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A. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

A.a. Vymezení zastavěného území 

(1) Vymezení zastavěného území se stanovilo na základě podmínek v území a na podkladě aktuální 
katastrální mapy k 30.6.2022, tj. stavby již zaznamenané v katastru nemovitostí a s nimi přímo souvisejí 
pozemky byly vymezeny jako stav a součást zastavěného území 

A.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

(2) Koncepce rozvoje území obce se změnou č. 3 nemění.  

(3) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce se změnou č. 3 nemění. 

A.c. Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

A.c.1.  Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

(4) V rámci stanovené urbanistické koncepce jsou změnou č. 3 prováděny tyto změny: 

a. Doplňuje se ozelenění kolem stávající areálu společnosti EKOFARM Lipno na východní straně 
silnice II/162 směrem na Frymburk - na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu 
Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona.  

b. Vypouští se plocha "R1" východně od Světlíku a navrhuje se její návrat do ploch nezastavěné 
volné krajiny s možností zalesnění - na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu 
Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 

c. Mění se využití p.p.č. 140/4, 140/5 a 140/6 v k.ú. Světlík z plochy veřejného prostranství na 
plochy bydlení venkovského charakteru v rámci ploch stabilizovaných uvnitř zastavěného území 
- na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. 
§ 55 stavebního zákona. 

d. Na p.p.č. 1824/3 a na části p.p.č. 1824/2 v k.ú. Velké Strážné se na půdorysu původního 
zbořeniště (na p.p.č. 1824/3) a v jeho těsném sousedství doplňuje plocha zastavitelná smíšená 
venkovská (SV-06) doplněná plochou zahrady (ZZ-06) - na základě schválené zprávy o 
uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 

e. Jižní část p.p.č. 970/10 v k.ú. Světlík se vymezuje jako plocha bydlení venkovského charakteru 
(BV-17) a v návaznosti na to se střední část tohoto pozemku vymezuje jako plocha soukromých 
zahrad (ZZ-01) a severní část již zabíhající do volné krajiny se z plochy veřejného prostranství 
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VP1 dle dnes platného územního plánu navrací zpět do volné krajiny jako plocha smíšené 
nezastavěného území s kódem MN-01 a to na základě schválené zprávy o uplatňování 
územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 

f. Severozápadní část p.p.č. 662/2 a 662/5 v k.ú. Velké strážné se vymezuje jako plocha smíšené 
venkovská obytná (SV-07), navazují části p.p.č. 662/2 a 662/5 se vymezují jako zahrada (ZZ-
03) - na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období dle 
ust. § 55 stavebního zákona. 

A.c.2. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

(5) Změnou č. 3 se mění označení lokalit s ohledem na použitý nový standard vybraných částí územního 
plánu takto, kdy u všech ploch je nutné respektovat stanovené limity využití území vyplývající z existence 
ochranných pásem, hygienických omezení, omezení vyplývajících z ochrany všech hodnot přírodních, 
kulturních nebo civilizačních a omezení vyplývající ze zvláštních zájmů Ministerstva obrany: 

Označení Charakteristika plochy Odůvodnění plochy 
BV-01 Plocha bydlení venkovského charakteru 

na severní části sídla Světlík, lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla 
Světlíku, obsluha území je z komunikace 
jižně, nutno upravit její parametry. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR.  

BV-02 Plocha bydlení venkovského charakteru 
na severní části sídla Světlík, lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla 
Světlíku, obsluha území je z komunikace 
jižně, nutno upravit její parametry, 
zachovat mokřad s kódem WX. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-04 Plocha bydlení venkovského charakteru 
severozápadně od sídla Světlík, obsluha 
území ze stávající komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-05 Pro lokalitu je nutné zpracování územní 
studie, plocha se bydlení venkovského 
charakteru doplněná pásem izolační 
zeleně jako ploch veřejných prostranství 
s převahou zeleně (PZ-05) po jižním 
okraji plochy, vymezená u jihozápadní 
hranice sídla Světlík, kdy lokalita 

Na základě ustanovení § 6 odst. 2 a ve vazbě na 
ust. § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ze 
dne 1.9.2022 o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů byla 
odebrána nutnost zpracování územní studie. 
Kontrolou bylo ověřeno, že plocha není fyzicky 
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navazuje na zastavěné území sídla 
Světlík, obsluha území je ze stávající 
silnice III/1608. 

zastavěna , a není součástí vymezeného 
intravilánu v mapách KN. 

BV-06 Plocha bydlení venkovského charakteru 
u jižní hranice sídla Světlík, lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla 
Světlík, obsluha území je sjezdy ze 
stávající silnice III/1608. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-08 Plocha bydlení venkovského charakteru 
u jižní části sídla Světlík. Lokalita 
vyplňuje proluku mezi zastavěným 
územím, obsluha území je ze stávající 
komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-09 Plocha bydlení venkovského charakteru 
dále více jižněji od zastavěného území 
sídla Světlík, lokalita navazuje na 
zastavěné území, obsluha území je ze 
stávající komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-10 Plocha bydlení venkovského charakteru 
jižně od sídla Světlík, obsluha území je 
ze stávající komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-11 Plocha bydlení venkovského charakteru 
v jižní části sídla Světlík kdy lokalita 
vyplňuje proluku mezi zastavěným 
územím, obsluha území je ze stávající 
komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-12 Plocha bydlení venkovského charakteru 
u jižní hranice sídla Světlík, lokalita 
vyplňuje proluku mezi zastavěným 
územím, obsluha území sjezdy ze silnice 
III/1608 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-13 Plocha bydlení venkovského charakteru 
u jižní hranice sídla Světlík, lokalita 
navazuje na již realizovanou zástavbu, 
obsluha území je ze stávající 
komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 
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BV-14 Plocha bydlení venkovského charakteru 
u jižní hranice sídla Světlík, lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla 
Světlík, obsluha území ze stávající 
komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-15 Pro lokalitu je nutné zpracování územní 
studie, plocha bydlení venkovského 
charakteru u severní hranice sídla 
Světlík, lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík, obsluha území 
sjezdem ze silnice II/162, nutno 
zachovat pás zeleně kolem vodoteče 
(PZ-01). 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-16 Pro lokalitu byl zpracována územní 
studie, nutno z ní vycházet, plocha 
bydlení venkovského charakteru jižně od 
sídla Světlík v již zaniklé osadě Černíkov, 
obsluha území ze stávající komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

BV-17 Plocha bydlení venkovského charakteru 
na severovýchodním okraji sídla Světlík. 
lokalita se nachází na břehu rybníka, 
obsluha území ze stávající komunikace, 
nutné respektovat litorální porosty 
přilehlé vodní plochy. 

Plocha je nově vymezena na základě schválené 
zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za 
uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 
O zahrnutí do obsahu změny požádali Ing. Jan 
Zámečník, Bc. Marie Skabalíková. Pozemek p.č. 
970/10 v k.ú. Světlík (760625), současné využití: 
jiná plocha, ostatní plocha, požadované využití: 
dříve byl pozemek v územním plánu veden jako 
stavební pozemek pro stavbu rodinného domu. 
Požadujeme vrátit tento stav. Parcela 970/10 
byla dlouho vedena jako stavební pozemek a při 
některé ze změn územního plánu bylo její využití 
změněno. V obci vlastníme několik dalších 
pozemků, včetně rybníka, který přiléhá k p.č. 
970/10. Tato parcela je přitom jedna z mála 
vhodných k výstavbě rodinného domu. A to svým 
tvarem a polohou - parcela přímo sousedí s 
komunikací. Žádost pořizovatel vyhodnotil 
následovně: jižní část uvedeného p.p.č. 970/10 v 
k.ú. Světlík bude navrácena do ploch pro bydlení, 
stejně jako sousední pozemky, severní část 
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zabíhající podél břehu rybníka Světlík do volné 
krajiny zůstane vymezena jako plocha „ZZ“, tedy 
zeleně, soukromých zahrad.   

SV-01 Plocha smíšená obytná venkovského 
charakteru u jižní hranice sídla Světlík, 
lokalita se částečně nachází v 
zastavěném území sídla Světlík, obsluha 
území ze stávající komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

SV-02 Plocha smíšená obytná venkovského 
charakteru u jižní hranice sídla Světlík, 
lokalita navazuje na navrženou lokalitu 
SV-01, obsluha území z navržené místní 
komunikace DI-01. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

SV-03 Plocha smíšená obytná venkovského 
charakteru na jižním okraji sídla Světlík, 
p.p.č. 310/21, 182/193, 182/194 a 
182/195 vše v k.ú. Světlík, obsluha 
území ze stávající místní komunikace od 
severu, je nutno dobudovat kvalitní 
dopravní napojení. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

SV-04 Tvrz Pasovary, plochy smíšené obytné 
venkovského charakteru na základech 
původních staveb dle pořízené územní 
studie, doplněné plochami sadů a 
zahrad obklopující a chránící lokalitu od 
severu a v centrální části jižně od 
dochované tvrze (ZZ-04) a plochami 
sídelní zeleně mezi jednotlivými 
stavbami (ZS-04), na severovýchodě 
doplněno návrhem plochy vodní a 
vodohospodářské pro obnovu zaniklého 
rybníka (WT-01), obsluha území – nutno 
vybudovat a obnovit cestu do Světlíku a 
na Slavkov. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo ke zcelení jednotlivých plošek této 
zastavitelné plochy do jedné entity. Došlo pouze 
k formální změně označení kódy a názvu typu 
plochy s rozdílným způsobem využité dle 
standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

SV-05 Plocha bydlení v centrální části sídla 
Světlík, lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím, obsluha území 
sjezdem ze stávající silnice II/162. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 
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SV-06 Plocha smíšená obytná venkovského 
charakteru ve volné krajině v lokalitě 
Malé Strážné, nutno posoudit z hlediska 
krajinného rázu během územního nebo 
stavebního řízení, obsluha území – 
nutno vybudovat a obnovit cestu do 
Světlíku a na Slavkov. 

