navrženy plochy pro smíšenou výrobu (SV). Tyto plochy budou
využity k rozší ení stávajících areál a k vytvo ení ucelené pr myslové zóny.
V sídle Vranín je navržena plocha pro technickou infrastrukturu (TI) - istírnu odpadních vod. U této plochy je navržena
maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované
ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Navržené objekty budou dodržovat výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška limitována
výškou okolních dom do vzdálenosti cca 50m.
V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností obytných podkroví.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény, terasy…) je
uvedeno v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této plochy
je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny územní studií.
Nová výstavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného území do volné krajiny.
Mimo zástavby v prolukách bude zástavba realizována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými sít mi.
Další výstavby na plochách bydlení (nové ZTV pro rodinné domy) je možné zahájit až po zastav ní minimáln 50%
edchozích stavebních parcel.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé ešené území leží v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod
ebo ská pánev, musí ji veškeré navrhované plochy respektovat.
OZNA .
PLOCHY

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8
B-9

B-10

B-11

B-12

B-13
B-14

CHARAKTERISTIKA PLOCHY
Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice I/34
Plocha bydlení - v západní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení - v západní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit OP el. vedení a trafostanice
Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha vypl uje proluku mezi stávající
zástavbou.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Limity využití území - zohlednit OP el. vedení
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající zástavbu.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Limity využití území - zohlednit OP silnice III/14610
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Limity využití území - zohlednit OP silnice III/14610, zatrubn nou vodote
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha vypl uje proluku mezi stávající
zástavbou.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu RD.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající

VÝM RA V HA

0,56

0,28

2,18

0,33

1,97

0,17

0,29

1,31
0,96

1,35

1,52

1,92

0,61
5,11
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B-15

B-16

B-17

B-20

B-21

B-22

B-23

B-24

OV-1

VP-1

VP-2

VP-3

VP-4

VP-5

zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, vodovodní ad, kanaliza ní ad, dálkový
kabel
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit OP el. vedení, dálkový kabel
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha bydlení - v severní ásti sídla Št pánovice, plocha vypl uje proluku mezi stávající
zástavbou.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Plocha bydlení - jižn od sídla Št pánovice v sídle Skalice, plocha vypl uje proluku mezi
stávající zástavbou.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha bydlení - jižn od sídla Št pánovice v sídle Skalice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50m od okraje lesa
Plocha bydlení - jižn od sídla Št pánovice v sídle Skalice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha bydlení - jižn od sídla Št pánovice v sídle Skalice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit OP navrženého el. vedení VN 22kV v etn trafostanice
Plocha bydlení - jižn od sídla Št pánovice v sídle Skalice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ob anského vybavení - v severní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
stávající plochu ob anského vybavení (sportovního h išt ).
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Plocha ve ejných prostranství - v severozápadní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje
na zastav né území.
Obsluha území - sjezdem ze silnice I/34
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice I/34
Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
zastav né území a je sou ástí ploch B-1, B-2 a B-3.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, OP el. vedení
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
zastav né území, je sou ástí plochy B-5.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Limity využití území - zohlednit OP silnice III/14610, OP el. vedení
Plocha ve ejných prostranství - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
zastav né území, je sou ástí plochy B-8.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
Limity využití území - zohlednit OP silnice III/14610
Plocha ve ejných prostranství - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha je sou ástí ploch
B-8 a B-9.
Obsluha území - ze místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné a bezpe nostní pásmo VTL plynovodu, OP el.
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Plocha ve ejných prostranství - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
zastav né území a je sou ástí plochy VS-1.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné a bezpe nostní pásmo VTL plynovodu, OP el.
vedení , max. hranici negativního vlivu prost edí ploch výroby a skladování, vodní tok
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje
na zastav né území a je sou ástí plochy B-10.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit max. hranici negativního vlivu prost edí ploch výroby a
skladování
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje
na zastav né území a je sou ástí plochy B-11.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, OP kanalizace
Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
zastav né území a odd luje navrženou plochy VS-2 od stávající zástavby bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné a bezpe nostní pásmo VTL plynovodu, OP el.
vedení, max. hranici negativního vlivu prost edí ploch výroby a skladování
Plocha ve ejných prostranství - jihovýchodn od sídla Št pánovice, plocha navazuje na
zastav né území a odd luje stávající zástavbu bydlení od navržené p eložky silnice I/34.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo navržené silnice I. t ídy
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - v severovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha je
sou ástí plochy B-14, B-15, B-16, OV-1.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit OP el. vedení, ochranné a bezpe nostní pásmo VTL
plynovodu, telekomunika ní kabel v etn OP, OP silnice III/14610
Plocha ve ejných prostranství - v severní ásti sídla Št pánovice.
Obsluha území - ze stávající ploch ve ejného prostranství
Limity využití území - zohlednit OP h bitova
Plocha ve ejných prostranství - jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice, plocha je
sou ástí plochy SV-1.
Obsluha území - plocha nesmí být do doby realizace p eložky silnice I/34 (a následném
evedení stávající I/34 do silnice nižších t íd) napojena na stávající silnici I/34 v nových
místech napojení. Napojení této plochy na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no.
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, vzdálenost 50m od okraje lesa, dálkový
kabel
Plocha ve ejných prostranství - jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice, plocha je
sou ástí plochy SV-2.
Obsluha území - plocha nesmí být do doby realizace p eložky silnice I/34 (a následném
evedení stávající I/34 do silnice nižších t íd) napojena na stávající silnici I/34 v nových
místech napojení. Napojení této plochy na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no.
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, vzdálenost 50m od okraje lesa, dálkový
kabel
Plocha ve ejných prostranství - v sídle Skalice kolem páte ní místní komunikace,
lokalita je sou ástí plochy B-24.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha ve ejných prostranství - v sídle Skalice, plocha je sou ástí plochy B-21.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
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Plocha ve ejných prostranství - v sídle Skalice, plocha je sou ástí plochy B-22.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha ve ejných prostranství - v sídle Skalice, plocha je sou ástí plochy B-22.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha technické infrastruktury - návrh OV v jižní ásti osady Vranín. Plocha je
vhodn umíst na u stávající vodote e.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plocha výroby a skladování - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
stávající plochu výroby a skladování.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo navrženého el. vedení, max. hranici
negativního vlivu prost edí ploch výroby a skladování
Plocha výroby a skladování - ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
stávající plochu výroby a skladování.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit max. hranici negativního vlivu prost edí ploch výroby a
skladování
Plocha smíšená výrobní - jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice, plocha navazuje
na zastav né území.
Obsluha území - plocha nesmí být do doby realizace p eložky silnice I/34 (a následném
evedení stávající I/34 do silnice nižších t íd) napojena na stávající silnici I/34 v nových
místech napojení. Napojení této plochy na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, vzdálenost 50m od okraje lesa
Plocha smíšená výrobní - jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice.
Obsluha území - plocha nesmí být do doby realizace p eložky silnice I/34 (a následném
evedení stávající I/34 do silnice nižších t íd) napojena na stávající silnici I/34 v nových
místech napojení. Napojení této plochy na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, OP silnice III/14613, vzdálenost 50m od
okraje lesa
Plocha smíšená výrobní - jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice u osady Vranín,
plocha navazuje na stávající plochu smíšenou výrobní.
Obsluha území - plocha nesmí být do doby realizace p eložky silnice I/34 (a následném
evedení stávající I/34 do silnice nižších t íd) napojena na stávající silnici I/34 v nových
místech napojení. Napojení této plochy na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, dálkový kabel, navrženou max. hranici
negativního vlivu prost edí ploch výroby a skladování
Plocha smíšená výrobní - jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice u osady Vranín,
plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování.
Obsluha území - plocha nesmí být do doby realizace p eložky silnice I/34 (a následném
evedení stávající I/34 do silnice nižších t íd) napojena na stávající silnici I/34 v nových
místech napojení. Napojení této plochy na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no.
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34
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VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé ešené území leží v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod
ebo ská pánev, musí ji veškeré navrhované plochy respektovat.
OZNA .
PLOCHY
DI.D12/1

CHARAKTERISTIKA PLOCHY
Plocha dopravní infrastruktury - návrh p eložky silnice I. t ídy I/34. Jedná se o severní
obchvat Št pánovic, homogenizaci stávajícího pr tahu v sídle Vranín a novou komunikaci
na západní okraj zastav ného území T ebon .
Limity využití území - zohlednit stávající funk ní lokální biokoridory BK3 a BK7,

VÝM RA V HA
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vymezené interak ní prvky IP1, IP7 a IP9, vodní plochu a otev ené vodote e, vzdálenost
50m od okraje lesa, stávající a navržené el. vedení v etn OP, trasu stávajícího a
navrženého el. kabel. vedení NN, vedení VTL plynovodu v . bezpe nostního a OP,
stávající vodovodní ad, trasu dálkového kabelu, stávající silnici III. t ídy, turistickou
trasu, max. hranici negativního vlivu prost edí OV

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen.
V návrhu ÚP Št pánovice je sídelní zele vymezena jako sou ást navržených ploch ve ejného prostranství. U navržených
ploch pro bydlení v tších než 2ha byla v návrhu navržena plocha min. 1000 m² ve ejného prostranství, ímž je spln n
obecný požadavek vyhlášky . 501/2006 Sb. §7. U zastavitelných ploch pro bydlení menších než 2 ha bude minimální
podíl zelen - ve ejných prostranství 20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Nap íklad: V p ípad zástavby pouze
1/3 plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% ve ejných prostranství - zelen .) Tyto plochy jsou nej ast ji vymezeny u ploch
výroby a skladování jako izola ní zele a dále v ochranných pásmech dopravní a technické infrastruktury pro odclon ní
návrhových ploch pro bydlení.
Systém sídelní zelen je ješt dopln n plochami zelen v ochranných pásmech silnic, el. vedení a vysokotlakého
plynovodu.

d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
etn podmínek pro jejich umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
eložka silnice I/34
ešeným územím je veden koridor republikového významu. V ZÚR J K je tento koridor pro dopravní infrastrukturu
vymezen prom nné ší e od 50m (pr tah Vranína) do 600m. Z d vodu p íliš velké územní rezervy a zásahu do stávajících
urbanizovaných ploch byl tento koridor v návrhu ÚP Št pánovice v celém svém úseku zp esn n. Podkladem pro
zp esn ní byla dokumentace zpracovaná ateliérem Pragoprojekt eské Bud jovice (úsek Lišov - Št pánovice - Vranín),
dále limity území a terénní možnosti. Výsledným návrhem je prom nlivá ší ka navržené plochy pro dopravu s ozna ením
DI.D12/1. Jedná se o severní obchvat Št pánovic, krátký úsek homogenizace stávajícího pr tahu v sídle Vranín a novou
komunikaci na západní okraj zastav ného území T ebon . Nová komunikace bude provedena v ší kových parametrech
odpovídajících p íslušným normám. P eložka svými negativními vlivy (hluk, vibrace, prašnost) nep esáhne vymezený
koridor.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace.
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnice III. t ídy za územn stabilizované. U komunikací, které zp ístup ují
objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno po ítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v ší ce komunikací
6m s alespo jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro n zohlednit alespo územní
rezervu. Ta by m la být v p im ené mí e dodržována i p i povolování veškerých staveb, a to i drobných (oplocení,
ípojné sk ky inženýrských sítí apod.).
Navržené plochy a nov vznikající stavby v sou asn zastav ném území musí respektovat ochranné pásmo silnic I. a
III. t ídy. U lokalit, které zasahují do t chto ochranných pásem je možnost zasažení nep íznivými vlivy ze silni ní
dopravy, p edevším hlukem. V rámci následujících stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení a na
základ toho budou navržena i pot ebná technická opat ení na náklady investora budoucí výstavby. Protihluková opat ení
v p ípad nespln ní hlukových limit pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena z prost edk
editelství silnic a dálnic.
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a
to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby.
Sou asná turistická trasa z stane zachována a bude postupn rozvíjena. P edevším v oblasti cykloturistiky jsou v ešeném
území pom rn velké rezervy. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení
(odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule, atd.).
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KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍS OVÁNÍ
Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin ,
zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. V p ípad ast jších výskyt p ívalových deš je nutno z ídit
záchytné stoky pro svedení t chto srážek.
V rámci protipovod ových opat ení (pro zadržení odtoku z p ívalových srážek) se navrhuje z ízení suchého poldru Nad
Vlkovickou cestou a z ízení dvou hrází východn podél silnice sm r T ebo .
Zásobování pitnou vodou
Zásobování sídel Št pánovice, Skalice a Vranín pitnou vodou je vyhovující. Kapacita zdroj , kvalita vody, velikost
vodojemu, dimenze ad i tlakové pom ry ve spot ebišti jsou dosta ující.
Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Dále se
navrhuje postupná rekonstrukce stávající vodovodní sít . Ze sídla Vlkovice tj. z vodovodu Št pánovice bude dále
napojena i obec Zvíkov.
Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Odkanalizování sídla Št pánovice je vyhovující. S ohledem na stá í kanalizace, pr nik balastních vod a použité trubní
materiály se navrhuje postupná rekonstrukce stávající kanaliza ní sít .
Zastavitelné plochy budou napojovány na ve ejnou kanalizaci. Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k
doposud neodkanalizovaným objekt m. Kanalizace bude dopl ována uvnit stávající zástavby jako jednotná, v p ípad
odkanalizování v tších zejména nov zastavovaných celk (p ednostn ) jako oddílná, s odtokem deš ových vod p ímo do
recipientu.
Stávající OV vyhovuje pro sou asný stav, nevyhovuje však pro návrh. Proto se navrhuje její rekonstrukce (aktivace
místo ŠN s do išt ním ve stávajících SN). V rámci rekonstrukce je možné zmenšení stávajícího pásma ochrany prost edí
OV.
V sídle Skalice se navrhuje oddílná splašková kanalizace a její napojení s p erpáváním na kanaliza ní sí Št pánovice.
Kanalizace je navržena áste
v soub hu s odvedením srážkových vod z prostoru Nad Vlkovickou cestou. Do doby
výstavby navrhované kanalizace je možná likvidace odpadních vod individuální.
V sídle Vranín se navrhuje vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající (podchycení výustí) i
navrhované zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny
centráln na navrhované OV jižn pod osadou nad rybníkem V elni ný (v grafické ásti plocha TI-1). Do doby
vybudování kanalizace a OV m že být zahájena nová výstavba, maximáln však 4 rodinné domy v dané lokalit .
Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. S ohledem na minimalizaci pásma ochrany prost edí se OV
navrhuje jako zakrytý objekt. istírna bude sloužit i pro splaškové vody okolní pr myslové zástavby (Best).
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Je nutné maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
Okolo všech vodovodních a kanaliza ních za ízení je ochranné pásmo dle zákona o ve ejných vodovodech a
kanalizacích.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby, proto je nutno provést
jejich posílení. V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice. Návrh
pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující :
Št pánovice a Vranín
Lokalita „ZÁPAD“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T1
- osazení nové trafostanice TS-T12
Lokalita „SEVEROVÝCHOD“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T5, eventueln její posílení na vyšší p íkon
Lokalita „JIH“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T2
Lokalita „ST ED U T3,T4“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T3, TS-T4
Lokalita „JIHOVÝCHOD - SM REM K VRANÍNU - VÝROBA“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T6
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- osazení nové kabelové trafostanice TS-T13 (nyní se p ipravuje její výstavba v E.on napojena kabelovým vývodem VN z TS-T6)
- osazení nové kabelové trafostanice TS-T14 - bude sloužit pro stá ení vody Enola
(napojena kabelovou smy kou VN z TS-T13 p es TS-T14 a dále do stávající
kabelové trafostanice TS-T8)
Lokalita „VRANÍN - VÝROBA A FOTOVOLTAIKA“ - rozší ení areálu BEST bude pokryto ze stávající trafostanice
TS- T8
Výroba u zem lského areálu
- bude pokryta ze stávající trafostanice TS-T10
Fotovoltaika
- osazena vlastní trafostanice investora - bude ešena investorem fotovoltaiky dle
možností p enosové sít E.on.
Lokalita „ OV VRANÍN“
- napojení z rozvod NN
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .
Skalice
Všechny lokality budou napojeny z rekonstruované trafostanice TS-T7 a z nové trafostanice TS-T15 a TS-T16.
Lokalita „SEVER“
- osazení nové trafostanice TS-T15
Lokalita „JIHOZÁPAD“
- osazení nové trafostanice TS-T16
- napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T7
Lokalita „ OV ZÁPAD“
- napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T7
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody, dojde k posílení rozvod v sídle.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .
KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
ešené území je stabilizováno, nejsou nároky na nové telekomunika ní plochy. Rovn ž radiokomunikace jsou
stabilizované, v p ípad rozvoje mobilních operátor lze navrhnout spole ný objekt.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Nové rozvody st edotlakého plynovodu budou provád ny v rámci navrhované zástavby. V zastav ném a zastavitelném
území sídla je trasu STL plynovodu možné umístit nap . do ploch ve ejné zelen , nebo do ploch pro dopravu.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Plynofikace v sídle Št pánovice umož uje využití plynu pro rekonstrukce zdroj , které jsou v sou asné dob
konstruovány v tšinou na pevná paliva. Vyt sn ním spalování pevných paliv dojde k výraznému zlepšení istoty ovzduší.
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší
vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny
podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení
istoty ovzduší.
Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví použití elektrického akumula ního a p ímotopného vytáp ní v kombinaci
s tepelnými erpadly, pop ípad alternativní zdroje energie formou využití biomasy, solárních kolektor . Pro vytáp ní
nelze vylou it ani propan-butan umíst ný v samostatných zásobnících.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Koncepce rozvoje ob anského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter ešeného území
optimální. Návrh ÚP vymezuje plochu ob anského vybavení OV-1 v severní ásti Št pánovic. Tato plocha navazuje na
stávající plochu ob anského vybavení - sportu.
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KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy ve ejných prostranství VP jsou v návrhu vymezeny p edevším pro ve ejnou zele a dále pak pro místní
komunikace a parkovišt . Nej ast ji jsou tyto plochy situovány podél dopravní a technické infrastruktury a u v tších
ploch navržených k zástavb .
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této plochy
je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou vyhláškou.
Systém likvidace domovního odpadu bude i nadále zachován. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním
odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele.
Likvidace stavebního odpadu je zajišt na prost ednictvím firmy.
U navrhovaných ploch, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umíst ní plochy (shromaž ovacího místa)
pro t íd ný komunální odpad.

OCHRANA OBYVATEL
CIVILNÍ OCHRANA
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. K územnímu plánu se nevztahují požadavky
vyplývající z havarijních a krizových plán .
VOJENSKÉ ZÁJMY
Návrhem ešení ÚP Št pánovice nejsou dot eny žádné vojenské objekty a vojenská za ízení. Specifické plochy pro zájmy
obrany státu nejsou v ÚP navrženy.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost a podobn
KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce nezastavitelného území vychází ze skute nosti, že se jedná o území navazující na Chrán nou krajinnou oblast
ebo sko, tzn. p írodn hodnotné území, které je nutné chránit.
Z p írodních hodnot v ešeném území jsou p i ešení územního plánu respektovány zejména základní skladebné prvky
ÚSES, rozsáhlé lesy, rybníky a krajinný ráz. Rozvojové plochy jsou ešeny tak, aby nenarušovaly obhospoda ování
zem lské p dy, a aby nedošlo ke kolizím ve využívání krajiny a nebyl narušen hodnotný krajinný ráz ešeného území.
Návrh opat ení:
je t eba v novat pozornost ochran veškeré zelen v krajin , a to jak plošné, tak p edevším rozptýlené, která se
významn podílí na tradi ní podob území, nap . charakteristické remízky na mezích a stromo adí na b ezích a
hrázích rybník , mok adní vegetace;
pro všechny výsadby ve volné krajin používat výhradn p vodní p irozené druhy rostlin;
zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl d evin podél cest, mezí apod., podporovat zvyšování podílu ovocných
evin v záhumencích v návaznosti na zastav né území, zajistit dobrý zdravotní stav, dbát na p íznivé
krajinotvorné p sobení a bránit jejich snížení;
minimalizovat úpravy porostních okraj ;
realizovat územní systém ekologické stability, v etn interak ních prvk a nerozši ovat ornou p du;
i realizaci zám
je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m a
pr chodnost krajiny.
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V nezastav ném území je umožn no:
za dodržených veškerých zákonných podmínek zales ování pozemk na plochách navazující na stávající
PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I.
a II. t ídou ochrany.
v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení:
o
pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou
lehkých p íst ešk , v elíny formou lehkých p íst ešk , realizace komunitního kompostování,
nepropustných polních hnojiš ;
o
pro lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost ;
o
pro ochranu p írody a krajiny;
o
pro ve ejnou dopravní infrastrukturu;
o
pro technickou infrastrukturu, která neznemožní dosavadní užívání nezastav ného území;
o
pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ;
o
pro technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního
ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.
Podrobn ji podmínky využití pro jednotlivé plochy rozdílného využití v nezastav ném území viz kap. f)

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN
VYUŽITÍ

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH

Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese ( . 2).
Charakter krajiny na území obce Št pánovice lze rozd lit na následující charakteristické plochy s rozdílným zp sobem
jejich využití:
Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní toky a plochy (V) - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zachování a
obnovu p irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok a vodních ploch.
ÚP Št pánovice nenavrhuje žádné nové vodní a vodohospodá ské plochy, ale je umožn na realizace t chto
ploch na plochách lesních, zem lských a smíšených nezastav ného území;
stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále provád t údržbu
vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í a vodních ploch. Veškeré
ozelen ní musí být v souladu s ÚSES. Konkrétní zásahy do tok , b ehových porost , rušení cest u tok apod. je
nutné projednávat p ímo s pat ným závodem správce toku.
Plochy lesní (L) - plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek využiti ploch lesa je zajistit zejména:
zachováni ekologické rovnováhy;
zachování krajinného rázu;
v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m.
Plochy zem lské (Z) - územní plán nenavrhuje nové zem lské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF jsou
zejména:
i hospoda ení na ZPF uplat ovat ekologické zásady;
na zem lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou zelení;
snižovat podíl orné p dy na erozi ohrožených pozemcích nap íklad zatravn ním, výsadnou sad atd..
Plochy smíšené nezastav ného území - ostatní plochy (SN) - vymezené plochy jsou p evážn stabilizované. V rámci
využívání ploch smíšených nezastav ného území je t eba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy,
krajinného rázu, zamezení erozním ú ink m a pro zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním, viz
kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Plochy t žby nerost (TN) - ÚP nenavrhuje nové plochy t žby nerost , stávající plochy jsou stabilizovány, viz kapitola f)
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyzna en v grafické ásti této dokumentace v Hlavním výkrese ( . 2) a je
vymezen p ekryvným zp sobem využití území.
ÚSES se pro ú ely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v ase trvající sí jednotlivých prvk ÚSES (biocentra,
biokoridory), která stavem svých podmínek umož uje trvalou existenci a rozmnožování p irozeného geofondu krajiny a
zárove umož uje migraci zv e a živo ich .
Pro zajišt ní ÚSES jsou ve správním území obce vymezeny základní prvky (biocentra propojená biokoridory) na lokální
úrovni, tj. lokální biocentra (BC) a lokální biokoridory (BK) dopln né o interak ní prvky (IP), které také pat í mezi
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základní skladebné ásti ÚSES na lokální úrovni. Prvky nad azeného systému ÚSES (regionální, nadregionální) se
v ešeném území nevyskytují.
Existující ásti prvk jsou vymezeny v rozm rech v tších a jejich up esn ní je možné na základ vypracování odborné
projektové dokumentace.
Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
u vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich
blízkosti;
vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost ;
stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen je nutno respektovat.
Pro všechny prvky ÚSES jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
Tyto podmínky pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES;
zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES.
Tabulková ást prvk ÚSES:
Po adové íslo

BC 1

Název

Ke kozinám

Charakter prvku

Biocentrum

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BC 2

Název

Sosní

Charakter prvku

Biocentrum

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BC 3

Název

Malý Vranín

Charakter prvku

Biocentrum

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BC 4

Název

Horní Zlatník

Charakter prvku

Biocentrum

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BK 1

Název

Miletínský potok

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BK 2

Název

K Miletínu

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav
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Po adové íslo

BK 3

Název

Št pánovický

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BK 4

Název

Lišovský potok

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BK 5

Název

K Vlkovickému rybníku

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BK 6

Název

Ke Spolskému rybníku

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BK 7

Název

Nad Vlkovickou cestou

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

BK 8

Název

eli ný

Charakter prvku

Biokoridor

Význam

Lokální - stav

Po adové íslo

IP 1

Název

Severní alej

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 2

Název

Dlouhý

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 3

Název

Vlkovický

Charakter prvku

Interak ní prvek
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Po adové íslo

IP 4

Název

Skalice

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 5

Název

U silnice

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 6

Název

U koutu

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 7

Název

Alej k T eboni

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 8

Název

U vep ína I

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 9

Název

U vep ína II

Charakter prvku

Interak ní prvek

Po adové íslo

IP 10

Název

Nad Smetanou

Charakter prvku

Interak ní prvek

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V návrhu je umožn no postupné zvyšování ekologické stability krajiny, zales ování, z izování vodních ploch a p evád ní
ekologicky nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Stávající sí p ších komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být snižována rušením nebo
omezováním pr chodnosti. Pozemky, p es které turistická trasa prochází, se nesmí oplocovat (nap . velkoplošné oplocené
pastviny pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umis ovat stavby,
které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na navazující zem lské a lesní pozemky.
Je p edpokládáno, že stávající turistická trasa ozna ená ve výkrese bude rozši ována o dopl ková za ízení (odpo ívadla,
ob erstvení, informa ní tabule, atd.).
V zájmu rozvoje turistického ruchu umož uje ÚP rozší it sou asný systém turistických tras a navrhnout trasy cyklistické.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
V ešeném území ÚP Št pánovice se nenachází záplavové území ani území rozlivu.
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PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin . Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou
zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je
pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a rybník .
Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovod ová opat ení, která znamenají
snížení kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních
kultivovaných travních porost s dobrou vsakovací ú inností). Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující k urychlení
povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.
Územní plán Št pánovice navrhuje pro zadržení odtoku z p ívalových srážek z ízení suchého poldru Nad Vlkovickou
cestou a dále dv hráze východn podél silnice sm r T ebo .

PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
V návrhu ÚP Št pánovice nejsou vymezeny plochy pro rekreaci.
Pro p ípadný rozvoj rekrea ních pobytových aktivit je možné využít stávajícího domovního fondu nevhodné pro trvalé
bydlení. Mimo zastav né území nelze vymezovat plochy pro pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany p dního
fondu a krajinného rázu.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Návrh ÚP Št pánovice nevymezuje nové plochy pro dobývání nerost .
Stávající využití plochy t žby nerost z stane i nadále zachováno.
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je
možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití,
pop ípad podmín
p ípustného využití t chto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek
ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby,
intenzity využití pozemk v plochách)
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu ( . 2) v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce Št pánovice do
ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující
zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy zm n jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm
Obecn
Podmínky využití území u stávajících ploch se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami využití území umož ující
zm ny sou asného stavu.
Plošné podmínky využití území
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu využití bez teras,
ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn teras, p ístupových cest, všech
zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plochy lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta.
Výškové podmínky využití území
Výška budovy
výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 - 3,5m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci výšky
0 - 1m;
Výška budovy do h ebene v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Podkroví
obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou.
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Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)

B

- stav
Hlavní využití
Bydlení v rodinných a bytových domech.
ípustné využití
Zm ny staveb individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je s tímto typem bydlení
související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost,
administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem
okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní
architektury apod.). P ípustná je rovn ž výstavba nových parkovací stání a garáží, dopl kových staveb ke stavb hlavní
formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku,
altány, skleníky, pergoly, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro
nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 500m2, nákupní
za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní
rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
ístavba a dostavba se zastav ností budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající nebo maximáln 25%
stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek pro RD menší než
800m2

Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo do výšky max.
1 nadzemní podlaží + podkroví
stávající nebo do výšky
maximáln 9,5m

Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

B-1, B-2, B-3, B-4, B-5,
B-6, B-7, B-8, B-9, B-10,
B-11, B-12, B-13, B-14,
B-15, B-16, B-17, B-20,
B-21, B-22, B-23, B-24

Hlavní využití
Bydlení v rodinných a bytových domech.
ípustné využití
Výstavba objekt pro bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj.
užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení,
obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap .
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kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.).
Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro
pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura,
ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
Podmín

p ípustné využití

Plocha B-1 je do doby realizace p eložky silnice I/34 podmín
p ípustná za podmínky, že využití plochy bude
ešeno v závislosti na spln ní hygienických limit ze silnice I/34. (P ípadná ochranná opat ení budou p edem
projednána a odsouhlasena p íslušnou KHS, která svým souhlasem bude garantovat to, že v budoucnu nebudou pro tuto
lokalitu vyžadována ochranná opat ení ze strany SD R, ale budou požadována na náklady investora v t chto
lokalitách).
Na plochách B-1, B-6 a B-18, které jsou soust ed ny podél silnice I.a III. t ídy a jsou tudíž zatíženy hlukem je
podmínkou pro výstavbu prokázání eliminace hlukové zát že.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro
nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 500m2, nákupní
za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní
rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Zastav nost celková

maximáln 35%
minimáln 800 m2

Velikost stavebních parcel
Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy

1 nadzemní podlaží + podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech

maximáln 9,5m

Kód plochy

Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

SO

Hlavní využití
Bydlení s vyšším podílem ob anské vybavenosti, dopln né nerušícími funkcemi výrobních a nevýrobních služeb.
ípustné využití
Stavby a pozemky bydlení v rodinných domech, bytových domech, provozoven ob anského vybavení a služeb, za ízení
pro obchod, stravování, ubytování, domov d chodc a dom s pe ovatelskou službou, zdravotnických za ízení, kulturní
za ízení, za ízení pro denní rekreaci (d tské h išt ), podnikatelských aktivit a výroby lokálního významu, za ízení, které
svým provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu
prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území. P ípustná jsou
rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná
dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejná prostranství.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující prost edí, stavby pro zem lskou
výrobu, chov hospodá ských zví at, stavby pro pr myslovou výrobu, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a
autobusy, hromadné garáže, velkoplošná nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary, zahrádkové osady,
bitovy. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
bu ky apod.).
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Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
ístavba a dostavba se zastav ností budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající nebo maximáln 25%
stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek pro RD menší než
800 m2

Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží +
podkroví
stávající nebo do výšky do výšky
maximáln 9,5m

Kód plochy

Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

OV

- návrh

OV-1

Hlavní využití
Ob anské vybavení
ípustné využití
Zm ny staveb a výstavba nových objekt pro ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní,
vzd lávací služby netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, galerie, ú ady státní
správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná
zp sobem využitím území, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, obchody,
bydlení, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativn neovliv ují své okolí, nezbytná dopravní a
technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné prostranství.
Podmín

p ípustné využití

Plocha OV-1 je podmín
p ípustná za podmínky, že protihluková opat ení v p ípad nespln ní hlukových
limit pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena prost edk
SD R.
Nep ípustné využití
innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady a další funkce,
neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a zp soby využití, které jsou nebo by
mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto zp sobu využití.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost budovami

stávající nebo maximáln 25%

Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 25%

Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo max. 2 nadzemní
podlaží + podkroví
stávající nebo do výšky
maximáln 9,5m
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Kód plochy

Plochy ob anského vybavení - h bitov (§ 6 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

OVh

Hlavní využití
bitov.
ípustné využití
Parkov upravená ve ejná prostranství, krajinná zele , p írod blízké porosty a d eviny, solitéry s podrostem bylin.
ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod., z izovat stavby p ších
komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, výv sky), stavby související s vytvo ením technického
zázemí a technické infrastruktury s provozem h bitova související.
Nep ípustné využití
Veškeré využití neuvedené jako p ípustné.

