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A. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

A.a. Vymezení zastavěného území 

(1) Vymezení zastavěného území je provedeno ve všech patřičných výkresech, zejména ve Výkresu základního 
členění území. Bylo vycházeno z ÚAP ORP Český Krumlov. Zastavěné území bylo aktualizováno jen v 
prostoru lokality Pasovary – konkretizováno bylo vymezení objektu Pasovarské tvrze na pozemku p.č. -17 
a dále bývalé formanské hospody na p.p.č. -13. Stavba na p.p.č. 876/4 a 850/5, přestože existuje, nebyla 
zahrnuta do zastavěného území, ale plocha byla ponechána jako zastavitelná pod kódem B17a. 

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

(2) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se změnou č. 1 nemění. Nebylo nutné na 
základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík přikročit k redefinování základní koncepce 
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 

(3) Koncepce ochrany a rozvoje historických, kulturních, architektonických a urbanistických hodnot se změnou 
č. 1 nemění, nebylo nutné na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík přikročit k 
redefinování požadavků na ochranu a rozvoj historických, kulturních, architektonických a urbanistických 
hodnot ve správním území obce Světlík. 

(4) Také koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot se změnou č. 1 nemění. Ani zde nebylo nutné na 
základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu Světlík měnit nijak zásadně koncepci ochrany 
přírodních hodnot v území. 

(5) Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot stanovuje se změnou č. 1 příliš nemění, naopak se posiluje 
potenciál cestovního ruchu ve správním území Světlíku a to vymezením cyklostezky, stanovením konkrétní 
a přesné regulace prostřednictvím detailního vymezení funkčního využití ploch okolo Pasovarské tvrze se 
vytváří předpoklad pro lepší ochranu kulturních hodnot, zejména architektonické dědictví a dochované 
urbanistické stopy sídla.  

(6) Z hlediska civilní ochrany a požadované potřeby k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva se 
podmínky stanovené původním územním plánem nemění. Platí původní požadavky na přípravu a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva dle dnes platného územního plánu. 
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A.c. Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

A.c.1.  Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

(7) Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce dle výrokové části změny č. 1: 

a. Nové funkční využití území z velké části zaniklého sídla Pasovary je opět požadavkem ze schválené 
zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období. Cílem bylo stanovit vhodnou kombinací 
ploch s rozdílným způsobem využití takovou urbanistickou koncepci sídla, která bude respektovat 
historickou stopu zástavby v sídle. Při rozdělení ploch zastavěného území a zastavitelných ploch 
na plochy pro bydlení a smíšené bydlení, příp. občanskou vybavenost a plochy veřejné zeleně, příp. 
sídelní zeleně (zahrad a sadů) bylo vycházelo z historických podkladů.  

b. Navýšení zastavitelných ploch pro bydlení v sídle Pasovary na části p.p.č. 850/5 a 850/6 bylo dáno 
požadavkem majitelky, který byl uplatněn během projednání návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu za uplynulé období. Projektant zvažoval vymezení dané plochy jako již 
zastavěného území, neboť stavba na pozemku prokazatelně existuje, ale vzhledem k tomu, že ještě 
není uváděna v podkladní mapě KN, je plocha i nadále v souladu s dnes platným ÚP Světlík 
vymezována jako návrhová plocha pro bydlení s kódem B17a.  

c. Na části p.p.č. 156/1 v k.ú. Světlík je provedena změna funkčního využití na plochy bydlení, protože 
předmětný pozemek navazuje na již realizovanou zástavbu na p.p.č. -190 a logicky ji dotváří, 
nevzniká se nežádoucí průnik zastavitelných ploch do volné krajiny ani nežádoucí exploatace 
urbanizovaného území na úkor volných krajinných ploch. 

d. Změnou č. 1 se vypouští plocha pro fotovoltaickou elektrárnu VS 1 ve volné krajiny podél cesty na 
Černíkov jihovýchodně od sídla Světlík – tím dochází k více než vyrovnání celkové bilance změn 
zastavitelných a nezastavitelných ploch ve prospěch přírodních ploch ve volné krajině.  

e. Nově se přidává na jižním až jihovýchodním okraji Světlíka na p.p.č. 310/21 nová zastavitelná 
plocha pro zástavbu smíšené obytnou kombinující funkci bydlení a nerušícího zemědělského 
hospodaření tak, aby se vytvořily podmínky pro zvýšení ekonomické aktivity obyvatel Světlíka a 
vznik nových pracovních míst v sídle (lokality SO3a). Plocha byla předmětem žádosti majitele 
plochy, zde Obec Světlík, uplatněné v rámci projednávání zprávy o uplatňování ÚP Světlík za 
uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona.  

f. Nově se přidává na jižním okraji Světlíka na p.p.č. 182/148 a 182/149 plocha pro bydlení, touto 
adicí se zaplňuje nika nezastavěného území mezi stávající zástavbou a p.p.č. 273 v k.ú. Světlík, 
který je vymezen stávajícím ÚP jako bydlení stav (lokalita B11a). 
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g. Nově se přidává na jižním až jihovýchodním okraji Světlíka na p.p.č. 310/21 nová zastavitelná 
plocha pro zástavbu smíšené obytnou kombinující funkci bydlení a nerušícího zemědělského 
hospodaření tak, aby se vytvořily podmínky pro zvýšení ekonomické aktivity obyvatel Světlíka a 
vznik nových pracovních míst v sídle (lokality SO3a). 

h. Nově se přidává na jižním okraji sídla Světlík na p.p.č. a 182/3 nová zastavitelná plocha pro 
zástavbu smíšené obytnou kombinující funkci bydlení a nerušícího zemědělského hospodaření tak, 
aby se vytvořily podmínky pro zvýšení ekonomické aktivity obyvatel Světlíka a vznik nových 
pracovních míst v sídle (lokality SO3b). Také zde byla tato plocha přidána do návrhu obsahu změny 
č. 1 ÚP Světlík na základě žádosti majitele uplatněné v rámci projednávání zprávy o uplatňování 
ÚP Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona.   

i. V návaznosti na plochu SO3b dále jižně je vymezena nová plocha pro agrofarmu na p.p.č. 182/156 
pro chov obcí, koz a skotu (lokalita VS1). Také zde byla tato plocha přidána do návrhu obsahu 
změny č. 1 ÚP Světlík na základě žádosti majitele uplatněné v rámci projednávání zprávy o 
uplatňování ÚP Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 

j. Dále se změnou č. 1 v návaznosti na předchozí měněnou plochu vymezuje plochu vodní a 
vodohospodářskou (W) pro malý rybník s extenzivním chovem ryb na témže pozemku p.č. 182/156 
v k.ú. Světlík, jako nástroj, jak umožnit podnikání typické pro tento prostor v předhůří Šumavy a 
zároveň nástroj vedoucí ke zvýšení biodiverzity v krajině a ke zlepšení absorpčních schopností 
krajiny. Plocha pro tento malý rybník byla vložena do návrhu obsahu změny na základě žádosti 
majitele pozemku. Rovněž na severovýchodním okraji Pasovar je vymezena malá vodní plocha na 
p.p.č. 135/1 v k.ú. Pasovary. Tento rybník bude plnit funkci recipientu z navrhované ČOV dle 
územní studie Pasovary, která byla zpracována v loňském roce a je vložena na základě 
předmětného řešení dané studie. 

k. Nově je upraveno vedení VN pro Pasovary, oproti stávajícímu řešení dle platného územního plánu 
je upraveno dle morfologických podmínek v území a vůči němu citlivěji zasazeno do krajiny (kód 
TI-E4). Nové vedení VN bylo vložen podkladů externí projekční kanceláře (společnost PRO 22 v.o.s., 
Petr Kolda, podklady předány dne 29. 10. 2017), která podrobně řešila celé přívodní vedení ve 
směru od k.ú. Velké Strážné od jihovýchodu. Mimo řešené území územní studie se trasa vedení 
mírně odchyluje od trasy vymezené v platném a účinném územním plánu Světlík. Trafostanice je 
navržena jako jednosloupová trafostanice 9/20kN s předpokládaných ochranným pásem v podobě 
kruhu o poloměru 7 m. Z této TS bude vyvedeno vedení NN k jednotlivým navrženým stavebním 
pozemkům, vedení NN bude zokruhováno kolem v účelové komunikaci kolem Pasovarské tvrze a 
v extravilánu na západní straně od ní. 