Plocha je nově vymezena na základě schválené 
zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za 
uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 
O zahrnutí do obsahu změny požádal Ing. Jan 
Štěpán. V k. ú. Velké Strážné by chtěl 
navrhovatel změnit využití pozemků č. 1814/1, 
1814/2, 1841/3, 1816/1, 1816/2, 1824/1, 
1824/2, 1824/3 na plochy rekreace (individuální 
chaty bez nároků na připojení k sítím). V k. ú. 
Velké Strážné by chtěl navrhovatel změnit využití 
severozápadní části pozemku č. 951/1 a severní 
části pozemku č. 978/2 na plochy výroby a 
skladování (zemědělská usedlost se zázemím a 
ubytováním). Pořizovatel se rozhodl vyhovět 
částečně takto: v rámci návrhu změny č. 3 bude 
prověřena možnost umístění plochy smíšené 
obytné na p.p.č. 1824/3 (dnes zbořeniště), jižní 
část p.p.č. 1824/2. Jižní část sousedního 
pozemku 1824/1 a střední část p.p.č. 1824/2 
bude vymezena jako sad, zahrada, ale zůstane 
součástí nezastavěného území. Projektant na 
základě doplňujících průzkumů a rozborů navrhl 
možné řešení, nicméně s jednoznačnou 
podmínkou, že s ohledem na umístění lokality do 
volné krajiny musí být záměr posouzen z 
hlediska krajinného rázu během územního nebo 
stavebního řízení. K lokalitě také není dnes 
vyhovují dopravní napojení, proto je vložena 
podmínka, že je nutno nejprve vybudovat a 
obnovit cestu do Světlíku a na Slavkov.  

SV-07 Plocha smíšená obytná venkovského 
charakteru ve volné krajině v lokalitě 
Velké Strážné, nutno posoudit z hlediska 
krajinného rázu během územního nebo 
stavebního řízení, obsluha území – 
nutno vybudovat a obnovit cestu na 
silnici jihovýchodně od budoucí 
usedlosti. 

Plocha je nově vymezena na základě schválené 
zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za 
uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 
O zahrnutí do obsahu změny požádal Ing. 
Lubomír Valčuha, který požadoval p.p.č. 662/2 v 
k.ú. Velké Strážné, dnes současné využití ostatní 
plocha, změnit na plochu smíšenou výrobní 
určenou pro zemědělskou výrobu a bydlení 
majitele s odůvodněním - zázemí pro chov bio 
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skotu v souladu s krajinou. Pořizovatel se 
rozhodl vyhovět částečně takto: Prověřit v 
návrhu změny, p.p.č. 662/2 v k.ú. Velké Strážné 
je dnes vymezen jako plocha SN, tedy plocha 
smíšené nezastavěného území, nicméně jde o 
ostatní plochu, neplodnou půdu, nedojde zde 
tedy k žádnému záboru ZPF a pozemek je 
napojen na účelovou komunikaci a po ní na 
silnici II/162. V rámci projednání návrhu změny 
bude záležet zejména na stanovisku orgánu 
ochrany přírody a krajiny, jedná se o zásah do 
volné krajiny, do nezastavitelného území. 
Projektant na základě doplňujících průzkumů a 
rozborů navrhl možné řešení, nicméně 
s jednoznačnou podmínkou, že s ohledem na 
umístění lokality do volné krajiny musí být záměr 
posouzen z hlediska krajinného rázu během 
územního nebo stavebního řízení. K lokalitě také 
není dnes vyhovují dopravní napojení, proto je 
vložena podmínka, že je nutno nejprve vybudovat 
a obnovit cestu do Světlíku a na Slavkov.  

PZ-01 Plocha veřejného prostranství 
s převahou zeleně u severní hranice 
sídla Světlík, lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlík a chrání 
vodoteč z rybníka Světlík. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

PZ-02 Plocha veřejného prostranství 
s převahou zeleně u jižní hranice sídla 
Světlík, drobná lokalita vyplňuje proluku 
mezi zastavěným územím a plochou BV-
06 u stávající malé vodní plochy na 
p.p.č. 156/2 a 156/11 v k.ú. Světlík. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

PZ-03 Plocha veřejného prostranství 
s převahou zeleně v centrální části sídla 
Světlík, lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím na p.p.č. 20/1 a 
2522 v k.ú. Světlík. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

PZ-04 Plocha veřejného prostranství 
s převahou zeleně v jižní části sídla 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
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Světlík, lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím zemědělského 
areálu a stávající zástavbou na 
jihozápadním okraji sídla Světlík a 
navrhovanou zastavitelnou plochou pro 
venkovské bydlení BV-05. 

Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

PZ-05 Plocha veřejného prostranství s 
převahou zeleně v jižní části sídla 
Světlík, lokalita navazuje na jižní okraj 
zastavitelné plochy BV-05. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

TW-01 Plocha technické infrastruktury u 
východní hranice sídla Světlík, kdy 
lokalita rozšiřuje plochu stávající 
technické infrastruktury, ČOV Světlík, 
obsluha území je navržena sjezdem z 
navržené komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

TW-02 Plocha technické infrastruktury západně 
do sídla Světlík, obsluha území ze 
stávající komunikace. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

HS-01 Plocha výroby a skladování na jižním 
okraji sídla Světlík, plocha doplňuje 
malou plochu výroby a skladování pro 
chov ovcí, kozy, krávy, na p.p.č. 
182/156, obsluha území ze stávající 
místní komunikace od severu, nutno 
dobudovat dostatečně kvalitní napojení 
na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

Plocha je přebírána z platného a účinného 
územního plánu Světlík ve znění změny č. 1 a 2. 
Došlo pouze k formální změně označení kódy a 
názvu typu plochy s rozdílným způsobem využité 
dle standardu pro tvorbu územních plánů MMR. 

 

(6) Změna č. 3 formálně mění plochy veřejného prostranství jižně a jihovýchodně od centrální části sídla 
Světlík na plochy zeleně sídelní ZS-02 a ZS-03. Jinak beze změny. 

A.d. Odůvodnění stanovení koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

(7) V rámci změny č. 3 nebylo nutné měnit stanovenou koncepci dopravní infrastruktury. 
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(8) Koncepce vodohospodářské infrastruktury, koncepce infrastruktury v oblasti energetiky, koncepce 
odpadového hospodářství a řešení v oblasti telekomunikací se změnou č. 3 nemění. 

A.e. Odůvodnění stanovení koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní ložisek nerostných surovin apod. 

(9) Koncepce krajiny se nemění.  

A.e.1. Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability  

(10) Nově je aktualizováno vymezení regionálního ÚSES dle aktuálních podkladů, upraveny kódy a názvy, a 
to na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období.  

Regionální prvky ÚSES: 
Kód Charakter prvku Název Odůvodnění 

RBK 47 
regionální 
biokoridor 

Muckov-Suš 

Převzato dle aktuální podoby v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje ve 
znění 1., 2., 3., 5., 6. a 7. aktualizace a 
rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího 
správního soudu   

RBK 4059 
regionální 
biokoridor 

Slavkovické louky-
Novoveský les 

Převzato dle aktuální podoby v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje ve 
znění 1., 2., 3., 5., 6. a 7. aktualizace a 
rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího 
správního soudu 

RBC 596 
regionální 
biocentrum 

Muckov 

Převzato dle aktuální podoby v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje ve 
znění 1., 2., 3., 5., 6. a 7. aktualizace a 
rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího 
správního soudu 

RBC 597 
regionální 
biocentrum 

Suš 

Převzato dle aktuální podoby v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje ve 
znění 1., 2., 3., 5., 6. a 7. aktualizace a 
rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího 
správního soudu 

 
Lokální prvky ÚSES: 

Kód Charakter prvku název Odůvodnění 
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LBK 1 lokální biokoridor 
Pastviska  Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 
propojující sousední biocentra 

LBK 2 lokální biokoridor 
K Zachařínu Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 
propojující sousední biocentra 

LBK 3 lokální biokoridor 
Černý potok Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 
propojující sousední biocentra 

LBK 4 lokální biokoridor 
Kramolín Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 
propojující sousední biocentra 

LBK 5 lokální biokoridor 
Čertice  Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 
propojující sousední biocentra 

LBK 6 lokální biokoridor 
Strážný potok Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 
propojující sousední biocentra 

LBK 7 lokální biokoridor 
U Strážné Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 
propojující sousední biocentra 

LBC 1 lokální biocentrum 

Kotlina pod Pleničským 
rybníkem 

Převzato bez věcné změny ze stávající 
územního plánu, jedná se o prvek ÚSES, 
lokální biocentrum vložené do regionálního 
biokoridoru 

LBC 2 lokální biocentrum 
Rašeliniště Bobovec Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 

LBC 3 lokální biocentrum 
Zachařín Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 

LBC 4 lokální biocentrum 
Černý potok Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 

LBC 5 lokální biocentrum 
U Lukavického potoka Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 

LBC 6 lokální biocentrum 
Nad Spodním polem Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 

LBC 7 lokální biocentrum 
Světlík Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 

LBC 8 lokální biocentrum 
Velké Strážné Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES 

LBC 718 lokální biocentrum 
Dvořetín Převzato bez věcné změny ze stávající 

územního plánu, jedná se o prvek ÚSES, 
převzato na základě podkladu Městského 
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úřadu Český Krumlov, odboru životního 
prostředí a zemědělství 

LBC 720 lokální biocentrum 

U Svaté Trojice Převzato bez věcné změny ze stávající 
územního plánu, jedná se o prvek ÚSES, 
převzato na základě podkladu Městského 
úřadu Český Krumlov, odboru životního 
prostředí a zemědělství 

 

A.e.2. Odůvodnění koncepce zajišťující prostupnost krajiny 

(11) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu. 

A.e.3. Odůvodnění koncepce Rekreace 

(12) Změna č. 3 ÚP Světlík nemění podmínky pro rekreační využití ve správním území Obce Světlík. 

A.e.4. Odůvodnění stanovených protierozních opatření a ochrany před povodněmi 

(13) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu.  

