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Pořizovatel: 

Obecní úřad Světlík 
Světlík č.p. 27 
382 16 Světlík 
 
zastoupen:  
 
 
p. Michalem Zahorákem,  
starostou obce 
 
za správnost  
Ing. Arch. Radek Boček, 
osoba splňující kvalifikační požadavky 
pro výkon územně plánovací činnosti 
 
 
 
 
 
 
Tato zpráva o uplatňování územního plánu Světlík byla schválena dne 30.3.2017 zastupiteli  
 
 
obce Světlík pod č. usnesení 2/2017, bod 1. 
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a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě, kterých byl 
územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území  

Územní plán byl vydán dne 30.4.2012 a nabyl účinnosti dne 15.5.2012. Od jeho vydání tedy uplynula více jak 4 
roky, proto je zpracována zpráva a předkládána k projednání. 

Územní plán byl uplatňován ku prospěchu rozvoje obce. 

Během uplatňování ÚP v uplynulém období nebyly shledány jeho nepředpokládané negativní dopady na 
udržitelný rozvoj území. 

Jediným oficiálním podnětem ke korekci územního plánu je postupující těžba rašeliny v jihozápadní části 
správního území obce Světlík, která je ve stávajícím ÚP vymezena plošně označena kódem „ZR“, „PLOCHY 
ZEMĚDĚLSKÉ (§14 vyhl. 501/2006 Sb.) – rašeliniště“ a jsou pro ni stanoveny podmínky v rozsahu přípustného 
využití (Plochy zemědělské – rašeliniště zahrnují zejména pozemky rašelinišť (blat nebo slatí), které je možno těžit, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Po vytěžení rašeliny bude území zrekultivováno 
vytvořením podmínek pro jejich revitalizaci. Tj. podobných podmínek, jaké byly při vzniku konkrétního rašeliniště.), 
resp. nepřípustného využití (jiné, než přípustné využití území je nepřípustné), které nedovolují využití těchto ploch 
např. pro lázeňství nebo rekreaci, což by odpovídalo záměrem vlastníka a provozovatele. 

Dále se při zpracování územních studie „Světlík – lokality B17+VP Pasovary“ objevil problém s množstvím nově 
navržených objektů na vymezených plochách bydlení. Toto ale bude řešeno příp. pořízením nové územní studie 
pro tuto lokalitu, nikoliv změnou ÚP.  

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů1 

Rozbor problémů k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů je proveden v následující 
tabulce: 

Klíčový faktor / Problém k řešení nástroji územního 
plánování 

Vyhodnocení ve vztahu ke stávajícímu ÚP 

 A.7 – absence (potřeba) cyklostezky, opakovaně 
odmítnut návrh na cyklostezku 
 
 
 

 B.2 – existence starých zátěží území a 2 lokality 
hald po těžbě rud  
 

 C.1 – snižování počtu obyvatel, nízké hodnoty 
přírůstku  
 
 
 
 

 vymezení cyklostezky sice nemusí být nutně 
součástí ÚP, ale v rámci změny bude vymezena 
v grafické i textové části a bude doporučeno 
zřízení cyklostezky  
 

 bude řešeno změnou ÚP, bude navržena 
revitalizace  

 
 bude navržena postupná revitalizace stávající 

těžby rašeliny na lázeňsko-rekreační komplex 
generující nové pracovní příležitosti a využívající 
atraktivní okolí Lipenské přehrady vč. možnosti 
apartmánového tzv. druhého bydlení  

 

 
1 zdroj: Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov, pořizovatel Městský úřad Český 
Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, Ing. Miluše Dolanská, Ph.D. 
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 C.4 – nedostatek pracovních příležitostí, malá 
nabídka pracovních příležitostí, velmi vysoká 
nezaměstnanost 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.12 – negativní vlivy telekomunikačních 
zařízení (stožáry), větrných a fotovoltaických 
elektráren, exitující fotovoltaická elektrárna  
 

 G.1 – velká část území obce je podmáčená 
 
 
 