Textová část – odůvodnění 

 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 7 

 

 

l. Přes správní území Obce Světlík je vymezena trasa cyklostezky Frymburk - Světlík - Větřní (kód DI-
2). Cyklostezka byla do návrhu obsahu změny vložena na základě zprávy o uplatňování územního 
plánu za uplynulé období.  

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

(8) Návrh změny č. 1 nově vymezuje tyto zastavitelné plochy: 

Označení Charakteristika 
plochy 

Výměra 
v ha 

Odůvodnění 

k.ú. Světlík 
B6a Plocha bydlení – u 

jižní hranice sídla 
Světlík.  

0,7309 Plocha byla vymezena na základě požadavku p. 
Lukáše Pavelky během projednání návrhu zprávy o 
uplatňování ÚP za uplynulé období. Lokalita navazuje 
na zastavěné území sídla Světlík a logicky ji dotváří, 
nevzniká se nežádoucí průnik zastavitelných ploch 
do volné krajiny ani nežádoucí exploatace 
urbanizovaného území na úkor volných krajinných 
ploch.   

B11a Plocha bydlení – 
jihovýchodní okraj 
sídla Světlík na 
p.p.č. 182/148 a 
182/149 

0,5165 Navržená plocha vhodně doplňuje dnešní hranici 
zastavěného území sídla Světlík na jižním okraji. 
Navrhovaná plocha byla předmětem žádosti majitele 
pozemku uplatněné v rámci projednávání zprávy o 
uplatňování ÚP Světlík za uplynulé období 

B11b Plocha bydlení – 
jihovýchodní okraj 
sídla Světlík na 
p.p.č. 182/166 

0,0630 Rozšiřuje velmi mírně hranici zastavěného území 
sídla Světlík na p.p.č. 182/167 kolem stávajícího již 
realizovaného RD na p.p.č. -273, v žádném případě se 
nejedná o nežádoucí exploataci zastavitelných ploch 
do volné krajiny, jde o zcelení zastavěného území na 
jižním okraji sídla Světlík   

B12a Plocha bydlení – 
jihovýchodní okraj 
sídla Světlík na 
p.p.č. 182/130 

0,1488 Navržená plocha byla předmětem žádosti Obce 
Světlík jako majitele uplatněné v rámci projednávání 
zprávy o uplatňování ÚP Světlík za uplynulé období 
dle ust. § 55 stavebního zákona a vhodně zaceluje 
hranici zastavěného území sídla Světlík.  

SO3a Plocha smíšená 
obytná – jižní okraj 

1,3504 Navržená plocha byla předmětem žádosti majitele 
uplatněné v rámci projednávání zprávy o uplatňování 



Textová část – odůvodnění 

 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 8 

 

 

sídla Světlík, p.p.č. 
310/21 

ÚP Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 
stavebního zákona. Je vymezena jižně od sídla 
Světlík a vhodně doplňuje již vymezené zastavitelné 
plochy jižně od sídla Světlík. 

SO3b Plocha smíšená 
obytná – jižní okraj 
sídla Světlík, p.p.č. 
182/3 v k.ú. Světlík 

0,6250 Navržená plocha byla předmětem žádosti Obce 
Světlík jako majitele pozemku uplatněné v rámci 
projednávání zprávy o uplatňování ÚP Světlík za 
uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. Je 
vymezena jižně od sídla Světlík a vhodně doplňuje již 
vymezené zastavitelné plochy jižně od sídla Světlík. 

VS1 Plocha smíšená 
výrobní, na p.p.č. 
182/156, jižně od 
Světlíka 

0,8666 Nová plocha pro agrofarmu na p.p.č. 182/156 pro 
chov obcí, koz a skotu (lokalita VS1). Také zde byla 
tato plocha přidána do návrhu obsahu změny č. 1 ÚP 
Světlík na základě žádosti majitele uplatněné v rámci 
projednávání zprávy o uplatňování ÚP Světlík za 
uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. 

k.ú. Pasovary 
B17a B 17 - Plocha 

bydlení + VP – 
severovýchodně od 
sídla Světlík.  
 

0,1145 Lokalita se nachází v již zaniklé osadě Pasovary. 
Je zde možná obsluha území ze stávající 
komunikace. Plocha navazuje na již realizovaný 
objekt na p.p.č. 876/4 v k.ú. Pasovary. V rámci 
výrokové části bylo za účelem ochrany hodnot 
v území stanoveno respektovat území s 
archeologickými nálezy a provedené meliorace. Za 
účelem ochrany architektonických a urbanistických 
hodnot celé lokality takřka zaniklé osady Pasovary 
kolem stávající tvrze je předepsáno pro lokalitu 
pořízení a zpracování územní studie. 

S04 Pasovary, okolí tvrze 5,6434 Kombinace funkčních ploch občanské vybavenosti 
(vlastní tvrz), ploch smíšených obytných (na 
základech původních staveb dle pořízené územní 
studie), ploch veřejného prostranství – veřejné 
zeleně mezi nimi, ploch sadů obklopující a chránící 
lokalitu od severu, ploch vodních a 
vodohospodářských a ploch dopravní infrastruktury. 
Cílem bylo stanovit vhodnou kombinací ploch s 
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rozdílným způsobem využití takovou urbanistickou 
koncepci sídla, která bude respektovat historickou 
stopu zástavby v sídle. Při rozdělení ploch 
zastavěného území a zastavitelných ploch na plochy 
pro bydlení a smíšené bydlení, příp. občanskou 
vybavenost a plochy veřejné zeleně, příp. sídelní 
zeleně (zahrad a sadů) bylo vycházelo z historických 
podkladů. 

(9) Jak je uvedeno ve výrokové části, dnešní plocha VS1 pro fotovoltaickou elektrárnu je změnou č. 1 rušena a 
vracena zpět do zemědělského půdního fondu. Návrh změny č. 1 nevymezuje žádné nové plochy přestavby, 
nebylo to v rámci schválené zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období požadováno. 

(10) Na základě projednané zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období návrh změny č. 1 ruší již 
vymezenou zastavitelnou plochu na p. p. č. 537/1 v k.ú. Světlík určenou pro výstavbu fotovoltaické 
elektrárny a tím dále vylepšuje saldo zastavitelných a nezastavitelných ploch ve prospěch nezastavitelného 
území. 

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

(11) V rámci změny č. 1 nebylo nutné měnit stanovenou koncepci dopravní infrastruktury. 

(12) V rámci změny č. 1 nebylo nutné měnit stanovenou koncepci vodohospodářské infrastruktury. 

(13) V rámci změny č. 1 nebylo nutné měnit stanovenou koncepci v oblasti energetiky, vyjma již výše uvedeného 
vypuštění návrhu plochy na p. p. č. 537/1 v k.ú. Světlík určenou pro výstavbu fotovoltaické elektrárny – nyní 
již není takový tlak na výstavbu tohoto typu elektráren a z hlediska ochrany krajinného rázu se do tohoto 
prostoru panely fotovoltaické elektrárny nehodí a působily by rušivým dojmem.  

(14) V rámci změny č. 1 nebylo nutné měnit stanovenou koncepci v oblasti odpadového hospodářství.  

(15) V rámci změny č. 1 nebylo nutné měnit stanovenou koncepci v oblasti telekomunikací. 

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. 

(16) Pro nezastavěné území se změnou č. 1 pouze se vypouští plocha pro fotovoltaickou elektrárnu na p. p. č. 
537/1 v k.ú. Světlík, plocha bude navrácena do ploch zemědělských.  
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(17) Nově se přidává návrhová plocha pro rybník na p.p.č. 182/156 o výměře cca 0,13 ha. Dále se na 
severovýchodním okraji Pasovar doplňuje nová vodní plocha na p.p.č. 135/1 o výměře cca 0,24 ha. Obě tyto 
vodní plochy by měly zlepšit biodiverzitu v krajině a dále vylepšit KES, zároveň budou zvyšovat absorpční 
schopnost krajiny pro dešťové srážky. 