A.e.5. Odůvodnění stanovené koncepce dobývání nerostů 

(14) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu, byly provedeny pouze formální úpravy související se 
zatříděním ploch s rozdílným způsobem využití dle nového datového modelu použitém ve standardu pro 
tvorbu územních plánů MMR.  

A.f. Odůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

(15) Podmínky pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití zůstávají ve věcné rovině platné dle 
měněného územního plánu, z hlediska formálního se změnou č. 3 uvádějí do souladu s novým 
standardem pro tvorbu územních plánů . 

A.g. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(16) Změna č. 3 nemění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření s možností vyvlastnění s výjimkou 
toho, že vypouští lokální biokoridor LBK1, dostatečná ochrana je zajištěna již vymezením prvku ÚSES 
jako takového a instrument vyvlastnění pro ÚSES lokálního významu je zde nadsazený a v praxi by 
zřejmě stejně nebyl aplikovatelný.   



Textová část – odůvodnění 

 

 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 15 

   

 

A.h. Odůvodnění vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

(17) V rámci změny č. 3 se ruší vymezení ploch s možností uplatnění předkupního práva s následujícím 
odůvodněním – plochy již byly převedeny do vlastnictví Obce Světlík. 

A.i. Odůvodnění stanovených kompenzačních opatření 

(18) Kompenzační opatření nejsou změnou č. 3 navrhována. 

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

(19) Návrhem změny č. 2 územního plánu nejsou vymezovány územní rezervy. 

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

(20) Tento instrument není v návrhu změny využit. 

A.l. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie 

(21) Na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období se ruší podmínka 
pořízení a zpracování všech územních studií s výjimkou studií pro plochy BV-15, kdy ostatní územní 
studie buď již byly pořízeny a zaevidovány nebo plochy, pro které byly určeny, jsou natolik malé a 
podmínky v území tak jednoznačné, že řešení územní studie může být nahrazeno řešením 
v dokumentaci pro územní řízení nebo pro stavební povolení či jejich ekvivalenty. Naopak lokalita BV-15 
je natolik rozsáhlá, že podmínka územní studie musí být zachována pro řešení optimální parcelace, 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a pro stanovení optimálního umístění staveb a jejich 
prostorové regulace nad rámec podrobnosti územního plánu. Po veřejném projednání byla vypuštěna 
podmínka pořízení územní studie i pro plochu BV-05 na základě požadavku společnosti NSIM s.r.o., 
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, kdy k tomuto jejich požadavku uplatněném v rámci veřejného 
projednání se kladně postavil jak pořizovatel, tak projektant, tak i starosta obce a shledali, že zachování 
podmínky pořízení územní studie pro tuto lokalitu, ve vazbě na vypuštění podmínky územních studií pro 
ostatní lokality vyjma BV-15, není nezbytné a bylo by i neproporční. Zůstala tedy povinnost pořízení 
územní studie pouze pro plochu BV-15, s ohledem na to, byl kód územní studie změněn na „US-01“.  
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A.m. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu 

(22) Tento instrument není v návrhu změny využit.  

A.n. Odůvodnění stanoveného pořadí změn v území (etapizace) 

(23) Tento instrument není v návrhu změny využit.  

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

(24) Tento instrument není v návrhu změny využit.  

A.p. Odůvodnění údajů o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 

(25) Je dáno stanovenou osnovou textové části územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. 

(26) Je dáno skutečným obsahem výkresové části dokumentace změny č. 3 územního plánu Světlík. 

B. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

(27) Zastupitelstvo obce Světlík schválilo dne 23.6.2021 zprávu o uplatňování územního plánu Světlík za 
uplynulé období a tím také rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu Světlík tzv. zkráceným 
postupme pořízení dle ust. §§ 55a-55b stavebního zákona. V rámci projednání obsahu zprávy o 
uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období byl vznesen požadavek na KÚ JČK, OZZL, o 
stanovisko, zda bude nutné zpracování vyhodnocení vlivů této změny na ŽP podle přílohy stavebního 
zákona (tzv. SEA), a zda lze vyloučit negativní vliv změny č. 3 na EVL a PO soustavy NATURA 2000. 
Stanovisko krajského úřadu č.j. KUJCK 60189/2021 ze dne 26.5.2021 nepožadovalo zpracování 
dokumentace SEA a vyloučilo negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy 
NATURA 2000.  Součástí odůvodnění této změny tedy nemusí být vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území zpracované dle osnovy v příloze č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. bez kap. B.  

(28) Návrh změny č. 3 územního plánu Světlík pro veřejné řízení dle ust. § 55b a ve vazbě na ust.  § 52 
stavebního zákona byl zpracován projektantem v průběhu června 2022. Pořizovateli byl návrh ÚP předán 
dne 7.7.2022. Následně pořizovatel zahájil veřejné řízení o návrhu změny č. 3 územního plánu Světlík. 
Na dotčené orgány, sousední obce, oprávněné investory a na Krajský úřad Jihočeského kraje byla 
rozeslána písemnost „Oznámení místa a doby konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP 
Světlík“ ve které se stanovovalo, že veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Světlík, která 
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je pořizována tzv. zkráceným postupem, se uskuteční v pondělí 8.8.2022 od 16:00 v zasedací místnosti 
Obecního úřadu. Veřejnost byla informována prostřednictvím veřejné vyhlášky, která byla dne 7.7.2022 
vyvěšena na úřední desku, dne 22.7.2022 doručena a která stanovila, kromě místa a data veřejného 
projednání, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 29.7.2022 včetně, může každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, kdy k později 
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží a dotčené osoby oprávněné k podání námitek jsou 
na tuto skutečnost výslovně upozorňovány. Během veřejného projednání návrhu změny nebyly 
uplatněny žádné námitky ani připomínky, bylo uplatněno celkem 6 stanovisek dotčených orgánů 
(Ministerstvo obrany, MŽP, MPO, OBÚ, KHS a Krajský úřad Jihočeského kraje OZZL). Na základě toho 
dne 17.8.2022 pořizovatel oznámil dotčeným orgánům a krajskému úřadu, že nebylo co vyhodnocovat 
a tedy není k čemu uplatňovat stanoviska dle ust. § 53 stavebního zákona, a to oznámením o nulitnosti 
množiny námitek a připomínek uplatněných během veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP Světlík 
rozeslaným dne 17.8.2022. Tentýž den pořizovatel požádal krajský úřad o stanovisko nadřízeného 
orgánu územního plánování.  

(29) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 13.9.2022 pod č.j. KUJCK 
110883/2022 a v něm, v jeho závěru, výslovně konstatováno, že „Protože toto stanovisko neobsahuje 
upozornění na nedostatky z hlediska § 55b odst. 4 stavebního zákona, lze pokračovat v řízení o Změně 
č. 3 ÚP Světlík.“, to znamená předložit návrh změny k projednání a k případnému vydání zastupitelskému 
sboru. Pořizovatel tak učinil dne 25.10.2022, kdy předal na obec dokumentaci pro vydání změny a návrh 
usnesení. Vydání změny č. 3 územního plánu Světlík bylo zařazeno na program jednání Zastupitelstva 
obce Světlík na 2.11.2022. Protože byly splněny všechny podmínky stavebního zákona pro možnost 
vydání změny pořizované tzv. zkráceným postupem dle ust. §§ 55a-55c stavebního zákona, je 
předkládán tento materiál členům zastupitelského sboru Obec Světlík. Pouze zastupitelstvo může v 
samostatné působnosti rozhodnout o vydání změny. Pořizovatel doporučuje zastupitelům změnu č. 3 
ÚP Světlík vydat. Pokud bude změna vydána, je předpoklad nabytí účinnosti k 19.11.2022.           

C. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE ODST. 4 § 53 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

C.a. Přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

(30) Návrh změny není v konfliktu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1., 2., 3., 5. a 4. 
aktualizace. Změny jsou natolik drobné, že nemají průnik do aktualizované politiky územního rozvoje.  
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(31) Přezkoumání souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 1., 2., 3., 5., 6. 
a 7. aktualizace a rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího správního soudu – změna č. 3 je souladná se 
záměry ale AZÚR JČK, protože změny jsou natolik drobné, že nemají průnik do aktualizované podoby 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Z hlediska konkrétně vymezených záměrů je návrhem 
změny č. 3 plně respektován krajský územní plán, žádný ze záměrů ZÚR JČK ve znění jejich 6. 
aktualizace nezasahuje do měněného území toto změny – viz obrázek pod textem: 

(32) Přezkoumání souladu návrhu s Územní studií krajiny Jihočeského kraje: Krajský úřad v návaznosti na § 
25 stavebního zákona posoudil návrh Změny č. 3 ÚP Světlík také s Územní studií krajiny Jihočeského 
kraje (dále jen „ÚSK JČK''), u níž byla dne 1.9.2021 schválena možnost jejího využití. Řešená území jsou 

Obrázek 1: Výřez z Výkresu ploch a koridorů vč. vymezení ÚSES, zdroj: ZÚR Jihočeského kraje, 1., 2., 3., 5., 
6. a 7. aktualizace a rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího správního soudu, pořizovatel: KÚ JČK, OREG 