 R.1 – území ekologických rizik, skládka Velké 
Strážné 
 

 R.2 – poddolovaná území 
 

 

 bude navržena postupná revitalizace stávající 
těžby rašeliny na lázeňsko-rekreační komplex 
generující nové pracovní příležitosti a využívající 
atraktivní okolí Lipenské přehrady, lázeňství jako 
druh CR s nejvyšší přidanou hodnotou a 
nejnáročnější klientelou doposud v prostoru 
Lipenska chybí a může doplnit stávající nabídku 
možností trávení volného času, zároveň je to typ 
CR, který generuje největší množství i 
kvalifikovaných pracovních příležitostí  

 
 návrhem změny ÚP bude zapovězeno budování 

dalších FTE 
 
 
 bude řešeno v prostoru rašeliniště v jihozápadní 

části správního území obce návrhem revitalizace 
a využití pro lázeňsko-rekreační komplex 

 
 bude navržena revitalizace této skládky 
 
 
× nelze řešit nástroji územního plánování, změna 

ÚP ale bude tato poddolovaná území 
respektovat 

 
Jediným problém k řešení identifikovaným v rámci RURÚ řešitelným nástroji územního plánování je snižování 
počtu obyvatel a nedostatek pracovních příležitostí, malá nabídka pracovních příležitostí, velmi vysoká 
nezaměstnanost – to lze řešit návrhem revitalizace stávající těžby rašeliny na plochy lázeňsko-rekreačního 
komplexu generující nové pracovní příležitosti v oblasti CR.   

c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

Výčet záměrů, zásad a úkolů vyplývajících z APÚR pro správní území obce Světlík a jejich zhodnocení z hlediska 
stávající ÚP:  

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: 
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 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. 
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 
 

 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, předmětem bude 
revitalizace stávající plochy rašeliniště, které 
není z hlediska ochrany ZPF stěžejní hodnotou.  
 
 

 Bude naplněno vytvořením předpokladů pro 
vznik nového lázeňsko-rekreačního komplexu, 
který může zatraktivnit prostor Světlíka pro 
novou klientelu a následně i nové obyvatele, 
kteří mohou fragmentovat dnešní skladbu 
obyvatel.  

 
 
 
    

 
 Je naplněno stávajícím uzemním plánem, který 

je příkladem komplexního řešení celé území, 
urbanizované i volné krajiny, od ploch pro 
bydlení, přes plochy těžby rašeliny až po plochy 
ÚSES. Změna by měla přinést komplexní řešení 
problému dosluhující těžby rašeliny a konverzi 
tohoto druhu podnikání na oblast CR s nejvyšší 
přidanou hodnotou.  
 
 
 
 
 
 
 

 Předpoklad využití stávajících rašelinišť počítá 
s integrovaným přístupem s ohledem na 
sousední Městys Frymburk a další obce. Záměr 
sám je natolik ambiciózní, že vytváří nutnost 
spolupráce se sousedními municipalitami. Pokud 
se podaří záměr realizovat, je předpoklad že 
ubytovací kapacity i v dalších Lipenských sídlech 
budou těžit z lázeňského provozu.  
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 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 
 

 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 a 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 charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti 

 Návrhem na nové využití pomalu končící těžby 
rašeliny návrh na změnu územního plánu vytváří 
předpoklady pro vytvoření nových pracovních 
příležitostí a napomáhá tím odstranění 
problémů s vysokou nezaměstnaností. 
 
 
 

 Nechá se konstatovat, že vlastní ÚP podporuje 
polycentrickou strukturu sídel na levém břehu 
Lipna, ale hlavním nástrojem, který toto může 
determinovat, jsou Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje, ne jednotlivé územní plány 
měst a obcí. 