(18) Koncepce krajiny není dále měněna oproti platnému územnímu plánu – nebylo to dále nutné na základě 
schválené a projednané zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období.  

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

(19) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu – nebylo to nutné na základě schválené a projednané 
zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období. 

A.e.2. Odůvodnění koncepce zajišťující prostupnost krajiny 

(20) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu – nebylo to nutné na základě schválené a projednané 
zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období. 

A.e.3. Odůvodnění koncepce Rekreace 

(21) Oproti stávajícímu územnímu plánu byla přidána cyklostezka Frymburk – Světlík – Větřní jako prvek, který 
může dále akcelerovat využití Světlíka pro turistiku a cestovní ruch ve vazbě na atraktivní a velmi hojně 
navštěvovaná centra CR jako je Lipno nad Vltavou a Frymburk.  

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

(22) Beze podstatné změny oproti stávajícímu územnímu plánu – ke zlepšení pasivní protipovodňové ochrany 
by mohly přispět 2 nově navrhované vodní plochy. Nicméně jsou poměrně malé na to, aby jejich význam 
byl z hlediska protierozních opatření a ochrany před povodněmi podstatný. Na základě schválené a 
projednané zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období nebylo to nutné vymezovat a 
navrhovat další protipovodňová a protierozní opatření, krajina je ve správním území Obce Světlík dostatečně 
fragmentovaná.  

A.e.5. Odůvodnění stanovené koncepce dobývání nerostů 

(23) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu – nebylo to nutné na základě schválené a projednané 
zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období. 
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A.f. Odůvodnění stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

(24) Podmínky pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití zůstávají platné dle měněného územního 
plánu.  

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 

(25) Změny oproti stávajícímu územnímu plánu spočívají ve vymezení 1 veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury a 1 stavby veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury: 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
KÓD ÚČEL Dotčená k.ú. 
DI-2 Cyklostezka Frymburk – Světlík – Větřní ve správním území Obce Světlík, 

stavba je vymezena jako veřejně prospěšná stavba dopravní 
infrastruktury dle ust. § 170 stavebního zákona, cyklostezka bude 
součástí uceleného systému cyklostezek propojující České Budějovice – 
Český Krumlov a Lipensko, cyklostezka bude vedena v ideálním případě 
na samostatném pásu podél II/162, resp. bude nutné v severní části 
vedení této cyklostezky revitalizovat stávající účelovou komunikace 
propojující Světlík – tvrz Pasovary a dále východním směrem na Větřní    

Světlík, Pasovary, 
Velké Strážné 

TI-E4 Technická infrastruktura – el. zásobování – plocha pro trafostanici T9 
včetně el. vedení VN 22kV. Mimo řešené území územní studie se trasa 
vedení mírně odchyluje od trasy vymezené v platném a účinném 
územním plánu Světlík. Trafostanice je navržena jako jednosloupová 
trafostanice 9/20kN s předpokládaných ochranným pásem v podobě 
kruhu o poloměru 7 m. Z této TS bude vyvedeno vedení NN k jednotlivým 
navrženým stavebním pozemkům, vedení NN bude zokruhováno kolem v 
účelové komunikaci kolem Pasovarské tvrze a v extravilánu na západní 
straně od ní. Nutné pro zajištění zásobování nově navrhované lokality pro 
smíšené bydlení SO4 v okolí Pasovarské tvrze a B17a pro bydlení jižně od 
Pasovarské tvrze. V současné době není lokalita kolem Pasovarské tvrze 
elektrifikována. 

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

(26) V rámci změny č. 1 územního plánu nejsou vymezovány plochy s možností uplatnění předkupního práva. 

A.i. Odůvodnění stanovených kompenzačních opatření 

(27) Kompenzační opatření nejsou změnou č. 1 navrhována – nebylo to nutné na základě schválené a 
projednané zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období. 

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

(28) Návrhem změny č. 1 územního plánu nejsou vymezovány územní rezervy – nebylo to nutné na základě 
schválené a projednané zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období. 

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

(29) Tento instrument není v návrhu změny č. 1 ÚP využit. 

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

(30) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu, podmínka územní studie pro lokalitu Pasovary již byla 
naplněna, nicméně územní studie bude moci být zaevidována až po nabytí účinnosti této změny. 

A.m. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu 

(31) Tento instrument není v návrhu změny č. 1 ÚP využit.  

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

(32) Tento instrument není v návrhu změny č. 1 ÚP využit.  
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A.o. Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

(33) Tento instrument není v návrhu změny č. 1 ÚP využit.  

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

(34) Je dáno stanovenou osnovou textové části územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. a dále 
skutečným obsahem této dokumentace.  

B. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

(35) Zastupitelstvo obce Světlík schválilo dne 30. 3. 2017 zprávu o uplatňování územního plánu za uplynulé 
období a tím také rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu Světlík. V rámci projednání zprávy o 
uplatňování územního plánu byl vznesen požadavek KÚ JČK, OZZL, na zpracování vyhodnocení vlivů této 
změny na ŽP podle přílohy stavebního zákona (tzv. SEA), ale zároveň byl vyloučen negativní vliv na EVL a 
PO soustavy NATURA 2000. Přesto mělo bylo součástí odůvodnění změny též vyhodnocení vlivů této změny 
na udržitelný rozvoj území zpracované dle osnovy v příloze č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. bez kap. B.  

(36) Návrh změny č. 1 územního plánu Světlík pro společné jednání dle ust. § 50 stavebního zákona byl 
zpracován projektantem v průběhu června až října 2017. Pořizovateli byl návrh ÚP předán dne 7. 11. 2017. 
Protože důvodem pro požadavek dotčené orgánu ochrany ŽP na posouzení SEA byla změna funkčního 
využití lokality dnešní těžby rašeliny, bylo rozhodnuto, že tato část změny se vyčlení do samostatné změny 
č. 2 a předmětem měněného řešení změny č. 1 budou ostatní lokality (jižní část sídla Světlík, Pasovarská 
tvrz, vedení cyklostezky, změna vedení VN do Pasovar a vypuštění plochy pro FTE jižně od Světlíka). Zároveň 
bylo rozhodnuto, že změna bude pořizována tzv. zkráceným postupem podle ust. §§ 55a-55c stavebního 
zákona. Proto byl v září 2018 projektantem vypracován tento návrhu obsahu změny dle ust. §55b 
stavebního zákona.  
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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 

C.a.1. Přezkoumání souladu návrhu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1. 
aktualizace 

(37) Návrh změny č. 1 ÚP Světlík není v konfliktu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1. 
aktualizace1 jak je zevrubně prokázáno v následující tabulce: 

Záměr, popis, zásady, úkoly pro navazující ÚPD Vyhodnocení souladu ÚP Světlík  
REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: 

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví… Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich 
ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s 
principy udržitelného rozvoje… Bránit upadání 
venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 
lidských zásahů.  
bod (14) APÚR 
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí 
dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a 
ekologických funkcí krajiny. 

Je naplněno stanovenou koncepcí rozvoje území 
obce, ochrany a rozvoje hodnot tohoto území, jsou 
respektovány jak přírodní, tak kulturní hodnoty v 
území a stávajícího ÚP vytváří předpoklady pro 
ochranu těchto hodnot. Problém je se 
socioekonomickým pilířem udržitelného rozvoje, 
obce Světlík se vylidňuje, je zde velmi vysoká 
nezaměstnanost a je potřeba najít způsob, jak 
mimořádně atraktivní přírodní prostředí 
s obrovským potenciálem pro rozvoj ČR využít i 
z hlediska rozvoje obce. 
Bude zohledněno v rámci řešení změny, kvalitní 
zemědělská půda nebude dotčena návrhem nových 
zastavitelných ploch. 
 