Obrázek 2: Výřez z Výkresu ploch a koridorů vč. vymezení ÚSES, zdroj: ZÚR Jihočeského kraje, 1., 2., 3., 5., 
6., 7., 8. a 9. aktualizace a rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího správního soudu, pořizovatel: KÚ JČK, 
OREG 
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z pohledu ÚSK JČK zařazena do krajinných oblastí č. 08 - Hornolipenská a č. 10 - Krumlovská. Dále 
Územní studie krajiny Jihočeského kraje člení území kraje do typologických krajinných jednotek, kdy 
správní území obce Světlík má vazbu k jednotkám č. 8 - ROVINATÝ AŽ PLOCHÝ ZEMĚDĚLSKO-LESNÍ 
KRAJINNÝ TYP, č. 13 - MÍRNĚ ZVLNĚNÝ AŽ KOPCOVITÝ LESO-ZEMĚDĚLSKÝ KRAJINNÝ TYP, č. 14 - 
MÍRNĚ ZVLNĚNÝ KOPCOVITÝ ZEMĚDĚLSKO-LESNÍ KRAJINNÝ TYP, č. 17 - VÝRAZNĚ ZVLNĚNÝ AŽ 
ČLENITÝ LESO-ZEMĚDĚLSKÝ KRAJINNÝ TYP, č. 18 – VÝRAZNĚ ZVLNĚNÝ AŽ ČLENITÝ ZEMĚDĚLSKO-
LESNÍ KRAJINNÝ TYP. Z pohledu posouzení souladu navrhovaného řešení ve Změně č. 3 ÚP Světlík s 
řešením, resp. s požadavky na uspořádání a využití území/úkoly územního plánování stanovenými v ÚSK 
JČK spatřuje krajský úřad rozpor ve vymezení zastavitelných ploch SV-06 a SV-07. Vymezení těchto 
ploch koliduje s požadavkem na uspořádání území/úkolem pro územní plánování stanoveným pro 
krajinný typ č. 17 - Výrazně zvlněný až členitý lesa-zemědělský krajinný typ: „Rozvoj sídel (zastavitelné 
plochy) usměrňovat tak, aby zohledňoval celkový charakter sídel a organicky navazoval na jejich 
historický vývoj a zároveň aby byla minimalizována délka společných hranic zastavitelných ploch a 
nezastavěného území (zachování kompaktnosti sídla, omezení výrazně do volné krajiny vybíhajících či 
se stávající zástavbou vůbec územně nesouvisejících zastavitelných ploch)“. V případě ploch SV-06 a 
SV-07 se totiž jedná o zastavitelné plochy vymezené ve volné krajině bez jakékoli vazby na zastavěné 
území. Vzhledem k uvedenému rozporu a k absenci odůvodnění odklonu řešení navrženém ve Zrn. č. 3 
ÚP světlík oproti řešení obsaženém v ÚSK JČK považuje vymezení ploch SV-06 a SV-07 ve Zrn. č. 3 ÚP 
Světlík za rozporné s ÚSK JČK. Současně je potřeba doplnit odůvodnění změny o vyhodnocení souladu 
řešení změny s ÚSK JČK. Zodpovědný projektant změny se zde neztotožňuje s výše uvedeným názorem 
pracovníků krajského úřadu, protože ten pouze přebírá odborný názor zpracovatele územní studie, která 
je zpracována pro celá území Jihočeského kraje, významně paušalizuje a nezohledňuje konkrétní 
umístění dané lokality v daném místě terénu, jeho reliéf, historické vazby apod. Navíc se jedná o značně 
problematický podklad, protože územní studie krajiny, aby měla svůj význam a opodstatnění, by měla 
být vypracována v daleko větších měřítku, nejlépe pro správní území dané obce nebo města, a 
zohledňovat skutečné krajinné vazby v daném území, historické stopy v krajině, urbanistický vývoj a 
další mnohé aspekty, a ne generalizovat území celého obrovského kraje do jednotlivých, značně 
abstraktních, typologických krajinných jednotek. Pokud jde o lokalitu SV-06, tato plocha je nově 
vymezena na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období dle 
ust. § 55 stavebního zákona, kdy projektant na základě doplňujících průzkumů a rozborů navrhl možné 
řešení, nicméně s jednoznačnou podmínkou, že s ohledem na umístění lokality do volné krajiny musí být 
záměr posouzen z hlediska krajinného rázu během územního nebo stavebního řízení. K lokalitě také není 
dnes vyhovují dopravní napojení, proto je vložena podmínka, že je nutno nejprve vybudovat a obnovit 
cestu do Světlíku a na Slavkov. Lokalita jednoznačně navazuje na historickou a dochovanou 
urbanistickou stopu v daném území a v dané lokalitě. Pokud jde o lokalitu SV-07, jedná se nyní o plochu 
smíšeného nezastavěného území, nicméně jde o ostatní plochu, neplodnou půdu, nedojde zde tedy k 
žádnému záboru ZPF a pozemek je napojen na účelovou komunikaci a po ní na silnici II/162, kdy 
projektant na základě doplňujících průzkumů a rozborů navrhl možné řešení, nicméně s jednoznačnou 
podmínkou, že s ohledem na umístění lokality do volné krajiny musí být záměr posouzen z hlediska 
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krajinného rázu během územního nebo stavebního řízení. K lokalitě také není dnes vyhovují dopravní 
napojení, proto je vložena podmínka, že je nutno nejprve vybudovat a obnovit cestu do Světlíku a na 
Slavkov. Také zde tato lokalita jednoznačně navazuje na historickou a dochovanou urbanistickou stopu 
v daném území a v dané lokalitě. V daném prostoru jsou naopak typické jednotlivé izolované statky 
větších objemů umístěné ve volné krajině tvořící pozitivní urbanistické dominanty ve zvlněné krajiny a 
dotvářející prostředí kulturní krajině v této oblasti podhůří Šumavy.   

 

Obrázek 3: Statek jižně od sídla Veslavice, jižně od silnice II/162 východně od sídla Světlík. 

 



Textová část – odůvodnění 

 

 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 21 

   

 

 

Obrázek 4: Statek s pomístním názvem Štokov východně od sídla Světlík u silnice III/1608 směrem na sídlo 
Suš 

 

Obrázek 5: Ortofotomapa daného území, zdroj: www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
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C.b. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

(33) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík plně respektuje stanovené cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 
stavebního zákona, dle stanovených obecných priorit územního plánování pro ČR dle APÚR, dle priorit 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území podle ZÚR JČK ve znění jejich 6. 
aktualizace. 

(34) Rozsah navržených zastavitelných ploch je minimální oproti dnes platnému územnímu plánu. 

C.c. Přezkoumání s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

(35) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík plně respektuje požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích vyhlášek 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

C.d. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

(36) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík je zpracován přesně dle požadavků stavebního zákona a správního řádu, 
osnova textové části výroku je přesně a doslovně převzata z přílohy č. 7 vyhl. 500/2006, dělení ploch dle 
způsobu využití je přesně převzato dle §§ 4-19 vyhl. 501/2006 Sb. s využitím datového modelu pro 
tvorbu územních plánů. 

(37) Návrh změny č. 2 ÚP Světlík respektuje požadavky  

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve vazbě 
na ustanovení § 45i týkající se ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy 
NATURA 2000, možný negativní vliv byl vyloučen stanoviskem krajského úřadu č.j. KUJCK 60189/2021 
ze dne 26.5.2021, 

- zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, je předpoklad, že změna nebude předmětem posouzení vlivů na životní prostředí, možný 
negativní vliv na ŽP byl vyloučen stanoviskem krajského úřadu č.j. KUJCK 60189/2021 ze dne 
26.5.2021, které nepožadovalo zpracování dokumentace SEA,  

- správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kdy textová část změny č. 2 ÚP 
Světlík je dělena na část výrokovou a část odůvodnění, do odůvodnění budou po projednání podle § 50 
a § 52 stavebního zákona doplněny všechny uplatněné námitky i připomínky vč. návrhu dílčího výroku 
na jejich vypořádání a dílčího stručného odůvodnění tohoto vypořádání, 
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- vyhlášky č. 2271/2019 Sb. Ministerstva životního prostředí, o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu, kdy odůvodnění změny plně respektuje tabulku č. 2 uvedenou v příloze 
této vyhlášky, 

- vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, výroková část této změny 
obsahuje náležitosti vyžadované § 20 písm. a) až i) této vyhlášky, 

- dalších speciálních zákonů, jako je silniční zákon (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích), zákon č. 23/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vodní zákon (zákon č. 254/2001 
Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), lesní zákon (zákon č. 
289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), horní 
zákon (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů). 

(38) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů, který byly uplatněny 
v jejich stanoviscích během projednání dle ust. § 55b stavebního zákona, viz tabulka pod textem: 

ČÍSLO / DOTČENÝ ORGÁN / Č.J./ DATUM 
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem) 

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ 
Pokyny pro úpravu návrhu 

01 / MO / 135164/2022-1322-OÚZ-BR / 5.8.2022 
Odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo 
obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 
písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) 
a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně 
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany 
ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního 
zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování 
limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací 
dokumentace. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva 
obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 
zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na 
celém správním území umístit a povolit níže 

RESPEKTOVAT 
Do grafické části pod legendu koordinačního 
výkresu vložit textovou poznámku: „Celé správní 
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z 
hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již nyní je v územním plánu po změně č. 2 uveden 
obdobný text: „ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA 
OBRANY 
Na celém správním území lze umístit a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného 
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uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: výstavba, 
rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy, výstavba a 
rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně 
zařízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba 
větrných elektráren, výstavba radioelektronických 
zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…), 
výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více 
nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, 
rybníky), výstavba objektů tvořících dominanty v 
území (např. rozhledny). Ministerstvo obrany 
požaduje respektovat výše uvedené vymezené 
území a zapracovat do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým 
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“.  
Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o 
zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 
1 stavebního zákona provedlo po obdržení 
oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše 
uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva 
obrany tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a 
zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno 
v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro zpracování územně 
analytických podkladů ORP. Ministerstvo obrany 
nemá k předloženému návrhu ÚPD další 
připomínky za předpokladu zapracování výše 

stanoviska Ministerstva obrany: výstavba, 
rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy, výstavba a 
rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně 
zařízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba 
větrných elektráren, výstavba radioelektronických 
zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....), 
výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více 
nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, 
rybníky), výstavba objektů tvořících dominanty v 
území (např. rozhledny).“.  
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uvedených vymezených území MO do textové i 
grafické části v souladu s tímto stanoviskem. 
Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, 
které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. 
Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou 
uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících 
strategicky důležitých limitů v území, jejichž 
nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti 
speciálních zařízení MO. 
02 / MŽP / MZP/2022/510/894 / 2.8.2022 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy II, jako dotčený orgán dle ustanovení 
§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů, obdrželo dne 8.7.2022 
oznámení o projednání návrhu změny č. 3 
územního plánu Světlík s možností uplatnění 
stanoviska do 7 dnů od konání veřejného 
projednání, tj. do 15.8.2022. Vzhledem k faktu, že 
předmětnou změnou územního plánu není dotčena 
evidence poddolovaných území a chráněného 
ložiskového území na území obce Světlík, 
neuplatňuje Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy II, k předloženému 
návrhu žádné požadavky z hlediska ochrany a 
využití nerostného bohatství. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 