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

VP
VP-1, VP-2, VP-3, VP-4,
VP-5, VP-6, VP-7, VP-9,
VP-10, VP-11, VP-12, VP13, VP-14, VP-15, VP-16,
VP-17, VP-18, VP-19

- návrh

Hlavní využití
Ve ejný prostor s p evládající funkcí zelen .
ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky,
vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy,
pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby
související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury.
Podmín

p ípustné využití

Nov vymezené plochy VP-14 a VP-15 jsou p ípustné pouze za spln ní podmínky, že do doby realizace p eložky I/34 (a
následném p evedení stávající I/34 do silnice nižší t ídy) nebudou napojeny na stávající silnici I/34 v nových místech
napojení. Napojení t chto ploch na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no. V sou asném (i budoucím) ochranném
pásmu silnice I/34 nelze realizovat nový zp sob využití do doby, než bude p eložka realizována. Je nutné zohlednit
ochranné pásmo nové silnice I/34 (VP-15).
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
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Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

DI

- návrh

DI.D12/1

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti (silni ní)a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou.
ípustné využití
Silnice, ú elové komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a p ší komunikace, r zné formy zelen (nap .
izola ní, doprovodná), hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání, zastávky silni ní dopravy, odpo ívadla,
protihluková opat ení, související technická infrastruktura, erpací stanice pohonných hmot.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

TI

- návrh

TI-1, TI-2, TI-3

Hlavní využití
Technická infrastruktura
ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, spoje)
bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území, r zné formy zelen (nap . izola ní,
doprovodná). Dále jsou p ípustná parkovací, odstavná stání na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto
zp sobem využitím.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nep ípustné je
izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu negativního vlivu na
okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských
za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd.).

Kód plochy

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

VS

- návrh

VS-1, VS-2

Hlavní využití
Výroba a skladování v etn zem

lských staveb.

ípustné využití
Výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je z izovat
sklady, skladové plochy, areály a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro kompostování biologicky
rozložitelného odpadu, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní za ízení, erpací
stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní,
fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt ) ve ejná zele a ve ejná prostranství.
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Nep ípustné využití
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití. Jsou to veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží
okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi) a výroba se silným dopadem na životní prost edí.
U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby objekty byly
využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního
pozemku nadm rn . V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících
hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským,
lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).
Provozní byty pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro
bydlení.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost budovami

stávající nebo maximáln 55%

Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 75%

Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
stávající nebo do výšky do výšky
maximáln 9,5m

Kód plochy

Plochy smíšené výrobní (§ 12 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

SV

- návrh

SV-1, SV-2, SV-3, SV-4

Hlavní využití
Drobná výroba a skladování s komer ními ú ely.
ípustné využití
Sklady a skladovací plochy, podnikatelská innost, opravárenské služby, zahradnictví, výroba lokálního významu,
za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesníží
tak kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž a životní
prost edí v území, maloobchodní a obchodní provozovny. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby
vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, erpací
stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, za ízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu,
ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Podmín

p ípustné využití

Výroba a skladování nebude svým negativním vlivem zat žovat p ípustné plochy ob anského vybavení.
Nov vymezené plochy SV-1, SV-2, SV-3 a SV-4 jsou podmín
p ípustné pouze za spln ní podmínky, že do doby
realizace p eložky I/34 (a následném p evedení stávající I/34 do silnice nižší t ídy) nebudou napojeny na stávající silnici
I/34 v nových místech napojení. Napojení t chto ploch na budoucí p eložku I/34 nebude umožn no. V sou asném (i
budoucím) ochranném pásmu silnice I/34 nelze realizovat nový zp sob využití do doby, než bude p eložka realizována.
Je nutné zohlednit ochranné pásmo nové silnice I/34 ( SV -2, SV-3 a SV-4).
Provozní byty pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro
bydlení.
Nep ípustné využití
Samostatné bydlení všech forem a Veškeré innosti vyžadující mimo ádnou ochranu p ed zát žemi okolí (hlukem,
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a
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výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu.
Druh podmínek pro využití území

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost budovami

stávající nebo maximáln 55%

Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 75%

Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy

stávající nebo do výšky
max.2 nadzemní podlaží

Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo do výšky do výšky
maximáln 17m

Kód plochy

Plochy vodní a vodohospodá ské (§13 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

V

Hlavní využití
Vodní plochy a toky.
ípustné využití
Chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, p ípustné je rovn ž p emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná
za ízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, dále je možné z izovat pro rekrea ní vodní plochy mola
a jiná sportovní za ízení. Dále jsou p ípustné stavby a za ízení sloužící pro zachycení p ívalových deš ových vod,
opat ení pro udržení vody v krajin , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní
schopnosti krajiny, realizace ÚSES.
Podmín

p ípustné využití

Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah do b eh a vodních ploch.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné. Všechny innosti a za ízení (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a
rekreace, individuální rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,…) mimo innosti p ípustné a
podmín né.

Kód plochy

Plochy zem
- stav

lské (§ 14 vyhl.501/2006 sb.)
Z

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
s tímto hospoda ením souvisí.

lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní), z izovat a
provozovat na t chto územích sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého území,
elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti
(seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny formou lehkých p íst ešk , silážní
jámy, realizace komunitního kompostování, nepropustných polních hnojiš , atd.), dále p ší, cyklistické a ú elové
komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních, dostavby a p ístavby malého
rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování
vodních nádrží, opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení
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a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny.
Podmín

p ístupné využití

Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch
s ohledem na t ídu ochrany zem lského p dního fondu. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. a II. t ídou
ochrany ZPF. Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné. Odstavení karavan , maringotek a
obytných p ív .

Kód plochy

Plochy lesní (§ 15 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Podmín

p ípustné využití

Pouze nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody, nezbytn nutné stavby
dopravní a technické infrastruktury, malé vodní nádrže. Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb
na vlastním pozemku (nár st plochy o max. 20 % prvotn zkolaudované plochy). Oplocení možné jen v p ípad oplocení
lesních školek, obor a ochrany porost p ed zv í.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné. Všechny innosti a za ízení (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a
rekreace, individuální rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,…) mimo innosti p ípustné a
podmín né.

Kód plochy

Plochy p írodní (§ 16 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

P

Hlavní využití
Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny (CHKO) a plochy biocenter.
ípustné využití
ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného
využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní
hospodá ství.
Podmín

p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za spln ní podmínky
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nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do
nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti
ípustné a podmín né.

Kód plochy

Plochy smíšené nezastav ného území (§ 17 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

SN

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou, p ispívající ke stabilizaci
ekologické rovnováhy v území, retence krajiny, protierozní opat ení nebo innosti a za ízení, které s tímto hospoda ením
souvisí.
ípustné využití
Využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i
žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.),
ípadn rekrea ní plochy p írodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke
znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce vymezených biokoridor .
Na plochách neza azených mezi prvky ÚSES je navíc p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti
(seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny formou lehkých p íst ešk , silážní
jámy atd.), realizace komunitního kompostování, polních hnojiš , p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25%
prvotn zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, z izování menších vodních ploch, ostatní dopravní a
technickou infrastrukturu, opat ení p ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p ívalových deš , protipovod ová a
protierozní opat ení, revitalizace vodních tok .
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy). Umožn ná je výsadba
alejí a ochranné zelen . Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady
krmiva u rybník ).
Na plochách je umožn na realizace ÚSES.
Podmín

p ípustné využití

Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p né p echody inženýrských a dopravních staveb,
vodohospodá ská za ízení, OV atd.,. Jiné umíst ní t chto staveb je výjime
p ípustné, a to pouze za podmínky
zachování minimálních prostorových parametr a narušení funk nosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by m ly
být uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Na plochách neza azených do systému ÚSES je podmín né realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest,
technické infrastruktury, z izování menších vodních ploch, zalesn ní.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny zp sobu využití,
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , odvod ování pozemk , t žba nerostných
surovin apod., mimo inností podmín ných. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy).
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Kód plochy

Plochy t žby nerost (§13 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

TN

Hlavní využití
žba kamene.
ípustné využití
žba kamene, sociáln -technické stavby související s t žbou kamene, rekultivace po ukon ení t žby (nap . zalesn ní,
skládky inertního materiálu s následným zalesn ním apod.).
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Biocentra
Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed ostatním BC 1, BC 2, BC 3, BC 4
zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské a lesní).
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní
i p ípustné, pokud nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní
hospodá ství.
Podmín

p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za spln ní podmínky
nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do
ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability,
nap . z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny
zp sobu využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných
k za len ní do nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod.,
mimo innosti p ípustné a podmín
p ípustné.

Kód plochy

Biokoridor
Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed ostatním BK 1, BK 2, BK 3, BK 4,
zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské, zem lské, lesní a smíšené BK 5, BK 6, BK 7, BK 8
nezastav ného území).
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh

organism

odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i
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žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.),
ípadn rekrea ní plochy p írodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke
znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce vymezených biokoridor .
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní
i p ípustné, pokud nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní
hospodá ství.
Umožn ná je výsadba alejí a ochranné zelen .
Podmín

p ípustné využití

Pouze nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury k ížící biokoridor, v co nejkratším a
pokud možno v kolmém sm ru, odpo ívadla u turistických a cyklistických tras, vodohospodá ská za ízení, stavby na
vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za spln ní podmínky nejmenšího zásahu a narušení
funk nosti biokoridoru.
Nep ípustné využití
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny zp sobu využití,
které by znemožnily funk nost nebo ohrozily založení nových biokoridor .
Rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod. mimo inností
podmín
p ípustných.

Kód plochy

Interak ní prvek
(Interak ní prvky jsou krom biocenter a biokoridor základními skladebnými IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5,
ástmi ÚSES na lokální úrovni. Jedná se o ekologicky významné krajinné prvky a IP 6, IP 7, IP 8, IP 9, IP 10
ekologicky významná liniová spole enstva.)
Hlavní využití
Vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce ekosystém kulturní krajiny.
ípustné využití
Využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen
pokud nezhorší ekologickou stabilitu.
Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch.
Podmín

p ípustné využití

Pouze nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury k ížící interak ní prvek, v co
nejkratším a pokud možno v kolmém sm ru, jednoduchá odpo ívadla p írodního charakteru u turistických tras, lávky na
vodních tocích atd., a to za spln ní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funk nosti interak ního prvku.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné nebo podmín

p ípustné.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržený koridor - plocha pro silnici I. t ídy - je vymezen jako ochrana území pro realizaci zám
výstavby dopravní
infrastruktury. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní staveb v navazujících ízeních
(v etn prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také následný p ístup k nim. P sobnost
koridoru pro vedení sít dopravní infrastruktury kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního plánu navrženo
jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem lskému
dnímu fondu.
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OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
- vzhledem k p edpokládanému nespln ní hygienických limit u lokality B-1 bude tato lokalita do doby realizace
eložky silnice I/34 ešena jako plocha podmín
p ípustná s tím, že využití plochy bude ešeno v závislosti na
spln ní hygienických limit ze silnice I/34. P ípadná ochranná opat ení budou p edem projednána a odsouhlasena
íslušnou KHS, která svým souhlasem bude garantovat to, že v budoucnu nebudou pro tuto lokalitu vyžadována
ochranná opat ení ze strany SD R, ale budou požadována na náklady investora v t chto plochách.
- plocha OV-1 bude z d vodu blízkosti plánované p eložky silnice I/34 také ešena jako podmín
p ípustná za
podmínky, že protihluková opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy
nebudou hrazena z prost edk SD.
- v rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I. a III. t . a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení,
stavby ob anské vybavení (sportovní využití) a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný
venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že.
ochrana p ed negativními vlivy z provozu
- pro plochy bydlení, plochy výroby a skladování, plochy smíšené výroby, plochy technické infrastruktury, plochy
ob anského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) a stávající plochy drobné výroby v zastav ném území
platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného využití
území (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch
stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru staveb.
PODMÍNKA NAPOJENÍ NAVRŽENÝCH PLOCH NA STÁVAJÍCÍ SILNICI I/34
ipojení nov navržených ploch na silni ní sí pomocí stávajících napojení na I/34 musí zohlednit platné normy SN a
musí být projednána a odsouhlasena mj. s majetkovým správcem sil. I/34 SD R, správou eské Bud jovice a SD R
Praha.
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste
nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy), je nutno p ed zahájením
výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti nebo ovlivn ní
zamok ením navazujících ploch.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
V sídle Vranín je okolo navrhované plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území,
které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
ÚZEMÍ OCHRANY VODNÍCH ZDROJ
V ešeném území se nachází vodní zdroje, okolo kterých jsou ÚP vymezena ochranná pásma. Ve vymezených plochách
nelze realizovat innosti, které mohou negativn ovlivnit jejich kvalitu.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany.
VZDÁLENOST 50m OD KRAJE LESA A UMIS OVÁNÍ STAVEB
Hlavní stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min.
vzdálenosti 10m od kraje lesa). Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa bude
podléhat souhlasu p íslušného orgánu.

g) vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení,
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu - Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a
asanací ( . 3) a v Hlavním výkresu ( . 2).
SEZNAM VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB A OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT
VYVLASTN NÍ BEZ MOŽNOSTI P EDKUPNÍHO PRÁVA
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY místního významu
Technická infrastruktura - plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice
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KÓD

EL

E-1

Návrh plochy pro el. vedení VN 22kV v etn trafostanice T12 v severozápadní ásti ešeného území

E-2

Návrh plochy pro el. vedení VN 22kV v etn trafostanice T6 v centrální ásti ešeného území

E-3

Návrh plochy pro el. kabel VN 22kV v etn trafostanice T13 v centrální ásti ešeného území

E-4

Návrh plochy pro el. kabel VN 22kV v etn trafostanice T14 v jihovýchodní ásti ešeného území

E-5

Návrh plochy pro el. kabel VN 22kV u areálu BEST

E-6

Návrh plochy pro el. vedení VN 22kV v etn trafostanice T15 a T16 v sídle Skalice

Technická infrastruktura - plochy kanalizace
KÓD

EL

K-1

Navržená splašková kanalizace v etn

K-2

Navržená plocha pro istírnu odpadních vod v sídle Vranín

erpací stanice v sídle Skalice

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Opat ení ke zvýšení p irozené reten ní schopnosti v území
KÓD

EL

PVO 1

Suchý poldr nad vlkovickou cestou v jihovýchodní ásti Št pánovice

PVO 2

Hráz východn podél silnice sm r T ebo

PVO 3

Hráz východn podél silnice sm r T ebo

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO
UPLATNIT VYVLASTN NÍ S MOŽNOSTÍ P EDKUPNÍHO PRÁVA
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY nadmístního významu
Dopravní infrastruktura - plocha navržené silnice I. t ídy
KÓD
DI.D12/1

EL
Návrh plochy pro p eložku - navržený koridor pro severní obchvat
Št pánovic, homogenizaci stávajícího pr tahu sídlem Vranín a novou
komunikaci sm r T ebo .
Pozemky s parcelními ísly:
1118/1, 1118/3, 1113, 1112, 1107, 1102, 1118/4, 1118/10, 1118/11,
1118/12, 1118/5, 1100, 1097,1096,1093, 2788, 1056/2, 1056/1, 1053,
1052, 1049,1047, 1099, 1098, 1095, 1094, 1091, 1090, 1087, 1086,
1082, 1078, 1077, 1076, 1074, 1073, 1070, 1069, 1066, 1065, 1062,
1057, 2739/1, 1120, 1122, 2789, 902, 909, 917, 918, 925, 926, 932,
939, 940, 945, 946, 2826, 895/2, 905/2, 914, 921/2, 922/2, 929/2,
930/2, 937, 942/1, 943, 948, 880/32, 880/33, 880/34, 880/35, 880/36,
880/37, 880/38, 880/39, 880/40, 942/2, 880/41, 880/42, 895/1, 905/1,
913, 921/1, 922/1, 929/1, 930/1, 935, 734/1, 734/2, 725/28, 769, 766,
765, 758, 757, 754, 749, 742, 725/1, 2785, 2783/1, 723/3, 723/4,
723/5, 723/6, 723/1, 712/16, 723/8, 723/9, 723/10, 723/11, 723/12,
723/2, 2784/1, 712/5, 714/1, 712/6, 712/7, 712/8, 712/9, 712/10,
712/11, 712/12, 712/13, 712/14, 712/15, 578, 580, 581, 582, 575,
2740/4, 566/3, 564, 563/9, 561, 560, 551, 538, 2782, 536, 514, 513,
508, 507, 500, 499, 493/2, 492, 486, 488, 485/1, 480, 474, 473, 468/1,
467/1, 463/1, 2781/1, 455/1, 449, 446/1, 441, 438/3, 431, 428, 425/1,
406, 397, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8,
405/9, 2728/1, 2739/1, 2654/4, 2654/20, 2654/26, 2654/24, 2654/25,
2654/6, 2728/3, 2812, 2656/12, 2659/1, 2659/2, 2677/1, 2725/6,
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2659/9, 2725/19, 2725/14, 2725/13, 2725/12, 2725/11, 2725/10,
2725/17, 2725/21, 2725/22, 2725/23, 2725/24, 2725/25, 2725/26,
2819, 2725/4, 2725/6, 2721/9, 2721/8, 2721/7, 2721/6, 2721/5, 2721/4,
2721/3, 2721/2, 2721/17, 2719/3, 2720/8, 2720/7, 2720/5, 2720/4,
2687/8, 2687/1, 2691/3, 2720/6, 2716, 2717, 2699/1, 2713/2, 2712,
2711/3, 2699/2, 2699/4, 2704, 2706, 2707/1, 2816
STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Územní plán Št pánovice nevymezuje další ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení, pro které je možno
uplatnit p edkupní právo.

i) vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení
lh ty pro po ízení územní studie, její schválení po izovatelem a
vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti
Návrh ÚP Št pánovice vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií. Územní studie
má za úkol p edevším koordinaci zájm investor a obce a spole né ešení ve ejné infrastruktury. Jedná se o dopravní
ešení území, ešení technické infrastruktury, ve ejných prostranství a ešení odtoku a reten ních opat ení deš ových vod.
Studie prov í možnost d lení a scelování pozemk , umíst ní staveb a vymezení místních komunikací v p íslušných
parametrech na celé vymezené území spole
tak, aby byla zachována dopravní návaznost a další urbanistické
prostorové parametry rozvojového území, p edevším k formování uceleného urbanistického prostoru.
Plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií, jsou ozna eny ve Výkrese základního len ní
území ( . 1) a v Hlavním výkrese ( . 2).
V ešeném území budou prov eny územní studií tyto rozvojové lokality:
severovýchodní okraj sídla Št pánovice:
východní okraj sídla Št pánovice:

OV-1, VP-12, B-14, B-15, B-16.
VP-7, VP-9, B-10, B-11, B-12.

jižní okraj sídla Št pánovice:
VP-3, B-5.
U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do 10 roku od rozhodnutí zastupitelstva obce takovou studii
po ídit.

j) stanovení po adí zm n v území (etapizace)
ÚP Št pánovice ned lí návrhy ploch do jednotlivých etap.

k) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti
1.
2.

k n mu

Dokumentace Územního plánu Št pánovice obsahuje v originálním vyhotovení 32 stran A4 textové ásti.
Grafická ást Územního plánu Št pánovice je nedílnou sou ástí tohoto návrhu ÚP jako p íloha . 1 a obsahuje
celkem 3 výkresy.
Seznam p íloh:
1. Výkres základního len ní území
1 : 5 000
2. Hlavní výkres
1 : 5 000
3.Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
1 : 5 000
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a) postup p i po izování územního plánu
1. ešeným územím územního plánu Št pánovice (dále je ÚP) je celé správní území obce Št pánovice, které zahrnuje 1
katastrální území. P edkládaný návrh ÚP je výsledkem procesu projednávání s Krajským ú adem – Jiho eský kraj,
dot enými orgány, obcí, pro kterou se tato zm na po izovala, sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními
íslušnými orgány a organizacemi, kterých se ešení ÚP dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, p ipomínky a námitky z
procesu projednávání.
2. O po ízení nového ÚP rozhodlo Zastupitelstvo obce Št pánovice svým usnesením pod bodem 8) ze dne 21. 11. 2007.
Po izovatelem této ÚPD je, v souladu s ust. § 6 odst. 2 a zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu,
v platném zn ní (dále též jen „stavební zákon“), Obecní ú ad Št pánovice, který zajistil spln ní kvalifika ních
požadavk pro výkon územn plánovací innosti v souladu s § 24 odst.1) stavebního zákona na základ smlouvy
s fyzickou osobou spl ující kvalifika ní požadavky pro územn plánovací innost.
3. Projektantem ÚP, je Projektový ateliér AD, spol. s.r.o., Husova 4, 370 01 eské Bud jovice
Jako I. etapa ÚP byly zpracovány pr zkumy a rozbory zpracované projektantem ÚP, které byly podkladem pro
vypracování návrhu zadání, nebo Územn analytické podklady s vyhodnocením vliv na udržitelný rozvoj nebyly
v dob prací na zadání územního plánu k dispozici.
4. Na základ podklad zpracovaných projektantem zpracoval po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem, kterým
je starosta obce Ing. Št pán Bláha, návrh zadání ÚP. V souladu s ust. § 47 odst. (1) stavebního zákona stanovil hlavní
cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, obsah návrhu zadání je v souladu s p ílohou . 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb., o
územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve
zn ní pozd jších p edpis . Ve ejné vystavení návrhu zadání prob hlo od 16.12.2008 – 19.1.2009. B hem lh t uvedených
v citovaném § 47 bylo uplatn no k návrhu zadání jedno stanovisko Krajského ú adu – Jiho eského kraje, odboru
životního prost edí, zem lství a lesnictví, požadavky od 15-ti dot ených orgán a 10 p ipomínek od právnických osob a
organizací. V rámci projednávání návrhu zadání nebylo požadováno variantní ešení ÚP. P íslušným dot eným orgánem
nebyl vznesen požadavek na posouzení vlivu na životní prost edí, proto byl vydám po izovatelem pokyn na zpracování
ímo návrh ÚP bez konceptu. Dále bylo uplatn no 15 p ipomínek právnických osob i ob an Št pánovic. K návrhu
zadání ÚP byl podán 1 podn t sousední obce – m sta T ebon .
Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Št pánovice Usnesením ze dne 16.2.2008.
5. V souladu s § 50 odst. (2) stavebního zákona bylo všem dot eným orgán m, krajskému orgánu a sousedním obcím
oznámeno jednotliv místo a doba konání spole ného jednání dne 7.12.2009 od 13,00 hod. na Obecním ú adu
Št pánovice o návrhu ÚP. K návrhu ÚP bylo v rámci spole ného jednání uplatn no 10 stanovisek dot ených orgán a
4 p ipomínky ostatních orgán a organizací. Ze strany sousedních obcí nebyly uplatn ny žádné p ipomínky.
Následn na základ po izovatelem doloženého návrhu ÚP a zprávy o jeho projednání vydal Krajský ú ad – Jiho eský
kraj po posouzení podle § 51 stavebního zákona dne 8. 7. 2010 pod .j.: KUJCK/27897/2010/OREG/2 své stanovisko,
ve kterém konstatoval, že návrh ÚP není v rozporu s ÚPD vydanou krajem a neobsahuje žádné zásadní nedostatky, tudíž
lze zahájit ízení o vydání ÚP dle § 52 a následujících stavebního zákona.
Návrh ÚP byl p ed ve ejným vystavením upraven dle doporu ení, které krajský ú ad dle metodické pomoci uvedl
v p edm tném posouzení.
6. Oznámení o zahájení ízení o ÚP podle § 52 ve vazb na §§ 171 až 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou
vyhláškou. Oznámení bylo rovn ž zve ejn no na webových stránkách obce Št pánovice spolu s koordina ním
výkresem.Tato ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce obce Št pánovice po dobu min.45 dn . Oznámení bylo
rovn ž (pomocí datových schránek) zasláno spolu s textovou ástí a koordina ním výkresem této ÚPD krajskému ú adu,
dot eným orgán m, sousedním obcím a jiným organizacím. Ve ejné projednání prob hlo dne 5. ledna 2011 od 10,00 hod.
na Obecním ú adu Št pánovice. V rámci ve ejného vystavení a ve ejného projednání bylo podáno šest ipomínek
právnických osob a jiných organizací, a vyjád ení dot ených orgán , avšak všechny vyjad ovaly souhlas s vydáním ÚP.
Organizace a data doru ení jejich p ipomínek jsou uvedena p íslušné kapitole tohoto opat ení obecné povahy. Vyjád ení
DO taktéž obsahovala souhlas s vydáním ÚP. V rámci ve ejného projednání bylo uplatn ny celkem 13 námitek proti ÚP.
Jejich úplné zn ní a rozhodnutí o nich (v etn od vodn ní) bylo zpracováno v Zápise z dohodovacího jednání k návrhu
ÚP Št pánovice dne 21.1.2011 v 10.00 hod. za ú asti po izovatele, starosty obce Ing. Václava Kopa ky, jako nov
zmocn ného zastupitele (usnesení ZO ze dne 9.2.2011). Zápis je založen ve spisu.
7. Na jednání zastupitelstva obce Št pánovice dne 14.3.2011 nebyl územní plán vydán. Byl vrácen po izovateli a
zpracovateli k p epracování dle usnesením p ijatého pokynu.
8. V souladu s § 50 odst. (2) stavebního zákona bylo všem dot eným orgán m, krajskému orgánu a sousedním obcím
oznámeno jednotliv místo a doba konání opakovaného spole ného jednání dne 3.10.2011 od 13,00 hod. na Obecním
adu Št pánovice o p epracovaném návrhu ÚP. K p epracovanému návrhu ÚP bylo v rámci opakovaného spole ného
jednání uplatn no 9 stanovisek dot ených orgán a 5 p ipomínek. Ze strany sousedních obcí nebyly uplatn ny žádné
ipomínky.
Následn na základ po izovatelem doloženého návrhu ÚP a zprávy o jeho projednání po posouzení podle § 51
stavebního zákona vydal Krajský ú ad – Jiho eský kraj dne 30.1.2012 pod .j.: KUJCK/1958/2012/OREG/2 své
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stanovisko, ve kterém posoudil obsah návrhu územního plánu a upozornil na nedostatky z hlediska § 51 odst. (2)
stavebního zákona (kolize z hlediska zajišt ní koordinace využívání území, širších územních vztah a nezapracování
zám ru V2 ze ZÚR). Tento doklad byl vydán dne 25.6.2012 pod .j.: KUJCK 3183/2012 /OREG/5 s tím, že lze zahájit
ízení o vydání této územn plánovací dokumentace ve smyslu § 52 stavebního zákona. Návrh ÚP byl p ed ve ejným
vystavením upraven dle doporu ení, které krajský ú ad v rámci metodické pomoci uvedl v p edm tném posouzení.
9. Oznámení o zahájení ízení o ÚP podle § 52 ve vazb na §§ 171 až 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou
vyhláškou ze dne 2.7.2012. Oznámení bylo rovn ž zve ejn no na webových stránkách obce Št pánovice spolu
s koordina ním výkresem.Tato ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce obce Št pánovice po dobu od 9.7.5.9.2012 . Oznámení bylo rovn ž (pomocí datových schránek) zasláno spolu s textovou ástí a koordina ním výkresem
této ÚPD krajskému ú adu, dot eným orgán m, sousedním obcím a jiným organizacím. Ve ejné projednání prob hlo dne
5. zá í 2012 od 16,00 hod. na Obecním ú adu Št pánovice. V rámci ve ejného projednání bylo uplatn ny celkem 16
námitek proti ÚP. Jejich úplné zn ní a rozhodnutí o nich (v etn od vodn ní) bylo zpracováno a je obsaženo v bod k)
tohoto od vodn ní.