                                                                 
1 Pokud budeme dále citovat z Politiky územního rozvoje, je míněna publikace POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky., ve znění 

Aktualizace č. 1, schválená USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. dubna 2015 č. 276 a Aktualizaci č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky, obé staženo z webu Ministerstva pro místní rozvoj, adresa: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-
politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-
uzemniho-rozvoje-CR 
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bod (14) APÚR 
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a 
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, 
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 
nebo snížení její úrovně.  
bod (14) APÚR 
Při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot 
území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského 
rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s 
jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
bod (16) APÚR 
Při územně plánovací činnosti vycházet z principu 
integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní 
posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 
bod (16a) APÚR 
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků 
náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních 
příležitostí, zejména v regionech strukturálně 
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích. 
bod (17) APÚR 

 
Již stávající ÚP vytváří podmínky pro, aby 
nedocházelo k nežádoucí segregaci obyvatel a 
vytváří podmínky návrhem ploch smíšeného bydlení 
pro snížení její úrovně. 
 
 
 
 
 
Je naplněno stávajícím uzemním plánem, který je 
příkladem komplexního řešení celé území, 
urbanizované i volné krajiny, od ploch pro bydlení, až 
po plochy ÚSES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpoklad obce počítá s integrovaným přístupem 
se sousedním Městys Frymburk a další významné 
obce v blízkém okolí, díky nimž dochází ke snížení 
nezaměstnanosti v obci Světlík. 
 
 
Není v silách a prostředcích konkrétního územního 
plánu jedné obce. Vytvářet v území podmínky k 
odstraňování důsledků náhlých hospodářských 
změn lokalizací zastavitelných ploch je věcí 
především územních plánů celých krajů. Nicméně 
změna č. 1 Světlík navrhuje nové plochy smíšené 
obytné jako kombinaci pro bydlení, podnikání, 
služby a nerušící výrobu a tím naplňuje tuto prioritu.   
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Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak 
jejich konkurenceschopnost. 
bod (18) APÚR 
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 
původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem 
je účelné využívání a uspořádání území úsporné v 
nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  
bod (19) APÚR 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná 
kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, pokud je to možné, odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných 
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k 
zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině 
a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

Nechá se konstatovat, že vlastní ÚP podporuje 
polycentrickou strukturu sídel na levém břehu Lipna. 
 
 
 
Plochy v jižní části správního území, jižně od 
Světlíka, mají poněkud podobu brownfields. Stejně 
tak dnešní podoba okolí Pasovarské tvrze si zaslouží 
revitalizaci. V těchto aspektech návrh změny č. 1 ÚP 
Světlík naplňuje požadavky této priority územního 
plánování hospodárně využívat zastavěné území a 
vytváření předpokladů pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch.  
 
 
 
 
 
 
Stávající ÚP nebyl podroben posouzení vlivů na ŽP 
podle přílohy stavebního zákona (tzv. SEA) ani 
hodnocením jeho vlivu na soustavu NATURA 2000. 
V případě změny rozhodne KÚ OZZL. ÚSES bude 
v rámci změny vymezen přesně dle nadřazené 
dokumentace v rozsahu NR-R ÚSES a bude doplněn 
na úrovni lokálního ÚSES tak, aby byla zajištěna 
jeho plná funkčnost.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Textová část – odůvodnění 

 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 17 

 

 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů.  
bod (20) APÚR 
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury. V rámci ÚP činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
bod (20) APÚR 
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi 
před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené 
pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách a ve specifických oblastech, na jejichž území 
je krajina negativně poznamenána lidskou činností, 
s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v 
bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro 
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti krajiny. 
bod (21) APÚR 
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů 
území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, turistickými cestami, které umožňují 
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. 
pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
bod (22) APÚR 

 
 
 
 
 
 
 
Stávající ÚP s tímto počítá a vymezuje tyto plochy v 
dostatečném rozsahu, obec nemá z hlediska svého 
umístění možnost srůstat s jakýmkoliv jiným, dalším 
sídlem. 
 
 
 
 
Správní území obce Světlík je relativně velmi málo 
urbanizováno, je zde dostatek volných ploch pro 
další rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti krajiny, příp. změna ÚP tento stav 
zachová a dále podpoří návrhem nových ploch pro 
zalesnění. 
 
 
 
 
 
 
 
Světlík je ve spojen s atraktivními cíli CR nebo 
ubytovacími kapacitami Frymburku, v Černé 
v Pošumaví, v Malšíně, v Hořicích na Šumavě, 
v Lipně nad Vltavou, ale i dále v Bohdalovicích, ve 
Větřním a v Českém Krumlově. 
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Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro 
lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 
aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. 
třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 
stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků). 
bod (23) APÚR 
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti 
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy 
a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a 
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s 
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. 
železniční, cyklistickou). 
bod (24) APÚR 

 
Předmětem změny ÚP Světlík bude návrh propojení 
Světlíku s atraktivními cíli CR nebo ubytovacími 
kapacitami Frymburku, v Černé v Pošumaví, v 
Malšíně, v Hořicích na Šumavě, v Lipně nad Vltavou, 
ale i dále v Bohdalovicích, ve Větřním a v Českém 
Krumlově. Návrh změny ÚP nebude vymezovat nové 
plochy pro bydlení, které by byly, nebo mohly být, 
zatíženy nadměrným hlukem z komunikací. 
Správním územní obce Světlík neprochází ani silnice 
I. třídy, ani železnice., jedinou více využívanou silnicí 
je krajská II/162 propojující Větřní a Frymburk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Světlík neleží v rozvojové oblasti ani ose 
regionálního významu, je začleněno do specifické 
oblasti Šumava (kód SOB1) republikového významu. 
Nicméně požadavek na zkvalitňování dopravní 
infrastruktury bude naplněn prostřednictvím návrhu 
rozvoje cestní sítě v krajině, která zejména pro účely 
cestovního ruchu by mělo umožnit propojení 
Světlíku s okolními sídly.  
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Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování 
zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné 
předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 
aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 
bod (24) APÚR 
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 
sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření 
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových 
vod v území s ohledem na strukturu osídlení a 
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod. V zastavěných územích a zastavitelných 
plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  
bod (25) APÚR 
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy 
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 
rizika vzniku povodňových škod. 
bod (26) APÚR 
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování 
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 

Ve správním území obce Světlík nedochází k 
překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je nyní řešeno v rámci stávajícího ÚP a bude řešeno 
v rámci uvažované změny v rozsahu obvyklém pro 
podrobnost územních plánů, jsou zde stanoveny 
podmínky ochrany obyvatelstva dle příslušné 
vyhlášky. Vlastní řešení respektuje reliéf krajiny. 
Vzhledem k tomu, že obec je rozložena na břehu a 
nad přehradou Lipno, která sama slouží jako druhé 
největší protipovodňové opatření v Jižních Čechách 
chránící před rizikem povodní velkou část povodí 
Vltavy pod ní, je zde riziko povodní relativně malé. 
 
 
 
 
 
 
Je splněno již dosavadním územním plánem, viz 
předchozí argumentace. Řešení stávajícího 
územního plánu neobsahuje vymezení 
zastavitelných žádných ploch v záplavovém území. 
 