03 / MPO / MPO 75074/2022 / 15.7.2022 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě§ 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s§ 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k návrhu Změny č. 3 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
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Územního plánu Světlík toto stanovisko: s 
návrhem Změny č. 3 Územního plánu Světlík 
souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění: Do severozápadního okraje správního 
území obce Světlík zasahují chráněná ložisková 
území (CHLÚ) č. 21380000 Šebanov (kamen pro 
hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu) ač. 
21220000 Černá v Pošumaví (stavební kámen, 
vápenec), která jsou Změnou č. 3 ÚP plně 
respektována a veškeré rozvojové plochy jsou 
vymezovány mimo tato CHLÚ. 
04 / OBÚ / SBS 32276/2022/OBÚ-06 / 21.7.2022 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského 
a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený 
orgán státní správy, zajišťující při územně 
plánovací činnosti ochranu nerostného bohatství 
podle § 15 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), 
vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
souhlasné stanovisko ke změně č. 3 územnímu 
plánu Světlík. 
Odůvodnění: OBÚ, na základě obdrženého 
oznámení a výzvy dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona, přezkoumal předloženou změnu č. 3 
územního plánu Světlík a vyhodnotil jeho vliv na 
ochranu a využití nerostného bohatství. Podle § 15 
odst. 2 horního zákona k němu vydává souhlasné 
stanovisko. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 

05 / KHS / KHSJC 22549/2022/HOK CB-CK / 
22.7.2022 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán 
státní správy dle § 82 odst. 2 písmene i) a j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
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258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 zákona č. 
258/2000 Sb. ve spojení s § 52 odst. 3 a § 55b 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů toto stanovisko: s 
návrhem změny č. 3 ÚP Světlík pro veřejné 
projednání, předloženým orgánu ochrany 
veřejného zdraví dne 8.7.2022 Obecním úřadem 
Světlík, Světlík č.p. 27, 382 16 Světlík, se souhlasí. 
06 / KÚ OZZL / KUJCK 98917/2022 / 10.8.2022 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský 
úřad“) jako příslušný orgán podle ustanovení § 77a 
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“), uplatňuje stanoviska k 
zásadám územního rozvoje a k územním plánům 
obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem, a dále k ostatním 
územním plánům a regulačním plánům z hlediska 
zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný 
jiný orgán ochrany přírody, tj. i za zájmy chráněné 
zákonem o ochraně přírody a krajiny v působnosti 
Ministerstva životního prostředí. Krajský úřad 
obdržel dne 8.7.2022 oznámení o konání 
veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního 
plánu Světlík (dále též „změna č. 3 ÚP“), 
pořizovaném zkráceným postupem dle § 55b 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předložený návrh změny č. 3 
územního plánu Světlík v souladu s § 43 
stavebního zákona stanovuje zejména koncepci 
rozvoje správního území obce, zejména aktualizaci 
zastavěného území, aktualizaci výrokové části na 
podrobnost pro územní plány, úpravu podmínek k 
využití všech ploch nezastavěného území včetně 
územního systému ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“), zpřesnění vymezení prvků ÚSES ze Zásad 
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územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 
pozdějších aktualizací, (dále jen „ZÚR“), vymezení 
nových zastavitelných ploch s různým způsobem 
využití. Jedná se o tyto plochy: BV-17, SV-06 a SV-
07 (srov., viz návrh změny ÚP pro veřejné 
projednání). Krajský úřad po posouzení 
předložených podkladů a na základě dostupných 
informací z veřejného projednání, které proběhlo 8. 
8. 2022 v rámci své místní a věcné příslušnosti 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny sděluje 
následující: 
Stanovisko NATURA: 
Stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny Krajský úřad jako příslušný správní orgán 
podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 77a 
odst. 4 písm. o) zákona o ochraně přírody a 
krajiny, vydává v souladu s ustanovením § 45i 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a na 
základě předložených podkladů, v návaznosti na 
oznámení ze dne 8. 7. 2022, k danému návrhu 
změny ÚP toto stanovisko: souhlasí s návrhem 
změny č. 3 územního plánu Světlík. Uvedený návrh 
změny č. 3 územního plánu Světlík nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo 
koncepcemi významný vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále 
jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) 
ležících na území v působnosti krajského úřadu. 
Odůvodnění: V území řešeném předloženou 
změnou č. 3 návrhu územního plánu Světlík v 
příslušnosti zdejšího orgánu ochrany přírody se 
nevyskytuje žádná PO ani EVL. Zdejší orgán 
ochrany upozorňuje, že se ve správním území 
obce (dále jen „správní území“) nachází EVL 
CZ0310017 Pláničský rybník-Bobovec. Bližší 
informace o významu a případných faktorech 
ohrožujících předměty ochrany v těchto EVL lze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Do odůvodnění změny bude doplněno: „Na základě 
stanoviska krajského úřadu č.j. KUJCK 
98917/2022 ze dne 10.8.2022 bylo prokázáno, že 
návrh změny nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry nebo koncepcemi 
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí 
ležících na území v působnosti krajského úřadu.“.  
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nalézt na portálu Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR (www.nature.cz). Vzhledem k 
charakteru koncepcí navrhovaných záměrů a jejich 
umístění v bezpečné vzdálenosti od výše 
uvedených evropsky významných lokalit v 
příslušnosti krajského úřadu nemůže v žádném 
případě dojít ovlivnění nebo narušení předmětů 
ochrany ve zmiňovaných prvcích soustavy 
NATURA 2000. 
Stanovisko z hlediska ostatních zájmů ochrany ŽP: 
Krajský úřad jako příslušný orgán podle ustanovení 
§ 77a odst. 4 písm. z) zákona o ochraně přírody a 
krajiny a na základě předložených podkladů, v 
návaznosti na oznámení ze dne 8. 7. 2022, k 
danému návrhu změny ÚP toto stanovisko: 
souhlasí s návrhem změny č. 3 územního plánu 
Světlík. Z návrhu změny č. 3 územního plánu 
Světlík je možné se domnívat, že nedojde k dotčení 
či narušení zájmů ochrany přírody v daném území, 
u nichž je k výkonu státní správy příslušný zdejší 
orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu 
ustanovení § 77a zákona o ochraně přírody a 
krajiny, a proto k němu krajský úřad nemá žádné 
výhrady. 
Odůvodnění: Podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. 
e), písm. i) a písm. k) zákona o ochraně přírody a 
krajiny: Na plochách řešených předloženým 
návrhem změny č. 3 se nenachází žádné zvláště 
chráněné území (dále jen „ZCHÚ“), ani jeho 
ochranné pásmo. Zdejší orgán ochrany přírody 
upozorňuje, že se správním území nachází přírodní 
památky (dále jen „PP“) PP Kotlina pod Pláničským 
rybníkem a PP Rašeliniště Bobovec. Podle 
ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně přírody 
a krajiny: Do předmětného území nezasahuje 
žádný z přírodních parků. Podle ustanovení § 77a 
odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny: Na 
plochách řešených předloženým návrhem změny 
č. 3 územního plánu Světlík, se nevyskytuje žádný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
  

http://www.nature.cz/
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prvek ÚSES regionálního ani nadregionálního 
významu. Zdejší orgán ochrany přírody ale 
upozorňuje na to, že se ve správním území 
vyskytují regionální biokoridory (dále jen „RBK“), 
RBK 47 Muckov-Suš a RBK 4059 Slavkovické 
louky-Novoveský les. Dále jsou to regionální 
biocentra (dále jen „RBC“), RBC 597 Suš, RBC 596 
Muckov. Vzhledem k charakteru a umístění 
navrhovaných záměrů mimo ZCHÚ a prvky ÚSES v 
příslušnosti zdejšího orgánu ochrany přírody. Z 
návrhu změny lze tedy usuzovat, že nedojde k 
dotčení či narušení zákonem chráněných zájmů v 
ochraně přírody. Toto stanovisko nenahrazuje 
stanoviska dalších případně dotčených orgánů 
ochrany přírody ve smyslu § 76 a § 77 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 

 

(39) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík nebylo nutné po veřejném řízení zasílat s návrhem vypořádání uplatněných 
připomínek a s návrhem rozhodnutí o uplatněných námitkách na dotčené orgány a krajský úřad s žádostí 
o uplatnění jejich stanovisek, protože žádné námitky ani připomínky k návrhu změny č. 3 ÚP Světlík 
nebyly během veřejného řízení uplatněny. 

(40) Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje coby nadřízeného orgánu územního plánování bylo 
vydáno dne 13.9.2022 pod č.j. KUJCK 110853/2022 a konstatuje se v něm, že „návrh změny č. 3 ÚP 
Světlík, ad a) je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění (dále jen „PÚR“); správní 
území obce je sice dotčeno specifickou oblastí republikového významu SOB-1 Šumava, ta je však 
zpřesněna v rámci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, mimo správní území 
obce Světlík, proto z této specifické oblasti nevyplývají žádné konkrétní požadavky, řešená území nejsou 
dotčena žádnou rozvojovou oblastí/osou republikového významu, z hlediska konkrétních záměrů 
technické či dopravní infrastruktury není správní území obce dotčeno žádným z těchto záměru, obecné 
priority stanovené v PÚR jsou v návrhu respektovány, ad b) je v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje, v platném znění (dále jen „ZÚR“), neboť řešená území nezasahují do konkrétního 
záměru řešeného ZÚR, řešením změny dochází k zásahu do prvků územních systémů ekologické 
stability, kdy tyto úpravy nejsou v rozporu se ZÚR, dále řešená území nejsou součástí rozvojové oblasti 
či osy nadmístního významu, ani specifické oblasti vymezované v ZÚR, obecné priority ZÚR jsou 
respektovány, krajský úřad upozorňuje, že je potřeba do odůvodnění doplnit 8. a 9. aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje, která nabyla účinnosti 5.10.2021, resp. 7.7.2022, ad c) nekoliduje 
z hlediska širších územních vztahů se sousedními obcemi, neboť v rámci řešených územích 
definovaných ve výkresové části návrhu Zrn. č. 3 ÚP Světlík nedochází ke změnám, které by měly vliv na 
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tyto obce, ad d) soulad návrhu změny s územním rozvojovým plánem nebyl z důvodu jeho prozatímní 
neexistence krajským úřadem posuzován. 

D. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(41) Na základě stanoviska krajského úřadu č.j. KUJCK 98917/2022 ze dne 10.8.2022 bylo prokázáno, že 
návrh změny nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ležících na území 
v působnosti krajského úřadu. Krajský úřad rovněž během projednání návrhu změny nepožadoval 
hodnocení vlivů této změny, coby koncepce, na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. SEA,  

E. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
(42) Jak je uvedeno výše, krajský úřad nepožadoval hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

F. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S 
UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

(43) Jak je uvedeno výše, krajský úřad nepožadoval hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

G. VYHODNOCENÍÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

(44) Návrh změny č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy o velmi malé výměře pro bydlení venkovské jako 
adici již vymezené zastavitelné plochy BV-01 na severním okraji sídla Světlík a dále 2 malé plochy pro 
plochy smíšeného bydlení venkovského charakteru ve volné krajině v lokalitě malé Strážné a Velké 
Strážné. 
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H. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 

(45) Z hlediska koordinace využívání území v rámci širších vztahů v území návrh ÚP Světlík zachovává 
kontinuitu vymezení všech komunikací i ÚSES s přesahem do správních území sousedních obcí. 

I. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 

(46) Požadavky schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období byly zcela 
naplněny. Změna č. 3 je pořizována v tzv. zkráceném režimu pořízení dle ust. §§ 55a-55b a § 54 
stavebního zákona. 

J. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V 
ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

(47) V rámci řešení návrhu změny nebyly identifikovány záležitosti nadmístního významu, které by měly být 
nově vymezovány v ZÚR Jihočeského kraje.  

K. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

K.a. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje 
o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do 
stupňů přednosti v ochraně 

(48) Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (dále též jen "BPEJ"). Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické 
podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení, kdy 
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první číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu1 (označeny kódy 0-9),druhá a třetí 
číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce2 (01-78),čtvrtá číslice stanoví kombinaci 
svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám, pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního 
profilu a jeho skeletovosti. 

 
1Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů ČHMÚ v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu 

(ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo vymezeno 
celkem 10 klimatických regionů. 

2Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány 
morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou 
svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. 
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(49) Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF (nejsou zahrnuty plochy přestavby, nejsou zahrnuty plochy, které jsou dle KN 
nezemědělskou půdou, ostatní plochy, ostatní komunikace, neplodná půda apod.) 

Kód 
název zastavitelné 
plochy (blok) 

výměra 
plochy 

(ha) 

zábor 
ZPF 
(ha) 

I. II. III. IV. V. N. 
 

rekultiva
ce 

závlahy 
odvodn

ění 
eroze 

převzetí 
z ÚP 

BV-17 Světlík - východ 0,1078 0,1078 0,0000 0,0000 0,1078 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

SV-06 Malé Strážné 0,1668 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

SV-07 Velké Strážné 0,1065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ZS-01 Světlík - EKOFARM 0,4569 0,4569 0,0000 0,3904 0,0668 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ZZ-01 Světlík - východ 0,7850 0,7850 0,0000 0,0000 0,6840 0,1010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ZZ-02 Světlík - střed 0,0743 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ZZ-03 Velké Strážné 0,2227 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ZZ-05 Malé Strážné 0,6484 0,2034 0,1968 0,0000 0,0000 0,0000 0,0066 0,0000 0,0000 0,000 0,2034 0,0000 0,0000 

LE-01 Světlík - východ 3,1608 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

    5,7292 1,5531 0,1968 0,3904 0,8586 0,1010 0,0066 0,0000 0,0000 0,0000 0,2034 0,0000 0,0000 
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(50) Celkový zábor ZPF činí 1,5531 ha.  

(51) Zábory PUPFL – nejsou navrženy. 

(52) Klimatický region v řešeném území:  

Kód regionu 8 
Symbol KR MCH 
Charakteristika regionu mírně chladný, vlhký 
Suma teplot nad 10°C 2000-2200 
Průměrná roční teplota 5-6 °C 
Průměrný roční úhrn srážek 700-800 mm/rok 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 0-5 % 
Vláhová jistota nad 10 

(53) Třídy ochrany zemědělské půdy (možné rozpětí I. – V.; příloha metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996 
č. j. OOLP/1067/96): 

- do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, popř. pro liniové stavby zásadního významu, 

- do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci klimatického regionu 
nadprůměrnou produkční schopnost, ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 
zastavitelné 

- do 3. třídy jsou sloučeny půdy v klimatickém regionu s průměrnou produkční schopností a středním 
stupněm ochrany, které je možné v územním plánování využít pro eventuální výstavbu, 

- do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušného klimatického regionu, s jen omezenou ochranou a využitelné i pro výstavbu, 

- do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 
produkční schopností, vč. půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a 
erozně nejvíce ohrožených, většinou jde o zemědělské pozemky pro zemědělské účely postradatelné, 
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

K.b. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení 

(54) Dle předaných ÚAP byly na daných plochách prováděny investice do půdy, ale v případě plochy ZZ-05 
v lokalitě Malé Strážné. 



Textová část – odůvodnění 

 

 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 36 

   

 

K.c. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských 
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení 

(55) Změna č. 3 ÚP respektuje stávající areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby a nenavrhuje jejich 
omezení. Lze tedy vyloučit i hypotetické porušení stávajících zemědělských areálů a objektů staveb 
zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostí. 

K.d. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění 
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených 
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení 

(56) Uspořádání zemědělského půdního fondu v území je patrno z výkresu č. 6 „výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu“, který je nedílnou součástí grafické části odůvodnění této změny územního 
plánu. Z výkresu je patrno jak rozdělení zemědělského půdního fondu do jednotlivých BPEJ, tak třídy 
ochrany ZPF. 

(57) Opatření k zajištění ekologické stability krajiny nejsou předmětem řešení změny č. 3 ÚP Světlík. 

(58) Projektantovi nebyly předány žádné informace o probíhajícím nebo dokonce proběhnuvších 
pozemkových úpravách. 

K.e. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

(59) Důvodem pro zábory u jednotlivých lokalit jsou následující: 

Číslo 
lokality 

Způsob využití 
plochy 

Odůvodnění záboru 

BV-17 Plocha bydlení 
venkovského 
charakteru na 
severovýchodním 
okraji sídla 
Světlík, lokalita se 
nachází na břehu 
rybníka, obsluha 
území ze stávající 
komunikace, 
nutné 
respektovat 
litorální porosty 

Plocha je nově vymezena na základě schválené zprávy o uplatňování 
územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního 
zákona. O zahrnutí do obsahu změny požádali Ing. Jan Zámečník, Bc. 
Marie Skabalíková. Pozemek p.č. 970/10 v k.ú. Světlík (760625), současné 
využití: jiná plocha, ostatní plocha, požadované využití: dříve byl pozemek v 
územním plánu veden jako stavební pozemek pro stavbu rodinného domu. 
Požadujeme vrátit tento stav. Parcela 970/10 byla dlouho vedena jako 
stavební pozemek a při některé ze změn územního plánu bylo její využití 
změněno. V obci vlastníme několik dalších pozemků, včetně rybníka, který 
přiléhá k p.č. 970/10. Tato parcela je přitom jedna z mála vhodných k 
výstavbě rodinného domu. A to svým tvarem a polohou - parcela přímo 
sousedí s komunikací. Žádost pořizovatel vyhodnotil následovně: jižní část 
uvedeného p.p.č. 970/10 v k.ú. Světlík bude navrácena do ploch pro 
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přilehlé vodní 
plochy. 

bydlení, stejně jako sousední pozemky, severní část zabíhající podél břehu 
rybníka Světlík do volné krajiny zůstane vymezena jako plocha „ZZ“, tedy 
zeleně, soukromých zahrad. Plocha představuje pouze návrh záboru na III. 
TO ZPF.   

SV-06 Plocha smíšená 
obytná 
venkovského 
charakteru ve 
volné krajině 
v lokalitě Malé 
Strážné, nutno 
posoudit z 
hlediska 
krajinného rázu 
během územního 
nebo stavebního 
řízení, obsluha 
území – nutno 
vybudovat a 
obnovit cestu do 
Světlíku a na 
Slavkov. 

Plocha je nově vymezena na základě schválené zprávy o uplatňování 
územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního 
zákona. O zahrnutí do obsahu změny požádal Ing. Jan Štěpán. V k. ú. Velké 
Strážné by chtěl navrhovatel změnit využití pozemků č. 1814/1, 1814/2, 
1841/3, 1816/1, 1816/2, 1824/1, 1824/2, 1824/3 na plochy rekreace 
(individuální chaty bez nároků na připojení k sítím). V k. ú. Velké Strážné by 
chtěl navrhovatel změnit využití severozápadní části pozemku č. 951/1 a 
severní části pozemku č. 978/2 na plochy výroby a skladování (zemědělská 
usedlost se zázemím a ubytováním). Pořizovatel se rozhodl vyhovět 
částečně takto: v rámci návrhu změny č. 3 bude prověřena možnost 
umístění plochy smíšené obytné na p.p.č. 1824/3 (dnes zbořeniště), jižní 
část p.p.č. 1824/2. Jižní část sousedního pozemku 1824/1 a střední část 
p.p.č. 1824/2 bude vymezena jako sad, zahrada, ale zůstane součástí 
nezastavěného území. Projektant na základě doplňujících průzkumů a 
rozborů navrhl možné řešení, nicméně s jednoznačnou podmínkou, že 
s ohledem na umístění lokality do volné krajiny musí být záměr posouzen z 
hlediska krajinného rázu během územního nebo stavebního řízení. 
K lokalitě také není dnes vyhovují dopravní napojení, proto je vložena 
podmínka, že je nutno nejprve vybudovat a obnovit cestu do Světlíku a na 
Slavkov. Plocha nepředpokládá žádný zábor ZPF, nejedná se o zemědělský 
půdní fond. 