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztah v území
VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI ÚP DLE PÚR 2008
Politika územního rozvoje R je po ízena Ministerstvem pro místní rozvoj v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 až 35 a § 186
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis , na základ usnesení Vlády
eské republiky ze dne 20. ervence 2009 . 929 o Politice územního rozvoje eské republiky 2008 (dále jen „PÚR R
2008“).
Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území
Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (dále „republikové priority“) podle
§ 31 stavebního zákona ur ují požadavky na konkretizaci obecn formulovaných cíl a úkol územního plánování a
ur ují strategii a základní podmínky pro jejich napl ování v územn plánovací innosti kraj a obcí a p i tvorb
resortních koncepcí s d sledky pro území.
ochrana a rozvoj hodnot území, zachování rázu osídlení a krajiny a jejich provázání s pot ebami ekonomického a
sociálního rozvoje
up ednost ovat komplexní ešení p ed jednostrannými hledisky a požadavky, ale zárove zohled ovat
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodá ského rozvoje území
vytvá ení podmínek v území k odstra ování d sledk náhlých hospodá ských zm n lokalizací zastavitelných
ploch pro vytvá ení pracovních p íležitostí
podpora partnerství mezi m stskými a venkovskými oblastmi a zlepšení jejich konkurence schopnosti
hospodárné využití zastav ného a ochrana nezastav ného území a zachování ve ejné zelen
umis ování rozvojových zám
do co nejmén konfliktních lokalit a respektovat ve ejné zájmy (ochrana
írody, životního prost edí, respektování prvk ÚSES, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny,
vytvá ení podmínek pro využití p írodních zdroj )
vytvá ení podmínek pro rozvoj a využití p edpoklad území pro r zné formy cestovního ruchu p i zachování a
rozvoji hodnot území
vytvá ení p edpoklad pro lepší dostupnost území a zkvalitn ní dopravní a technické infrastruktury p i
zachování prostupnosti krajiny
rozši ování a zkvalit ování dopravní infrastruktury zejména uvnit rozvojových oblastí a os (bezpe nost a
plynulost dopravy, ochrana a bezpe nost obyvatelstva - ochrana p ed hlukem a emisemi)
vytvá ení podmínek pro zvýšení p irozené retence srážkových vod v území, tj. vytvá ení podmínek pro
zadržování, vsakování a využívání deš ových vod
zajišt ní úrovn technické infrastruktury, aby spl ovala požadavky na vysokou kvalitu života v sou asnosti i
budoucnosti (dodávka vody, zpracování odpadních vod)
Územní plán Št pánovice tyto republikové priority pln respektuje.
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Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z d vod soust ed ní aktivit mezinárodního a
republikového významu existující zvýšené požadavky na zm ny v území.
i rozhodování a posuzování zám
na zm ny ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat
zejména:
rozvoj ve ejné infrastruktury mezinárodního a republikového významu p i sou astném zachování respektování
hodnot území
rozvoj bydlení p i up ednostn ní rozvoje uvnit zastav ného území a p edcházení prostorov sociální segregaci,
fragmentaci a zábor m ploch ve ejn p ístupné zelen
zachování a rozvoj spole enské funkce tradi ních m stských center
ochrana a využití rekrea ního potenciálu krajiny
Z Politiky územního rozvoje R 2008 vyplývá, že se správní území obce Št pánovice nenachází v žádné rozvojové
oblasti a není dot eno ani rozvojovou osou.
Nejbližší rozvojovou oblastí je OB10 eské Bud jovice. Tato oblast p edstavuje silnou koncentraci obyvatelstva a
ekonomických inností. Podporujícím faktorem rozvoje je poloha na p ipravované dálnici D3 s návazností na rychlostní
silnici R3 do Rakouska a na IV. tranzitním železni ním koridoru.
Nejbližší rozvojovou osou je OS6 Praha - Benešov - Tábor - eské Bud jovice - hranice R/Rakousko (- Linz). Jedná se
o obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. na p ipravované pokra ování dálnice
D3, p ipravovanou rychlostní silnici R3 a železni ní tra . 220. Navazuje na rozvojovou osu v zahrani í.
Specifické oblasti
Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím R dlouhodob projevují
problémy z hlediska udržitelného rozvoje území tj. problémy se zajišt ním vyváženého vztahu p íznivého životního
prost edí, hospodá ského rozvoje a soudržnosti spole enství obyvatel území. P itom se jedná o území se specifickými
hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo které svým významem
esahují území kraje.
i rozhodování a posuzování zám
na zm ny ve všech specifických oblastech je nutno sledovat zejména:
ešení stávajících st et a p edcházení potenciálním st et m r zných zájm ve využití území
ochranu specifických p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území
využití specifického potenciálu oblasti k jejímu rozvoji
zkvalitn ní ve ejné, zejména dopravní a technické infrastruktury
posílení a stabilizaci sociáln ekonomického rozvoje
umis ování investic d ležitých pro rozvoj oblasti
Dle Politiky územního rozvoje R 2008 se správní území obce Št pánovice nenachází v žádné specifické oblasti.
Další úkoly pro územní plánování
Další úkoly pro územní plánování jsou stanoveny pro ešení problém , které mají nadmístní charakter, ale nespl ují
požadavky pro rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti, vymezené na celostátní úrovni.
Podle Politiky územního rozvoje 2008 nejsou ve správním území obce kyn vymezeny území vykazující zvýšené
požadavky na zm ny v území ani území vykazující vyšší míru problém , zejména z hlediska udržitelného rozvoje území.
Návrh Územního plánu Št pánovice respektuje Politiku územního rozvoje R 2008 a je s ní v souladu.

VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI PRIORITAMI ÚP DLE ZÚR JIHO ESKÉHO
KRAJE
Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje (dále jen „ZÚR J K“) jsou po ízeny Krajským ú adem Jiho eského kraje a
vydány na 26. zasedání Zastupitelstva Jiho eského kraje dne 13. zá í 2011 pod íslem usnesení 293/2011/ZK-26.
Návrh Územního plánu Št pánovice byl se ZÚR J K posouzen s tímto výsledkem:
Zásady územního rozvoje up es ují rozvojové oblasti republikového významu do podrobnosti správních území
obcí. Na území Jiho eského kraje je vymezena dle Politiky územního rozvoje R 2008 rozvojová oblast OB10
eské Bud jovice.
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Obec Št pánovice neleží v rozvojové oblasti OB10, ale na severozápad se svou hranicí této rozvojové oblasti dotýká.
Zásady územního rozvoje vymezují rozvojové osy nadmístního významu, které dopl ují republikovou
rozvojovou osu OS6 Praha - Benešov - Tábor - eské Bud jovice - hranice R/Rakousko (- Linz), kterou
vymezuje Politika územního rozvoje R 2008. Rozvojové osy nadmístního významu se vymezují podél
existujících nebo p ipravovaných kapacitních silnic, v návaznosti na rozvojové osy ZÚR sousedních kraj .
Správní území obce Št pánovice leží na rozvojové ose nadmístního významu N-OS7 Severovýchodní Jind ichohradecká, která je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu tvo ený silnicí I/34 ( eské
Bud jovice - T ebo - Jind ich v Hradec, s pokra ováním v kraji Vyso ina na Pelh imov - Humpolec). D vodem pro
vymezení této osy je krom rozvojových aktivit nadmístního významu i stávající rozvoj socioekonomických aktivit v ose
a pot eba respektovat oblastn specifické p írodní a krajiná ské hodnoty území (CHKO T ebo sko) a zachovat
im enou propustnost krajiny.
ÚP Št pánovice podporuje rozvoj socioekonomických aktivit v rozvojové ose uvažovaným zám rem rozší ení stávajících
areál smíšené výroby a ploch výroby a skladování. Vytvá ením ucelené pr myslové zóny s dobrou dopravní
dostupností ( eské Bud jovice, Jind ich v Hradec, Rakousko) dojde ke zlepšení a stabilizaci životní úrovn obyvatel
(nové pracovní p íležitosti). Venkovský ráz a p evážn obytný charakter je podporován vymezením nových
zastavitelných ploch ur ených k bydlení.
i ešení urbanizace správního území obce Št pánovice byly uvažovanými zám ry respektovány veškeré stávající
írodní a krajiná ské hodnoty, které utvá ejí charakter území. Dostate né zastoupení zelen bylo zajišt no respektováním
stávajícího ve ejného prostranství (zelen ) a navržením nového ve ejného prostranství.
ÚP Št pánovice zp es uje navržený dopravní koridor s ohledem na ochranu p írody a krajinný ráz a minimalizuje tak
zábory ZPF a PUPFL.
Zásady územního rozvoje vymezuje specifickou oblast nadmístního významu N-SOB2 T ebo sko Novohradsko. D vodem je unikátní území zahrnující Chrán nou krajinnou oblast T ebo sko, biosférickou
rezervaci T ebo sko a p írodní park Novohradské hory.
Obec Št pánovice neleží ve specifické oblasti nadmístního významu, ale východní ást jejího správního území je touto
specifickou oblastí obklopena. ÚP Št pánovice nenavrhuje žádné rozvojové plochy, které by m ly negativní vliv na
specifickou oblast T ebo sko - Novohradsko.
Zásady územního rozvoje vymezují koridory a plochy republikového významu pro ve ejnou dopravní
infrastrukturu. Zásadami územního rozvoje je závazn vymezena kompletní silni ní sí na úrovni veškerých
silnic I. a II. t ídy tak, aby byla zajišt na dobrá obslužnost a využití území kraje p i zachování p írodních a
kulturních hodnot. D vodem p eložek je snížení negativních vliv na životní prost edí v dot ených obcích (hluk,
emise škodlivin, polétavý prach) a zvýšení bezpe nosti silni ní dopravy, p íp. zvýšení kapacity komunikací.
ešeným územím je vymezen koridor D12 pro silnici I/34. Zám r obchvat a homogenizací je nespojit
vymezen od eských Bud jovic p ed T ebo , dále od T ebon p es Jind ich v Hradec až po hranici s Krajem
Vyso ina a je d len do 5 samostatných úsek .
es správní území obce Št pánovice je veden úsek D12/1 - úsek eské Bud jovice - T ebo . Koridor je vymezen pro
evážn novou silnici. Za íná na konci 4pruhové komunikace v k. ú. Jivno p ed k ižovatkou se silnicí na Rudolfov,
pokra uje jižním obchvatem Lišova, severním obchvatem Št pánovic, krátkým úsekem homogenizace stávajícího pr tahu
v sídle Vranín a novou komunikací na západní okraj zastav ného území T ebon . Koridor je prom nné ší e od 50m
(pr tah Vranína) do 600m.
Úsek dopravního koridoru je v ešeném území ÚP Št pánovice dále zp esn n. Podkladem pro zp esn ní byly aktuální
dokumentace (dokumentace k územnímu ízení Lišov - Vranín z listopadu 2009 a technická studie Št pánovice - T ebo
z ervna 2009) p edané firmou Pragoprojekt eské Bud jovice, a dále limity v území. Výsledným návrhem je prom nlivá
ší ka navržené plochy pro dopravu. Další zp esn ní je obtížné a bude, z d vod terénního reliéfu, znalosti podloží a
bilance výkop a násyp , možné až po zpracování dalšího stupn dokumentace. P i up es ování plochy koridoru byla
zohledn na stávající technická a dopravní infrastruktura, nap . zachování a využití stávajících místních komunikací a
jejich napojení.
Ve výkresech je koridor ozna en DI.D12/1, zakreslen jako navržená plocha dopravní infrastruktury a zahrnut do ve ejn
prosp šných staveb.
Zásady územního rozvoje vymezují cílové charakteristiky krajiny, a to vymezením oblastí krajinného rázu a
rozd lením krajinných celk na základní typy krajiny.
Správní území obce Št pánovice leží v oblasti krajinného rázu ObKR 15 Lišovský práh - západní T ebo sko. Pouze
nepatrná východní ást správního území leží v ObKR 16 T ebo sko (CHKO). Krajina ešeného území je v ZÚR
klasifikována p evážn jako krajina lesopolní (krajina intermediární mezi krajinou lesní a polní), východní ást území je
krajina rybni ní (krajina s vysokým podílem povrchových vod - rybník ).
ÚP Št pánovice respektuje zásady stanovené ZÚR pro využívání území daných základních typ krajiny. Navrhuje novou
zástavbu s ohledem na okolní krajinu a se zachováním krajinného rázu a zachovává historicky prov enou strukturu
zem lské krajiny - rozsah zastavitelných ploch je stanoven na ekologickou únosnost krajiny.
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Zásady územního rozvoje vymezují ve ejn prosp šné stavby.
ÚP Št pánovice vymezuje ve ejn prosp šnou stavbu DI.D12/1 - plochu dopravní infrastruktury pro novou silnici I/34
v souladu se ZÚR J k.
Návrh Územního plánu Št pánovice je v souladu s nad azenou dokumentací.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH
NÁVAZNOSTI NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ

V ÚZEMÍ, ZEJMÉNA

Správní území obce se nachází p evážn v zem lské, z ásti zalesn né krajin a p iléhá k CHKO T ebo sko. Obec
Št pánovice leží na silnici I. t ídy I/34 eské Bud jovice - Jind ich v Hradec, 15km od krajského m sta, 4km od m sta
Lišov a 10km od láze ského m sta T ebo .
Návaznost na sousední správní území
Z hlediska širších územních vztah sousedí obec Št pánovice s obcemi Hvozdec, Libín, Lišov a T ebo .
Návrh územního plánu je koordinován s územními plány, pop . zm nami t chto obcí a je zpracován tak, že respektuje a
sou asn zajiš uje návaznost dopravní i technické infrastruktury a prvk územního systému ekologické stability. Tyto
návaznosti jsou zobrazeny ve výkrese . 6 Výkres širších vztah :
návrh plochy dopravního koridoru pro silnici I/34 - DI.D12/1 s návazností na správní území m st Lišov a
ebo
cykloturistická trasa Dunajovice - Št pánovice - Vlkovice - Libín
návaznost lokálních prvk ÚSES
stávající vodovodní ad zásobující sídlo Vlkovice (obec Lišov)
stávající vedení VTL plynovodu
Stávající el. vedení 22kV není z d vodu malého m ítka do Výkresu širších vztah zakresleno.
Zajišt ní pot eb základní ob anské vybavenosti
Druh ob anské vybavenosti

Zd vodn ní
Docházka do mate ské školky bude i nadále zajišt na ve
Št pánovicích. Další využívanou možností je dojížd ní do
škol, zpravidla v míst zam stnání rodi (T ebo , Lišov,
eské Bud jovice)

Školství MŠ

Školství ZŠ - 1. - 5. ro ník

Docházka do základní školy bude i nadále zajišt na
v základní škole ve Št pánovicích. Další využívanou
možností je dojížd ní do základních škol zpravidla v míst
zam stnání rodi (T ebo , Lišov, eské Bud jovice)

Školství ZŠ - 6. - 9. ro ník

Vyšší ro níky základní školy budou d ti navšt vovat i nadále
v sousedním Lišov i ve m stech T ebo
nebo eské
Bud jovice. Zpravidla je to v míst zam stnání rodi .

Školství st ední školy

Vyšší ob anská vybavenost st edních a odborných škol je
zajiš ována v T eboni, Jind ichov Hradci a v eských
Bud jovicích.

Prodejny se základním
smíšeného zboží

sortimentem

potravin

a

Ve Št pánovicích je prodejna základních potravin. Návrh ÚP
umož uje na stávajících i nov navržených plochách
ízeních dalších obchod .

Prodejny s rozší eným sortimentem

Prodejny s rozší eným sortimentem jsou v T eboni a
v Lišov . Ob lokality zajiš ují dostate nou kapacitu pro
pokrytí pot eb uvažovaného nár stu obyvatel.
Navržené ešení p ipouští výstavbu nákupního za ízení.

Prodejny specializované

Prodejny se specializovaným sortimentem jsou v T eboni a
v Lišov a v eských Bud jovicích. Kapacita pro pokrytí
pot eb uvažovaného nár stu obyvatel je dostate ná.
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Stravování, pohostinství

Stravování bude i nadále zajišt no v pohostinstvích ve
Št pánovicích. Kapacita je dostate ná a není nutné uvažovat
s výstavbou dalších stravovacích za ízení.

Pošta

Kapacita pošty je dostate ná i pro navrhovaný rozvoj.

Služebna Policie R

Služba policie je zajišt na ve m st Lišov, kapacita je
dostate ná.

Knihovny

Kapacita knihovny je dostate ná i pro navrhovaný rozvoj.

Sportovní vyžití

V sídle se nachází sokolovna, travnaté h išt na kopanou,
tenisový kurt a koupališt . Za dalšími sportovními aktivitami
obyvatelé dojížd jí do T ebon a eských Bud jovic. Návrh
ÚP umož uje rozvoj sportovních ploch a objekt .

Záv r: Kapacita za ízení vyšší ob anské vybavenosti ve spádových m stech má dostate nou rezervu, aby uspokojila i
budoucí obyvatele nov navržených ploch pro bytovou výstavbu v obci Št pánovice.
Zajišt ní pot eb dopravní obslužnosti
Druh technické vybavenosti
Silnice I. t ídy I/34

Zd vodn ní
Kapacita páte ní p íjezdové komunikace je dosta ující i pro
navrhované ešení. Rovn ž obsluha ploch pro rozvoj
pr myslu je zajišt na z této dostate
kapacitní silnice.
V návrhu ÚP je vymezena plocha pro dopravní infrastrukturu
- p eložku silnice I/34 a to, nejen z d vodu odvedení tranzitní
dopravy mimo sídlo, ale i z d vodu plynulosti a zrychlení
silni ního provozu.

Silnice III. t ídy III/14610

Silnice nižší kategorie vykazuje rovn ž dostate né parametry
pro zp ístupn ní nov navržených ploch pro zástavbu v jižní
ásti ešeného území.

Záv r: Nov navržená zástavba není podmín na návrhem ani úpravou stávající dopravní sít .
Zajišt ní pot eb technické vybavenosti
Druh technické vybavenosti

Zd vodn ní

Zásobování vodou

Obec má vlastní vodovod, na který je napojeno i sídlo
Vlkovice ve správním území obce Lišov. Z tohoto vodovodu
bude dále napojena i obec Zvíkov. Kapacita zdroj , velikost
vodojemu, dimenze ad i tlakové pom ry ve spot ebišti jsou
dosta ující.

Kanalizace

Obec má vlastní kanalizaci a istírnu odpadních vod.
V návrhu je uvažováno s výstavou nové OV v sídle Vranín.
Na kanaliza ní ad ani OV není napojena žádná zástavba ze
sousedních obcí.

Zásobování el. energií

Správním územím obce Št pánovice prochází el. vedení
22kV. V návrhu je navrženo dopln ní nových trafostanic,
které zajistí pokrytí nového nár stu spot eby el. energie. Jižn
od sídla Skalice, na katastrální hranici s obcí Lišov (k. ú.
Vlkovice), se nachází trafostanice TS-T17, která je navržena
k rekonstrukci. Poblíž silnice III/14610 se t sn za hranicí
katastru Št pánovice, tj. v k. ú. Lišov nachází trafostanice
TS-T11.

Zásobování plynem

Obec je zcela plynofikována. St edotlaké rozvody plynu
nejsou vedeny za hranice správního území obce.

Záv r: Nov navržená zástavba není závislá na za ízení ZTV okolních obcí.
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c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE §18 SZ
Návrh ÚP Št pánovice je zpracován v souladu s § 18 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
v platném zn ní (dále jen „stavební zákon, SZ“). Je vypracován s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spo ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský
rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území, který uspokojuje pot eby sou asné generace.
Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého životního prost edí:
ÚP je koncipován se snahou o zachování nezastav ného území a p írodních hodnot území
ochrana nezastav ného území je zajišt na stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využitím: plochy vodní a vodohospodá ské, plochy p írodní, plochy lesní a podmínky využití pro prvky ÚSES
zastavitelné plochy jsou umíst ny v p ímé vazb na zastav né území a p im en rozši ují velikost
a význam sídla a s ohledem na míru využití zastav ného území. Výjimkou jsou plochy smíšené výrobní, které
rozši ují stávající areály a jsou, z d vodu dobré dopravní dostupnosti, situovány podél stávající silnice I/34
jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s p ihlédnutím na charakter obce,
urbanistickou strukturu, p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty obce
ke zlepšení životního prost edí dojde i návrhem koncepce išt ní odpadních vod a postupným odstra ováním
zdroj zne išt ní ovzduší.
Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého hospodá ského rozvoje:
navržené ešení obsahuje mimo ploch bydlení i dostate né množství ploch pro podnikání (plochy smíšené
výrobní a plochy pro výrobu a skladování), ímž je vytvo en p edpoklad pro možné zvýšení po tu pracovních
íležitostí p ímo v obci
návrh vymezuje plochy technické infrastruktury
v rámci rozvojových ploch je umožn n rozvoj dopravní infrastruktury
ešené území m že v budoucnu t žit z blízkého, unikátního území T ebo ska, které je turisty vyhledávanou
lokalitou. Velké rezervy jsou zejména v oblasti cykloturistiky.
Napln ní priorit pro zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel:
dojížd ní za prací v tšiny obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí a krásné
írod
jsou zajišt ny podmínky pro trvalé bydlení i p edpoklady pro místní pracovní p íležitosti
vzhledem ke kvalitnímu životnímu prost edí je v územním plánu podpo en p edevším rozvoj bydlení.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE § 19 SZ
Územní plán Št pánovice je vypracován v souladu s úkoly územního plánování podle §19 zákona 183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Územní plán napl uje úkoly územního plánování tím, že:
stanovuje celkovou koncepci rozvoje území, v etn urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty území
stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
uplat uje poznatky z obor architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové pé e
prov uje hospodárné vynakládání prost edk na zm ny v území
Etapizace návrhových ploch nebyla v územním plánu navržena ani požadována.
Územní plán Št pánovice koordinuje ve ejné o soukromé zám ry zm n v území, výstavbu a jiné innosti ovliv ující
rozvoj území a konkretizuje ochranu ve ejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních p edpis . Lze konstatovat, že
územní plán je pro obec p ijatelný, a že p ínos navrženého ešení p eváží nad jeho možné negativní dopady. Jeho
realizací by nem ly být ohroženy podmínky života budoucích generací.

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a provád cích
edpis
ÚP Št pánovice byl zpracován v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona 183/2006 Sb.
obsah textové dokumentace je v souladu s § 13 a p ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti
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grafická ást územního plánu je zpracována dle vyhlášky . 501/2006 Sb., a to v m ítku 1:5 000, Výkres širších
vztah je v m ítku 1:50 000.

SOULAD ÚP ŠT PÁNOVICE S VYHLÁŠKOU . 501/2006 Sb.
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE VYHLÁŠKY
501/2006 Sb.

ZD VODN NÍ

Plochy bydlení (B)

Plochy bydlení (§4)

- soulad s vyhláškou

Plochy ob anského vybavení (OV)

Plochy ob anského vybavení (§6)

- soulad s vyhláškou

Plochy ob anského vybavení - h bitov
(OVh)

Plochy ob anského vybavení (§6)

podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby p esn jší regulace

Plochy ve ejných prostranství (VP)

Plochy ve ejných prostranství (§7)

- soulad s vyhláškou

Plochy smíšené obytné (SO)

Plochy smíšené obytné (§8)

- soulad s vyhláškou

Plochy dopravní infrastruktury (DI)

Plochy dopravní infrastruktury (§9)

- soulad s vyhláškou

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury (§10)

- soulad s vyhláškou

Plochy výroby a skladování (VS)

Plochy výroby a skladování (§11)

- soulad s vyhláškou

Plochy smíšené výrobní (SV)

Plochy smíšené výrobní (§12)

- soulad s vyhláškou

Plochy vodní a vodohospodá ské (V)

Plochy vodní a vodohospodá ské (§13)

- soulad s vyhláškou

Plochy zem

Plochy zem

- soulad s vyhláškou

lské (Z)

lské (§14)

Plochy lesní (L)

Plochy lesní (§15)

- soulad s vyhláškou

Plochy p írodní (P)

Plochy p írodní (§16)

- soulad s vyhláškou

Plochy smíšené nezastav ného území
(SN)

Plochy smíšené nezastav ného území
(§17)

- soulad s vyhláškou

Plochy t žby nerost (TN)

Plochy t žby nerost (§18)

- soulad s vyhláškou

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a
se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
ÚP Št pánovice je zpracován v souladu s požadavky zvláštních p edpis . K návrhu ÚP Št pánovice byla uplatn na
v rámci spole ného jednání stanoviska dot ených orgán . Veškerá stanoviska byla respektována a zapracována do ÚP pro
ve ejné projednání. Na ve ejném projednání dot ené orgány ani ostatní organizace žádná další stanoviska neuplatnily.

f)

vyhodnocení spln ní zadání, v p ípad zpracování konceptu též
údaje o spln ní pokyn pro zpracování návrhu

Návrh ÚP Št pánovice je zpracován v souladu se zadáním, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce
Št pánovice dne 18. 2. 2009.
Správní území obce Št pánovice náleželo do území ešeného Územním plánem velkého územního celku
eskobud jovické sídelní aglomerace (ÚP VÚC SBRA). Tato dokumentace pozbyla platnosti dle §187 odst.2 zákona
. 183/2006 Sb. dnem nabytí ú innosti Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje. Návrhu územního plánu Št pánovice
zohled uje požadavky ZÚR J K, viz kapitola b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území - Vyhodnocení
souladu s krajskými prioritami ÚP dle ZÚR Jiho eského kraje.
Z d vodu dlouhé doby zpracování územního plánu došlo k aktualizaci - rozší ení zastav ného území. Do zastav ného
území byly zahrnuty pozemky, které na za átku zpracování ÚPD byly vymezeny jako zastavitelné.
Jedná se o lokality v západní ásti sídla Št pánovice B-2 a B-3, které byly zmenšeny o pozemky (1181/2; 1181/3; 120/1;
122/1 a 122/2) a dále byla zmenšena lokalita B-13 ve východní ásti Št pánovic o pozemky 245/5 a 245/7. Lokality B-8 a
VP-4 byly zmenšeny o ásti pozemk 2509; 2510 a 2511. Lokalita B-18 v severní ásti Št pánovic byla zcela vypušt na,
tj. pozemky 52/1; 52/2; 53/1; 53/2 a 53/3 byly p idány do zastav ného území. Všechny tyto pozemky jsou v sou asné
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dob zastav né nebo p ipravené k zástavb . Z d vodu zarovnání a ucelení zastav ného území sídla Št pánovic byl
zv tšen návrh plochy ve ejného prostranství VP-13.
V sídle Skalice byla zmenšena lokalita B-24 a VP-16. K zastav nému území byla p len na ást parcely 1788/1.
Z d vodu p ehlednosti bylo po vydání Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje zm no ozna ení návrhové plochy
dopravní infrastruktury - p eložky silnice I/34. Nové ozna ení navržené plochy a ozna ení ve ejn prosp šné stavby je
odvozeno z íslování úsek dopravních koridor v platných ZÚR Jiho eského kraje. P vodní návrhová plocha DI-1 je
nahrazena plochou DI.D12/1.
Vzhledem k vydaným Zásadám územního rozvoje Jiho eského kraje v hlavním m ítku 1 : 50 000 bylo dáno do souladu i
ítko Výkresu širších vztah ( . 6) z p vodního 1 : 25 000 na m ítko 1 : 50 000.

g) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn
vyhodnocení p edpokládaných d sledk tohoto ešení, zejména ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
IJATÉ EŠENÍ
V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životního
prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi atraktivním
prost edí s dobrou dopravní dostupností. Proto návrh ÚP obce Št pánovice umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je
v návrhu umožn no podnikání, zejména v oblasti výroby a výrobních služeb. V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a
služeb s ním spojených dojde k nár stu pracovních míst.
Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro kvalitní bydlení a
pro nové pracovní p íležitosti návrhem ploch pro výrobu a podnikání.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, rybník m poskytujícím
možnost rybolovu, turistickým trasám a památkám, je obec Št pánovice významným st ediskem pro celoro ní rodinnou
rekreaci.
V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot v území jsou zásadami pro
innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

VYBRANÉ VARIANTY
Územní plán obce Št pánovice neobsahoval žádné variantní ešení.