 
 
Je splněno již dosavadním územním plánem, který 
komplexně řešil celé správní území. Cílem do 
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podporovat její účelné využívání v rámci sídelní 
struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou 
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se 
díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se 
specifickými geografickými podmínkami. Při řešení 
problémů udržitelného rozvoje území využívat 
regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech 
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří 
mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve 
prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací 
činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření 
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 
vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních 
letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost 
jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje 
ve všech regionech.  
bod (27) APÚR 
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení 
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, 
včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a 
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného 
i soukromého sektoru s veřejností. 
bod (28) APÚR 
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých 
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní městskou 
hromadnou dopravu umožňující účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, 
veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s 

budoucna je integrovat zájmy obyvatel Světlíka i 
sousedních sídel do jednoho komplexně 
promyšleného celku doplňujícího stávající 
turistickou infrastrukturu. Světlík nemá umístění pro 
navrhování výkonných sítí osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně 
sítí regionálních letišť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Světlík nemá městské prostory, řešení veřejné 
infrastruktury ve spolupráci veřejného i soukromého 
sektoru s veřejností bude předmětem aktualizace 
územního plánu nebo nějaké další komplexní 
změny. Návrh cyklostezky Frymburk – Světlík – 
Větřní vytvoří předpoklady pro zlepšení podmínek 
pro rozvoj ČR a tím i pro potřebnou spolupráci 
veřejného a soukromého sektoru. 
Světlík sám je saturován pouze silniční dopravou, a 
to prostřednictvím krajské silnice II/162. Nicméně 
blízko je sportovní letiště Frymburk – Blatná a po 
levém břehu Lipenské přehradní nádrže je 
dlouhodobě projektován projekt Šumavských 
elektrických drah. Stejně tak celá koncepce řešení 
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požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak 
podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S 
ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a 
užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, 
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 
bod (29) APÚR 
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku 
vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na 
vysokou kvalitu života v současnosti i 
v budoucnosti. 
bod (30) APÚR 
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu 
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 
bezpečného zásobování území energiemi. 
bod (31) APÚR 
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit 
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na 
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení 
ploch přestavby. 
bod (32) APÚR 

širších vztahů dosavadního územního plánu počítá s 
postupným napojením aktivit CR ve Frymburku a ve 
Světlíku.  
 
 
 
 
 
 
Je maximální naplněno již stávajícím územním 
plánem, bude předmětem i případné komplexní 
změny územního plánu. 
 
 
 
Stávající ÚP ani předpokládaná změna nijak nebrání 
umisťování kolektorů na střechy budov, 
decentralizovanému systému vytápění apod. Dle 
stávající ÚP bylo možné realizovat, a stalo se tak, 
FTE, změna by tento trend v krajinářsky velice 
cenném prostoru měla výrazně omezovat. 
 
Bylo provedeno ve stávajícím územním plánu a 
plochy přestavby v něm v dostatečném rozsahu 
vymezeny. 

SPECIFICKÁ OBLAST ŠUMAVA:2 SPECIFICKÁ OBLAST ŠUMAVA: 

                                                                 
2  Dle ZÚR Jihočeského kraje ve znění jejich 6. aktualizace není Světlík součástí SOB Šumava, ale pokud využijeme volnější definici dle 

APÚR, tj. že vymezení SOB1 Šumava se týká „obcí z ORP Český Krumlov (západní část), Klatovy (jihozápadní část), Prachatice 
(jihozápadní část), Sušice, Vimperk“, můžeme konfrontovat podmínky v území i s podmínkami pro specifickou oblast Šumava, protože 
Světlík nepopiratelně leží v západní části správního území ORP Český Krumlov.  
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v 
území – při rozhodování a posuzování záměrů na 
změny v území přednostně sledovat:  
a) využití rekreačního potenciálu oblasti,  
b) rozvoj zejména ekologického zemědělství, 
lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu,  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména 
přeshraničních dopravních vazeb. 
bod (69) APÚR 
 
 
 
 
 
Úkoly pro územní plánování – v rámci územně 
plánovací činnosti kraje a koordinace územně 
plánovací činnosti obcí 
a) identifikovat hlavní póly a střediska 
ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury, bydlení a občanského 
vybavení, 
b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj dopravní 
dostupnosti území a rozvoj přeshraničních 
dopravních tahů mezinárodního a republikového 
významu, 
c) vytvářet územní podmínky pro propojení systému 
pěších a cyklistických tras se sousedními státy a 
koncepčního rozvoje systému dálkových tras, 
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj celoroční 
rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a místních tradičních řemesel, zejména 
vymezením vhodných lokalit a stanovením 
podmínek pro umísťování těchto aktivit v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny, 

Bude naplněno prostřednictvím plánované změny 
ÚP: a) rekreační potenciál území je nyní poněkud 
opominut oproti sousedním obcím, jako je Lipno 
nad Vltavou nebo Městys Frymburk. b) rozvoj 
ekologického zemědělství, lesnictví a 
dřevozpracujícího průmyslu nemůže být 
podporován územním plánem, ale spíše 
prorůstovými nástroji (strategické plány, akční 
plány, dotační politiky kraje, státu, EU), nicméně ÚP 
tomu nijak nebrání a není v tomto směru 
restriktivním opatřením, c) zlepšení dopravní 
dostupnosti bude maximálně akcentováno návrhem 
pěších propojení a cyklostezek propojujících Světlík 
se sousedními sídly. 
Také stanovené úkoly ÚP z PÚR ČR 2008 jsou již 
naplněny stávajícím územním plánem, viz jednotlivé 
body:  
a) Světlík nebylo identifikováno v rámci ÚAP 
Jihočeského kraje jako žádné centrum, ani tzv. 
„centrum IV“ 
b) správním územím prochází pouze silnice II/162, 
z hlediska širších vazeb je zde silnice I/39 a projekt 
ŠED na levém břehu Lipna, 
c) splnění tohoto úkolu územního plánování bude 
předmětem změny ÚP, 
d) úkol pro územní plánování vytvářet územní 
podmínky pro rozvoj celoroční rekreace a 
cestovního ruchu je naplněn díky možné celoroční 
ubytovací kapacitě ve Světlíku a celoroční sezoně 
na Lipně.  Úkol vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
dřevozpracujícího průmyslu a místních tradičních 
řemesel je již naplněn méně, rozvoj tradičních 
řemesel nejde přímo podporovat nástroji územního 
plánování, stávající územní plány nicméně tomu 
nijak nebrání,  
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e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
ekologických forem dopravy včetně železniční. 
bod (69) APÚR 

e) úkol vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
ekologických forem dopravy včetně železniční je 
100 % plněn návrhem ŠED a lodní dopravy u 
sousedních obcí na levém břehu Lipna, změna ÚP 
Světlík bude obsahovat návrh systému cyklostezek. 

(38) Přezkoumání souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich 6. 
aktualizace – změna č. 1 je souladná se záměry ale AZÚR JČK, jak je opět prokázáno v dále uvedené 
tabulce: 

Záměr, popis, zásady, úkoly pro navazující ÚPD Vyhodnocení souladu ÚP Světlík  
Stanovení priorit územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území 

Stanovení priorit územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území 

Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje je dosažení územně vyváženého 
a dynamického rozvoje území Jihočeského kraje, 
který povede ke zvyšování celkové 
konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování 
kvality života a k efektivnímu a udržitelnému 
využívání disponibilních zdrojů při zohlednění 
veškerých hodnot území.  
bod (1) AZÚR 
Řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
reaguje na polohu Jihočeského kraje v rámci České 
republiky, na návaznosti na území sousedních států 
Německa a Rakouska, zohledňuje schválenou 
Politiku územního rozvoje ČR 2008 a respektuje 
princip udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů – 
příznivého životního prostředí, zdravého 
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti 
obyvatel. 
bod (2) AZÚR 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují tyto priority pro zajištění příznivého 
životního prostředí:  
ad a. vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu 
rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní 

Mělo by být naplněno prostřednictvím změny 
stávajícího ÚP, který nedokázal vytvořit předpoklady 
pro socioekonomický rozvoj sídla a převažuje zde 
vysoka nezaměstnanost. Světlík se nachází vedle 
rozvíjejících se obcí ve srovnatelné velikostní 
skupině sídel v prostoru Lipenska a celého 
Jihočeského kraje. 
 
 
Stávající ÚP vytváří předpoklady pro ochranu 
přírodního pilíře udržitelného rozvoje. Nicméně 
nevytváří dostatečné předpoklady pro rovnoměrný a 
dostatečný rozvoj a progresi hospodářského a 
sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Proto zde 
změna č. 1 ÚP Světlík přichází s návrhem nových 
ploch smíšených výrobních (VS1 jižně od sídla 
Světlík) a smíšených obytných (na jižním okraji 
Světlíka a v lokalitě Pasovarské tvrze). 
 