SV-07 Plocha smíšená 
obytná 
venkovského 
charakteru ve 
volné krajině v 
lokalitě Velké 
Strážné, nutno 
posoudit z 
hlediska 
krajinného rázu 
během územního 
nebo stavebního 
řízení, obsluha 
území – nutno 

Plocha je nově vymezena na základě schválené zprávy o uplatňování 
územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního 
zákona. O zahrnutí do obsahu změny požádal Ing. Lubomír Valčuha, který 
požadoval p.p.č. 662/2 v k.ú. Velké Strážné, dnes současné využití ostatní 
plocha, změnit na plochu smíšenou výrobní určenou pro zemědělskou 
výrobu a bydlení majitele s odůvodněním - zázemí pro chov bio skotu v 
souladu s krajinou. Pořizovatel se rozhodl vyhovět částečně takto: Prověřit 
v návrhu změny, p.p.č. 662/2 v k.ú. Velké Strážné je dnes vymezen jako 
plocha SN, tedy plocha smíšené nezastavěného území, nicméně jde o 
ostatní plochu, neplodnou půdu, nedojde zde tedy k žádnému záboru ZPF a 
pozemek je napojen na účelovou komunikaci a po ní na silnici II/162. V 
rámci projednání návrhu změny bude záležet zejména na stanovisku 
orgánu ochrany přírody a krajiny, jedná se o zásah do volné krajiny, do 
nezastavitelného území. Projektant na základě doplňujících průzkumů a 
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vybudovat a 
obnovit cestu na 
silnici 
jihovýchodně od 
budoucí 
usedlosti. 

rozborů navrhl možné řešení, nicméně s jednoznačnou podmínkou, že 
s ohledem na umístění lokality do volné krajiny musí být záměr posouzen z 
hlediska krajinného rázu během územního nebo stavebního řízení. 
K lokalitě také není dnes vyhovují dopravní napojení, proto je vložena 
podmínka, že je nutno nejprve vybudovat a obnovit cestu do Světlíku a na 
Slavkov. Plocha nepředpokládá žádný zábor ZPF, nejedná se o zemědělský 
půdní fond, byť mapa BPEJ dle ÚAP hovoří jinak, ale dle zápisu do KN se 
jedná o ostatní plochy, neplodná půda. 

ZS-01 
Světlík - 
EKOFARM 

Jedná se o nově navrhovanou plochu sídelní zeleně odcloňující stávající 
zemědělský areál společnosti EKOFARM Lipno od volné krajiny, jde o tzv. 
milosrdnou zeleň vylepšující celkový obraz sídla Světlík od jihu a zakrývající 
pohledově exponovanou plochu zemědělského areálu, který tvoří negativní 
vizuální dominantu při pohledu na Světlík od jihu a to včetně dálkových 
pohledů.  

ZZ-01 Světlík - východ 

Plocha zahrad přiléhajících k nově vymezené ploše pro bydlení BV-17, aby 
se docílilo citlivého přechodu mezi urbanizovaným územím a volnou 
krajinou, je zde navržena tato malá plocha pro soukromé zahrady. Jedná 
se o návrh záboru o velikosti 0,6840 ha na III. třídě ochrany ZPF a o 
velikosti 0,1010 ha ba IV. třídě ochrany ZPF, na břehu rybníka, v podstatě 
jen velmi obtížně zemědělsky obhospodařovatelné. 

ZZ-02 Světlík - střed 
Bez navrhovaného záboru ZPF, p.p.č. 182/171 v k.ú. Světlík je ostatní 
plocha, neplodná půda, navazuje na již realizovaný pás zeleně a zahrad. 

ZZ-03 Velké Strážné 

Bez navrhovaného záboru ZPF, p.p.č. 662/5 i 662/2 v k.ú. Velké Strážné 
jsou ostatní plochy, neplodná půda, navazuje na navrhovanou stavbu na 
ploše SV-07 pro agrofarmu jako její zahrada a určitě odclonění od volné 
krajiny.  

ZZ-05 Malé Strážné 

V severní části na p.p.č. 1284/1 v k.ú. Velké Strážné bez navrhovaného 
záboru ZPF, je vedeno v KN jako ostatní plochy, neplodná půda, v jižní části 
na p.p.č. 1073/1 se jedná o navrhovaný zábor TTP na I. a V. třídě ochrany, 
navazuje na navrhovanou stavbu na ploše SV-06 pro agrofarmu jako její 
zahrada a určitě odclonění od volné krajiny, je obtížně zemědělsky 
obhospodařovatelné, navrženo pouze pro zahradu, nikoliv pro stavby, 
nicméně je na I. třídě ochrany v rozsahu 1 968 m2. 

LE-01 Světlík - východ 

Bez navrhovaného záboru ZPF, p.p.č. 182/72 – ostatní plocha, neplodná 
půda, 182/73 – ostatní plocha, neplodná půda, 182/171 – ostatní plocha, 
neplodná půda, 182/172 – ostatní plocha, neplodná půda, a 182/192 – 
ostatní plocha, neplodná půda, vše v k.ú. Světlík, navrhuje se zalesnění. 
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L. NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
(60) Během veřejného jednání o návrhu změny dle ust. § 55b stavebního zákona nebyly uplatněny žádné 

námitky. 

M. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
(61) Během veřejného projednání návrhu změny podle ust. § 55b stavebního zákona nebyly uplatněny 

žádné připomínky. 
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Použité zkratky: 
- stavební zákon – zákon č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, 
- správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 144/1992 Sb. – zákon č. 214/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 100/2001 Sb. – zákon č. 200/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 23/1997 Sb. – zákon č. 23/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, znění 

pozdějších předpisů,  
- vyhláška 500/2006 Sb. – vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška 501/2006 Sb. – vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška 380/2002 Sb. – vyhláška č. 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů, 
- PÚR ČR 2008 – Politika územního rozvoje České republiky z roku 2008, pokud není uvedeno jinak, 

míněno ve znění její 1., 2., 3., 5. a 4. aktualizace 
- ZÚR JČK – Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, pokud není uvedeno jinak, míněno ve znění 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. a 9. aktualizace a rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího správního soudu, 
- ÚP – územní plán, ÚPO – územní plán obce, ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru, 
- RP – regulační plán, 
- ÚÚP – úřad územního plánování, není-li uvedeno jinak, je míně zde příslušný úřad, 
- ÚAP – územně analytické podklady, 
- ÚPD – územně plánovací dokumentace, 
- SEA – posouzení vlivů ZÚR nebo územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona, 
- PRVKÚK – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje, není-li uvedeno jinak, míní se Jihočeského 

kraje v aktuálním znění, 
- P+R – průzkumy a rozbory, myslí se doplňující průzkumy a rozbory dle § 47 odst. 1 stavebního zákona, 
- PR – přírodní rezervace, viz § 33 zákona 114/1992 Sb., 
- NATURA – je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 

zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném 
areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit, viz 
§ 3 odst. 1 písm. r) zákona 114/1992 Sb., 
p. p. č. – pozemek / parcela parcelní číslo, p. č. – parcelní číslo, údaje dle katastru nemovitostí. 


	A. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
	A.a. Vymezení zastavěného území
	(1) Vymezení zastavěného území se stanovilo na základě podmínek v území a na podkladě aktuální katastrální mapy k 30.6.2022, tj. stavby již zaznamenané v katastru nemovitostí a s nimi přímo souvisejí pozemky byly vymezeny jako stav a součást zastavěné...

	A.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
	(2) Koncepce rozvoje území obce se změnou č. 3 nemění.
	(3) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce se změnou č. 3 nemění.

	A.c. Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
	A.c.1.  Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce
	(4) V rámci stanovené urbanistické koncepce jsou změnou č. 3 prováděny tyto změny:
	a. Doplňuje se ozelenění kolem stávající areálu společnosti EKOFARM Lipno na východní straně silnice II/162 směrem na Frymburk - na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona.
	b. Vypouští se plocha "R1" východně od Světlíku a navrhuje se její návrat do ploch nezastavěné volné krajiny s možností zalesnění - na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona.
	c. Mění se využití p.p.č. 140/4, 140/5 a 140/6 v k.ú. Světlík z plochy veřejného prostranství na plochy bydlení venkovského charakteru v rámci ploch stabilizovaných uvnitř zastavěného území - na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Sv...
	d. Na p.p.č. 1824/3 a na části p.p.č. 1824/2 v k.ú. Velké Strážné se na půdorysu původního zbořeniště (na p.p.č. 1824/3) a v jeho těsném sousedství doplňuje plocha zastavitelná smíšená venkovská (SV-06) doplněná plochou zahrady (ZZ-06) - na základě sc...
	e. Jižní část p.p.č. 970/10 v k.ú. Světlík se vymezuje jako plocha bydlení venkovského charakteru (BV-17) a v návaznosti na to se střední část tohoto pozemku vymezuje jako plocha soukromých zahrad (ZZ-01) a severní část již zabíhající do volné krajiny...
	f. Severozápadní část p.p.č. 662/2 a 662/5 v k.ú. Velké strážné se vymezuje jako plocha smíšené venkovská obytná (SV-07), navazují části p.p.č. 662/2 a 662/5 se vymezují jako zahrada (ZZ-03) - na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu S...