 
 Je hlavním motivem změny územního plánu – 

revitalizace ploch po těžbě rašeliny, která bude 
pozvolna utlumována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
Nicméně záměr vybudování lázeňsko-
rekreačního komplexu je navržen na to 
nejvhodnější možné místo, tedy to prostoru 
právě onoho rašeliniště, kde se peloidy 
využitelné pro lázeňství nacházejí. Pokud jde o 
ÚSES, ten 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. 
Využití přírodních zdrojů, zde léčivých peloidů 
v prostoru rašeliniště v JZ části správního území 
Světlíka je hlavním motivem příp. změny ÚP 
vycházející z této zprávy o uplatňování ÚP za 
uplynulé období. 
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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 
územně plánovací 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 
 
 

 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 

 
 
 
 
  

 
 Stávající ÚP s tímto počítá a vymezuje plochy 

veřejné zeleně 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Přesně toto bude předmětem změny ÚP Světlík, 
v návaznosti na návrh revitalizace stávající těžby 
rašeliny a vzniku lázeňsko-rekreačního 
komplexu bude navrženo propojení atraktivních 
míst z hlediska cestovního ruchu – a to jak ve 
Světlíku samotném, tak především ve spojení 
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. 

 
 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 
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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 
 

 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 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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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 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 

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. 
Nicméně teprve změna navrhující revitalizaci 
ploch po stávající těžbě rašeliny na lázeňsko-
rekreační komplex by měla integrovat zájmy 
obyvatel Světlíka i sousedních sídel do jednoho 
komplexně promyšleného celku doplňujícího 
stávající turistickou infrastrukturu na levém 
břehu Lipna a využívající vysoký rekreační 
potenciál tohoto prostoru. Světlík nemá 
umístění pro navrhování výkonných sítí osobní i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké 
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, ale 
s ohledem na atraktivitu lázeňského komplexu 
lze uvažovat s využitím sportovního letiště 
v nedalekém Frymburku na Blatné, které je 
nedaleko. Při vzniku lázeňského komplexu bude 
nutné využít systém klastrů, spolupráce 
podnikatelů a municipalit působících v oblasti 
CR a v regionu Lipensku – projekt lázní 
přesahuje svým významem Světlík a je 
příležitostí pro celý region Lipenska od Vyššího 
Brodu po český Krumlov nebo Novou Pec. Právě 
prvek lázeňské péče jako doplněk zimní a letní 
rekreace na Lipensku nyní schází.  
 
 

 Světlík nemá městské prostory, ale projekt 
využití rašeliniště pro lázeňsko-rekreační 
komplex naplňuje všechny předpoklady pro 
zajištění kvality života obyvatel z hlediska 
dlouhodobého vývoje území v dané lokalitě. 
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 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 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 
 

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 širších vztahů 
dosavadního územního plánu počítá s 
postupným napojením aktivit CR ve Frymburku 
a ve Světlíku. Samotný hlavní předmět změny, 
vytvoření lázeňského areálu je také záměrem 
velmi dlouhodobého charakteru. 
 
 
 
 

 Je maximální naplněno již stávajícím územním 
plánem, bude předmětem i případné komplexní 
změny územního plánu. 
 
 
  

 
 Tato republiková priorita je spíše obecného 

charakteru a jen nepřímo může být naplněna na 
úrovni ÚP jednotlivé obce. Nicméně 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: 
 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 

 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, bude nově zdůrazněn a plně využit 

 
2 Dle AZÚR 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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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, 
e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
ekologických forem dopravy včetně železniční. 
bod (69) APÚR 

návrhem revitalizace stávající těžby rašeliny na 
lázeňsko-rekreační komplex svým významem 
přesahující samotný Světlík do celého regionu 
Lipenska, 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“, nicméně změna předpokládá 
využití přírodního potenciálu léčivých peloidů a 
vznik lázní jako občanského vybavení 
nadmístního významu 
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 100 % uvažovanou 
změnou stávajícího využití rašeliniště na 
lázeňsko-rekreační komplex využívající léčebné 
účinky peloidů, 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,  
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. 

 
 
Výčet záměrů, zásad úkolů vyplývajících z AZÚR pro správní území obce Světlík a jejich zhodnocení z hlediska 
stávající územního plánu a uvažované změny:  

Záměr, popis, zásady, úkoly pro navazující ÚPD Vyhodnocení souladu ÚP Světlík  
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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 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 

Mělo by být naplněno prostřednictvím změny 
stávajícího ÚP, který neodkázal vytvořit 
předpoklady pro socioekonomický rozvoj sídla a 
převažuje zde vysoká nezaměstnanost. Návrh 
lázeňsko-rekreačního komplexu by mohl 
determinovat rozvoj obce Světlík na pozici jedné 
z nejdynamičtěji se rozvíjejících obcí ve 
srovnatelné velikostní skupině sídel v prostoru 
Lipenska i celého Jihočeského kraje. 
 