ZD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro jednotlivé
tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí, hospodá ský rozvoj a soudržnost
spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických podklad pro správní obvod obce s rozší enou
sobností (SO ORP) eské Bud jovice vyplývá, že podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmentální pilí ), pro
hospodá ský rozvoj (ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ) nejsou na území
ešené ÚP Št pánovice zcela vyváženy.
Sociální pilí (dopravní vazby, vybavení technickou infrastrukturou, v ková struktura obyvatelstva) a environmentální
pilí (vodní režim, hygiena životního prost edí, ochrana p írody a krajiny, p dní fond) byly shodn vyhodnoceny jako
pr
rné. Nejh e byl vyhodnocen ekonomický pilí (míra nezam stnanosti, pracovní p íležitosti).
Celkové vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v obci Št pánovice je pr
rné. Obec byla za azena do
kategorie 2b. To znamená, že územní podmínky pro p íznivé životní prost edí a pro soudržnost spole enství obyvatel
území jsou dobré, zatímco územní podmínky pro hospodá ský rozvoj jsou špatné.
Návrh územního plánu podporuje vytvo ení podmínek pro všechny t i pilí e udržitelného rozvoje.
Vliv ÚP na podmínky pro p íznivé životní prost edí - environmentální pilí :
kulturní a p írodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány, v rámci koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a p írodních hodnot, které
nepoužívají legislativní ochrany a je t eba je chránit;
územní plán je koncipován se snahou o zachování volné krajiny a p írodních hodnot území. Návrh ÚP vymezuje
územní systém ekologické stability;
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navrženým rozvojem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody, ešení respektuje všechny plochy, které využívají
zvláštní ochrany - prvky ÚSES v etn interak ních prvk . V nezastav ném území je umožn na realizace
vodních ploch a zales ování;
v nezastav ném území jsou vytvo eny podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof,
pro odstra ování jejich d sledk , a to p írod blízkým zp sobem (zatravn ním, plán ÚSES);
v územním plánu byly p i vymezování ploch s rozdílným zp sobem využití zohledn ny t ídy ochrany
zem lské p dy;
ÚP pro nové zastavitelné plochy (jednotlivé zp soby využití ploch) stanovil podmínky využití území hlavní,
ípustné, p íp. podmín
p ípustné a nep ípustné innosti. Jsou stanoveny zásady v cné, asové koordinace
(požadavek na zpracování územních studií), zejména se z etelem na ochranu krajinných hodnot území;
zastav né území je dopl ováno s využitím volných p ilehlých ploch zem lské p dy se z etelem na
dokomponování urbanisticky neukon ených lokalit;
ve volné krajin nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy s výjimkou t ch, které rozši ují zastav né území
podél stávající silnice I. t ídy I/34. Jedná se o plochy smíšené výrobní, které propojí stávající plochy se stejným
zp sobem využití a vznikne tak ucelený výrobní komplex;
v rámci koncepce uspo ádání krajiny jsou stanoveny zásady pro ochranu proti záplavám, zejména p i
ívalových srážkách;
podzemní ani povrchové vody nebudou zne iš ovány. Územní plán navrhuje dostavbu stávající kanalizace
k doposud nenapojeným objekt m a výstavbu nové kanalizace v rámci navrhované zástavby. Svedené odpadní
vody budou išt ny ve stávající OV ve Št pánovicích a v nov navržené istírn odpadních vod ve Vranín .
Napojení na ve ejný vodovod a ve ejnou kanalizaci je ešeno ze stávajících systém ;
ešení inženýrských sítí a dopravního napojení (byla posuzována i jiná varianta p eložky I/34 v ešeném území
Št pánovice, byla však realiza
a ekonomicky nevýhodná) je hospodárné a nedochází k nevhodným zábor m
zem lské p dy;
vliv výrobních aktivit na životní prost edí je minimalizován. V ešeném území se nachází n kolik výrobních
areál , které by mohly svým provozem zat žovat své okolí. Proto územní plán stanovil pro tyto plochy takové
podmínky využití území, které zamezí zhoršení sou asné situace, omezí možný plošný r st v blízkosti
stávajícího bydlení a tím p edejde možným negativním vliv m na obytnou zástavbu a životní prost edí. Návrh
ÚP vymezuje zastavitelné plochy smíšené výroby do uceleného bloku, který je situován tak, aby neovliv oval
kvalitu bydlení v sídle. Podmínky stanovují takové výrobní aktivity, aby dopad na životní prost edí byl
minimální.
Vliv ÚP na podmínky pro hospodá ský rozvoj - ekonomický pilí :
navržené ešení otevírá prostor pro další rozvoj, v etn jeho zabezpe ení technickou infrastrukturou;
ÚP vymezuje dostatek atraktivních rozvojových ploch pro bydlení. Navržené ešení p ipouští krom hlavního
zp sobu využití (bydlení) také nerušící aktivity s tímto typem bydlení související - emeslnou výrobu, vedlejší
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení apod.;
návrh územního plánu zabezpe uje podporu podnikání a podporuje tím a dalšími opat eními vytvá ení
pracovních míst v obci;
hospodá ský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je zajišt n uspokojivým návrhem ploch smíšené výroby a
plochy výroby a skladování;
ešené území m že v budoucnosti t žit z vazby na Chrán nou krajinnou oblast T ebo sko, velké rezervy jsou
zejména v oblasti cestovního ruchu (možnost protažení turistických a cyklistických tras z turisticky hojn
využívaného T ebo ska);
snadná dopravní dostupnost v i hlavním, významným centr m ( eské Bud jovice, T ebo ), která nabízí v tší
možnost pracovních p íležitostí;
v souladu se ZÚR Jiho eského kraje je vymezena plocha pro p eložku silnice I. t ídy I/34 (obchvat Št pánovic,
homogenizace stávajícího pr tahu v sídle Vranín a nová komunikace k T eboni).
Vliv ÚP na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území:
ÚP vytvá í podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení, které umož ují širší spektrum inností a aktivit, p ináší
oživení a zpest ení struktury sídel;
jsou vytvo eny podmínky pro zvrácení zvyšujícího se v ku obyvatel vymezením dostate
nových ploch pro
bydlení. P ír stkem nových stavebních parcel dojde k postupné stabilizaci v kového pr
ru;
zajišt ní vyšší ob anské vybavenosti bude i nadále uspokojováno v blízkých hlavních centrech;
jsou respektovány stávající ú elové komunikace, které slouží pro bezpe ný pr chod krajinou (turisté, cyklisté,
žka i, jízda na koni apod.). Formou vhodn upravených podmínek využití území je umožn no pro ú ely
rekreace využít stávajících ploch bydlení;
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rozší ením plochy ob anské vybavenosti (sportovní h išt ) bude jednozna
posílena úloha, coby ve ejného
prostoru integrujícího funkce podporující soudržnost spole enství obyvatel území;
nové plochy dopl ují již vytvo enou urbanistickou kostru a nabízejí rozvoj zp sobu využití území, p ispívajících
významným podílem k sociální stabilizaci obyvatelstva ešeného území;
lze p edpokládat, že hlavním zdrojem pracovních p íležitostí bude nejen krajské m sto eské Bud jovice, ale i
sto T ebo a Lišov. Tento jev je však vyvážen možností bydlení v p íznivém životním prost edí a krásné
írod .
Celkov lze konstatovat, že navržený územní plán vytvá í dostate né p edpoklady pro zlepšení všech pilí
udržitelného rozvoje. Jsou navrženy a stabilizovány plochy pro rozvoj bydlení a podnikání aj., p i respektování a
dalším rozvoji podmínek pro zdravé životní prost edí.

ZD VODN NÍ OCHRANY HODNOT
Území je len no na plochy urbanizované (zastav né a zastavitelné), na plochy hospodá sky využívané (lesní a
zem lské plochy) a další, nap . vodní plochy apod. Plochy chrán né v rámci ÚSES, tvo í kostru ekologické stability
krajiny. Koncepce uspo ádání krajiny v ešeném území nevyžaduje zásadní zm ny. D ležité je zam ení na ochranu
dochovaného krajinného rázu a p írodních hodnot území.
Ochrana kulturních hodnot
Území ešené územním plánem má dochovanou urbanistickou a architektonickou hodnotu. Z hlediska architektonických
hodnot v území je pot eba respektovat zejména nemovité kulturní památky v území. V rámci návrhu ÚP byly vymezeny i
další hodnoty p ispívající ke kulturnímu d dictví a identit sídel, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany
památkové pé e, a které je t eba chránit. Územní plán chrání dominanty území i historickou zástavbu sídel a plynule na ni
navazuje s vymezením zastavitelných ploch.
Hodnota 1 - p vodní nízkopodlažní zástavba vesnického charakteru. Jedná se o p vodní zástavbu obytných a
hospodá ských staveb, které vytvá ejí osobitý ráz jednotlivých sídel a jsou odkazem kulturn -historického d dictví
minulých generací.
Hodnota 2 - gotický kostel Nanebevzetí P.Marie. Památkov chrán ný objekt, dominanta obce p edstavující kulturní
odkaz kraje, který je ve všech sm rech a innostech nutno respektovat a chránit.
Hodnota 3 - centrální ást s Návesním rybníkem a sochou svatého Jana Nepomuckého na most .
Pro tyto plochy byla stanovena speciální ochrana specifikována v kapitole b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot v návrhu textové ásti ÚP.
Ochrana p írodních hodnot a krajinného rázu
Tém na celé východní polovin ešeného území se rozprostírají lesy, vodní plochy a toky mají p írodní charakter.
Východní hranice ešeného území se dotýká hranice CHKO T ebo sko. Nachází se zde p írodní hodnoty, vymezené
interak ní prvky a významné krajinné prvky ze zákona (vodní plochy a toky, lesní plochy apod.). Podmínky ochrany
írodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z d vodu ochrany krajinného rámce (tvo eného lesy a krajinnou
zelení), v etn prolínání krajinné a sídelní zelen s vazbou na ÚSES, ochrany p írodních horizont a p írodních dominant.
Ochrana les a vodních ploch a tok je již zajišt na, nebo se jedná o významný krajinný prvek (VKP) ze zákona. Další
ochrana je navržena formou podmínek využití území p íslušných ploch s rozdílným zp sobem využívání (plochy vodní a
lesní). Dále je navržena ochrana p írodních hodnot formou vymezení systému lokálního ÚSES, kde jsou pro ochranu
ploch ÚSES rovn ž stanoveny podmínky jejich využití. Z hlediska ochrany a obnovy p írodních podmínek je nutné
ochra ovat i zele rostoucí mimo les, up ednost ovat geograficky p vodní druhy d evin, podporovat len ní velkých
zem lských pozemk , chránit stávající zele v zem lské krajin , revitalizovat vodní toky s cílem obnovení istoty
vody a p irozeného vývoje dna a b eh se stabilizovanými vodními a pob ežními spole enstvy. V nezastav ném území
jsou vytvo eny podmínky pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich
sledk , a to p írod blízkým zp sobem (zatravn ní, plán ÚSES).
Hodnota 4 - CHKO T ebo sko. Unikátní území s p írodními a krajiná skými hodnotami vyniká neoby ejnou pestrostí
biotop . Cenné p írodní hodnoty se zachovaly i p estože byla oblast po staletí p em ována lov kem. Je to ukázka
harmonického vztahu mezi p írodou a lidskou inností.
Hodnota 5 - zachovalá p íroda. Soubor lesních porost , luk a vodní plochy ve východní polovin ešeného území
tvo ící kosterní prvky systému ekologické stability. Ochrana je zabezpe ena podmínkami využití pro prvky ÚSES.
Hodnota 6 - boží muka. Drobné, nicmén architektonicky cenné stavby ve volné krajin jako doklad kulturní historie
krajiny.
Ochrana civiliza ních hodnot
Civiliza ní hodnoty v ešeném území p edstavuje realizovaná ve ejná infrastruktura sídel jako je napojení na elektrickou
energii, vodovod, kanalizaci, st edotlaký plynovod a dopravní napojení na okolí. Dále je to nadmístní technická
infrastruktura (vysokotlaký plynovod). Ochrana hodnot spo ívá v nesnižování stávající úrovn ve ejné i ostatní technické
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infrastruktury, zajišt ní jejího další rozvoje, možností pracovních p íležitostí a v možnosti využívání krajiny
k zem lským ú el m, rekreaci apod.

ZD VODN NÍ STANOVENÍ
ZP SOBEM VYUŽITÍ

PODMÍNEK

PRO

VYUŽITÍ

PLOCH

S ROZDÍLNÝM

Celé území je dle zp sobu využití len no na zastav né, zastavitelné a nezastavitelné. Navrhované rozvojové území je
dále d leno do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým druh m ploch, které jsou
graficky vymezeny ve výkresové ásti, je p azen jejich zp sob a stanoveny podmínky využití.
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je p edevším uchovat hodnoty, zachovat kvalitu a ráz
okolního prost edí p i respektování zásad pro novou zástavbu. Podmínky využití pro výstavbu by m ly:
zajistit, aby zm ny ve využití území v etn nové zástavby vytvo ily harmonický celek se stávající zástavbou,
nap . za len ní nových staveb do proluk
podpo it a zd raznit prostorové uspo ádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utvá ení
respektovat p iléhající plochy zastav ného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým uspo ádáním
nep ipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách
Územní plán definuje toto možné využití ploch:
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití, jeho charakter a míru zát že plochy.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby a za ízení
dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby,
innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je zpravidla
umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.
Podmínky stanovené územním plánem:
Zastav nost budovami
V návrhu je definována zastav nost budovami stanovením plošných podmínek pro navrhované stavby ve smyslu procenta
zastav ní. K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu zachování minimálního procenta volného prostoru mezi
budovami. Tento volný prostor bude v praxi využit p edevším pro zele .
Procento zastav ní bylo stanoveno na základ p edpokládané velikosti nových stavebních parcel, odstupových
vzdáleností budov daných stavebním zákonem a architektonickým posouzením prostoru, do kterého je navrhovaná
zástavba situována. Z tohoto d vodu je v územním plánu navrženo 25% zastav né plochy z celkové stavební parcely,
kterou má investor k dispozici pro obytnou zástavbu a ob anskou vybavenost.
Odlišn je stanoveno procento zastav ní pro plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní. Tyto plochy
s rozdílným zp sobem využití mají navrženo vyšší procento zastav nosti (55%), protože nemají tak velké nároky na
vn jší pobytový prostor.
Zastav nost celková
V návrhu je definována celková zastav nost pozemku. K t mto podmínkám bylo p istoupeno p edevším z d vod
ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i stanovení pouze procenta zastav nosti pro hlavní stavbu
dochází mnohdy k zastav ní zbývající plochy pozemku terasami, k lnami, p íst ešky, skleníky, parkovacími plochami
apod. Z tohoto d vodu je v návrhu ÚP regulováno i maximální celkové procento zastav nosti stavebního pozemku.
V územním plánu je navržené maximální procento zástavby u ploch bydlení a smíšených obytných 35%, u ploch
ob anského vybavení 25%, u ploch výroby a skladování a smíšené výroby 75% z celkové stavební parcely.
Procento zastav ní bylo stanoveno obdobn jako u zastav nosti budovami na základ p edpokládané velikosti nových
stavebních parcel, odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb.
Velikost stavebních parcel
V návrhu ÚP je regulována velikost stavebních parcel u ploch bydlení a ploch smíšeného bydlení. Minimální velikost
stavebních parcel 800m2 je navržena z d vodu zachování p im ené hustoty zástavby. Zástavba je navržena tak, aby
nebyl významným zp sobem narušen krajinný charakter a aby zástavba byla dostate
rozptýlená a vytvo ila tak
harmonický celek se stávající zástavbou.
Výška budovy
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro využití ploch s rozdílným zp sobem
v závislosti na prostorové stabilizované plochy. P i umís ování staveb je nutné brát z etel na vizuální podmínky, aby
zm ny neovliv ovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková hladina je ur ena max.
možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným využití v ešeném území.
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V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby a sou asn i výška stávajících objekt p i stavebních úpravách.
K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu zachování okolní výškové hladiny výstavby a za len ní zastavitelných
ploch do krajinného rázu. V p evážné ásti sídel se nacházejí p ízemní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického
hlediska je vhodné tuto výškovou hladinu zachovat. Z tohoto d vodu jsou v návrhové ásti stanoveny podmínky využití
udávající výškovou hladinu. Pro budovy na plochách pro bydlení a smíšených obytných je stanoveno 1 nadzemní podlaží
s možností obytného podkroví. Na plochách ob anského vybavení je možno umístit objekty o 2 nadzemních podlaží
s možností podkroví, na plochách smíšené výroby bez podkroví. Objekty výroby a skladování mohou mít max. 1
nadzemní podlaží.
Výška budovy do h ebene v metrech
Podmínky pro ur ení výšky h ebene st echy u novostaveb, p ípadných p ístaveb se stanovují z d vodu vazeb na
iléhající zástavbu, k širšímu prost edí jednotlivých lokalit a svažitosti pozemk , kde lze obtížn posoudit a odlišit
ízemí, suterén, zvýšenou úrove p ízemí apod. Výstavba by obecn nem la p evýšit výšku vyššího ze sousedících
objekt .
Stanovená maximální výška (do 9,5m; pouze o objekt na plochách smíšené výroby je povoleno do 17m) udává absolutní
výšku objektu, tedy výška h ebene st echy v etn p ípadného podkroví by m la pomoci stavebním ú ad m p i
posuzování p edložených projekt .

ZD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Vzhledem k v tší mobilit obyvatelstva a nár stu požadavk na bydlení je ve Št pánovicích umožn n p edevším rozvoj
bydlení a s tím spojená pot ebná infrastruktura. Jedná se o turisticky atraktivní oblast (blízkost CHKO T ebo sko).
Navrhované zastavitelné plochy jsou zd vodn ny po jednotlivých lokalitách v níže uvedené tabulce:
NAVRHOVANÝ
ZP SOB VYUŽITÍ

ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO EŠENÍ

B-1

Plocha bydlení

Lokalita se nachází v západní ásti sídla Št pánovice, u frekventované silnice I. t ídy,
od které je odd lena pásem ve ejného prostranství - izola ní zelen . Plocha navazuje na
zastav né území a má dobré podmínky pro napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu.
Plocha byla p evzata z ÚPO Št pánovice.

B-2

Plocha bydlení

B-3

Plocha bydlení

B-4

Plocha bydlení

Lokalita navazuje na jihozápadní hranici zastav ného území sídla Št pánovice a je
v dosahu stávajících inženýrských sítí. Návrhem dojde k zarovnání a ucelení sídla.
Plocha byla p evzata z ÚPO Št pánovice a do návrhu ÚP mírn zv tšena.

B-5

Plocha bydlení

Lokalita je vymezena mezi dv ma bloky se stejným zp sobem využití, vypl uje
proluku zastav ného území ve Št pánovicích. Po zástavb dojde k ucelení,
kompaktnosti sídla.
Návrh byl p evzat z ÚPO Št pánovice, leží u silnice III. t ídy v jižní ásti sídla a byl
zv tšen tak, aby došlo k zarovnání zastav ného území.

B-6

Plocha bydlení

Plocha, kterou je rozší eno stávající zastav né území jižním sm rem. Jedná se o malé
zv tšení stávajícího pozemku pro bydlení.

B-7

Plocha bydlení

Lokalita se nachází na jižním okraji sídla Št pánovice u silnice III. t ídy. Je ur ena pro
výstavbu 1 RD a je v dosahu inženýrských sítí.

B-8

Plocha bydlení

Zastavitelné území je situováno v jižní ásti sídla, podél silnice III. t ídy, od které je
odd leno pásem ve ejného prostranství VP-4. Plocha navazuje na zastav né území a
sjednocuje roztroušenou zástavbu podél komunikace. Lokalita je vhodná k zástavb
edevším z d vodu dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Návrhem dojde k ucelení sídla a zarovnání zastav ného území.
Polovina zastavitelné plochy byla p evzata z ÚPO Št pánovice.

B-9

Plocha bydlení

Plocha je navržena u jižního okraje sídla. Lokalita je situována podél místní
komunikace a je tedy vhodná k výstavb zejména z d vodu dobrého napojení na

OZNA .

Plochy se nachází se v západní ásti sídla Št pánovice, jsou situovány podél místních
komunikací a navazují na zastav né území se stejným zp sobem využití. Lokality mají
dobré podmínky pro napojení na inženýrské sít .
V lokalitách jsou v sou asné dob rozestav né rodinné domy, které byly povoleny na
základ ÚPO Št pánovice, v n mž byly plochy vymezeny a ešeny.

48

OZNA .

NAVRHOVANÝ
ZP SOB VYUŽITÍ

ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO EŠENÍ
technickou infrastrukturu.

Plocha bydlení

Navržená plocha se nachází u jihovýchodní hranice zastav ného území. Zástavbou
dojde k oboustrannému obestavení místní komunikace. Lokalita je vhodná k výstavb
zejména z d vodu dobrého napojení na technickou infrastrukturu.

Plocha bydlení

Lokalita se nachází mezi silnicí I/34 a místní komunikací a navazuje na východní
hranici zastav ného území, na plochy se stejným zp sobem využití. Návrhová plocha
bydlení je od komunikace I. t ídy odd lena navrženou plochou ve ejného prostranství.
Plocha p evzata z ÚPO Št pánovice.

Plocha bydlení

Severní ást plochy, tj. proluky mezi stávajícími objekty a východní ást navržené
plochy byly již ešeny v ÚPO Št pánovice.
Návrh ÚP rozši uje plochu mezi místními komunikacemi jižním sm rem k další místní
komunikaci. Zv tšením zastavitelné plochy dojde k vytvo ení uceleného bloku
s dobrým napojením na dopravní a technickou infrastrukturu.
V sou asnosti je lokalita zem lsky využívána.

Plocha bydlení

Plocha se nachází v jihovýchodní ásti zastav ného území a v sou asné dob je
zatravn na.
Lokalita leží u místní komunikace a má dobré napojení na inženýrské sít . Zástavbou
dojde k ucelení sídla.

Plocha bydlení

Návrh na zástavbu podél východního okraje sídla. Návrhem dojde k jeho ucelení a
zarovnání zastav ného území. Navrhovaným dopravním obchvatem dojde k odd lení
nepravidelných zbytkových ploch v prostoru mezi stávající zástavbou a navrhovanou
eložkou. Navrhované plochy jsou velmi dob e technicky napojitelné na stávající
dopravní obslužnost. Jsou stejn dob e napojitelné i na stávající technickou
infrastrukturu.

Plocha bydlení

Zastavitelná plocha navazuje na severovýchodní hranici zastav ného území a dále je
vymezena ve ejným prostranstvím, které je situováno podél místní komunikace a do
ochranného pásma el. vedení. Pro lokalitu je stanovena podmínka územní studie.
Poloha u místní komunikace zajiš uje dobré dopravní napojení a p ístupnost
inženýrských sítí.
Plocha ešená v ÚPO Št pánovice.

Plocha bydlení

Plocha navazuje na zastav né území a je vymezena plochami ve ejného prostranství,
které jsou navrženy podél silnice III. t ídy, místní komunikace a v ochranném pásmu el.
vedení.
Plocha byla vymezena a p evzata z ÚPO Št pánovice, nyní je zem lsky využívána.

B-17

Plocha bydlení

Jedná se o nevyužitou plochu, ze t í stran vymezenou zastav ným územím, která již
byla ešená v ÚPO Št pánovice.
V sou asné dob je plocha zatravn na. Lokalita leží u silnice III. t ídy, má dobré
napojení na inženýrské sít a je ur ena pro zástavbu 3 - 4 rodinnými domy. Návrhem
dojde ke scelení zástavby v centrální ásti sídla.

B-20

Plocha bydlení

B-21

Plocha bydlení

B-22

Plocha bydlení

B-23

Plocha bydlení

B-24

Plocha bydlení

OV-1

Plocha ob anského
vybavení

Návrh rozši uje stávající plochu se stejným zp sobem využití. Jde o vytvo ení zázemí
k fotbalovému h išti.
Lokalita byla p evzata z platného ÚPO Št pánovice a se nachází v severní ásti sídla
Št pánovice.

VP-1

Plocha ve ejných
prostranství

U západního okraje zastav ného území.
Plocha je navržena pro výstavbu izola ní zelen za ú elem odclon ní negativních vliv
okolí (hluk ze silni ního provozu p eložky DI.D12/1, hluk zem lských stroj ) a

B-10

B-11

B-12

B-13

B-14

B-15

B-16

Podél p íjezdové komunikace do sídla Skalice se vyskytuje roztroušená zástavba.
Výstavbou v navržených lokalitách dojde k jejímu ucelení, a tak k vytvo ení
kompaktního sídla. Situováním návrh podél komunikace je zajišt no dobré napojení
na inženýrské sít .
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sou asn slouží jako p echod z volné krajiny do urbanizovaného území.

Plocha ve ejných
prostranství

ást návrhu, která byla ešena v ÚPO Št pánovice se nachází podél frekventované
silnice I. t ídy. P edpokládá se osázení plochy izola ní zelení a tím odd lení navržené
plochy bydlení B-1 od silnice.
Zbývající ást lokality lemuje západní a jižní okraj navržených ploch bydlení v západní
ásti sídla. Je navržena k výsadb zelen , která vytvo í pozvolný p echod mezi
bydlením a volnou, zem lsky využívanou krajinou.
Zárove je tímto návrhem spln n obecný požadavek vyhlášky o vymezení plochy
ve ejného prostranství k plochám bydlení v tším než 2ha.

VP-3

Plocha ve ejných
prostranství

Plocha vymezená v ÚPO Št pánovice byla do návrhu p evzata.
Lokalita je umíst na do proluky v jižní ásti sídla Št pánovice. Zastavitelná plocha je
navržena v t sné blízkosti silnice III. t ídy. Vytvá í hlukovou bariéru a odd luje
navrženou zástavbu od této silnice.
Zárove je tímto návrhem spln n obecný požadavek vyhlášky o vymezení plochy
ve ejného prostranství k plochám bydlení v tším než 2ha.

VP-4

Plocha ve ejných
prostranství

Návrhové plochy jsou navrženy v ochranném pásmu silnice III. t ídy. P edpokládá se
osázení plochy izola ní zelení a dopln ní stávající aleje, ímž dojde k eliminaci
negativních vliv z dopravy.

VP-5

Plocha ve ejných
prostranství

VP-6

Plocha ve ejných
prostranství

VP-7

Plocha ve ejných
prostranství

Lokalita se nachází u jihovýchodní hranice zastav ného území. Je situována do plochy,
která je územním plánem vymezena nov stanovenou maximální hranicí negativního
vlivu prost edí plochy výroby a skladování. Zám r odd luje navržené plochy bydlení
od stávajícího výrobního areálu.

Plocha ve ejných
prostranství

Lokalita lemuje východní okraj navržené plochy bydlení ve východní ásti sídla. Je
navržena k výsadb zelen , která vytvo í pozvolný p echod mezi bydlením a volnou,
zem lsky využívanou krajinou. Severní ást návrhové plochy se dotýká silnice
I. t ídy. P edpokládá se osázení plochy izola ní zelení a tím odd lení navržené plochy
bydlení B-11 od frekventované silnice.
Zastavitelná plocha byla p evzata z ÚPO Št pánovice.

Plocha ve ejných
prostranství

Plochy ve ejného prostranství v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice jsou navržené
v bezpe nostním pásmu vysokotlakého plynovodu, v ochranném pásmu el. vedení a
v ploše, která je územním plánem vymezena nov stanovenou maximální hranicí
negativního vlivu prost edí plochy výroby a skladování. Jedná se o zbytkové plochy
nevhodné k zástavb . Pás zelen zárove odd lí plochy bydlení od ploch výroby a
skladování, a to nejen z estetických, ale i hygienických d vod .
Lokalita byla ešena v ÚPO Št pánovice.

Plocha ve ejných
prostranství

Lokalita se nachází severozápadn od sídla Št pánovice u navržené plochy pro
eložku DI.D12/1 a navazuje na zastav né území.
Návrh vytvo í hlukovou bariéru a odd lí stávající zástavbu od navržené p eložky
silnice I. t ídy. Po realizaci p eložky bude plocha v t sné blízkosti frekventované
silnice k zem lskému využití nevhodná.

Plocha ve ejných
prostranství

Lokalita p evzatá z ÚPO Št pánovice je vymezena v severovýchodní ásti sídla podél
stávajících komunikací, v ochranném pásmu el. vedení a v bezpe nostním pásmu
vysokotlakého plynovodu. Jedná o plochy nevhodné k výstavb . P edpokládá se
osázení plochy izola ní zelení a tím odd lení ploch bydlení od možného zasažení
negativními vlivy z provozu na komunikacích.
Návrhem ÚP byla plocha rozší ena o pás izola ní zelen , který lemuje navrhované
plochy (bydlení B-14, B-15, B-16 a ob anského vybavení OV-1) na severovýchodním
okraji sídla. Lokalita je navržena pro výsadbu izola ní zelen za ú elem odclon ní
negativních vliv okolí (hluk ze silni ního provozu p eložky DI.D12/1, hluk

VP-2

VP-9

VP-10

VP-11

VP-12

Plochy ve ejného prostranství v jižní ásti sídla Št pánovice jsou navržené
v bezpe nostním pásmu vysokotlakého plynovodu a v ochranném pásmu el. vedení.
Jedná se o zbytkové plochy nevhodné k zástavb . Pás zelen zárove odd lí plochy
bydlení od ploch výroby a skladování, a to nejen z estetických, ale i hygienických
vod .
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zem lských stroj ) a sou asn slouží jako p echod z volné krajiny do
urbanizovaného území.
Zárove je tímto návrhem spln n obecný požadavek vyhlášky o vymezení plochy
ve ejného prostranství k plochám bydlení v tším než 2ha.