 
 
Je naplněno rovněž již stávajícím uzemním plánem, 
ÚSES je plně vymezen na nadregionální, regionální i 
lokální úrovni, a to v souladu s požadavky ZÚR JČK.  
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krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové 
charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území 
pro jednotlivé typy krajiny a dále vytvářet podmínky 
k ochraně a zajištění funkčnosti ÚSES, 
ad b. minimalizovat zábory zemědělského půdního 
fondu a negativní zásahy do PUPFL; tzn. zajistit 
ochranu před neopodstatněnými zábory kvalitní 
zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty území 
pro zemědělské a lesní hospodaření, 
ad c. zajistit ochranu, zachování a obnovu 
jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k 
vytváření charakteru typického krajinného rázu pro 
Jižní Čechy; tzn. minimalizovat necitlivé zásahy do 
krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny a 
podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k 
obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území, 
ad d. vytvářet podmínky pro ochranu území před 
potencionálními riziky a přírodními katastrofami 
(např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání 
technologického systému), tzn. řešit opatření 
vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod, a to se 
zřetelem na možné ovlivnění širšího území; zejména 
preferovat pasivní protipovodňová opatření 
spočívající ve zvyšování retenční schopnosti krajiny 
při ochraně před povodněmi a záplavami, 
ad e. vytvářet podmínky pro zajišťování ochrany 
vodních poměrů, CHOPAV, území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod, povrchových a 
podzemních vod, vodních ekosystémů na území 
kraje a vodních zdrojů pro stávající i budoucí 
potřeby kraje, tzn. podporovat a vytvářet opatření v 
území, která povedou ke zvýšení retenčních 
schopností území, 

 
 
 
 
 
Změna č. 1 minimalizuje zásahy do ZPF jen na půdy 
s velmi nízkou bonitou a upřednostňuje využití již 
vymezených ploch zastavěného území (např. 
lokalita Pasovary) nebo ostatních ploch – ostatních 
komunikací nebo neplodné půdy (okolí Pasovarské 
tvrze). V jižní části sídla Světlík zase návrh nových 
zastavitelných ploch doplňuje proluky mezi jižním 
okrajem intravilánu sídla a již realizovanými 
stavbami.    
 
 
 
 
 
Povodně nejsou stěžejním problémem sídla Světlík, 
nicméně změna bude navrhovat další zalesnění 
nebo zatravnění vybraných pozemků jako formu 
protipovodňových pasivních opatření. 
 
 
 
 
Změna stávajícího ÚP nebude navrhovat žádné 
záměry, které by po své realizaci mohly svými 
negativními projevy vést k narušení ochrany 
ovzduší, půd a vod v území. 
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ad f. podporovat a vytvářet taková řešení, která 
povedou k ochraně ovzduší, půd a vod v území a k 
minimalizaci jejich znečištění, 
ad g. podporovat řešení zohledňující ochranu 
přírodně a krajinářsky cenných území  
bod (3) AZÚR 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují tyto priority pro zajištění hospodářského 
rozvoje kraje: 
ad a. situovat rozvojové záměry, včetně záměrů 
vědeckovýzkumného a inovačního charakteru, 
zejména v rozvojových oblastech a rozvojových 
osách vymezených v souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách nadmístního významu 
vymezených v této dokumentaci, 
ad b. upřednostnit využití transformačních území 
oproti rozvoji v dosud nezastavěném území, tzn. 
přednostně využívat plochy a objekty vhodné k 
podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit 
přednostně rekonstrukce a přestavby za účelem 
využití brownfields, 
ad c. zabezpečit rozvoj cestovního ruchu na území 
Jihočeského kraje, tzn. vytvořit podmínky a prostor 
pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit 
cestovního ruchu v oblasti turistiky, lázeňství, 
sportovních aktivit a rekreace včetně vytvoření 
podmínek pro uplatnění mimoprodukční funkce 
zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů 
a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních 
oblastech s cíli umožnit intenzivnější rekreační a 
turistické využívání území a zlepšení prostupnosti 
krajiny i v přeshraničním turistickém styku, 
ad d. vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, 
venkovských oblastí, tzn. vytvořit podmínky a 
prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního 

Změna č. 1 navrhuje 2 malé vodní plochy, tím 
přispěje k ochraně vod v území a ke zvýšení 
absorpční schopnosti krajiny v daném prostoru. 
Změna č. 1 navrhuje převedení již vymezené plochy 
VS1 pro FTE jižně od Světlíka do plochy TTP a tím  
vytváří podmínky zohledňující ochranu přírodně a 
krajinářsky cenných území. 
 
 
Světlík neleží v rozvojové ose ani v rozvojové oblasti 
vymezené APÚR nebo AZÚR, nicméně záměr 
lázeňského komplexu je v souladu s prioritami pro 
specifickou oblast Šumava. Původně byl součástí 
této změny, nakonec byl na základě požadavku na 
jeho hodnocení SEA zařazen do samostatné změny 
č. 2.    
Změna č. 1 navrhuje transformaci a revitalizaci 
území Pasovarské tvrze.  
 
 
 
 
Bude především změny č. 2, která bude vymezovat 
plochy pro záměr transformace stávajícího areálu 
pro těžbu rašeliny na plochy pro lázeňství a rozvoj 
CR. Nicméně, s ohledem na požadavek hodnocení 
SEA byl tento velký záměr vyčleněn do samostatné 
změny č. 2. S ohledem na rozvoj CR ale i změna č. 1 
naplňuje tuto prioritu, protože navrhuje jako závazný 
záměr cyklostezku Frymburk – Světlík – Větřní vč. 
toho, že je vymezena jako veřejně prospěšná stavba 
dopravní infrastruktury přes celé správní území 
Obce Světlík.  
Je splněno návrhem obsahu změny č. 1, obec 
Světlík leží mimo rozvojové osy, ve venkovské 
oblasti podhůří Šumavy, v širším vymezení dle APÚR 
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a vodního hospodářství a stejně tak aktivit, které s 
nimi souvisejí, 
ad e. vytvářet podmínky pro rozvoj systémů 
dopravní obsluhy a technického vybavení, tzn. na 
území kraje zajistit nezbytný rozvoj nadřazených 
systémů dopravní obsluhy a veřejného technického 
vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro 
hospodářský rozvoj a pro stabilizaci hospodářských 
činností na území kraje. 
bod (4) AZÚR 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují tyto priority pro zajištění sociální 
soudržnosti obyvatel: 
ad a. vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých 
sociálních vlivů a posílení polycentrického 
uspořádání sídelní struktury kraje; tzn. nepříznivé 
sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení 
kvality života obyvatel a obytného prostředí je 
potřeba eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné 
infrastruktury, prosazením příznivého 
urbanistického rozvoje a posílením vzájemné 
sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi 
urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi a 
umožnit i rozvoj oblastí, kde dnes převládají zájmy 
ochrany přírody nad civilizačními hodnotami, v nichž 
je nutno zároveň zohlednit přírodní hodnoty daného 
území, 
ad b. vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný 
rozvoj území, tzn. vytvořit územně plánovací 
předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a 
zajištění sociální soudržnosti obyvatel, především 
posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s 
ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých 
oblastí kraje a jednotlivých obcí, 
ad c. při vymezování zastavitelných ploch vyloučit 
nekoncepční formy využívání volné krajiny, tzn. 

ČR dokonce ve specifické oblasti Šumava a nebyly 
zde stávajícím ÚP navrhovány dostatečné rozvojové 
plochy pro bydlení, podnikání a rozvoj CR. Změna č. 
1 proto vymezuje nové plochy smíšené obytné na 
jižním okraji Světlíka a novou plochu smíšenou 
výrobní jižně od sídla Světlík.  
 