 Změna ÚP Světlík by měla plně naplňovat 
uvedenou prioritu územního rozvoje – lázeňsko-
rekreační areál by měl využít polohu na levém 
břehu Lipenské přehradní nádrže s blízkostí i pro 
německou a rakouskou klientelu a pro 
holandskou klientelu soustřeďující se prostoru 
Lipenska a v okolí Frymburku.  

 
 
 
 
 
   

 
 

 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. Změna nebude povolovat 
žádné zásahy, které by směřovaly k narušení 
esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny – 
ta je ostatně nutné pro zajištění fungujícího 
provozu a atraktivnosti plánovaného lázeňského 
areálu. 

 Změna bude minimalizovat zábory kvalitní 
zemědělské půdy a nebude navrhovat zábory 
PUPFL, naopak ve spolupráci s orgány ochrany 
ŽP může navrhovat zalesnění vybraných lokalit.   

 Je cílem změny ÚP vytvořit takovou regulaci 
prostoru revitalizované těžby rašeliny, která 
zajistí ochranu, zachování a obnovu jedinečného 
výrazu kulturní krajiny tohoto regionu na 
pomezí Šumavy a Českokrumlovska.  

 
 
 

 Povodně nejsou stěžejním probléme sídla 
Světlík, nicméně změna bude navrhovat další 
zalesnění nebo zatravnění vybraných pozemků 
jako formu protipovodňových pasivních 
opatření. 
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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, 
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, 

 
 
 
 
 
 
 

 Součástí návrhu revitalizace ploch po těžbě 
rašeliny bude i návrh nových vodních ploch. Tím 
se vytvoří předpoklady pro další rozvoj vodních 
ekosystémů na území kraje a ochranu vodních 
zdrojů pro stávající i budoucí potřeby kraje a 
dojde ke zvýšení retenčních schopností území.  
 

 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 

 Změna bude navrhovat využití krajinářsky a 
přírodně mimořádně cenného území pro 
lázeňství – což je zřejmě maximum toho, jak se 
přírodní potenciál léčebných peloidů nechá 
využít i pro posílení socioekonomického pilíře 
udržitelného rozvoje území v prostoru Světlíka.  

 
 
 
 

× 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.   
 
 
 

 Plně naplněno meritem změny – transformace 
těžby rašeliny na lázeňsko-rekreační komplex je 
přesně tím, co tato priorita předpokládá- 
 
 

 
 Je přesně meritem uvažované změny – podpora 

stávajících forem CR na Lipensku a v okolí 
Městyse Frymburk lázeňským komplexem, který 
zde doposud chybí. 
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ad d. vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. 
stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. vytvořit 
podmínky a prostor pro zachování a rozvoj 
zemědělství, lesního 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. 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 

 Je splněno, obec Světlík leží mimo rozvojové osy 
a oblasti ve specifické oblasti a nejsou zde 
stávajícím ÚP navrhovány dostatečné rozvojové 
plochy pro rozvoj CR. Změna s návrhem 
lázeňského komplexu by měla toto doplnit. 

 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 zcela naplněno návrhem změny ÚP, Světlík 
má dnes vysokou míru nezaměstnanosti a 
vytvoření lázeňsko-rekreačního areálu s vysokou 
přidanou hodnotou může generovat vznik 
nových pracovních míst a následně i zlepšení 
socioekonomických ukazatelů celého sídla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je přesně náplní uvažované změny, jak je 
uvedeno výše, vytvoření lázeňsko-rekreačního 
areálu s vysokou přidanou hodnotou může 
generovat vznik nových pracovních míst a 
následně i zlepšení socioekonomických 
ukazatelů celého sídla.  
  
 

 Dnes je prostor využíván pro těžbu rašeliny, 
nejedná se tedy o exploataci volné krajiny, ale 
naopak o revitalizaci již člověkem zasažené 
krajiny. 
 