	A.c.2. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
	(5) Změnou č. 3 se mění označení lokalit s ohledem na použitý nový standard vybraných částí územního plánu takto, kdy u všech ploch je nutné respektovat stanovené limity využití území vyplývající z existence ochranných pásem, hygienických omezení, ome...
	(6) Změna č. 3 formálně mění plochy veřejného prostranství jižně a jihovýchodně od centrální části sídla Světlík na plochy zeleně sídelní ZS-02 a ZS-03. Jinak beze změny.


	A.d. Odůvodnění stanovení koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
	(7) V rámci změny č. 3 nebylo nutné měnit stanovenou koncepci dopravní infrastruktury.
	(8) Koncepce vodohospodářské infrastruktury, koncepce infrastruktury v oblasti energetiky, koncepce odpadového hospodářství a řešení v oblasti telekomunikací se změnou č. 3 nemění.

	A.e. Odůvodnění stanovení koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní ložisek nerostných surovin apod.
	(9) Koncepce krajiny se nemění.
	A.e.1. Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability
	(10) Nově je aktualizováno vymezení regionálního ÚSES dle aktuálních podkladů, upraveny kódy a názvy, a to na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období.

	A.e.2. Odůvodnění koncepce zajišťující prostupnost krajiny
	(11) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu.

	A.e.3. Odůvodnění koncepce Rekreace
	(12) Změna č. 3 ÚP Světlík nemění podmínky pro rekreační využití ve správním území Obce Světlík.

	A.e.4. Odůvodnění stanovených protierozních opatření a ochrany před povodněmi
	(13) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu.

	A.e.5. Odůvodnění stanovené koncepce dobývání nerostů
	(14) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu, byly provedeny pouze formální úpravy související se zatříděním ploch s rozdílným způsobem využití dle nového datového modelu použitém ve standardu pro tvorbu územních plánů MMR.


	A.f. Odůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
	(15) Podmínky pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití zůstávají ve věcné rovině platné dle měněného územního plánu, z hlediska formálního se změnou č. 3 uvádějí do souladu s novým standardem pro tvorbu územních plánů .

	A.g. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
	(16) Změna č. 3 nemění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření s možností vyvlastnění s výjimkou toho, že vypouští lokální biokoridor LBK1, dostatečná ochrana je zajištěna již vymezením prvku ÚSES jako takového a instrument vyvlastnění pro ÚSES...

	A.h. Odůvodnění vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
	(17) V rámci změny č. 3 se ruší vymezení ploch s možností uplatnění předkupního práva s následujícím odůvodněním – plochy již byly převedeny do vlastnictví Obce Světlík.

	A.i. Odůvodnění stanovených kompenzačních opatření
	(18) Kompenzační opatření nejsou změnou č. 3 navrhována.

	A.j. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
	(19) Návrhem změny č. 2 územního plánu nejsou vymezovány územní rezervy.

	A.k. Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
	(20) Tento instrument není v návrhu změny využit.

	A.l. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
	(21) Na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období se ruší podmínka pořízení a zpracování všech územních studií s výjimkou studií pro plochy BV-15, kdy ostatní územní studie buď již byly pořízeny a zaevidovány neb...

	A.m. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu
	(22) Tento instrument není v návrhu změny využit.

	A.n. Odůvodnění stanoveného pořadí změn v území (etapizace)
	(23) Tento instrument není v návrhu změny využit.

	A.o. Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
	(24) Tento instrument není v návrhu změny využit.

	A.p. Odůvodnění údajů o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
	(25) Je dáno stanovenou osnovou textové části územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb.
	(26) Je dáno skutečným obsahem výkresové části dokumentace změny č. 3 územního plánu Světlík.


	B. postup pořízení územního plánu
	(27) Zastupitelstvo obce Světlík schválilo dne 23.6.2021 zprávu o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období a tím také rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu Světlík tzv. zkráceným postupme pořízení dle ust. §§ 55a-55b stavebního zá...
	(28) Návrh změny č. 3 územního plánu Světlík pro veřejné řízení dle ust. § 55b a ve vazbě na ust.  § 52 stavebního zákona byl zpracován projektantem v průběhu června 2022. Pořizovateli byl návrh ÚP předán dne 7.7.2022. Následně pořizovatel zahájil veř...
	(29) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 13.9.2022 pod č.j. KUJCK 110883/2022 a v něm, v jeho závěru, výslovně konstatováno, že „Protože toto stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska § 55b odst. 4 stavební...

	C. výsledek přezkoumání územního plánu podle odst. 4 § 53 stavebního zákona
	C.a. Přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
	(30) Návrh změny není v konfliktu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1., 2., 3., 5. a 4. aktualizace. Změny jsou natolik drobné, že nemají průnik do aktualizované politiky územního rozvoje.
	(31) Přezkoumání souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 1., 2., 3., 5., 6. a 7. aktualizace a rozsudku 1 As 15/2016-85 Nejvyššího správního soudu – změna č. 3 je souladná se záměry ale AZÚR JČK, protože změny jsou natol...
	(32) Přezkoumání souladu návrhu s Územní studií krajiny Jihočeského kraje: Krajský úřad v návaznosti na § 25 stavebního zákona posoudil návrh Změny č. 3 ÚP Světlík také s Územní studií krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK JČK''), u níž byla dne 1....

	C.b. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
	(33) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík plně respektuje stanovené cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního zákona, dle stanovených obecných priorit územního plánování pro ČR dle APÚR, dle priorit územního plánování kraje pro zajištění udrži...
	(34) Rozsah navržených zastavitelných ploch je minimální oproti dnes platnému územnímu plánu.

	C.c. Přezkoumání s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
	(35) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík plně respektuje požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích vyhlášek 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a 501/2006 Sb., o obecn...

	C.d. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
	(36) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík je zpracován přesně dle požadavků stavebního zákona a správního řádu, osnova textové části výroku je přesně a doslovně převzata z přílohy č. 7 vyhl. 500/2006, dělení ploch dle způsobu využití je přesně převzato dle §§ ...
	(37) Návrh změny č. 2 ÚP Světlík respektuje požadavky
	(38) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů, který byly uplatněny v jejich stanoviscích během projednání dle ust. § 55b stavebního zákona, viz tabulka pod textem:
	(39) Návrh změny č. 3 ÚP Světlík nebylo nutné po veřejném řízení zasílat s návrhem vypořádání uplatněných připomínek a s návrhem rozhodnutí o uplatněných námitkách na dotčené orgány a krajský úřad s žádostí o uplatnění jejich stanovisek, protože žádné...
	(40) Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje coby nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 13.9.2022 pod č.j. KUJCK 110853/2022 a konstatuje se v něm, že „návrh změny č. 3 ÚP Světlík, ad a) je v souladu s Politikou územního rozvoje Č...


	D. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
	(41) Na základě stanoviska krajského úřadu č.j. KUJCK 98917/2022 ze dne 10.8.2022 bylo prokázáno, že návrh změny nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných...

	E. stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
	(42) Jak je uvedeno výše, krajský úřad nepožadoval hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

	F. sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
	(43) Jak je uvedeno výše, krajský úřad nepožadoval hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

	G. vyhodnoceníúčelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
	(44) Návrh změny č. 3 vymezuje nové zastavitelné plochy o velmi malé výměře pro bydlení venkovské jako adici již vymezené zastavitelné plochy BV-01 na severním okraji sídla Světlík a dále 2 malé plochy pro plochy smíšeného bydlení venkovského charakte...

	H. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
	(45) Z hlediska koordinace využívání území v rámci širších vztahů v území návrh ÚP Světlík zachovává kontinuitu vymezení všech komunikací i ÚSES s přesahem do správních území sousedních obcí.

	I. vyhodnocení splnění požadavků zprávy o uplatňování územního plánu
	(46) Požadavky schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období byly zcela naplněny. Změna č. 3 je pořizována v tzv. zkráceném režimu pořízení dle ust. §§ 55a-55b a § 54 stavebního zákona.

	J. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení
	(47) V rámci řešení návrhu změny nebyly identifikovány záležitosti nadmístního významu, které by měly být nově vymezovány v ZÚR Jihočeského kraje.

	K. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
	K.a. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v...
	(48) Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (dále též jen "BPEJ"). Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské p...
	(49) Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF (nejsou zahrnuty plochy přestavby, nejsou zahrnuty plochy, které jsou dle KN nezemědělskou půdou, ostatní plochy, ostatní komunikace, neplodná půda apod.)
	(50) Celkový zábor ZPF činí 1,5531 ha.
	(51) Zábory PUPFL – nejsou navrženy.
	(52) Klimatický region v řešeném území:
	(53) Třídy ochrany zemědělské půdy (možné rozpětí I. – V.; příloha metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996 č. j. OOLP/1067/96):

	K.b. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení
	(54) Dle předaných ÚAP byly na daných plochách prováděny investice do půdy, ale v případě plochy ZZ-05 v lokalitě Malé Strážné.

	K.c. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení
	(55) Změna č. 3 ÚP respektuje stávající areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby a nenavrhuje jejich omezení. Lze tedy vyloučit i hypotetické porušení stávajících zemědělských areálů a objektů staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostí.

	K.d. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení
	(56) Uspořádání zemědělského půdního fondu v území je patrno z výkresu č. 6 „výkres předpokládaných záborů půdního fondu“, který je nedílnou součástí grafické části odůvodnění této změny územního plánu. Z výkresu je patrno jak rozdělení zemědělského p...
	(57) Opatření k zajištění ekologické stability krajiny nejsou předmětem řešení změny č. 3 ÚP Světlík.
	(58) Projektantovi nebyly předány žádné informace o probíhajícím nebo dokonce proběhnuvších pozemkových úpravách.

	K.e. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch
	(59) Důvodem pro zábory u jednotlivých lokalit jsou následující:


	L. návrh rozhodnutí o námitkách
	(60) Během veřejného jednání o návrhu změny dle ust. § 55b stavebního zákona nebyly uplatněny žádné námitky.

	M. vypořádání připomínek
	(61) Během veřejného projednání návrhu změny podle ust. § 55b stavebního zákona nebyly uplatněny žádné připomínky.