VP-13

Plocha ve ejných
prostranství

VP-14

Plocha ve ejných
prostranství

VP-15

Plocha ve ejných
prostranství

VP-16

Plocha ve ejných
prostranství

VP-17

Plocha ve ejných
prostranství

VP-18

Plocha ve ejných
prostranství

Zám r p evzatý v ÚPO Št pánovice.
Jedná se o plochu v severní ásti zastav ného území mezi dv ma vodote emi. Návrh
eší zp ístupn ní b eh kolem vodote í. Celá navrhovaná plocha leží uvnit lokálního
biokoridoru, proto je nutné ešit tuto lokalitu v souladu se zájmy ochrany p írody.
V sou asné dob je plocha zatravn na.
Lokality se nachází východn od sídla Št pánovice, podél stávající silnice I/34.
Zastavitelná plocha je navržena v ší i 10m jako pás ve ejného prostranství, který tvo í
hlukovou bariéru a odd luje zástavbu od frekventované silnice I. t ídy.
Zastavitelná plocha je navržena podél komunikace procházející sídlem Skalice. Jde o
10m široký pás ur ený k osázení izola ní zelení. Dojde tím k odd lení ploch bydlení od
možného zasažení negativními vlivy z provozu na komunikaci.
Zárove je tímto návrhem spln n obecný požadavek vyhlášky o vymezení plochy
ve ejného prostranství k plochám bydlení v tším než 2ha.
Lokality se nachází v severní ásti sídla Skalice, podél stávající vodote e, kde jsou v
sou asné dob vzrostlé stromy.
Zám r eší jak zp ístupn ní obou b eh pro zajišt ní údržby, tak odstup zástavby od
místní komunikace.
Zárove je tímto návrhem spln n obecný požadavek vyhlášky o vymezení plochy
ve ejného prostranství k plochám bydlení v tším než 2ha.

VP-19

Plocha ve ejných
prostranství

Zastavitelná plocha je navržena podél komunikace procházející sídlem Skalice. Jde o
10m široký pás ur ený k osázení izola ní zelení. Dojde tím k odd lení ploch bydlení od
možného zasažení negativními vlivy z provozu na komunikaci.
Zárove je tímto návrhem spln n obecný požadavek vyhlášky o vymezení plochy
ve ejného prostranství k plochám bydlení v tším než 2ha.

VS-1

Plocha výroby a
skladování

Zastavitelná plocha je navržena v jižní ásti sídla Št pánovice. Ze severovýchodní
strany je vymezena ochranným pásmem el. vedení. Z ostatních stran místními
komunikacemi, od kterých je odd lená pásem ve ejného prostranství VP-6. Návrh
rozši uje stávající výrobní areál, navazuje na zastav né území.

VS-2

Plocha výroby a
skladování

Plocha byla ešena v ÚPO Št pánovice a byla z n ho p evzata..
Zastavitelná plocha je navržena ve východní ásti sídla Št pánovice, v proluce mezi
výrobním areálem a plochou bydlení. Od té je odd lena pruhem ve ejného prostranství
VP-10. Jedná se o rozší ení stávajícího výrobního areálu. Lokalita navazuje na
zastav né území.

SV-1

Plocha smíšená
výrobní

SV-2

Plocha smíšená
výrobní

SV-3

Plocha smíšená
výrobní

SV-4

Plocha smíšená
výrobní

TI-1

Plocha technické
infrastruktury

Lokality se nachází u stávající silnice I/34, mezi sídly Št pánovice a Vranín a navazují
na zastav né území. Zastavitelné plochy rozši ují stávající areály smíšené výroby a
vytvá í tak ucelenou pr myslovou zónu. Ta svou polohou (silnice I. t ídy) a dostupností
eské Bud jovice, T ebo , Jind ich v Hradec, Rakousko) dává p edpoklady pro
rozvoj podnikatelských aktivit samostatn od obytné zástavby. Na ploše (SV-2) je
edb žn uvažováno se stá írnou pitné vody. Plocha má reálného investora, který
usiluje o výstavbu v této lokalit , nebo je vázán na zdroj pitné vody v podzemí. Další
plochy jsou ešeny na základ požadavk firmy BEST, která na ploše SV-3 uvažuje
s další možností rozší ení již zab hlého prosperujícího podniku. Rozvoj této plochy je
z hlediska udržitelného rozvoje velmi d ležitý. Mimo to, že navazuje na stávající
areálovou plochu, je velmi dob e tato plocha napojitelná na technickou infrastrukturu a
dopravní obslužnost ze stávajícího areálu. Plochou SV-4 je dopln na výroba rovn ž
v návaznosti na zástavbu. Tato plocha eší možnost dopln ní výstavby na zbytkové
ploše mezi stávajícím zem lským areálem a lesem.
Návrh je umíst n v jižní ásti sídla Vranín.
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V sídle není v sou asnosti vybudovaný systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu
s centrálním išt ním odpadních vod. V souladu s Plánem rozvoje vodovod a
kanalizací na území Jiho eského kraje je navržena plocha pro OV. Z technického a
ístupového hlediska je situována u místní komunikace v blízkosti vodní plochy.

DI.D12/1

Plocha dopravní
infrastruktury

Sídlo Št pánovice leží na rozvojové ose Severovýchodní - Jind ichohradecká N-OS7,
která je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu tvo ený silnicí I/34.
vodem vymezení této rozvojové osy je stávající rozvoj socioekonomických aktivit
edevším do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v
návaznosti na ve ejnou technickou infrastrukturu, tedy zejména v návaznosti na T ebo
a Jind ich v Hradec. Dalším d vodem vymezení je pot eba respektovat oblastn
specifické p írodní a krajiná ské hodnoty území a zachovat p im enou prostupnost
krajiny. Jednou z hlavních priorit územního plánování je podporovat ešení, která
budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické hodnoty území v rámci
rozvojové osy, zejména chránit venkovský ráz sídel a jejich p evážn obytný charakter
a chránit pohledov významná panoramata sídel i krajiny, což vyplývá z ustanovení
§12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, a z Evropské úmluvy o
krajin .
Územní plán Št pánovice zp es uje navržený koridor zapracovaný v Zásadách
územního J K rozvoje. Silnice I/34 je zásadní liniová stavba d lící území kraje ve
sm ru západ - východ.
Zajiš uje spojení s Krajem Vyso ina a dále pak
s Jihomoravským krajem.
V ZÚR J K je na silnici I/34 nespojit vymezen zám r obchvat a homogenizací od
eských Bud jovic p ed T ebo , od T ebon p es Jind ich v Hradec až po hranici
s Krajem Vyso ina a je d len do 5 samostatných úsek .
es ešené území ÚP Št pánovice prochází úsek D12/1 eské Bud jovice - T ebo .
Jedná se o koridor pro p evážn novou silnici. Úsek D12/1 za íná na konci 4pruhové
komunikace v k. ú. Jivno p ed k ižovatkou se silnicí na Rudolfov, pokra uje jižním
obchvatem Lišova, severním obchvatem Št pánovic, krátkým úsekem homogenizace
stávajícího pr tahu v sídle Vranín a novou komunikací na západní okraj zastav ného
území T ebon .
Dle ZÚR J K je návrh trasy v lokalit Vranín navržen ve variant pr tahu (p eložka
jižn od zastav ného území byla z d vod ochrany p írodních hodnot a velkých zábor
ZPF a PUPFL vylou ena).
Koridor v ZÚR J K je prom nné ší e od 50m (pr tah Vranína) do 600m. V návrhu ÚP
Št pánovice je koridor v celém svém úseku zp esn n. Podkladem pro zp esn ní byla
dokumentace zpracovaná ateliérem Pragoprojekt eské Bud jovice (úsek Lišov Št pánovice - Vranín), dále limity území a terénní možnosti. Výsledným návrhem je
prom nlivá ší ka navržené plochy pro dopravu. Je velmi obtížné zp esnit trasu
navrhované komunikace ve volné krajin z d vod terénního reliéfu, bilance výkop a
násyp a znalosti podloží. Proto je navrhovaná plocha v ší ce až 150m. Ve skute nosti
dojde k zábor pouze v ší ce t lesa navrhované p eložky. Nevyužité pozemky budou
vráceny p dnímu fondu.
Záv rem lze konstatovat, že návrh p eložky silnice I. t ídy I/34 je nezbytný jak
z hlediska širších vazeb, tak i z hlediska místních pot eb, p edevším z d vod odvedení
tranzitní dopravy mimo centrum sídla a sou asn z d vod nevyhovujících parametr
stávající silnice I/34 velmi pot ebný.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní infrastruktura nadmístního významu
ešeným územím prochází silnice I. t ídy - I/34 ( eské Bud jovice - T ebo - Jind ich v Hradec). Z d vodu dopravního
významu, nevyhovujících parametr a odvedení tranzitní dopravy ze sídla je navržena pro tuto silnici p eložka. Trasa
koridoru p eložky je p evzata ze ZÚR a up esn na dle dokumentace zpracované ateliérem Pragoprojekt eské
Bud jovice. Do ÚP Št pánovice je koridor zakreslen jako plocha pro dopravu s prom nlivou ší kou a ozna en DI.D12/1.
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Dopravní infrastruktura v ešeném území
Komunika ní kostru dopravního systému tvo í stávající silnice I. t ídy (propojení východní a západní ásti) a na ní kolmá
silnice III. t ídy 14610 (Sosní - Št pánovice - Vlkovice). Dopravní návrh považuje silnici III. t ídy za územn
stabilizovanou. Obslužnost území je z dopravního hlediska zabezpe ena dostate .
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací
služby.
Turistické trasy
Žlutá: Na Koní i - Št pánovice - Dunajovická hora - Dunajovice
Sou asná turistická trasa z stane zachována a bude postupn rozvíjena. P edevším v oblasti cykloturistiky a hypostezek
jsou v ešeném území pom rn velké rezervy. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it
dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule, atd.).
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
Z hlediska ochrany vodohospodá ských zájm nevyplývají pro sídlo Št pánovice žádná mimo ádná opat ení, která by
limitovala nebo ovliv ovala p edpokládaný rozvoj. Celé zájmové území se nachází v Chrán né oblasti p irozené
akumulace vod (CHOPAV) T ebo ská pánev.
Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Zájmové území pat í do povodí eky Lužnice. Hlavním recipientem ešeného území je Miletínský potok se svými p ítoky,
který protéká obcí od jihu k severu. Koryto toku je regulováno. V obci je na vodote i Návesní rybník. Severn pod obcí
jsou v blízkosti potoka dv stabiliza ní nádrže OV Št pánovice. Recipientem východní ást ešeného území (zejm. sídla
Vranín) je Spolský potok a jeho levostranný bezejmenný p ítok, na kterém je soustava rybní . Tento bezejmenný potok
vytéká z jednoho z rybní
pod osadou Vranín. Spolský potok se vlévá do rybníka Sv t v T eboni. Žádná z vodote í
nemá vyhlášeno záplavové území.
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat a nadále provád t údržbu vegetace zejména
v okolí vodních tok . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení
erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Dále se v p ípad ast jších výskyt p ívalových deš doporu uje z izovat
záchytné stoky pro svedení t chto srážek.
V rámci protipovod ových opat ení (pro zadržení odtoku z p ívalových srážek) se navrhuje z ízení suchého poldru nad
vlkovickou cestou a z ízení dvou hrází východn podél silnice sm r T ebo .
Zásobování pitnou vodou
Obec Št pánovice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu, který je ve správ obce Št pánovice.
Zdrojem vody je vrt na okraji lesa v údolí Spolského potoka severozápadn od obce Spolí. Zdroj má vyhlášena ochranná
pásma. Kvalita vody odpovídá požadavk m na pitnou vodu. Z vrtu je voda erpána adem do vodojemu poblíž silnice
Št pánovice – Ledenice. Do spot ebišt voda natéká bez úpravy gravita
adem Z vodojemu je napojeno samostatným
adem i sídlo Vranín. Dalším sídlem napojeným na rozvodnou sí Št pánovic je Skalice. Trasa vodovodu je vedena
spole
s plynovodem podél cesty okolo Skalice až do obce Vlkovice. Na vodovod je napojena tém veškerá zástavba.
Zem lský areál v obci Št pánovice je zásobován vodou z vlastního zdroje s AT stanicí. Zem lský areál v sídle
Vranín má též vlastní vodovodní systém, a to ve vlastnictví a správ R.A.B. spol. s.r.o. Zdrojem vodovodu je kopaná
studna a vrt jihovýchodn pod rybníkem V elni ný. Ze zdroj je voda erpána spole nou erpací stanicí p ímo do
žového vodojemu .
Zdrojem požární vody jsou místní vodní plochy a vodovodní systémy.
Do ešeného území áste
zasahuje navržené ochranné pásmo vodního zdroje, který se nachází v k.ú. B ilice.
Pot eba vody
Št pánovice 642 trvale bydlících obyvatel á 120 l/os/den
77 m3/den
Št pánovice 252 nár st po tu obyvatel á 120 l/os/den
30 m3/den
Skalice 20 trvale bydlících obyvatel á 120 l/os/den
2 m3/den
Skalice 600 nár st po tu obyvatel á 120 l/os/den
72 m3/den
Vranín 62 trvale bydlících obyvatel á 110 l/os/den
7 m3/den
65 p echodn bydlících obyvatel á 100 l/os/den
7 m3/den
ob anská vybavenost 1641 obyvatel á 20 l/os/den
33 m3/den
Celkem Qp
228 m3/den
Max. denní pot eba Qd p i kd = 1.35
308 m3/den = 3.6 l/s
Max. hodinová pot eba Qh p i kh = 1.8
6.4 l/s
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Zásobování sídel Št pánovice, Skalice a Vranín pitnou vodou je vyhovující. Kapacita zdroj , kvalita vody, velikost
vodojemu, dimenze ad i tlakové pom ry ve spot ebišti jsou dosta ující. Z d vodu stá í se navrhuje postupná
rekonstrukce stávající vodovodní sít .
Z d vodu rozvoje území budou nové vodovodní ady budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným
objekt m. Jejich trasování bude zejména ve ve ejných plochách a komunikacích tak, aby vodovodní sí byla co nejvíce
zokruhována.
Ze sídla Vlkovice tj. z vodovodu Št pánovice bude dále napojena i obec Zvíkov.
Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Hlavními odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností a ob anské vybavenosti. Složení a koncentrace
odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv ováno jinými specifickými komponenty. Veškerá zne išt ní
produkovaná zem lskou živo išnou výrobou (organické látky, slamnatý hn j a jeho kapalné složky) jsou skladována
v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zem lsky využívaných pozemcích.
Obec Št pánovice má vybudovanou gravita ní jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, která ve správ obce. Odpadní
vody obce jsou svedeny na OV Št pánovice v blízkosti Miletínského potoka severn pod obcí. istírna pracuje na
principu mechanického išt ní odpadních vod s do išt ním ve stabiliza ních nádržích. Okolo istírny je vyhlášeno
ochranné pásmo OV.
Návrh odkanalizování sídla Št pánovice spo ívá v zachování stávající kanalizace, která je vyhovující i do budoucna. Z
vodu stá í kanalizace, pr nik balastních vod a použité trubní materiály se však doporu uje postupná rekonstrukce
stávající kanaliza ní sít . Z d vodu rozvoje území jsou navrženy nové kanaliza ní sb ra e v rámci nové zástavby a k
doposud nenapojeným objekt m. Kanalizace bude dopl ována uvnit stávající zástavby jako jednotná, v p ípad
odkanalizování v tších zejména nov zastavovaných celk (p ednostn ) jako oddílná, s odtokem deš ových vod p ímo do
recipientu. Bude ukládána do komunikací, podél nich nebo v plochách ve ejných prostranství, výjime
s ohledem na
spádové pom ry po soukromých pozemcích. Nová kanalizace bude na stávající p ipojována p ímo. Svedené odpadní
vody budou išt ny na centrální istírn odpadních vod. Stávající OV vyhovuje pro sou asný stav, nevyhovuje však pro
návrh. Z tohoto d vodu se navrhuje její rekonstrukce. V rámci ní bude možné vyhlásit nové menší ochranné pásmo
prost edí OV.Ve výjime ných p ípadech lze odpadní vody pro rodinné domy likvidovat pomocí jímky na vyvážení i
domovní OV.
Sídla Skalice a Vranín nemají v sou asnosti vybudovaný systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu s centrálním išt ním
odpadních vod. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem
do recipientu nebo podmoku. N které nemovitosti mají vlastní domovní OV. Deš ové vody jsou odvád ny systémem
íkop , struh a propustk p ípadn deš ovou kanalizací do recipientu. Deš ové vody jsou odvád ny systémem p íkop ,
struh a propustk do recipientu.
V sídle Skalice se navrhuje oddílná splašková kanalizace a její napojení s p erpáváním na kanaliza ní sí Št pánovice.
Kanalizace je navržena áste
v soub hu s odvedením srážkových vod z prostoru nad vlkovickou cestou. Do doby
výstavby navrhované kanalizace je možná likvidace odpadních vod individuální.
V sídle Vranín se navrhuje vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající (podchycení výustí) i
navrhované zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny
centráln na navrhované OV jižn pod osadou nad rybníkem V elni ný (v grafické ásti plocha TI-1). Do doby
vybudování kanalizace a OV m že být zahájena nová výstavba, maximáln však 4 rodinné domy v dané lokalit .
Okolo istírny odpadních vod je vyzna ena maximální hranice negativního vlivu prost edí. Ani v budoucnu nesmí
vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it. S ohledem na minimalizaci pásma ochrany prost edí se OV
navrhuje jako zakrytý objekt.. Maximální hranice negativního vlivu OV je v grafické ásti zakreslena k ivkou, která
vymezuje plochu, u níž je uvažováno se zhoršením podmínek jak v zastav né ásti, tak i v nezastav ném území. Tato
hranice je zapracována zám rn a to z d vodu jasné informace pro vlastníky pozemk sousedících s OV o tom, že jejich
pozemky budou návrhem ovlivn ny. istírna bude sloužit i pro splaškové vody okolní pr myslové zástavby (Best).
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
ENERGETICKÉ EŠENÍ
Zásobování el. energií
Rozvodné nap tí
3 + PEN, 50Hz, 400/230V – TN-C
Kmenová linka
E-ON linka 22kV - Domanín - Lišov
Nad azený systém
rozvodna 110kV/22kV – Lipnice ; .Bud jovice - sever (záloha)
ešeným územím neprochází žádná vzdušná vedení ZVN (400kV) ani VVN (220kV, 110kV).
Stávající kmenová linka je v dobrém technickém stavu a má rezervu výkonu. Rovn ž odbo ky jsou v dobrém technickém
stavu a mají rezervu výkonu. Linka 22kV je vedena na betonových nebo p íhradových stožárech.
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V ešeném území se nachází 11 transformoven napájených ze sít VN-22kV - E-ON. Trafostanice jsou napojeny
odbo kami volného vedení 22kV z výše uvedené kmenové linky 22kV. Trafostanice TS-T8 je napojena kabelovým
vývodem VN.
Seznam stávajících TS:
TS – T1 - Št pánovice -obec
BTS do 630kVA - s rezervou pro základní elektrizaci
TS – T2 - Št pánovice -obec
zd ná v žová TS - s rezervou výkonu
TS – T3 - Št pánovice - ZD
BTS do 400kVA - s rezervou výkonu
TS – T4 - Št pánovice -obec
ížová do PTS 250kVA - s min. rezervou pro základní elektrizaci
TS – T5 - Št pánovice -obec
ížová do PTS 250kVA - s min. rezervou pro základní elektrizaci
nezrealizovaná TS – T6 - Št pánovice - betonárka provedena stavební ást zd né TS do 630kVA
TS – T7 - Skalice - Jihokámen
nová TS do 400kVA - s rezervou výkonu
TS – T8 - pr myslový areál BEST
napojena kabelovou smy kou od TS - T10
TS – T9 - farma Velký Borek
BTS do 400kVA - s rezervou výkonu
TS – T10 - farma Vranín
dvousloupcová betonová do 400kVA - s rezervou výkonu
TS – T11 - Sosní (za hranicí katastru Št pánovice) PTS do 250kVA
Vedení NN je vedeno p evážn po kabelech v zemi a po sloupech NN. V n kterých ástech bude nutná postupná
rekonstrukce vedení. V prostoru výstavby nových objekt doporu ujeme kabelizaci kabely do zem . Nutné bude také
zokruhování kabelové sít NN po vybudování dalších trafostanic. Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjád ení
E-ON . Bud jovice. Kabelizace bude podléhat zpracování projektu na sít NN dle požadavku E-ON. Soustava TN-C
bude v nov realizovaných objektech ešena jako TN-C-S.
Výkonová bilance
V sídle Št pánovice a Vranín je provedena plynofikace, v sídle Skalice se vybuduje. Sou asnými zdroji vytáp ní obce je
používání elektrického vytáp ní a plynového vytáp ní. Výpo et výkonové bilance je proveden dle normy SN, p emž
je uvažováno s ur itým podílem vytáp ní el. energií a s va ením a pe ením na el. sporácích, tzn. stupe elektrizace „B“.
LOKALITA

I.etapa

OZNA .

TYP

KOEF.

ÍKON

Celkem

RD

P ÍKON

po et

(kW)

RD BYDLENÍ

28

11,00

0,35

108,17

EL.VYTÁP NÍ

9

12,00

1,00

108,00

RD BYDLENÍ

43

11,00

0,32

152,31

EL.VYTÁP NÍ

14

12,00

1,00

168,00

RD BYDLENÍ

27

11,00

0,35

105,13

EL.VYTÁP NÍ

9

12,00

1,00

108,00

RD BYDLENÍ

5

11,00

0,56

30,68

EL.VYTÁP NÍ

1

12,00

1,00

12,00

42,68

3000,00

3000,00

500,00

500,00

12,00

12,00

4304,27

4304,27

160,00

160,00

4464,27

4 464

(kW)

ÍKON
(kW)

ŠT PÁNOVICE; VRANÍN
ZÁPAD
SEVEROVÝCHO
JIH
ST ED u T3, T4
JIHOVÝCHOD
výroba
VRANÍN

-

VÝROBA
VÝROBA,
FOTOVOLTAIKA

OV - VRANÍN

TECHN.
INFRASTRUKTURA

Nár st odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb

celkem

216,17
320,31
213,13
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SKALICE
SEVER SKALICE RD BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ

82

11,00

0,29

260,09

25

12,00

1,00

300,00

163

11,00

0,26

470,95

50

12,00

1,00

600,00

1070,95

12,00

12,00

1643,04

1643,04

10,00

10,00

1653,04

1653

Nár st odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb

celkem

560,09

Návrh rozvodné sít VN
Z d vodu, že stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby, je nutné
provést jejich posílení. V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice.
Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el. energie je následující :
Št pánovice a Vranín
Lokalita „ZÁPAD“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T1
- osazení nové trafostanice TS-T12
Lokalita „SEVEROVÝCHOD“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T5, eventueln její posílení na vyšší p íkon.
Lokalita „JIH“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T2
Lokalita „ST ED U T3,T4“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T3, TS-T4
Lokalita „JIHOVÝCHOD-SM REM K VRANÍNU-VÝROBA“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T6
- osazení nové kabelové trafostanice TS-T13 (nyní se p ipravuje její výstavba v E.on
- napojena kabelovým vývodem VN z TS-T6)
- osazení nové kabelové trafostanice TS-T14 – bude sloužit pro stá ení vody Enola
(napojena kabelovou smy kou VN z TS-T13 p es TS-T14 a dále do stávající
kabelové trafostanice TS-T8).
Lokalita „VRANÍN - VÝROBA A FOTOVOLTAIKA“ - rozší ení areálu BEST bude pokryto ze stávající trafostanice
TS-T8.
VÝROBA U ZEM
LSKÉHO AREÁLU - bude pokryto ze stávající trafostanice TS-T10
FOTOVOLTAIKA
- osazena vlastní trafostanice investora - bude ešeno investorem fotovoltaiky dle
možností p enosové sít E.on.
Lokalita „ OV VRANÍN“
- napojení z rozvod NN
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .
Skalice
Všechny lokality budou napojeny z rekonstruované trafostanice TS-T7 a z nové trafostanice TS-T15 a TS-T16.
Lokalita „SEVER“
- osazení nové trafostanice TS-T15
Lokalita „JIHOZÁPAD“
- osazení nové trafostanice TS-T16
- napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T7
Lokalita „ OV ZÁPAD“
- napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T7
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .
Výkonová bilance navrhované zástavby - p edpokládaná soudobost je dle SN 332130-Z2
Telekomunikace a radiokomunikace
V obci Št pánovice se nachází pošta, je vyhovující a nevyžaduje další územní nároky.
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Telefonní ú astníci jsou napojeni na digitální úst ednu s dostate nou kapacitou.
ešeným územím procházejí trasy dálkových telekomunika ních kabel . Trasy jsou vedeny podél komunikací a
v chodnících. Je t eba veškeré zám ry, které by se mohly dálkových kabel dotknout ve smyslu zákona . 151/2000 Sb.,
v plném zn ní, v as se správou dálkových kabel projednat.
Zásobování teplem a plynem
Zásobování teplem je zajišt no prost ednictvím paliva zemního plynu.
Správním územím je vedena trasa vysokotlakého plynovodu, který zasahuje do východní ástí sídla Št pánovice. Pro
zásobování sídel Št pánovice, Vranín i Skalice je zrealizován st edotlaký plynovod v etn regula ní stanice, která je
umíst na v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice.
Z d vodu rozvoje, ale i pro podstatné zlepšení istoty ovzduší (vyt sn ní spalování pevných paliv, omezení úniku
škodlivých emisí do ovzduší) je v rozvojových plochách územního plánu umožn n vznik nových rozvod st edotlakého
plynovodu v souladu s p íslušnými normami. V zastav ném a zastavitelném území sídla je trasu STL plynovodu možné
umístit nap . do ploch ve ejné zelen , nebo do ploch pro dopravu.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB, OPAT ENÍ A ASANACÍ
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Návrh územního plánu Št pánovice vymezuje ve ejn prosp šné stavby technické infrastruktury, u kterých je možno
uplatnit vyvlastn ní bez možnosti p edkupního práva a ve ejn prosp šné stavbu dopravní infrastruktury, u které je
možno uplatnit vyvlastn ní s možností p edkupního práva.
Technická infrastruktura - plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice
KÓD

EL A ZD VODN NÍ

E-1

Návrh plochy pro trafostanici T12 s el. vedením VN 22kV v severozápadní ásti ešeného území. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované
navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu již bude
zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající
el. vedení.

E-2

Návrh plochy pro trafostanici T6 s el. vedením VN 22kV v centrální ásti ešeného území. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované
navýšení energetického p íkonu el. energie. Je to stavba ve ejného technického vybavení podporující
rozvoj území. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu již bude zásobovat el.
energií. Místo je rovn ž dob e komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

E-3

Návrh plochy pro trafostanici T13 s el. kabelem VN 22kV v centrální ásti ešeného území. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované
navýšení energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu již bude
zásobovat el. energií. Místo je rovn ž dob e komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající
el. vedení.

E-4

Návrh plochy pro trafostanici T14 s el. kabelem VN 22kV v jihovýchodní ásti ešeného území. Bez
zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované
navýšení energetického p íkonu el. energie. Je to stavba ve ejného technického vybavení podporující
rozvoj území. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu již bude zásobovat el.
energií. Místo je rovn ž dob e komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

E-5

Návrh elektrického kabelového vedení VN 22kV u areálu BEST. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu
nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu
el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umíst ní
vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu již bude zásobovat el. energií. Místo je rovn ž
dob e komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

E-6

Návrh plochy pro trafostanici T15 a T16 s el. vedením VN 22 kV v sídle Skalice. Bez zabezpe ení ploch
pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení
energetického p íkonu el. energie. Jedná se o stavbu ve ejného technického vybavení území podporující
jeho rozvoj. Umíst ní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu již bude zásobovat el.
energií. Místo je rovn ž dob e komunika
p ístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.
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Technická infrastruktura - plochy kanalizace
KÓD

EL A ZD VODN NÍ

K-1

Návrh splaškové kanalizace v etn erpací stanice. Z d vodu odkanalizování sídla Skalice, které doposud
nemá vybudovanou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. Tzn. napojení stávající i navržené zástavby sídla a
odvedení odpadních vod k vy išt ní na centrální OV Št pánovice. Jedná se o stavbu technické
infrastruktury podporující rozvoj obce.

K-2

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby, výškové polohy místa a
blízkosti recipientu. OV je navržena z d vodu išt ní odpadních vod ze sídla Vranín, které nemá
doposud vybudovanou OV. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce.

Dopravní infrastruktura
KÓD

DI.D12/1

EL A ZD VODN NÍ
Návrh plochy pro p eložku silnice I/34. Koridor pro severní obchvat Št pánovic, homogenizaci stávajícího
pr tahu sídlem Vranín a novou komunikaci na západní okraj zastav ného území T ebon je navržen
z d vod nevyhovujících parametr silnice I. t ídy a odvedení tranzitní dopravy mimo obec. Jedná se o
nadmístní zám r rozvoje dopravní infrastruktury, který je v souladu s územn plánovací dokumentací
vydanou krajem (ZÚR J K).

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Opat ení ke zvýšení p irozené reten ní schopnosti v území
KÓD

EL A ZD VODN NÍ

PO-1

Návrh protipovod ového opat ení - suchý poldr v jihovýchodní ásti Št pánovice. Opat ení je navrženo
z d vodu zadržení odtoku p ívalových srážek, a tím snížení povod ového rizika.

PO-2

Hráz východn podél silnice sm r T ebo je navržena z d vodu retence a retardace odtoku p ívalových
srážkových vod.

PO-3

Hráz východn podél silnice sm r T ebo je navržena z d vodu retence a retardace odtoku p ívalových
srážkových vod.

VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v sídlech z stane zachována. Jedná se zejména o návesní prostory tvo ené ve ejnou
zelení s vodní plochou a komunikacemi.
Nové plochy ve ejných prostranství jsou v návrhu vymezeny zejména z d vodu posílení vazeb a propojení zelen obce
s okolní krajinnou zelení, a dále jako doprovodná zele kolem silnic a izola ní zele pro pohledové odclon ní ploch
technického vybavení, výroby a skladování a ploch smíšené výroby.
Z d vodu spln ní obecného požadavku vyhlášky . 501/2006 Sb. §7, o vymezení plochy ve ejného prostranství k bydlení
tším než 2ha byla ve Št pánovicích vymezena plocha ve ejného prostranství VP 2, VP 3, VP 5 a VP 12. Ze stejného
vodu byly vymezeny návrhové plochy VP 16, VP 17, VP 18 a VP 19 v sídle Skalice.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r
(nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.
Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor a mobilního sb ru.
Místo pro t íd ní domovního odpadu se nachází v centrální ásti sídla Št pánovice.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Nutno respektovat ustanovení zákona . 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení
(atomový zákon) v platném zn ní. Orienta ní údaje jsou patrny z mapy radonového rizika z geologického podloží, která
byla sestavena na základ výsledk Radonového programu eské republiky, realizovaného od r. 1990 ve spolupráci
s Meziresortní radonovou komisí R a Asociací Radonové Riziko, která sdružuje firmy, zabývající se m ením radonu
v podloží a v objektech.
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V map radonového rizika geologického podloží jsou uvedeny orienta ní údaje ešeného území.

Mapový podklad vyjad uje radonové riziko klasifikované t emi základními kategoriemi (nízké, st ední a vysoké riziko) a
jednou p echodnou kategorií (nízké až st ední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). Radonové riziko
z geologického podloží ur uje míru pravd podobnosti, s jakou je možno o ekávat úrove objemové aktivity radonu
v ur ité geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objekt , jsou horniny v podloží stavby. Zárove
indikuje i míru pozornosti, jakou je nutno v novat opat ením proti pronikání radonu z podloží u nov stav ných objekt .
evažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v ur itém typu hornin p i m ení radonu na stavebním
pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového rizika. Obvyklým jevem je, že p ibližn 20 % až 30 % m ení
objemové aktivity radonu v daném horninovém typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je dáno lokálními
geologickými podmínkami m ených ploch. Je tedy z ejmé, že ur ení kategorie radonového rizika na jednotlivém
stavebním pozemku není možno provád t ode tením z mapy jakéhokoliv m ítka, ale pouze m ením radonu v podloží na
konkrétním míst tak, aby byly zohledn ny lokální, mnohdy velmi prom nlivé geologické podmínky.
evážná ást správního území obce Št pánovice se nachází ve 1. kategorii (nízké) radonového rizika z geologického
podloží. Západní ást sídla Št pánovice a sídlo Skalice se rozkládá na podloží v p echodné kategorii (nízké až st ední
riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). Zbývající, tj. východní ást sídla Št pánovice leží ve 2. kategorii (st ední
riziko) radonového rizika z geologického podloží.

CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, resp. Havarijního plánu Jiho eského kraje.
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní dílo.
zóny havarijního plánování
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí
a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu na základ plánu ukrytí obce
Št pánovice. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a
v provozních a výrobních objektech po jejich úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných
prostor jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad pot eby
ukrytí obyvatel a návšt vník obce p i vzniku mimo ádné události v dob míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed
kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.)
edevším za využití ochranných prostor jednoduchého typu ve vhodných ástech obytných dom a provozních,
výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje starosta obce (obecní ú ad). Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve
stávajících objektech jako nap . školských budovách, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
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Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. V p ípad krizového stavu bude
materiál civilní ochrany a humanitární pomoci uskladn n a vydáván na obecním ú ad . K tomu budou využity vhodné
prostory v rámci obce, p ípadn blízkého okolí. Skladování prost edk individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny
osob ve školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území obce.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko
spojené s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy
v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt
není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst
nákazy
a odvezena do míst ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí
kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané osoby chránit
improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tato oblast bude v p ípad obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou Obecního
adu za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních prvk
varování.
zásobování požární vodou
Požární voda bude zajišt na vodovodem pro ve ejnou pot ebu a místními vodními plochami a toky.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Ve správním území obce se nachází povrchový lom. Jedná se o vyt žené ložisko, které má dosud vazbu na platné
chrán né ložiskové území (ozn. U3 189500 Št pánovice).

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
Ve správním území obce, východn od sídla Skalice, se nachází poddolované území . 2181

ZD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY, ZM N VE VYUŽITÍ KRAJINY, ÚSES,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPAT ENÍ, OCHRANY P ED POVODN MI
A PODOBN
OD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Krajinný ráz
Krajinný ráz je dán p írodními charakteristikami, rozmanitostí, krajinnými formacemi, prostorovou diverzifikací,
autochtonními druhy d evin a jejich druhovou a v kovou skladbou.
ešené území bylo p vodn mo álovité a nehostinné. Postupné p etvá ení lov kem za alo již ve 12. století. Od poloviny
14. století byla postupn v krajin budována sí rybník . Vznikaly zde nové biotopy, jako louky a pastviny. Díky t mto
zásah m pat í nejen T ebo sko, ale i jeho blízké okolí k unikátní mozaice r znorodých biotop , které se vyskytují na
relativn malém území.
V sou asnosti jsou v rovinaté krajin stejným dílem zastoupeny lesní a zem lsky obhospoda ované plochy. V tší lesní
komplexy se nacházejí ve východní polovin ešeného území, která navazuje na hranici CHKO T ebo sko. Západní ást
území je využívána zem lsky. Porovnáním stavu p ed scelením t chto ploch v minulém století (p vodn byla
zem lská p da rozd lena na úzké pásy polí ek) bylo zjišt no, že byly zm ny trasy a po ty polních cest, byly
rozorány meze a nap ímeny vodote e. Na velké ásti pozemk bylo provedeno plošné odvodn ní. V sou asné dob jsou
rozsáhlé plochy orné p dy ohroženy z hlediska ochrany p dy p ed erozí, zejména p i p ívalových deštích. Zv tšilo se
zastav né území sídel. Sou asný stav odpovídá velkovýrobnímu charakteru hospoda ení. Hranice zastav ného území
sídel je oproti okolní intenzivn zem lsky využívané krajin mírn stabiln jší díky vyššímu podílu trvalých travních
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porost v ovocných a okrasných zahradách. Problematický je ale velký podíl nep vodních druh a kultivar rostlin.
Kolem upravených tok v tšinou nejsou vysázeny žádné doprovodné porosty. Rovn ž chybí pohledové oclon ní velkých
zem lských areál . Zem lsky intenzivn využívané plochy snižují ekologickou stabilitu území a brání ší ení
vodních organism .
ÚP nezastavitelné území vymezuje jako plochy se samostatným zp sobem využití, pro která jsou stanovena opat ení
formou podmínek využití území. V koncepci uspo ádání krajiny je dáván d raz na ochranu a tvorbu krajiny zd razn ním
a ochranou stávajících prvk , jako je roztroušená zele v krajin , charakteristické remízky na mezích, stromo adí na
ezích a hrázích rybník , mok adní vegetace nebo polní cesty.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvk , harmonického m ítka a vztah v krajin . Využití jednotlivých zem lských
ploch je pln v ešení majitel a uživatel , po dohod s p íslušnými orgány státní správy. Pro zlepšení prostupnosti
krajiny je vhodné v budoucnu zvýraznit polní cesty a n které dominanty výsadbou liniové zelen nebo solitér i skupiny
vyšších a nižších d evin u rozcestí, božích muk apod. Ve volné krajin nejsou navrhovány žádné plochy a stavby s
výjimkou plochy koridoru pro dopravní infrastrukturu (p eložka silnice I/34) a ploch smíšené výroby, které rozši ují
zastav né území podél stávající silnice I. t ídy I/34 mezi sídly Št pánovic a Vranín. Tento princip je uplatn n a je
respektován v celém ešeném území.
DRUHY PLOCH V KRAJIN
Plochy vodní a vodohospodá ské (V)
Nachází se jak v krajin urbanizované, tak i krajin neurbanizované, tj. v celém ešeném území. Vodní plochy a toky jsou
na území obce respektovány a chrán ny p ed negativními d sledky civiliza ních proces . Vhodný vegeta ní porost kolem
vodních ploch a tok zlepší estetiku území.
Nové vodní plochy nejsou územním plánem navrženy, jsou však umožn ny na plochách lesních, zem lských a
smíšených nezastav ného území.
Plochy lesní (L)
Samostatn jsou vymezovány pro lesnické hospoda ení v lesích. V rámci návrhu územního plánu jsou plochy lesní
stabilizovány. Oplocovat tyto plochy je možné jen v p ípad oplocení lesních školek, obor a ochrany porost p ed zv í.
Oplocením nesmí být v žádném p ípad narušena propustnost biokoridor a funkce biocenter ÚSES nebo snížen i
zm n krajinný ráz.
Plochy zem lské (Z)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské využití. Tyto plochy jsou tvo eny
edevším kulturou orná p da a kulturou trvalý travní porost. Rozvojové pot eby obce nelze uspokojit uvnit zastav ného
území, proto bylo nutno p istoupit k p ekro ení hranice zastav ného území.
Z d vod snížení erozních ú ink p i p ívalových srážkách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk a rozsáhlé plochy orné
dy tak rozd lit vzrostlou zelení.
Plochy smíšené nezastav ného území (SN)
Tyto plochy p ízniv kultivují krajinu. Jedná se o vzrostlé zelen nelesního charakteru, podmá ené plochy, postagrární
lada, dále plochy extenzivn využívané, které již áste
zarostly náletovou vegetací, p ípadn byly v nedávné minulosti
hospodá sky obhospoda ované a v sou asné dob vykazují stav druhov pestrých remíz a d evin rostoucích mimo les.
Plochy t žby nerost (TN)
Na jižním okraji sídla Skalice je vymezena plocha dobývacího prostoru. P estože je ložisko již vyt žené, má dosud vazbu
na platné chrán né ložiskové území.
V rámci návrhu územního plánu jsou plochy t žby nerost stabilizovány. Pr žn bude provád na rekultivace
v plochách, kde byla t žba ukon ena.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je systém, který je sou ástí tzv. obecné ochrany p írody. Cílem
zpracované dokumentace ÚSES bylo up esn ní prvk a jejich funk ní propojení, p íp. dopln ní do aktuálního stavu.
Podmínky pro návrh a cíle ÚSES
V zem lsky kultivovaných krajinách dochází obvykle k tomu, že rozsáhlé celky orné p dy asto v kombinaci se
zástavbou (silnicí, železnicí apod.) rozdrobují plochy s p írodními biotopy do izolovaných enkláv. Izolovaná spole enstva
jsou z dlouhodobého hlediska ekologicky nestabilní, protože nemají dostate nou genovou základnu pro trvalé udržení
živo išných a rostlinných druh , a protože p ípadné poškození nem že být p irozen napraveno migrací organism z
nenarušených ploch. Pokud má být krajina trvale stabilní, je t eba zachovat, p ípadn vytvo it sí záchytných bod
(biocenter) a jejich spojnic (biokoridor ), která by zajiš ovala spojení mezi t mito ekologicky stabilními zónami, a to jak
na místní, tak i na regionální a nadregionální úrovni.
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Hlavními cíli ÚSES je uchování a zabezpe ení nerušeného vývoje p irozeného genofondu krajiny v rámci jejího
irozeného prostorového len ní a vytvo ení optimálního základu ekologicky stabilních ploch v krajin z hlediska
zabezpe ení jejich maximálního kladného p sobení na okolní, mén stabilní ásti. Ekologicky stabilními plochami jsou
lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravn né lady, trvalá zele rostoucí mimo les, vodní toky a vodní
nádrže (rybníky) a jejich doprovodné b ehové porosty, mok ady a chrán ná území. Souborn m žeme tyto formace a
spole enstva ozna it jako kostru ekologické stability. Pro v tšinu ešeného území platí, že kostra ekologické stability není
schopna v krajin zajistit požadované funkce. Proto je nutno tuto existující, relativn ekologicky stabilní ást krajiny
doplnit na funkce schopný a fungující ÚSES. P i vymezení biocenter a biokoridor se vycházelo z kostry ekologické
stability a nejstabiln jších segment v krajin , které byly navrženy v pruzích podél vodote í a na okrajích les , kde je
nejv tší diverzita druh a nejvyšší pravd podobnost migrace organizm
Biocentra
Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin , který svým stavem a velikostí umož uje trvalou existenci
irozeného nebo p írod blízkého ekosystému.
Biokoridory
Biokoridory umož ují a podporují migraci, trvalou existenci druh a spole enstev krajiny, ší ení a vzájemné kontakty
organism v jednotlivých biocentrech. Jedná se p edevším o liniová spole enstva. Pro jejich správnou funkci je d ležité
dodržet ší kové parametry biokoridor .
Interak ní prvky
Krom biocenter a biokoridor jsou základními skladebnými ástmi ÚSES na lokální úrovni i interak ní prvky, což jsou
ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva, vytvá ející existen ní podmínky
rostlinám a živo ich m a významn ovliv ující fungování ekosystém kulturní krajiny. V místním ÚSES
zprost edkovávají interak ní prvky p íznivé p sobení biocenter a biokoridor na okolní, ekologicky mén stabilní krajinu.
Interak ní prvky jsou sou ástí ekologické niky r zných druh organism , které jsou zapojeny do potravních et zc i
okolních, ekologicky mén stabilních spole enstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování.
ispívají ke vzniku bohatší a rozmanit jší sít potravních vazeb v krajin , a tím podmi ují vznik regula ních
mechanism , zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. Interak ní prvky zde p edstavují nejcenn jší plochy ležící mimo
systém ekologické stability.
Koncepce ÚSES
V ešeném území se nevyskytují a ani nejsou nov vymezeny prvky vyšší - regionální úrovn . Ur ujícími prvky ÚSES ve
správním území obce jsou lokální biocentra a lokální biokoridory dopln né o interak ní prvky.
Návrh ÚSES lokální úrovn je aktualizován, p íp. up esn n p edevším s ohledem na katastrální hranice pozemk a
pot ebou koordinace zám
v území. Plochy ÚSES jsou vymezeny se specifickými podmínkami využití, které zajiš ují
jejich ochranu.V ešeném území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ani jiné zám ry, které by mohly ohrozit
funk nost biocenter a biokoridor .
PROPUSTNOST KRAJINY
Nezbytnou nutností p i rozvíjení ešeného území je zachování a postupné zlepšování prostupnosti krajiny pro lov ka i
voln žijící organismy. Postupná nevhodná fragmentace krajiny znamená vedle zp etrhání vazeb mezi lidmi i velké
ohrožení p irozené migrace celé ady živo išných druh . Pro zachování p irozené funkce krajiny v kulturním i p írodním
smyslu je t eba v novat velkou pozornost a pé i práv zachování její prostupnosti. Pro zachování a zlepšování
prostupnosti krajiny je nutné pro voln žijící organismy zakládat prvky ÚSES a pro lov ka dopl ovat sít významných
ších propojení a cyklistické infrastruktury, v etn vhodného rozší ení dopl kových za ízení (odpo ívadla, informa ní
tabule).
OCHRANA P ED POVODN MI
Žádný vodní tok protékající správním území obce Št pánovice nemá vyhlášené záplavové pásmo. Území je zejména
ohroženo p ívalovými vodami. V ešeném území jsou navržena protipovod ová opat ení pro zadržení odtoku p ívalových
srážek z ízením suchého poldru a vybudováním dvou hrází u silnice sm r T ebo . Ve smyslu zvyšování reten ní
schopnosti krajiny jsou v návrhu umožn na opat ení na plochách zem lských, smíšených nezastav ných, u ploch
lesních i vodohospodá ských.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu ÚP Št pánovice není uvažováno s plošnými protierozními opat eními. ešené území není významn ohroženo
trnou a vodní erozí. V trnou a vodní erozí jsou potenciáln ohroženy leh í p dy uložené na svazích a p dy ležící
bezprost edn podél vodních tok . Zmenšováním vým ry zem lsky obd lávané p dy ve prosp ch trvalých porost , a
to jak travních, tak i se vzrostlou zelení, jednozna
p ispívá k omezování v trné i vodní eroze. Za další protierozní
opat ení lze nap íklad pokládat snahu o co nejdelší zdržení deš ové vody v území, emuž napomáhá nap íklad obnova
mezí, vysazování alejí a v trolam , zvyšování reten ní schopnosti území budováním pr leh , zasakovacích pás a
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záchytných p íkop nebo navracením koryt drobných vodních tok do p írod blízkého stavu. Obdobn lze pohlížet i na
postupné budování územního systému ekologické stability.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V návrhu ÚP Št pánovice jsou zohledn na všechna ochranná pásma vyskytující se v ešeném území a jsou zakreslena
v Koordina ním výkrese ( . 4).
VODNÍ TOKY A PLOCHY
Významný krajinný prvek ze zákona.
PLOCHY LESNÍ
Významný krajinný prvek ze zákona.
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA A UMIS OVÁNÍ STAVEB
Ochrana pozemk pro pln ní funkcí lesa je zpracována podle zákona „ O lesích “. Ochranné pásmo pozemk ur ených
pro pln ní funkcí lesa je 50m od okraje lesa.
V rámci projednávání ÚP Št pánovice bylo s dot eným orgánem dohodnuto umíst ní hlavní stavby s výjimkou oplocení
v minimální vzdálenosti 25m od okraje lesa (oplocení lze umístit v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa). Samostatné
umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa bude podléhat souhlasu p íslušného orgánu.
PLOCHY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Zpracování místního územního systému ekologické stability (místního ÚSES) je nástrojem s vysokým právním
zabezpe ením. Je povinným územn plánovacím podkladem. Zapracováním do územního plánu je ÚSES v území trvale
fixován. Plochy ÚSES vymezené biokoridory a biocentry jsou zakreslené v grafické ásti. V ešeném území jsou pouze
prvky lokálního ÚSES, tj. lokální biokoridory a lokální biocentra.
INTERAK NÍ PRVKY
V ešeném území je vymezeno n kolik interak ních prvk . Interak ní prvky dopl ují územní systém ekologické stability
a jsou jeho nedílnou sou ástí.
HRANICE CHKO T EBO SKO
Severovýchodní okraj ešeného území zasahuje do CHKO T ebo sko.
CHRÁN NÁ OBLAST P IROZENÉ AKUMULACE VOD (CHOPAV)
Celé ešené území se nachází v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod T ebo ská pánev.
VYHLÁŠENÉ VODNÍ ZDROJE
V ešeném území se nachází vyhlášené vodní zdroje.
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJ
V ešeném území se nachází vodní zdroje s vyhlášenými ochrannými pásmy.
OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA
V severní ásti Št pánovic se nachází h bitov s ochranným pásmem 100m od hranice pozemku.
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Ve správním území obce Št pánovice se nachází tyto nemovité kulturní památky:
kostel Nanebevzetí Panny Marie . r. ÚSKP 19272/3 - 450
silni ní most, z toho jen: socha sv. Jana Nepomuckého . r. ÚSKP 19896/3 - 451
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC
Ochranné pásmo silnice I. t ídy iní 50m od osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území) a 15m od osy silnice na
každou stranu (mimo zastav né území) u silnice III. t ídy.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnicích I. a III. t ídy je
nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou p ípadná protihluková
opat ení vybudována na náklady investor této zástavby, a to mimo pozemky jak stávajících silnic I/34 a III/14610, tak
budoucí p eložky I/34.
OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH AD A KANALIZA NÍCH STOK
Podle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm
n kterých zákon (zákon
o vodovodech a kanalizacích) platí §23 Ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok. K bezprost ední ochran
vodovodních ad a kanaliza ních stok p ed poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních
stok (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprost ední blízkosti vodovodních ad a
kanaliza ních stok ur ený k zajišt ní jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdroj podle zvláštního zákona
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26) tímto nejsou dot ena. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí nebo
kanaliza ní stoky na každou stranu, a to:
a) u vodovodních ad a kanaliza ních stok do pr
ru 500mm v etn - 1,5m
b) u vodovodních ad a kanaliza ních stok nad pr
r 500mm - 2,5m
c) u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok o pr
ru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v tší než 2,5m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vn jšího líce zvyšují o 1,0m.
MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROST EDÍ ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Stávající OV v severní ásti Št pánovic má vyhlášené ochranné pásmo, které je zakresleno v Koordina ním výkrese a
zohledn no v návrhu ÚP.
OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
Pro zajišt ní bezpe nosti a spolehlivosti provozu plynovod je nutné p i provád ní zemních prací, výstavb objekt ,
inženýrských sítí, z izování skládek apod. respektovat ochranná a bezpe nostní pásma plynovodních potrubí, regula ních
stanic a dalších souvisejících podzemních i nadzemních za ízení ve smyslu Energetického zákona . 458/2000 Sb., § 68,
69, 98. Též je nutno respektovat ustanovení SN 73 6005, SN 38 64 10, SN 38 64 13.
ešeným územím prochází vysokotlaký plynovod, který má ochranné pásmo 4m od okraje potrubí a bezpe nostní pásmo
20m od okraje potrubí. Ochranné pásmo regula ní stanice VTL plynovodu je 4m na všechny strany od p dorysu, pro
ílišný detail je zakresleno v . regula ní stanice. Bezpe nostní pásmo regula ní stanice je 10m od objekt zástavby.
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím je vedeno el. vedení VN 22kV. Uživatel území v blízkosti energetických venkovních vedení je
omezován ve své innosti ochrannými pásmy. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení a je dáno novelizovaným
Energetickým zákonem nabývajícím ú innosti dne 1.1.2001. Ochranná pásma jsou:
a) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 1. vodi e bez izolace - 7m.
b) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 2. vodi e s izolací základní - 2m.
c) u nap tí od 1kV do 35kV v etn 3. záv sná kabel. vedení - 1m.
U stávajících el. za ízení, vybudovaných p ed ú inností tohoto zákona, z stávají p vodní ochranná pásma, tj. u el. vedení
VN 22kV je to 10m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.
OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKA NÍHO VEDENÍ
ešeným územím prochází komunika ní vedení, jeho ochranné pásmo je 1,5m od osy, pro p ílišný detail je OP
zakresleno v . kabelu.
LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN
Na jižním okraji sídla Skalice se nachází povrchový lom - vyt žené ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu (ozn. U3 189500 Št pánovice), které má dosud vazbu na platné chrán né ložiskové území. V Koordina ním
výkrese ( . 4) je zakreslen rozsah CHLÚ.
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
Východn od sídla Skalice se nachází poddolované území . 2181. Je zobrazeno bodovým zákresem, tzn. že se jedná bu
o jednotlivá d lní díla (nap . šachta, krátká štola nebo štola s neznámým pr hem a rozsahem, chodbice) nebo v tší
plochu, v rámci které leží d lní díla, jejichž p esnou polohu a rozsah nelze z použitých podklad p esn ji ur it:
Klí

Název

Surovina

Rozsah

Rok po ízení záznamu

Stá í

Signatury

2181

Št pánovice u es. Bud jovic

Železné rudy

ojedin lá

1988

do 19. století

GF P101169

h) informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro
toto stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno
Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno a proto též nebylo uplatn no stanovisko krajského
adu k vyhodnocení vliv na životní prost edí.
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i)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení
pot eby vymezení zastavitelných ploch,

ÚP Št pánovice uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské vybavení,
které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a
dostavb . Plochy pro možnou dostavbu tvo í plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastav ného území,
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury.
Pro správní území obce byl schválen ÚPnSÚ Št pánovice v roce 1994 a dále Zm na . 3 ÚPnSÚ Št pánovice v roce
2006. V t chto územn plánovacích dokumentacích byly vymezeny rozvojové plochy, z nichž ást již byla realizována a
zbylá ást byla p evzata do této územn plánovací dokumentace. Ostatní rozvojové plochy byly vymezeny na základ
požadavk rozvoje obce a obyvatel. Rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá sou asným a výhledovým
pot ebám obce. Zastavitelné plochy jsou p evážn vymezovány po obvod sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na
zastav né území. V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou
zásadami pro innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.
POSOUZENÍ PROCENTA ZASTAV NÍ celkov navržených ploch p vodního ÚPnSÚ Št pánovice v etn
platných zm n v pom ru k plochám, které jsou již dnes zastav ny.
Na níže uvedených vý ezech z platného územního plánu ÚPnSÚ Št pánovice je graficky vyhodnoceno, jaké procento
vodn navržené plochy je již dnes zastav no. Posouzení bylo provedeno porovnáním návrhu se sou asnou
ortofotomapou a s již vydanými územními ízeními a stavebními povoleními. Samostatn u každé plochy je uvedeno,
jaké procento je již v sou asné dob zastaveno. Celkov lze konstatovat, že obec Št pánovice, díky své poloze a stavební
ipravenosti má nadpr
rný p ír stek obyvatel a tím i zastav nost nov navržených ploch. Výhledov lze o ekávat, že
bude tento plynulý nár st pokra ovat, nebo oproti n kterým jiným obcím mají Št pánovice velmi p íznivý p edpoklad
zvyšování pracovních p íležitostí. Jedná se p edevším o rozší ení stávající výroby BEST, p ipravované výroby CZ NORD
a v sou asné dob p ipravovaný vážný zám r stá írny pitné vody.
Západní ást Št pánovic - pom rn významn zastav né plochy v n kterých ástech již zcela využity
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Proluky ve Št pánovicích - pom rn významn zastav né plochy - p evedeno v návrhu ÚP do sou asn zastav ného
území

Východní ást Št pánovic - pom rn významn zastav né plochy v n kterých ástech již zcela využity
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Severní ást Št pánovic - v sou asné dob zatím zastav no minimáln . Navržené plochy z ÚPnSÚ Št pánovice jsou
evzaty do návrhu ÚP Št pánovice

Ostatní navržené území dle Zm ny . 3 ÚPnSÚ Št pánovice - zastav no v pr

Celkové shrnutí:
plochy v bec nezastav né (0 %)
plochy áste
zastav né
plochy zastav né (100 %)
návrhové plochy (ÚPnSÚ + zm ny)

ru ze 40%

24, 31 ha
2, 45 ha
11, 90 ha
38, 66 ha

Zastav no..........................14, 35 ha z 38, 66 ha, tj. 37, 1 %
Nezastav no......................24, 31 ha z 38, 66 ha, tj. 62, 9 %
Lze konstatovat, že zastav né území je ú eln využíváno. Nov vymezené zastavitelné plochy navazují na stávající
zastav né území. Zastavitelné plochy odpovídají svou velikostí p edpokládanému vývoji obyvatel a pot ebám obce.
Zastavitelné plochy lze dob e napojit na dopravní a technickou infrastrukturu.
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j)

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
ZPF a PUPFL

ZEM
LSKÝ P DNÍ FOND
Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.
Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu ÚP nebudou v zásad ovlivn ny
hydrologické pom ry.
Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské p dy.
íklad kódu BPEJ : 7.47.12
7
klimatický region,
47
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
12
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy
Charakteristika zem lských p d v ešeném území
1) Hranice klimatických region
Kód regionu:
7
Symbol regionu:
MT 4
Charakteristika regionu :
mírn teplý, vlhký
Pravd podobnost suchých vegeta ních období:
5 - 15
Pr
rná ro ní teplota ve °C:
6-7
Pr
rný ro ní úhrn srážek v mm:
650 - 750
Suma teplot nad 10°:
2200 - 2400
Vláhová jistota :
10
2) P dní jednotky v ešeném území
HPJ 14

Luvizem modální, hn dozem luvické v etn slab oglejených na sprašových hlínách
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou p ím sí, st edn
žké s t žkou spodinou, s p íznivými vláhovými pom ry

HPJ 46

Hn dozem luvické oglejené, luvizem oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, st edn
žké, ve spodin t žší, bez skeletu až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení

HPJ 47

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem oglejené na svahových (polygenetických)
hlínách, st edn t žké, ve spodin t žší až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení

HPJ 52

Pseudogleje modální, kambizem oglejené na leh ích sedimentech limnického tercieru (sladkovodní
svrchnok ídové a tercierní uloženiny), asto s p ím sí eolického materiálu, zpravidla jen slab
skeletovité, zrnitostn st edn t žké leh í až lehké, se sklonem k do asnému p evlh ení

HPJ 53

Pseudogleje pelické planické, kambizem oglejené na t žších sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), st edn t žké až t žké, pouze ojedin le st edn
skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamok ené

HPJ 54

Pseudogleje pelické, pelozem oglejené, pelozem vyluhované oglejené, kambizem pelické
oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mo ského neogenu a flyše a jílovitých
sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), t žké až velmi
žké, s velmi nep íznivými fyzikálními vlastnostmi

HPJ 67

Gleje

modální

na

r zných

substrátech

asto vrstevnat uložených, v polohách širokých
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depresí a rovinných celk , st edn t žké až t žké, p i vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, t žko odvodnitelné
3) Charakteristika t íd ochrany
I.
Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze
výjime , a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby
zásadního významu.
II.
Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen
podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
III.
Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní
schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu.
IV.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V.
Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U t chto
d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany, s výjimkou
vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ kombinace
klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí zem lské p dy ve smyslu
zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
Výpo et záboru koridoru - plochy pro dopravní infrastrukturu
Typ koridoru:
obchvat zastav ného území, homogenizace a nová komunikace - silnice I. t ídy
Plocha vymezeného koridoru:
71,39ha
Délka osy:
d = 6 000m
edpokládaná ší ka komunikace: 11,5m
edpokládaná pr
rná ší ka v etn zá ez , násyp a p íkop : š = 20m
Výpo et:
d x š = 6 000 x 20 = 120 000m² = 12ha, tj. 16,8% z vymezené plochy pro dopravní infrastrukturu

Zábor nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor ZPF
(ha)

B-1

Plocha bydlení

0,56

0

0,56

0,56

0

0

0

0

0,52

0,04

0

0

B-2

Plocha bydlení

0,28

0

0,28

0,28

0

0

0

0

0

0,28

0

0

2,01

0

0

0

0

0

2,01

0

0

0

0,04

0

0

0

0

0,04

0

0

0

0

0

0,13

0

0

0,13

0

0

Ozna ení lokality

Celková vým ra
lokality (ha)

Zábor, který byl již schválen v platné ÚPD (u celé nebo ásti plochy)

B-3

Zp sob využití plochy

Plocha bydlení

B-4

Plocha bydlení

B-5

Plocha bydlení

2,18

0

2,18

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,17

0

0,17

0,17

0

0

0

0

0

0,17

0

0

0,16

0

0,16

0,16

0

0

0

0

0

0,16

0

0

0,18

0

0

0

0

0

0,01

0,17

0

0

0,19

0

0

0

0

0

0,19

0

0

0

0

0,75

0

0

0

0,75

0

0,07

0

0

0

0

0

0,07

0

0

1,63

0,34

0,51

0,23

1,12

0,11

Celkový zábor ZPF
(ha)

Zábor nezem lských
ploch (ha)

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality (ha)

Ozna ení lokality
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

0

0

0

0,04

0

0

0

0,04

V.