 
 
 
Je splněno již dosavadním územním plánem, který 
vymezuje plochy přestavby v rámci vymezení silnice 
II/162, další rozvoj módů dopravy bude na úrovni 
vymezení cyklostezek, příp. pěších a hipostezek 
předmětem navrhované změny ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je pouze z časti naplněn ÚP, Světlík má dnes 
vysokou míru nezaměstnanosti a obsah změny č. 1 
může generovat vznik nových pracovních míst a 
následně i zlepšení socioekonomických ukazatelů 
celého sídla. Řešení socioekonomických problémů 
sídla je řešení v propojování CR všech významných 
oblastí v dané lokalitě cyklostezkami, díky tomu se 
zde zvyšuje turistický zájem o danou oblast.  
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přednostně využívat proluky v zastavěném území a 
nevyužité a opuštěné areály, předcházet negativním 
vlivům suburbanizace, 
ad d. vytvářet podmínky pro zachování a citlivé 
doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající 
historicky utvářené sídelní struktury, ochranu 
tradičního obrazu městských i vesnických sídel v 
krajině, včetně zajištění ochrany jednotlivých 
kulturních památek a krajinných a stavebních 
dominant, u městských a vesnických památkových 
rezervací a zón a krajinných památkových zón dbát 
na zachování a citlivé doplnění originality původního 
architektonického výrazu a urbanistického a 
prostorového uspořádání, s cílem nenarušovat 
cenné městské i venkovské urbanistické struktury a 
architektonické a přírodní hodnoty nevhodnou 
zástavbou, u rázovitých obcí a sídel dbát na 
zachování originality původního architektonického 
výrazu a prostorového uspořádání, podpořit 
oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví, 
ad e. vytvořit podmínky pro odstranění nebo 
zmírnění současných ekologických problémů, tzn. 
vhodně stanovenými koncepcemi v územních 
plánech je potřeba zamezit nepříznivým dopadům 
lidských činností na kvalitu životního a obytného 
prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit 
staré ekologické zátěže v území, 
ad f. při činnosti v území vytvářet podmínky pro 
zajištění odpovídající ochrany veřejného zdraví. 
bod (5) AZÚR 

Zastavitelné plochy jsou změnou č. 1 vymezeny 
v návaznosti na intravilán sídla Světlík a revitalizují 
již existující osadu a tvrz Pasovary.  
Je do určité, obecné míry, naplněno stávajícím 
územním plánem, změna ÚP dále stanoví přísné 
regulativy pro lokalitu okolo Pasovarské tvrze 
z hlediska prostorových parametrů staveb a odkáže 
na dodržování zásad dle Urbanistické a 
Architektonické rukověti územní studie Šumava, byť 
právě Světlík je první hraniční obcí, která již není 
předmětem řešení této ÚS.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna č. 1 návrhem dvou malých vodních ploch 
vytváří předpoklady pro zlepšení koeficientu 
ekologické stability krajiny a tím vytváří předpoklady 
pro zmírnění současných ekologických problémů, 
zejména nízké absorpční schopnosti krajiny.  
 
 
Změna č. 1 nenavrhuje žádný záměr, který by mohl, 
byť jen potenciálně ohrozit podmínky pro zajištění 
odpovídající ochrany veřejného zdraví. 

Regionální biocentrum RBC596 Muckov Regionální biocentrum 596 Muckov 
Pro prvky územního systému ekologické stability 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují následující: 
ad a. vymezené prvky ÚSES je účelné doplňovat o 
relevantní skladebné části místního ÚSES, 

RBC 597 Suš je vymezeno v severozápadním cípu 
správního území Světlíka a jen velmi malým 
prostorem zasahuje do správního území Světlíka 
v prostoru k.ú. Dvořetín. Vymezení RBC 596 Muckov 
zůstane zachováno jeho vymezení tak je, nebude 
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b. u vymezených prvků ÚSES musí být vždy 
zachována jejich funkčnost a vymezený charakter, 
ad c. u vymezených prvků ÚSES nesmí být narušena 
jejich kontinuita, 
ad d. v případě prvků ÚSES vložených do vyšší 
hierarchie je nutno při jejich využití respektovat 
přísnější podmínky, resp. podmínky toho prvku, který 
pojímá vyšší ochranu, 
ad e. vymezená biocentra musí být chráněna před 
změnou využití území, která by snížila stávající 
stupeň ekologické stability, a před umisťováním 
záměrů (zejména staveb), které jsou v rozporu s 
hlavní funkcí těchto ploch,  
bod (39) AZÚR 

předmětem změny ÚP, vymezení odpovídá AZÚR ve 
znění 6. aktualizace. Vůbec nezasahuje do 
měněného území změny č. 1, je zcela mimo měněné 
území této změny.  
 

Regionální biocentrum RBC597 Suš Regionální biocentrum 597 Suš 
Platí stejné podmínky jako pro RBC 597 Suš. 
bod (39) AZÚR 

RBC 597 Suš je vymezeno v jihovýchodním cípu 
správního území Světlíka a zůstane zachováno jeho 
vymezení tak je, nebude předmětem měněného 
území změny č. 1, vymezení odpovídá AZÚR ve 
znění 6. aktualizace vč. vyříznutí plochy pro těžbu 
nerostů v jižní části plochy RBC. Nezasahuje do 
měněného území změny č. 1 ÚP Světlík. 

Regionální biokoridor RBK 47 Muckov – Suš Regionální biokoridor 47 Muckov – Suš 
Platí obdobné podmínky jako pro regionální 
biocentra. 
bod (39) AZÚR 

Vymezení regionální biokoridoru odpovídá dle 6. 
aktualizace AZÚR, nebude předmětem změny č. 1 
ÚP, nezasahuje do měněného území změny 
s výjimkou křížení s navrženou cyklostezkou 
v prostoru mezi Světlíkem a Pasovary, kde je 
cyklostezka ale vymezena po stávající účelové cestě 
a nijak nenaruší a nezmění funkčnost tohoto prvku 
ÚSES regionální úrovně. 

Regionální biokoridor 4059 Slavkovické louky – 
Novoveský les 

Regionální biokoridor 4059 Slavkovické louky – 
Novoveský les 

Platí obdobné podmínky jako pro regionální 
biocentra. 
bod (39) AZÚR 

Vymezení regionální biokoridoru odpovídá dle 6. 
aktualizace AZÚR, nebude předmětem změny ÚP, 
nezasahuje do měněného území změny.  
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(39) Z hlediska konkrétně vymezených záměrů je návrhem změny č. 1 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: 

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 

(40) Návrh změny č. 1 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. 

Obrázek 1: Výřez z Výkresu ploch a koridorů vč. vymezení ÚSES, zdroj: ZÚR Jihočeského kraje, 6. aktualizace, 
pořizovatel: KÚ JČK, OREG 
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(41) Rozsah navržených zastavitelných ploch je minimální oproti dnes platnému územnímu plánu, naopak, díky 
převedení vymezené plochy pro FTE je saldo nově vymezovaných zastavitelných ploch výrazně negativní, 
na úkor rušené plochy smíšené výrobní pro FTE je vymezena nová plocha smíšená výrobní pro agrofarmu 
a dále některé drobnější plochy smíšené obytné a obytné na jižním okraji sídla Světlík. 

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

(42) Návrh změny č. 1 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 

(43) Návrh změny č. 1 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. 

 

(44) Návrh změny č. 1 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, je předpoklad, že změna nebude předmětem posouzení vlivů na EVL a PO soustavy NATURA, o 
stanovisko KÚ JČK bude požádáno podle ust. § 55b odst. 2 písm. d) stavebního zákona, 

- 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, o stanovisko KÚ JČK 
bude požádáno podle ust. § 55b odst. 2 písm. e) stavebního zákona ve vazbě na ust. § 10i zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí,  

- správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kdy textová část změny č. 1 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, 

- vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kdy odůvodnění návrhu ÚP plně respektuje 
osnovu uvedenou v příloze č. 3 vyhlášky, 
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- 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. 13/1997 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). 

(45) Návrh 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 – bude doplněno: 

Číslo / Dotčený orgán / č. j. / datum 
Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 
Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace  

 

(46) Návrh ÚP Světlík byl prověřen po vypořádání námitek a připomínek stanovisky dotčených orgánů a 
krajského úřadu podle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, viz tabulka pod textem: 

Číslo / dotčený orgán / č. j. / datum vydání 
Text, požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Vypořádání 
Požadavky na úpravu dokumentace 

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

(47) Bude doplněno v dokumentaci změny pro veřejné projednání dle ust. § 55b SZ. 

E. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

(48) Bude doplněno po vydání stanoviska krajského úřadu. 

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

(49) Bude doplněno po vydání stanoviska krajského úřadu. 
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G. VYHODNOCENÍÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

(50) Návrh změny č. 1 má významně negativní saldo vymezení nových zastavitelných ploch oproti dnes 
platnému územnímu plánu, na úkor rušené plochy smíšené výrobní pro FTE je vymezena nová plocha 
smíšená výrobní pro agrofarmu a dále některé drobnější plochy smíšené obytné a obytné na jižním okraji 
sídla Světlík. Zpět do zemědělského využití se ale touto změnou navrací plocha pro FTE o velikosti 7,3500 
ha na III. ochrany (dle měněného územního plánu, výpočtem v GIS je výměra plochy o něco menší , 
konkrétně 7,2713 ha, ale to není podstatná disproporce), zatímco celková plocha nových záborů ZPF je jen 
2,3253 ha. Dopad na ZPF je tedy v rámci této změny velmi pozitivní, saldo je záporné ve výši -5,0247 ha. 

H. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 

(51) 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 ZADÁNÍ – PŘÍLOHY ZPRÁVY O 
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

(52) Požadavky schválení zadání byly naplněny, zadání bylo přílohou zprávy o uplatňování územního plánu 
Světlík za uplynulé období, která byla schválena usnesením zastupitelstva dne 30. 3. 2017. Nicméně na 
základě požadavku orgánu ochrany ŽP byla stanovena povinnost prověřit řešení revitalizace současné 
plochy pro těžbu rašeliny hodnocením vlivů na ŽP (tzv. SEA) vč. biologického hodnocení. Proto bylo 
rozhodnuto o vypuštění této lokality z řešení změny č. 1, revitalizace ploch po těžbě rašeliny bude 
předmětem samostatné změny č. 2. Změna č. 1 bude pořizována v tzv. zkráceném režimu pořízení dle ust. 
§§ 55a-55c stavebního zákona a bude požádáno o vydání nového stanoviska SEA/NATURA dle ust. § 55b 
odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona.        

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

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

(54) 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 první číslice 
kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu3 (označeny kódy 0-9),druhá a třetí číslice vymezuje 
příslušnost k určité hlavní půdní jednotce4 (01-78),čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice 
pozemku ke světovým stranám, pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. 

                                                                 
3Klimatické 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. 

4Hlavní 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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(55) 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 Lokalita Funkční využití 
Celkem 
plocha 

(ha) 

Celkem 
zábor 

ZPF 
(ha) 

orná 
půda 

chmeln
ice 

vinice zahrady 
ovocné 

sady 

trvalé 
travní 

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

Investice 
do půdy 

(ha) 

B06a Světlík plochy bydlení 0,7311 0,7306 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7306 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7306 0,0000 0,0000 
B17a Pasovary plochy bydlení 0,1233 0,0760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0760 0,0000 0,0000 0,0000 
SO3a Světlík plochy smíšené obytné 1,3504 1,3504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3504 0,0000 0,0000 
SZ01 Pasovary plochy sídelní zeleně – zahrady 0,2269 0,1683 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1683 0,0000 0,0000 0,0000 0,1683 0,0000 0,0000 0,0000 
Suma     2,4317 2,3253 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3253 0,0000 0,0000 0,0000 0,2443 2,0810 0,0000 0,0000 

   

  suma plochy bydlení 0,8544 0,8066 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8066 0,0000 0,0000 0,0000 0,0760 0,7306 0,0000 0,0000 

  suma plochy smíšené obytné 1,3504 1,3504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3504 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3504 0,0000 0,0000 

  suma plochy sídelní zeleně – zahrady 0,2269 0,1683 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1683 0,0000 0,0000 0,0000 0,1683 0,0000 0,0000 0,0000 
Suma     2,4317 2,3253 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3253 0,0000 0,0000 0,0000 0,2443 2,0810 0,0000 0,0000 
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(56) Celkový zábor ZPF činí 2,3253 ha. Zpět do zemědělského využití se ale touto změnou navrací plocha pro 
FTE o velikosti 7,3500 ha na III. ochrany (dle měněného územního plánu, výpočtem v GIS je výměra 
plochy o něco menší, konkrétně 7,2713 ha, ale to není podstatná disproporce). Dopad na ZPF je tedy 
v rámci této změny velmi pozitivní, saldo je záporné ve výši – 5, 0247 ha. 

(57) Zábory PUPFL – nejsou navrženy. 

(58) 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 

(59) 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. 
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K.b. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení 

(60) Dle předaných ÚAP nebyly na daných plochách prováděny investice do půdy. 

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

(61) Změna č. 1 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 

(62) 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. 

(63) Opatření k zajištění ekologické stability krajiny nejsou předmětem řešení změny č. 1 ÚP Světlík. 

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

K.e. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

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

Číslo 
lokality 

Způsob využití 
plochy 

Odůvodnění záboru 

B6a plochy bydlení 

dostavba enklávy volné krajiny v rámci vymezeného zastavěného území, 
zceluje hranici urbanizovaných a neurbanizovaných ploch, navazuje na již 
realizovaný stavební objekt na p.p.č. -190 v k.ú Světlík, bylo projednání 
v rámci zprávy o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období, 
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jedná se o V. třídu ochrany ZPF, nemůže zde dojít k narušení principů ochrany 
ZPF 

B17a plochy bydlení 

doplněno v návaznosti na stávající ÚP, který vymezil jako zastavitelnou 
plochu dnes již zastavěný pozemek p.č. 876/4 v k.ú. Pasovary, vhodně 
doplňuje stávající zástavbu na uvedeném p.p.č. 876/4, jedná se o IV. třídu 
ochrany ZPF, nemůže zde dojít k narušení principů ochrany ZPF 

SO3a 
Plocha smíšená 
obytná 

jižní okraj sídla Světlík, p.p.č. 310/21 v k.ú. Světlík, navržená plocha byla 
předmětem žádosti majitele uplatněné v rámci projednávání zprávy o 
uplatňování ÚP Světlík za uplynulé období dle ust. § 55 stavebního zákona. Je 
vymezena jižně od sídla Světlík a vhodně doplňuje již vymezené zastavitelné 
plochy jižně od sídla Světlík, plocha je navíc vymezena na V. TO ZPF, tyto 
půdy jsou většinou pro zemědělské účely postradatelné a lze připustit i jiné, 
efektivnější, využití než zemědělské, jedná se zejména o půdy s nízkým 
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných 
území 

SZ01 
plocha sídelní 
zeleně - zahrad 

lokalita je vymezena na jižním okraji Pasovar, jako plocha pro zahradu 
související se záměrem B17a, plocha je na IV. To ZPF, , nemůže zde dojít 
k narušení principů ochrany ZPF 

L. NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

(66) Během veřejného jednání o návrhu změny dle ust. § 55b stavebního zákona byly uplatněny tyto dále 
uvedené námitky – bude doplněno po veřejném projednání: 

Číslo / autor námitky / datum vydání 
Text, požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Vypořádání 
Požadavky na úpravu dokumentace 

M. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

(67) Během veřejného projednání návrhu změny podle ust. § 55b stavebního zákona byly uplatněny tyto dále 
uvedené připomínky (viz levý sloupec tabulky) a následujícím vypořádáním v pravém sloupci – bude 
doplněno po společném projednání: 

Číslo / Autor připomínky / datum podání 
Uplatněné požadavky (kráceno pořizovatelem)  

Způsob vypořádání 
Konkrétní požadavky na úpravy dokumentace  
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Použité zkratky: 
- stavební zákon – zákon č. 183/2006 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. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 100/2001 Sb. – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 13/1997 Sb. – zákon č. 13/1997 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 1. aktualizace (schváleno usn. vlády ČR č. 276 dne 15. 4. 2015), 
- ZÚR JČK – Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, pokud není uvedeno jinak, míněno ve znění 1. 

aktualizace účinné od 6. 1. 2015 (schváleno usn. zastupitelstva dne 18. 12. 2014), 
- 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. 