B-6

Plocha bydlení

0,17

0

0,17

0

0

0

0,17

0

0

0,17

0

0

B-7

Plocha bydlení

0,29

0

0,29

0,29

0

0

0

0

0

0,29

0

0

B-8

Plocha bydlení

0,79

0

0,79

0,79

0

0

0

0

0

0,79

0

0

0,52

0

0,52

0,52

0

0

0

0

0

0,52

0

0

B-9

Plocha bydlení

0,96

0

0,96

0,96

0

0

0

0

0

0,96

0

0

B-10

Plocha bydlení

1,35

0

1,35

1,35

0

0

0

0

0

0,48

0,87

0

B-11

Plocha bydlení

1,52

0

1,52

1,52

0

0

0

0

0

0

1,52

0

B-12

Plocha bydlení

0,74

0

0,74

0

0

0

0,74

0

0

0,72

0,02

0

1,18

0

1,18

0

0

0

1,18

0

0

0,63

0,55

0

B-13

Plocha bydlení

0,61

0

0,61

0

0

0

0,61

0

0

0,61

0

0

B-14

Plocha bydlení

5,11

0

5,11

5,11

0

0

0

0

4,70

0,41

0

0

B-15

Plocha bydlení

3,89

0

3,89

3,01

0

0

0

0

0

3,01

0

0

0

0

0

0,88

0

0

0,88

0

0

B-16

Plocha bydlení

1,03

0

1,03

1,03

0

0

0

0

0

1,03

0

0

B-17

Plocha bydlení

0,34

0

0,34

0

0,34

0

0

0

0

0,34

0

0

B-20

Plocha bydlení

0,54

0

0,54

0,54

0

0

0

0

0

0

0,54

0

B-21

Plocha bydlení

0,98

0

0,98

0

0

0

0,98

0

0

0,54

0,44

0

B-22

Plocha bydlení

1,18

0

1,18

0

0

0

1,18

0

0

0

1,18

0

B-23

Plocha bydlení

0,36

0

0,36

0

0

0

0,36

0

0

0,25

0,11

0

B-24

Plocha bydlení

1,83

0

1,83

1,83

0

0

0

0

0

1,16

0,67

0

Zábor nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor ZPF
(ha)

Plochy bydlení celkem

28,71

0,74

27,97

20,38

0,57

0

7,02

0

5,22

15,7

7,05

0

Plochy bydlení celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

18,23

0,51

17,72

12,74

0,19

0

4,79

0

4,70

6,56

6,46

0

Plochy bydlení celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

10,48

0,23

10,25

7,64

0,38

0

2,23

0

0,52

9,14

0,59

0

0,37

0

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0,37

0

0

0,37

0

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0,37

0

0

Plochy ob anského vybavení celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ob anského vybavení celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0,37

0

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0,37

0

0

0,30

0

0,30

0,30

0

0

0

0

0,30

0

0

0

0,64

0,03

0,61

0,61

0

0

0

0

0,08

0,53

0

0

0,07

0

0,07

0,07

0

0

0

0

0,07

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0

0,03

0

0

0,03

0

0

Ozna ení lokality

Celková vým ra
lokality (ha)
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OV-1

Zp sob využití plochy

Plocha ob anského vybavení

Plochy ob anského vybavení celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

VP-1

Plocha ve ejných prostranství

VP-2

Plocha ve ejných prostranství

VP-3

Plocha ve ejných prostranství

0,12

0,07

0,05

VP-4

Plocha ve ejných prostranství

0,16

0

0,16

0,16

0

0

0

0

0

0,16

0

0

VP-5

Plocha ve ejných prostranství

0,27

0

0,27

0,27

0

0

0

0

0

0,27

0

0

VP-6

Plocha ve ejných prostranství

1,69

0,20

1,49

0

0

0

1,49

0

0

1,49

0

0

VP-7

Plocha ve ejných prostranství

0,09

0

0,09

0,09

0

0

0

0

0

0,09

0

0

Zábor nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor ZPF
(ha)

VP-9

Plocha ve ejných prostranství

0,35

0

0,35

0,35

0

0

0

0

0

0

0,35

0

VP-10

Plocha ve ejných prostranství

1,06

0

1,06

0

0

0

1,06

0

0

1,06

0

0

VP-11

Plocha ve ejných prostranství

0,15

0

0,15

0,15

0

0

0

0

0

0,15

0

0

2,12

0

2,12

2,12

0

0

0

0

0,52

1,60

0

0

0,69

0

0,69

0,61

0

0

0

0

0

0,61

0

0

0

0

0

0,08

0

0

0,08

0

0

0,82

0,08

0,74

0

0

0

0,74

0

0,01

0,73

0

0

0,44

0,11

0,33

0

0

0

0,33

0

0,19

0,14

0

0

Ozna ení lokality

Celková vým ra
lokality (ha)
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VP-12

Zp sob využití plochy

Plocha ve ejných prostranství

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

VP-13

Plocha ve ejných prostranství

VP-14

Plocha ve ejných prostranství

0,21

0

0,21

0,21

0

0

0

0

0

0,21

0

0

VP-15

Plocha ve ejných prostranství

0,68

0

0,68

0,68

0

0

0

0

0

0

0,68

0

VP-16

Plocha ve ejných prostranství

0,47

0

0,47

0,47

0

0

0

0

0

0,27

0,20

0

VP-17

Plocha ve ejných prostranství

0,14

0

0,14

0

0

0

0,14

0

0

0,02

0,12

0

VP-18

Plocha ve ejných prostranství

0,06

0

0,06

0

0

0

0,06

0

0

0

0,06

0

VP-19

Plocha ve ejných prostranství

0,15

0

0,15

0

0

0

0,15

0

0

0

0,15

0

Plochy ve ejných prostranství celkem

10,68

0,49

10,19

6,11

0

0

4,08

0

1,17

7,46

1,56

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

8,85

0,31

8,54

4,90

0

0

3,64

0

0,91

6,42

1,21

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

1,83

0,18

1,65

1,21

0

0

0,44

0

0,26

1,04

0,35

0

12,00
(71,39)

0,32
(1,88)

11,68
(69,51)

7,64
(45,47)

0

0

0

0

0,57
(3,39)

5,99
(35,64)

0,58
(3,45)

0,50
(2,99)

DI.

Plocha dopravní infrastruktury

D12/1

Celkový zábor ZPF
(ha)

Zábor nezem lských
ploch (ha)

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality (ha)

Ozna ení lokality
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(+ ást PUPFL)
- zapo ítáno 16,8% (z celkové
vým ry lokality)

Plochy dopravní infrastruktury celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

4,04
(24,04)

0

0,19
(1,15)

0,06
(0,33)

3,79
(22,56)

0

12,0

0,32

11,68

7,64

0

0

4,04

0

0,76

6,05

4,37

0,50

Plochy dopravní infrastruktury celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

12,0

0,32

11,68

7,64

0

0

4,04

0

0,76

6,05

4,37

0,50

Plochy dopravní infrastruktury celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

0,01

0,01

0

0

0

0,01

0

0

0

0,01

0

Plochy technické infrastruktury
celkem

0,02

0,01

0,01

0

0

0

0,01

0

0

0

0,01

0

Plochy technické infrastruktury celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

0,02

0,01

0,01

0

0

0

0,01

0

0

0

0,01

0

Plochy technické infrastruktury celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TI-1

Plocha technické infrastruktury

VS-1

Plocha výroby a skladování

2,41

0,31

2,10

0

0

0

2,10

0

0

2,10

0

0

VS-2

Plocha výroby a skladování

1,14

0

1,14

0

0

0

1,14

0

0

1,14

0

0

Plochy výroby a skladování celkem

3,55

0,31

3,24

0

0

0

3,24

0

0

3,24

0

0

Plochy výroby a skladování celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

2,41

0,31

2,10

0

0

0

2,10

0

0

2,10

0

0

Celkový zábor ZPF
(ha)

Plochy výroby a skladování celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

Zábor nezem lských
ploch (ha)

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality (ha)

Ozna ení lokality
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1,14

0

1,14

0

0

0

1,14

0

0

1,14

0

0

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

SV-1

Plocha smíšená výrobní

4,10

0,02

4,08

4,08

0

0

0

0

0

4,02

0,06

0

SV-2

Plocha smíšená výrobní

17,18

0,10

17,08

17,08

0

0

0

0

0

0

17,08

0

SV-3

Plocha smíšená výrobní

2,80

0

2,80

2,80

0

0

0

0

0

0

2,79

0,01

SV-4

Plocha smíšená výrobní

5,53

0,1

5,43

5,43

0

0

0

0

0

0

2,57

2,86

Plochy smíšené výrobní celkem

29,61

0,22

29,39

29,39

0

0

0

0

0

4,02

22,5

2,87

Plochy smíšené výrobní celkem
- nový zábor p dního fondu v ÚP

29,61

0,22

29,39

29,39

0

0

0

0

0

4,02

22,5

2,87

Plochy smíšené výrobní celkem
- zábor, který byl již odsouhlasen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem (k. ú. Št pánovice)

84,94

2,09

82,85

63,89

0,57

0

18,39

0

7,15

36,84

35,49

3,37

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

71,12

1,68

69,44

54,67

0,19

0

14,58

0

6,37

25,15

34,55

3,37

Celkem zábor, který byl již odsouhlasen

13,82

0,41

13,41

9,22

0,38

0

3,81

0

0,78

11,69

0,94

0
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ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
i zpracování územního plánu bylo hledáno nejvýhodn jší ešení jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska
ostatních obecních zájm . Po et obyvatel má v obci mírn stoupající tendenci. O ekává se zejména nár st požadavk
na trvalé bydlení, podnikání, výrobu a skladování. Lokality jsou do územního plánu navrhovány s ohledem jak na
majetkoprávní vztahy, dopravní a technickou infrastrukturu, tak i s ohledem na zábor ZPF.
Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozd lit do t ech skupin s obecným koncep ním zd vodn ním:
První velkou skupinu tvo í zábory ZPF, které byly již schválené v sou asn platném ÚPO Št pánovice.
Ve výše uvedené tabulce zvýrazn no šediv . Veškeré plochy odsouhlasené v sou asn platném ÚPO Št pánovice
byly z hlediska záboru ZPF p ehodnoceny. Velká ást t chto ploch byla v pr hu platnosti ÚPO Št pánovice
zastav na novou výstavbou (p edevším objekty pro bydlení). Zbývající plochy byly znovu posouzeny a vyhodnoceny
a v níže uvedené tabulce zd vodn ny.
Druhou skupinu tvo í nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec sou asn platného ÚPO Št pánovice
z d vod koncepce rozvoje a pot eb obce Št pánovice.
Do této skupiny lze zahrnout požadavky na nové zábory ZPF z hlediska rozši ování funk ní plochy bydlení. Tyto
plochy byly v návrhu dopln ny z d vod požadavk vlastník pozemk , požadavk obce a z d vod ucelení
zem lsky obd lávaných ploch. Navrženou silni ní p eložkou (viz další od vodn ní) došlo k odd lení ásti
zem lsky využívaných ploch. V návrhu územního plánu byly tyto plochy logicky p azeny ke stávajícímu
zastav nému území. Dále lze do této skupiny za adit plochy pro výrobu a sklady. V požadavku na rozší ení
ploch pro toto funk ní využití jsou zahrnuty plochy s konkrétním zám rem a reálným investorem pro
výstavbu výroby balení pitné vody. Lokalita je vázána na pr zkumné vrty a áste né vlastnictví pozemk . Na
tuto lokalitu je zpracována projektová dokumentace k ÚR na stá írnu balené vody. Skute nost, že investor
uhradil p evážnou ást ÚP není sice d vodem k zapracování a ke kladnému vyhodnocení, jde však pouze o
znalost této informace. V návaznosti na tuto lokalitu byly potom dopln ny další plochy pro výrobu a sklady,
které se nacházejí v proluce mezi stávající výrobou betonových prvk CZ NORD a uvažovanou stá írnou pitné
vody.
Z hlediska širších vazeb lze konstatovat, že navržené plochy leží
v rozvojové ose Severovýchodní Jind ichohradecká N-OS7. D vodem vymezení této rozvojové osy je stávající rozvoj socioekonomických aktivit
edevším do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na ve ejnou technickou
infrastrukturu, tedy zejména v návaznosti na T ebo .
Umíst ní ploch pro výrobu v této lokalit má velký význam z hlediska možností navrhované výstavby, která se
nachází sou asn na dopravní koridoru nadregionálního významu tvo eného silnicí I/34 a sou asn na hranici CHKO
ebo sko, nebo p esn ji p ed tímto významným chrán ným územím. Navržená lokalita tak dává možnosti
pr myslového využití, které je v samotné chrán né oblasti velmi problematické. Z tohoto d vodu jsou také do této
plochy situovány výrobní plochy vyžívající písk z T ebo ské oblasti a sou asn využívající výborné dopravní
napojení. P íkladem je budoucí výrobna betonových prvk CZ NORD, která je ve výstavb a stávající firma BEST na
betonové výrobky a dlažbu. Navrhované plochy výroby jsou velmi pot ebné i z hlediska zajišt ní rozvojových ploch
pro tyto stávající firmy.
etí skupinu tvo í se samostatným zd vodn ním zábor ZPF pro navrhovanou silni ní p eložku silnice I/34
eské Bud jovice – T ebo ) viz zd vodn ní po jednotlivých lokalitách.
Podrobn jší zd vodn ní a popis návrh po jednotlivých lokalitách je v kapitole g) komplexní zd vodn ní
ijatého ešení a vybrané varianty, v etn vyhodnocení p edpokládaných d sledk tohoto ešení, zejména ve vztahu
k rozboru udržitelného rozvoje území - Zd vodn ní zastavitelných ploch a dále v kapitole i) vyhodnocení ú elného
využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch.
Záv r:
V návrhu ÚP Št pánovice byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. Byl kladen d raz na
maximální využití pozemk v zastav ném území obce, proluk a nedostate
využívaných pozemk . V p ípadech,
kdy došlo nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších
edpis .
sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu (DI.D12/1) kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního
plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny
zem lskému a lesnímu p dnímu fondu.
PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCE LESA
Cílovým úkolem je zvyšování podílu p vodních d evin v lesních porostech všech v kových skupin a zvýšení
odolnosti porost . P i obnov porost by samoz ejm nem ly být používány nep vodní d eviny. Je na lesních
hospodá ích upravit hospodá ské plány v souladu s doporu eními a respektovat tak zkvalitn ní životního prost edí.
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V ešeném území obce Št pánovice se nacházejí hospodá ské lesy. Mezi okrajem lesních pozemk
novými stavbami je nutno ponechat volný prostor minimáln 25m.

a

V návrhu ÚP Št pánovice je uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkce lesa.
NAVRHOVANÝ ZP SOB VYUŽITÍ A
ZD VODN NÍ

LOK. .

Plocha dopravní infrastruktury
Návrh koridoru pro p eložku silnice I. t ídy
I/34. Zábor je nezbytný z d vodu
nevyhovujících parametr o odvedení
tranzitní dopravy z obce Št pánovice. Jedná
se o nadmístní zám r rozvoje dopravní
DI.D12/1 infrastruktury v Jiho eském kraji. Jiná
varianta p eložky I/34 v ešeném území
Št pánovice je realiza
a ekonomicky
nevýhodná. Ve skute nosti dojde k zábor
pouze v ší ce t lesa navrhované p eložky.
Nevyužité pozemky budou vráceny lesnímu
dnímu fondu.

VÝM RA
(ha)

DRUH
POZEMKU

KATASTR.
ÚZEMÍ

ÍSLO
PARCELY

5,64

lesní plocha

Št pánovice

2728/1

V návrhu ÚP Št pánovice jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50m od okraje lesa.
LOK. .

KATASTR. ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

NAVRŽENÝ ZP SOB VYUŽITÍ

SV-1

Št pánovice

Plocha zem

lská

Plocha smíšená výrobní

SV-2

Št pánovice

Plocha zem

lská

Plocha smíšená výrobní

VP-14

Št pánovice

Plocha zem

lská

Plocha ve ejných prostranství

VP-15

Št pánovice

Plocha zem

lská

Plocha ve ejných prostranství

k) rozhodnutí o námitkách v etn jejich od vodn ní rozhodnutí o
námitkách
1.

Jméno:

Obec Št pánovice
Ing. Václav Kopa ka – starosta obce

ipomínka:
a)

Do textové ásti návrhu územního plánu doplnit možnost drobného podnikání i v bytové zástavb za
stanovených podmínek

b)

Protipovod ové opat ení – suchý poldr v JV ásti obce – zakomponovat do územního plánu dle
vydaného platného územního rozhodnutí; oproti návrhu UP posunuto o 1 adu parcel severn ji, jedná
se o parcely v majetku obce

c)

Do nového ÚP opravit trasu nové kanalizace a vodovodu ZTV k Myslivn ; oproti p vodnímu projektu
bylo realizováno o adu parcel západn ji s propojením kanalizace do Lesní ulice

Rozhodnutí:
Námitce je vyhov no.
Od vodn ní:
a)
Drobné podnikání je v p edkládané dokumentaci ÚP umožn no. V odstavci p ípustného využití je
uvedeno : Výstavba objekt pro bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a d je s tímto typem
bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská
vybavenost, administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení,
která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní
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za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury
apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem
využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným
využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele , ve ejná
prostranství.
b)
Námitce je vyhov no. Jedná se o zapracování sou asného stavu dle platného ÚR.
c)
Námitce se vyhovuje. Jedná se o zapracování sou asného provedeného stavu.

2.

Jméno:
Parcela .:

Miluše Frolíková
290

ipomínka:
V ÚP B-12 trvám na stavebním území, ve smyslu p edloženého ÚP.
Rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje.
Od vodn ní:
Návrh je v souladu s požadavkem.
3.

Jméno:

Karel Tomášek
Lucie Tomášková

Adresa: Libínská 308
373 73 ŠT PÁNOVICE
Parcela .:
273,274
ipomínka:
Pokud bude ást ulice Libínská uvedena jako ve ejné prostranství a nebude obnovena p vodní cesta ve vlastnických
hranicích obce, po oplocení našich pozemk , nebude k následujícím pozemk m p ístupová cesta vyhovující ší kou
pro pr jezd automobily. Proto požadujeme celou ulici Libínskou ponechat jako ú elovou komunikaci, aby byl na
všechny následující pozemky zachován p ístup druhou stranou ulice.
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Rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.
Od vodn ní:
Úzké pruhy zelen v navržené ploše pro bydlení jsou nad rámec podrobnosti ÚP a budou v grafické ásti vypušt ny.
Sou asn bude v návrhu ÚP uloženo prov it dot ené území územní studií.
4.

Jméno:
Parcela .:

Ing. Pavel Kindl
2418/5, 2418/8, 2418/6

ipomínka:
V novém návrhu územního plánu obce Št pánovice nesouhlasím se za azením mé parcely . 2418/5 a parcely
sousední 2418/8 do plochy "B". Jelikož se jedná o moji zahradu a ovocné stromy, chci i nadále tento pozemek
využívat jako zem lskou p du, tj. jako zahradu. Možná výstavba nové p ístupové komunikace k plánovanému
prostoru B -19 na parcele sousední (2418/8), jež je nyní za azena do plochy "B" a kterou jsem již vytýkal v minulém
ÚP Št pánovice, je pro m z d vod již d íve uvedených (obava z destruktivních vliv na moji nemovitost)
nep ijatelná.
Rovn ž vytýkám zcela nelogické urbanistické plánování prostoru B -19. Plánovaný prostor hrub zabíhá do volné
polní zem lské plochy (jedná se p edevším o prostor za mojí stodolou). Urbanistické uspo ádání osady Skalice
vychází z obydlí typu zem lských usedlostí (dlouhá chalupa, navazující stodola). Za le ování novodobé výstavby
"satelitního" typu bez jakékoliv návaznosti na prostor (zem lská výroba) v t sné blízkosti starých usedlostí a chalup
by nep ineslo dobrý výsledek urbanistického uspo ádání prostoru. Jako adekvátní ešení navrhuji zmenšit plánovaný
prostor B -19 zhruba do 60 m vzdálenosti od cesty tj. zhruba velikost parcely 2418/6. Jako podmínku však požaduji
tvar p ípadné stavby zcela s ohledem na typ budovaných obydlí v dot eném prostoru- tj. sedlová st echa, obdélníkový
dorys. P i p edstav , že mohou na Skalicích v budoucnu vyr stat další objekty zcela ignorující urbanistický styl
osady (nap . novo stavba mezi domem Borovk a poštovními schránkami), jež nectí ani tvar ani sklon st echy
okolních dom , m opravdu jímá hr za. Takovéto nevkusné novostavby jist "pot ší" oko každého cykloturisty, který
pojede po nedaleké cyklostezce a bude se sem "rád" vracet. Navrhuji tímto zapracování t chto podmínek pro
veškerou výstavbu do plánovaných prostor k zástavb v celé osad Skalice.
Rozhodnutí:
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Námitce se vyhovuje.
Od vodn ní :
ešení samotného p íjezdu je nad rámec podrobnosti ÚP Št pánovice. Navržený pozemek byl však projektantem
uvažován pro zv tšení pozemku u stávajícího rodinného domu. Po vyslovení nesouhlasu vlastníka je doporu eno
navrženou plochu B 19 vypustit.
Námitce na zmenšení i vypušt ní pozemek B19 bude vyhov no.

Námitce bude áste
vyhov no.
Od vodn ní:
Plocha B 20 bude zmenšena a odsazena od stávající nemovitosti. ást navržené plochy na pozemku k. 2421 v kú
Št pánovice bude z d vodu nesouhlasu vlastníka vypušt na.
Požadavek na regulování tvaru st echy a tvaru p dorysu budovy je nad rámec podrobnosti ÚP. V této ásti námitky
nelze požadavku vyhov t.
5.

Jméno:
Mgr. Pavel Kindl
Adresa: Št pánovice 289
373 73
Parcela .:
2419/2, 2429/2, 2421, 2418/1

ipomínka:
Rád bych uplatnil p ipomínku k plánovanému prostoru výstavby na Skalicích - prostor B - 20. Dot ený prostor, jenž
vypl uje prostor mezi mým RD ( .parc.2419/2) a RD Tla il (dnes Pavlí ) ( .parc.2429/2) se mi jeví jako
nevhodný pro možnou výstavbu RD z d vodu podmá ení celého prostoru cca 30 m od obecní cesty sm rem k lesu. S
uvedeným návrhem -za azením do zastavitelné plochy proto nesouhlasím. Stávající plochu každoro , a to
opakovan , zaplavuje p ívalová deš ová voda z pole. Navíc jsou zde sloupy elektrického vedení a meliorace.
Domnívám se, že lov k by nem l (principieln ) budovat svá obydlí tam, kde hrozí možné zatopování zahrad a
objekt . Pro obec by tak vzniklo další riziko zatopování objekt ob an a s tím i možná další finan ní zát ž pro obec.
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Navrhuji proto, zrušit stávající návrh B - 20 pro výstavbu a ponechat jej k zem lskému využití, p ípadn
naplánovat drobnou vodní plochu/reten ní nádrž vedle cesty. V navrhovaném prostoru B -20 vlastním parcelu .2421
-navržená ást této parcely je velkou ást roku stále pod vodou a zem lsky lze velmi t žko obd lávat. Spíše by se
zde dalo uvažovat o malém rybní ku. Tuto parcelu chci v budoucnu využívat k zem lským (v ela ským) ú el m,
což by v p ípad ur ení parcel k výstavb RD nemuselo být pozitivn vnímáno p ípadnými obyvateli nových dom v
sousedství. Pokud by snad mohla být naplánována ást mého pozemku ( .parc.2421) k zástavb , uvítal bych za adit
prostor vedle mého RD zcela zrcadlov s mým RD a garáží, tj. ladila prostorov k RD. Jako nep ijatelné ešení bych
však považoval pouhé rozší ení stávajícího prostoru B-20 sm rem dál od cesty k lesu.
Dále bych cht l projevit sv j nesouhlas s urbanistickou koncepcí prostoru B -19 a požaduji jej zmenšit. Opticky a
urbanisticky se mi nejeví jako správné ešení nahustit výstavbu do prostoru mezi dva domy ( .parc.381, .parc.98), i
rozši ovat zastavitelnost území hluboko od obecní cesty ( .parc.2418/1). Osada Skalice je prostor roztroušených
objekt na v tším území, nevidím proto koncentrovanou satelitní výstavbu m stského typu jako správné ešení.
kuji za projednání.
Rozhodnutí:
Dtto bod 4.
6.

Jméno: Ing. Št pán Bláha
Parcela .:
282

ipomínka:
Nesouhlasím se zapojením pozemku p .. 282, kú. Št pánovice, mezi pozemky uvažované územním plánem pro
výstavbu z t chto d vod .
Pozemek je v sou asné dob využívány jako zem lská p da s programem pastevectví a lokálního zem lství. Z
vodu velkého množství rozvojových ploch pro výstavbu, které ur uje navrhovaný územní plán, není nutností
pozemky, které jsou zem lskou p dou m nit na stavební. Pozemky, které jsme spolu s rodinou v uvedené lokalit
zakoupili z d vodu využití jejich stávající funkce a na kterých máme plán pokra ovat s jejich dosavadním využitím
pro p ípravu biopotravin a chovu úm rného po tu hospodá ských zví at, pro který jsme pozemky zakoupili. Zm nou
územního plánu v této oblasti by legitimn došlo ke st etu dvou neslu itelných funk ních využití ploch. P i honb za
novými stavebními parcelami by nem la být potla ena možnost stávajícího využití pro vytvá ení biopotravin.
Uvažované pozemky jsou napojitelné na komunika ní systém pouze za p edpokladu odkoupení ásti našich pozemk
pro vybudování místní ú elové komunikace. Vzhledem k tomu, že neuvažujeme o zm
využití stávajících pozemk
op t tvrdíme, že pozemky na komunikaci a inženýrské sít neprodáme. Není tedy možné uvažovat v této lokalit s
vybudováním komunikace, která by umož ovala vznik základní technické vybavenosti pro novou lokalitu. V
sou asné dob je z navržené plochy více než osmdesát procent v majetku vlastníka/ uvažujících o využití pro
zem lství. Vzhledem k tomu, že pro zástavbu nelze využít více než osmdesáti procent pozemk je z ekonomického
hlediska nevhodné vybudovat komunikaci. Na tuto skute nost navazují velmi neefektivní další náklady zat žkávající
obecní rozpo et, jako je údržba komunikace v zimním období, osv tlení komunikace a b žné opravy.
Záv rem lze konstatovat, že návrh lokality do územního plánu pro výstavbu rodinných dom , kde je p edem patrno z
reakce majitel , že více jak osmdesát procent s tímto záv rem nesouhlasí je naprosto nevhodné. Na druhé stran v
pr hu projednávání územního plánu bylo mnoho lokalit, kde majitelé požadovali zapracování svých pozemk do
rozvojových ploch a byly jejich žádosti zamítnuty.
S velkým záborem zem lského p dního fondu byl v pr hu zpracování územního plánu ud len n kolikrát
nesouhlas a nadm rné plochy byly zmenšovány. I tak se však navzdory opakovaným písemným nesouhlas m dostaly
pozemky, které z majetkových hledisek nelze investovat, majitelé s návrhem nesouhlasí a v budoucnu hrozí st et
zájm , (nap íklad mezi chovateli v el a bydlením). Navrhujeme, aby v územním plánu došlo s v domím nesouhlasu
vlastník k p ehodnocení tohoto neekonomického návrhu, který m ní využitelnost pozemk sm rem proti zachování
zem lské p dy, na které v tšinový vlastník trvá.
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Rozhodnutí:

Námitce není vyhov no.
Od vodn ní:
Obec požaduje v dané lokalit realizovat bytovou výstavbu dle platné ÚPD, která je v rozporu v námitce
s požadovaným intenzivním využitím živo išné výroby.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená plocha je z p evážné ásti v dosud platné ÚPD zapracována jako plocha
pro bydlení je velmi složité bez ešení finan ních náhrad tyto plochy vrátit zp t do ZPF. Sou asnému
zem lskému využití návrh územního plánu nebrání.
Z urbanistického hlediska není zástavba na tomto pozemku nutná. Pro nesouhlas vlastníka doporu uje projektant
lokalitu vypustit.
Z d vodu komplexního ešení celého území a následného zpracování územní studie je námitka zamítnuta.
7.

Jméno:

Daniel Kor ák

ipomínka:
Zm na územního plánu – žádost o za len ní chovu ovcí do projednávané zm ny
V p íloze zasílám projekt chovu ovcí zpracovaný zem lským poradcem Ing. Janem Leštinou, CSc., a žádám o
za len ní p edm tného chovu ovcí do územního plánu, tak jak je uvedeno v p iloženém projektu.
Rozhodnutí:
Námitce nelze vyhov t.
Od vodn ní:
Obec požaduje v dané lokalit realizovat bytovou výstavbu dle platné ÚPD, která je v rozporu v námitce
s požadovaným intenzivním využitím živo išné výroby.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená plocha je z p evážné ásti v dosud platné ÚPD zapracována jako plocha
pro bydlení je velmi složité bez ešení finan ních náhrad tyto plochy vrátit zp t do ZPF. Sou asnému
zem lskému využití návrh územního plánu nebrání.

8.

Jméno:

Monika Muchnová
Roman Muchna
Adresa: T ebo ská 302
ŠT PÁNOVICE
Parcela .:
403/1, 403/2
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ipomínka:
Z d vodu zamýšlené zm ny užívání budovy garáže na prostory k podnikání (dílna) na pare. st. 403/1 a pare. st. 403/2
v k. ú. Št pánovice u eských Bud jovic, která je v našem vlastnictví (SIM), žádáme tímto o takovou úpravu
zpracovávaného územního plánu obce, aby na jejím základ bylo možno žádat p íslušný stavební ú ad o rekolaudaci
výše uvedené budovy garáže na prostory pro drobnou podnikatelskou innost. P íslušný stavební ú ad v sou asné
dob tuto rekolaudaci odmítá práv na základ územního plánu, kterým je celé území ur eno pouze pro bytovou
výstavbu.
Rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.
Od vodn ní:
Na požadované ploše 403/1 a 402/2 bude umožn no podnikání. Rozsah innosti bude omezen na maximální hranici
s možností narušení životního prost edí - hranici pozemk vlastníka podnikaní. Sou asn bude podnikatelská innost
podmín na kladným vyjád ením MM B. - odboru dopravy a policií R z d vodu vjezdu na silnici I/34.
9.

Jméno:
So a Voláková
Adresa: Kostelec u K ížk 131
251 68 KAMENICE
Parcela .:
2000, p. 46

ipomínka:
Žádám o za azení do p ipravovaného územního plánu Obce Št pánovice parcelu . 2000 u zem lské usedlosti p.
46 ve Št pánovicích, Skalicích jako pozemek pro bytovou výstavbu – pro jeden rodinný d m.
j otec Jan Jasan pocházel z uvedené usedlosti a ráda bych se do obce svého otce vrátila (pop ípad moje d ti) a
postavila na uvedené parcele nízkopodlažní rodinný d m p ízemní, pop ípad p ízemní s podkrovím.
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Rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.
Od vodn ní:
Jedná se o pozemek ve volné krajin bez možnosti napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.
Pozemek je zcela v ochranném pásmu lesa.
10.

Jméno:
ra Turková
Adresa: Lu ní 207
373 73 ŠT PÁNOVICE
Parcela .:
1819

ipomínka:
Žádám o za azení pozemku p. .1819 do územního plánu výstavby, jako stavební pozemek. Nesouhlasím s návrhem
ÚP, aby na ásti mého pozemku p. .1819 byla „ve ejná zele “ /VP-17/ a trafostanice /T-15/ Žádám, aby i tato ást
byla za azena jako stavební parcela, jak bylo dohodnuto na minulém ve ejném jednání o územním plánu. V
sou asném návrhu jsou chybn uvád ny skute nosti, na pozemku není trvalý travní porost, ani vzrostlé stromy. Na
zve ejn ném návrhu ÚP je vyzna ená ást k výstavb zcela nevyhovující, nelze zde nic postavit, tím je pozemek
znehodnocen. Souhlas s VP-17 a T-15 nedám.
Rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.
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Od vodn ní:
Zám r byl již zvažován v pr hu zpracování návrhu. V sou asné dob je historickým vývojem v terénu nep ehledná
dvojitá „T“ k ižovatka. Ponecháním ve ejného prostoru na posuzovaném pozemku je sou asn ponechána i možnost
v budoucnu vytvo it vst ícnou k ižovatku.
11.

Jméno:

Štefan Janošik
Parcela .:

Jana Janošíková
309/2

ipomínka:
Tímto Vás žádám o úpravu v územním plánu na pozemku . 309/2 v KÚ obce Št pánovice, a to tak, aby
pozemek nebyl veden jako ve ejné prostranství z d vodu oplocení pozemku. Jedná se o okrajovou ást obce a
došlo již k dv ma p ípad m vykradení garáže. Dále se kolem domu voln pohybují psi, který zne iš ují a ni í
okolí domu a tudíž je nutná výstavba oplocení.
Rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.
Od vodn ní:
Jedná se o lokalitu v sou asné dob s provedenou protipovod ovou hrází PVO3, kterou je nezbytné dokon it o
zabezpe ovací prvky zpevn ní návodní strany a vybudování bezpe nostního p elivu.
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12.

Jméno:

Miroslav Adamec

Adresa: Nad Rybníkem 271

Jméno: Zden k Leština
Adresa: Barákova 214

373 73 ŠT PÁNOVICE
Parcela .:

506 01 JI ÍN

1824/1, 1824/2

ipomínka:
ást parcel 1824/1 a 1824/2 v našem spoluvlastnictví je v p ipravovaném územním plánu ur ena jako ve ejná
zele . S tímto ur ením nesouhlasíme.
Žádáme o za azení parcely 1824/1 jako zahradu s možností stavby zahradní chaty.
Rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.
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Od vodn ní:
Zám r byl již zvažován v pr hu zpracování návrhu. V sou asné dob je historickým vývojem v terénu nep ehledná
dvojitá „T“ k ižovatka. Ponecháním ve ejného prostoru na posuzovaném pozemku je sou asn ponechána i možnost
v budoucnu vytvo it vst ícnou k ižovatku.
13.

Jméno:

Ji í Bicenc

Adresa: Št pánovice 279
Parcela .:

485/1

ipomínka:
Žádám obecní úžad Št pánovice o za azení parcely

íslo 485/1 do rozší eného územního plánu K.Ú.

Št pánovice.
Rozhodnutí:

Námitce nebude vyhov no.
Od vodn ní:
Požadovaný pozemek k zapracování do ÚP je ve volné krajin , nenavazuje na sou asn zastav né území. áste
zasahuje do koridoru navrhovaného silni ního obchvatu. Zapracováním do ÚP by se dále zv tšilo procento nov
zastavitelných ploch, které je v p edkládaném ÚP dosti veliké.
14.

Jméno:

Jan Nekula

Parcela .:

205/17, 205/22, 205/20, 205/1

ipomínka:
a)
Dle ÚP je vedena p es dot enou parcelu kanalizace (viz p iložený obrázek „parcela_205_17_Nekulovi“)
z východní strany. Toto neodpovídá skute né situaci, kdy byla provedena zm na a kanalizace je vedena v komunikaci
na západní stran parcely – tzn. v parcele 205/22, 205/20 – viz p iložený obrázek „Katastrální mapa“ (navazující na
ulici K Myslivn ) a tudíž dot enou parcelu v bec nezasahuje
b)
ÚP obsahuje stále pouze p vodní podobu parcely 205/1 a nikoliv sou asný stav, kdy je tato parcela
rozd lena na díl í parcely (205/17, 205/18, 205/19 205/20 atd.)
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Rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.
Od vodn ní:
Kanalizace bude zakreslena dle skute ného provedeného stavu nad platnou katastrální mapou.
Viz požadavek obce v bod 1.
15.

Jméno: Václav Liška
Adresa: Št pánovice 307
Parcela .:
275/1

ipomínka:
Nesouhlasím se ší kou ve ejného prostranství na parcele . 275/1, navrhuji pás ve ejného prostranství podél cesty
rozd lit na ob strany podél cesty rovnom rn .
Rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.
Od vodn ní:
Úzké pruhy zelen v navržené ploše pro bydlení jsou nad rámec podrobnosti ÚP a budou v grafické ásti vypušt ny.
Sou asn bude v návrhu ÚP uloženo prov it dot ené území územní studií.
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16.
Vlastníci:
1) Manželé Daniel Kor ak a Anna Kor áková, oba trvalý pobyt Libínská 249, 373 73 Št pánovice, mající ve SJM
pozemky a stavby vedené v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 383
a
2) Anna Kor áková, trvalý pobyt Libínská 249, 373 73 Št pánovice, výlu ný vlastník pozemku vedeného v
katastru nemovitostí na listu vlastnictví 686
a
3) Anna Bláhová, trvalý pobyt T ebo ská 169, 373 73 Št pánovice, výlu ný vlastník pozemku vedeného v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví 322
4) Anna Bláhová, trvalý pobyt T ebo ská 169, 373 73 Št pánovice a Anna Kor áková,
trvalý pobyt Libínská 249, 373 73 Št pánovice, podíloví spoluvlastníci pozemku vedeného v katastru nemovitostí na
listu vlastnictví 342
(všichni dohromady dále jen „vlastníci pozemk "), podávají v souladu s § 52 odst. 2 zák. . 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „stavební zákon"), dále uvedené námitky proti návrhu územního plánu
Št pánovice.
ipomínka:
(1) Jak na str. 34 územního plánu - textová ást, je uvedeno, v obci je zastav no 14,35 ha z 38,66 ha, tj. 37,1% a
nezastav no 24,31 ha z 38,66 ha, tj. 62,9%. Je sice pravda, že jak se uvádí v textové ásti územního plánu, „Nov
vymezené zastavitelné plochy navazují na stávající zastav né území", nelze však již v rámci ploch nezastav ného
území objektivn usuzovat, že zastavitelné plochy odpovídají svojí velikostí (rozlohou) p edpokládanému vývoji, tj.
nár stu po tu obyvatel a pot ebám obce v rámci udržitelného rozvoje. Není tak z ejm ani zcela objektivní vyjád ení,
že „Zastavitelné plochy lze dob e napojit na dopravní a technickou infrastrukturu" (viz námitky dále), a i kdyby tomu
tak bylo, zvýšení zastav ného území vždy má negativní vliv na zdravé životní podmínky v území (prach, hluk, kou
apod.) a nese sebou pot ebu další technické infrastruktury a ob anské vybavenosti, pokud do obchod , školek, škol
apod. nebudou ob ané dojížd t za pot ebami do jiných obcí. V takovém p ípad však op t dochází k narušení
zdravých životních podmínek z d vodu vyššího hluku, prašnosti, narušení ovzduší z výfukových plyn automobil
apod. V každém p ípad lze usuzovat, že i kdyby došlo k vyššímu využití zastavitelných ploch z d vodu, že noví
zájemci o bydlení v obci se rozhodnou nap . nebo mimo jiné z d vodu p ijatelné ceny zasí ovaných pozemk
napojených na pozemní komunikace, nenajdou však noví obyvatelé v obci pracovní uplatn ní a op t tak dojde k
vyššímu hluku, prašnosti a k narušení ovzduší z výfukových plyn automobil . Obec by tak nem la p ipustit, aby
došlo k stejným chybám v územním plánování, jako na po átku devadesátých let v jiných obcích a m stech v rámci
R, tj. z místa bydlení se lidé p esunují do jiné obce za prací, do škol apod. a následn pak zase zp t.
(2) Již z údaje o nezastav ném území je z ejmé, že tyto plochy bydlení jsou ve vztahu k velikosti obce a jejího
postavení venkovského sídla v daném území, jakož i ve vztahu k obci Lišov p edimenzované, a to na úkor zelen ,
zem lských ploch a ploch ve ejných prostranství.
Lze sice namítat, že pokud nebude o plochy bydlení zájem, nedojde k p ípadným negativním dopad m v zdravých
životních podmínkách nebo jen v menším rozsahu, avšak schválením neobjektivn (nadm rn ) vymezených ploch pro
bydlení dojde nebo m že dojít k právním d sledk m z toho vyplývajícím. Podle § 43 odst. 4 stavebního zákona se
územní plán vydává formou opat ení obecné povahy podle správního ádu s tím, že je sice po schválení
zastupitelstvem obce p ezkoumatelné Nejvyšším správním soudem, avšak soud pouze posuzuje, zdaje soulad
územního plánu se zákonem, zda zastupitelstvo postupovalo v mezích své p sobnosti a pravomoci a zda opat ení
obecné povahy, kterým byl územní plán vydán spl uje formální náležitosti stanovené zákonem.
Pokud by tedy byl územní plán v navržené podob schválen, pak zejména u pozemk vlastník , které podle
územního plánu mají charakter ve ejných prostranství, m že dojít p i jejích pozd jším nesouhlasu p i
postupu podle schváleného územního plánu k vyvlastn ní podle § 170 stavebního zákona s tím, že v takovém
ípade by došlo nebo mohlo dojít k omezení vlastnických práv jakéhokoli vlastníka, kterého by se to týkalo.
Po schválení územního plánu totiž podle judikátu Nejvyššího správního soudu .j. 1 Ao/2009-120, bod VI.
publikovaný pod . 1910/2009 sb. NSS, dostupné na www.nssoud.cz, nelze ze postupovat v rámci procesu tvorby
územního plánu i jeho zm ny, nabídkou vým ny za jiný pozemek.
Konkrétn vlastníci pozemk , jichž se zastavitelné plochy týkají, od vod ují své námitky takto:
(1) Konkrétn se jedná o pozemky vlastník vedené v katastru nemovitostí v k. ú. Št pánovice u eských Bud jovic:

-

pare.
pare.
pare,
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.

. 269 o vým e 4583 m2, dobývací prostor,
. 291 o vým e 1178 m2, trvalý travní porost,
. 296 o vým e 2038 m2, orná p da,
. 298 o vým e 1050 m2, trvalý travní porost,
. 299 o vým e 864 m2, trvalý travní porost,
. 301 o vým e 2456 m2, orná p da,
. 304 o vým e 2679 m2, orná p da,
. 306 o vým e 798 m2, trvalý travní porost,
. 307/4 o vým e 1744 m2, trvalý travní porost,
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ostatní plocha,

které podle návrhu územního plánu mají být stavebními pozemky pro plochy bydlení, a to B-11 a B-12 (§ 4 vyhl. .
501/2006 Sb.) a ve ejným prostranstvím VP-8 (§ 7 vyhl. . 501/2006 Sb.). Uvedené plochy bydlení a ve ejné
prostranství ozna ené v návrhu územního plánu, nacházející se ve východní ásti obce sousedí na západní stran s
areálem ozna eným na koordina ním výkresu VS. V tomto areálu se nachází také objekt stavebn -technicky v
minulosti zkolaudovaný pro chov hospodá ských zví at s tím, že jeho celá kapacita m že být z právního hlediska
kdykoli využívána. V sou asné dob je v objektu zajiš ován chov v tšího po tu hospodá ských zví at (asi 20 ks krav
a 10 prasat) a vzhledem k tomu, že areál se nachází západn od plochy bydlení, docházelo by nebo mohlo docházet z
vodu p evažujícího západního proud ní vzduchu k obt žování ploch bydlení zejména pachy z chovu zví at.
Logicky lze usuzovat, že pokud by podle pot eb trhu byl objekt chovu zví at využíván až do jeho povolené kapacity,
že imise z chovu by byly ješt výrazn jší. P i stávajícím stavu p edm tných pozemk vlastník , kdy jsou ozna eny a
využívány zejména jako trvalý travní porost, není takový p ípadný pach z chovu zví at event. prašnost nikomu na
újmu a nikdo si tak nemá d vod st žovat. Pozd jší stížnosti by tak po zastav ní pozemk byly nebo mohly být
sm ovány od budoucích stavebník , resp. uživatel staveb.
Prostory ur ené k chovu zví at jsou historicky v uvedené lokalit obce povoleny a užívány a je tedy nutno v
návrhu územního plánu s nimi ve vztahu k jiné sousední zástavb uvažovat.
Za azení uvedených ploch do ploch bydlení by bylo již ve fázi územního plánování v rozporu s § 2 a § 3 zák. .
20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, v platném zn ní. Lze uvést, že pokud se na str. 34 územního plánu - textová ást
uvádí, že až dosud je zastav no 37.1% plochy pozemk , že v sou asné dob , jakož i pro následujících hodn let je
dostatek ploch k bydlení a v souladu s § 58 odst. 3 stav. zákona m že být podle rozvoje obce aktualizováno zastav né
území pozd jší zm nou územního plánu. Podle § 58 odst. 1 stav. zákona - „na území obce se vymezuje jedno,
ípadn více zastav ných území". V návrhu územního plánu Št pánovice se vymezuje 24 zastav ných území (B1 až B-24).
K tomu je t eba uvést, že by pozemek pare. . 2777/1 k.ú. Št pánovice u eských Bud jovic, ostatní komunikace,
ostatní plocha, je jako místní komunikace p iléhající k ploše bydlení B-10 a B-11 ve vlastnictví obce Št pánovice,
tato pozemní komunikace by z ízením plochy bydlení musela podle § 9 vylil. . 137/1998 Sb., v platném zn ní,
jakož i § 22 odst. 2 vyhl. . 501/2006 Sb., být rozší ena. Podle vyhlášky totiž nejmenší ší ka ve ejného
prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i
jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 6,5 m. Vzhledem ke skute nosti, že z § 22 vyhl. . 501/2006
Sb., nejsou umožn ny výjimky, je nutno její ustanovení dodržet.
K rozší ení pozemní komunikace by obec musela využít ást pozemk mezujících soused , tj. v p evažující mí e
nás všech vlastník pozemk . Takový postup, tj. event. odkoupení ásti pozemk , v . p edkupního práva, až dosud
obec nevyužila a jako vlastníci pozemk takový postup v sou asné dob odmítáme. Lze proto usuzovat, že by bylo ze
strany obce obcházení zákona, pokud by byl schválen územní plán a teprve v rámci jeho napl ování by p i
nesouhlasu vlastník pozemk s prodejem ásti svých pozemk pro rozší ení místní komunikace, obec mohla
postupovat podle § 170 stavebního zákona, tj. mohla by podat návrh na vyvlastn ní pot ebné vým ry pozemk .
Vlastníci pozemk se za azením svých pozemk do ploch ur ených k bydlení nesouhlasí.
(2) Jak na str. 26 územního plánu Št pánovice - textová ást je uvedeno: „Zbývající, tj. východní ást sídla
Št pánovice leží ve 2. kategorii (st ení riziko) radonového rizika z geologického podloží", zatímco „P evážná ást
správního území obce Št pánovice se nachází v 1. kategorii (nízké) radonového rizika z geologického podloží"
Je tak otázkou, zda do územního plánu za adit plochy bydlení B-10 až B-12 na pozemcích s vyšším výskytem radonu
než v ostatních lokalitách obce, když Radon (Rn-222) je zdraví nebezpe ný prvek, který vzniká radioaktivní
em nou uranu U-238. Pokud by i p esto byl ze strany potenciálních stavebník zájem v uvedeném území stav t, v
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každém p ípad jak pro vlastníky pozemk , tak event. budoucí vlastníky se podle P ílohy . 15 k vyhlášce .
279/1997 Sb., v platném zn ní - Úpravy cen pozemk ocen ných podle § 23 odst. 1 - Tabulka . 1, íslo položky 7 sráží z ceny až 10% (Negativní ú inky okolí - škodlivé exhalace, hluk, ot esy, prach, radon aj.).
(3)
ásti pozemk uvažované v návrhu územního plánu jako ve ejné prostranství VP-8 nejsou rovn ž ve vlastnictví
obce a bylo by ke škod vlastník pozemk , pokud by územním plánem ást jejich pozemk byla využívána práv k
uvedenému ú elu. Takové ásti pozemk jejich vlastník by byly pro jiný ú el nepoužitelné. Lze usuzovat, že
takový postup by byl v rozporu s § 7 odst. 2 vyhl. . 501/2006 Sb., ve které se uvádí, že „Plochy ve ejných
prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných prostranství a další
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných
prostranství". Vlastníci pozemk se za azením ásti svých pozemk do ploch ve ejného prostranství nesouhlasí.
V této souvislosti vlastníci pozemk odkazují na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu j. 9 Ao 2/2009-54, v n mž
soud vyslovil, že „námitkou omezení vlastnických a jiných v cných práv spo ívající v ur ení jiného funk ního
využití pozemk v novém územním plánu obce se soud m že na návrh vlastníka takových pozemk zabývat v ízení
podle § 101 a násl. s. . s. pouze tehdy, vyslovil-H vlastník dot ených pozemk (navrhovatel) v procesu p ijímání a
schvalování nového územního plánu obce své námitky nebo p ipomínky proti novému funk nímu využití pozemk , a
tedy obci umožnil se s t mito výhradami seznámit a reagovat na n prost ednictvím vypo ádání námitek nebo
ipomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona".
(4) Pozemek vlastníka pare. . 269 o vým e 4583 m2 v k. ú. Št pánovice u eských Bud jovic je veden v katastru
nemovitostí jako dobývací prostor, nachází se v záplavové oblasti a je tak stavebn nevyužitelný. Z t chto
vod lze usuzovat, že podle § 19 zák. . 44/1988 Sb., v platném zn ní, podléhá umíst ní staveb a za ízení v
takovém území, které nesouvisí s dobýváním, rozhodnutí p íslušného orgánu podle zvláštních právních p edpis , a to
jen na základ závazného stanoviska orgánu kraje v p enesené p sobnosti.
S ohledem na námitky obsažené v ásti L a II. tohoto podání vlastníci pozemk po izovateli návrhu územního plánu
Št pánovice
navrhují,
aby v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona p ezkoumal návrh územního plánu v ásti související s plochami
bydlení B-11 a B-12 a VP-8, v . TI, a dojde-li podle § 53 odst. 6 stavebního zákona k záv ru, že návrh územního
plánu je v této ásti zejména v rozporu s právními p edpisy nebo v rozporu s požadavky uvedenými v § 53 odst. 4
stav. zákona, aby v ásti B-11 a B-12 a VP-8, v . TI návrh územního plánu zrušil, resp. plochy bydlení, ve ejnou
infrastrukturu a technickou infrastrukturu z návrhu územního plánu vypustil.
Vlastníci pozemk sou asn navrhují, aby plochy B-11 a B-12 a VP-8, v . TI byly ozna eny jako plochy
zem lské Z (§ 14 vyhl. . 501/2006 Sb.), tj. v souladu s jejich sou asným ozna ením v katastru nemovitostí a
vlastníky pozemk konkrétn užívaných jako orná p da nebo trvalý travní porost.
Lze objektivn usuzovat, že takový požadavek vlastník pozemk je také v souladu s ástí textu - od vodn ní návrhu
územního plánu na str. 13 „Ochrana p írodních hodnot a krajinného rázu". V této ásti se totiž mimo jiné k východní
ásti území uvádí, že „Z hlediska ochrany a obnovy p írodních podmínek je nutné ochra ovat i zele rostoucí mimo
les, up ednost ovat geograficky p vodní druhy d evin, podporovat len ní velkých zem lských pozemk , chránit
stávající zele v zem lské krajin …“.
koli i v jiné ásti od vodn ní územního plánu, zejména na str. 4, se
uvádí, že v souladu s § 31 stavebního zákona se klade d raz na ochranu nezastav ného území a zachování ve ejné
zelen , v . zem lského p dního fondu, na str. 16 od vodn ní návrhu územního plánu se k ploše bydlení B-12
uvádí, že „v sou asnosti je tato lokalita zem lsky využívána".
Bez ohledu na od vodn ní návrhu územního plánuje po izovatel povinen zvláštní d raz klást v souladu s § 53 odst. 4
písm. b) stav. zákona práv na ochranu nezastavitelného území, kterým v sou asné dob jsou v uvedené lokalit
pozemky ozna ené a využívané jako trvalý travní porost.
Je rovn ž v cí po izovatele územního plánu a Krajského ú adu Jiho eský kraj, aby po izovatel postupoval podle
Metodického pokynu . 2/2012 .j. : KUJCK/2012/OREG/1 ze dne 10. 4. 2012 Krajského ú adu Jiho eský kraj,
odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic, odd lení územního plánování.
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Lze usuzovat, že v souladu s obsahovým zn ním judikátu Nejvyššího správního soudu 2 Afs 13/2005-60 (718/2005
Sb. NSS), by bylo možno i v této v ci ze strany vlastník pozemk potupovat podle zák. . 82/1998 Sb., v platném
zn ní v p ípad , že p i nesprávném a protiprávním postupu obce v této v ci by došlo ke škod na stran vlastník
pozemk .
Rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje áste .
Od vodn ní:
1)
edložený územní plán má oproti p edchozí variant výrazným zp sobem zmenšené množství navržených
ploch. Vychází z koncepce dnes platného územního plánu tj. p ebírá v tšinu navržených ploch dle platné ÚPD.
Plochy, které jsou navržené pro bydlení pouze uzavírají a dotvá í sou asn zastav né území. P evážné procento
zastavitelných ploch vykázaných v záboru ZPF tvo í plochy pro podnikání. Obec Št pánovice využívá svojí
atraktivní polohu na okraji CHKO T ebo sko, kde jsou s výhodou umis ovány výrobny betonových výrobk .
Obec leží navíc na silnici I/34 a má výborné napojení na dopravu.
2) Navrhované plochy B 10, B 11 a B 12 jsou z v tší ásti již zahrnuty platné ÚPD Št pánovice.
3)
áste
je v blízkosti uvedených ploch vybudována technická infrastruktura.
4) Návrh respektuje vyhlášené OP zem lského areálu a navrhovaná výstavba leží vn tohoto OP.
5) Navržené plochy pro bydlení se nacházejí jenom z ásti ve st edním radonovém riziku. P evážná ást navržené
výstavby lokalit B 10, B 11 a B 12 je na plochách s malým radonovým rizikem. Vzhledem k tomu, že existuje
mnoho technických ešení na zabrán ní pronikání radonu do obytných prostor, lze na t chto plochách umožnit
výstavbu.

6)

7)

V ešeném území lokalit B 10, B 11 a B 12 je p edpokládáno s rozší ením ve ejného prostoru komunikace
etn chodník na zákonem požadovanou ší ku tak, aby byl umožn n p ístup ke všem navrženým plochám ve
smyslu vyhlášky 501/2006 v platném zn ní. Navržená podrobnost v ÚP (komunikace a ve ejný prostor) bude
v grafické ásti vypušt na s tím, že lokality B 10, B 11 a B 12, VP 7, VP 8, VP 9, TI 9 budou podrobn ešeny
územní studii.
Pozemek vlastníka pare. . 269 v k. ú. Št pánovice u eských Bud jovic nesouvisí s lokalitami B 10, B 11 a B
12. V ÚP je vedena tato plocha jako zastav né území – plocha pro bydlení.
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8)

Vlastníci pozemk sou asn navrhují, aby plochy B-11 a B-12 a VP-8, v . TI byly ozna eny jako plochy
zem lské.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené plochy jsou v dosud platné ÚPD zapracovány jako plochy pro bydlení
je velmi složité bez ešení finan ních náhrad tyto plochy vrátit zp t do ZPF. ást vlastník trvá na
ponechání svých pozemk pro výstavbu viz pod 2 tohoto rozhodnutí o námitkách. Sou asnému
zem lskému využití návrh územního plánu nebrání.
Vý ez z dosud platné ÚPD

9)

Vý ez navrženého ešení

Z hlediska Ochrany p írodních hodnot a krajinného rázu lze konstatovat, že se jedná o krajinu zem lsky
intenzivn obhospoda ovanou bez stávající vzrostlé zelen v navrhovaných zastavitelných plochách. Vzrostlá
zele se nachází pouze v zastav ném území ploch pro bydlení a na stávající ploše TI plocha vodárny.
Zakomponování zelen bude obsahem územní studie.

10) Metodický pokyn . 2/2012 .j. : KUJCK/2012/OREG/1 ze dne 10. 4. 2012 Krajského ú adu Jiho eský
kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic, odd lení územního
plánování. – se týká Zadání územních plán , resp. jeho podrobnosti
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l)

vypo ádání p ipomínek

K návrhu nedošly ze strany dot ených orgán ani ostatních organizací žádné p ipomínky. S p ipomínkami ob an ,
kte í nebyly vlastníky pozemk bylo nakládáno jako s námitkami a byly vypo ádány v kapitole k) rozhodnutí o
námitkách v etn jejich od vodn ní rozhodnutí o námitkách.

m) úprava dokumentace na základ uplatn ných námitek a
ipomínek
Dokumentace bude upravena v souladu s vypo ádáním námitek v kapitole k) rozhodnutí o námitkách v etn jejich
od vodn ní rozhodnutí o námitkách.

n) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
1.

Dokumentace od vodn ní Územního plánu Št pánovice obsahuje v originálním vyhotovení 60 stran A4 textové
ásti.
2. Grafická ást od vodn ní Územního plánu Št pánovice je nedílnou sou ástí tohoto návrhu ÚP jako p íloha . 2
a obsahuje celkem 3 výkresy.
Seznam p íloh - Od vodn ní:
4. Koordina ní výkres
1 : 5 000
5. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
1 : 5 000
6.Výkres širších vztah
1 : 50 000
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POU ENÍ
Proti Územnímu plánu Št pánovice vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona
. 500/2004 Sb. správního ádu podat opravný prost edek.

………………………………….
Ing. Václav Kopa ka
starosta obce

Datum nabytí ú innosti: 25. listopadu 2012

………………………………..
Milan Bambule
místostarosta obce