 

 Je do určité, obecné míry, naplněno stávajícím 
územním plánem, změna ÚP dále stanoví přísné 
regulativy z hlediska prostorových parametrů 
staveb a odkáže na dodržování zásad dle 
Urbanistické a Architektonické rukověti územní 
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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 rázovitých7 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  

studie Šumava, byť právě Světlík je první 
hraniční obcí, která již není předmětem řešení 
této ÚS.    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Návrh revitalizace stávající těžby rašeliny vytváří 
právě ty podmínky pro odstranění nebo 
zmírnění současných ekologických problémů, 
které je v dlouhodobém horizontu nutné ve 
správním území Světlíka řešit. Zde navíc 
přicházíme s řešením, které má synergické 
efekty a může vytvořit předpoklady i pro řešení 
socioekonomických problémů (vysoká 
nezaměstnanost a odliv obyvatel) sídla. 

 Návrh lázeňského komplexu přesně zapadá do 
této priority, tj. vytvářet podmínky pro zajištění 
odpovídající ochrany veřejného zdraví.    
 

Regionální biocentrum 596 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, 
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 

 RBC 597 Suš je vymezeno v SZ 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 předmětem změny ÚP, vymezení 
odpovídá AZÚR ve znění 3. aktualizace. 
 

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

 RBC 597 Suš je vymezeno v JV cípu správního 
území Světlíka a zůstane zachováno jeho 
vymezení tak je, nebude předměte, vymezení 
odpovídá AZÚR ve znění 3. aktualizace vč. 
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vyříznutí plochy pro těžbu nerostů v jižní části 
plochy RBC. 

Regionální biokoridor 47 Muckov – Suš Regionální biokoridor 47 Muckov – Suš 
 Platí obdobné podmínky jako pro regionální 

biocentra. 
bod (39) AZÚR 

 Vymezení regionální biokoridoru odpovídá dle 3. 
aktualizace AZÚR, nebude předmětem změny 
ÚP.  
 

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 3. 
aktualizace AZÚR, nebude předmětem změny 
ÚP.  

 

Ani po enormně podrobném rozboru požadavků vyplynuvších z APÚR a z AZÚR nevyplývá jiná konkrétní 
potřeba měnit stávající územ plán vyjma vymezení plochy pro revitalizaci stávající těžby rašeliny postupným 
procesem na lázeňsko-rekreační areál přesahující svým významem i do okolních sídel, ale bez toho, že by to 
byl záměr nadmístního významu ve smyslu stavebního zákona s nutností zákresu do nadřazené ÚPD.  

d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona, 

Pokud jde prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy, můžeme konstatovat, že v případě ÚP 
Světlík tato eventualita nenastala. Všechny zastavitelné plochy vymezené v dnešním územním plánu jsou 
postupně zastavovány nebo jsou vytvářeny podmínky, aby zastavěny býti mohly. Není zde vymezena žádná 
zastavitelná plocha, která by objektivně nešla dnes nebo v budoucnu zastavět, za splnění všech zákonných i 
podzákonných podmínek, a není zde tedy důvod nějakou již vymezenou zastavitelnou plochu vypouštět z entity 
zastavitelných ploch a plochy vracet zpět do nezastavitelného území.  

Navíc případné změny vymezení zastavitelných ploch v negativním smyslu (tj. ubírání) nebo změny funkčního 
využití z více atraktivního módu (typicky bydlení, rekreace) na méně komerčně zajímavý (typicky nezastavitelné 
plochy, např. veřejná zeleň nebo přírodě blízké plochy ÚSES) sebou nesou riziko kompenzačních opatření podle 
ustanovení § 102 stavebního zákona. 

Tato zpráva o uplatňování stávajícího územního plánu nenavrhuje vymezení nových zastavitelných ploch vyjma 
revitalizace ploch pro stávající těžbu rašeliny. Vyhodnocení potřeby podle ustanovení § 55 odst. (3) stavebního 
zákona je zde tedy do značné míry nadbytečné. Plochy vymezené ve stávajícím územním plánu jsou dostatečně 
dimenzované a postupně se naplňují.  

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Během projednání návrhu zprávy o uplatňování byla uplatněna stanoviska dotčeného orgánů ochrany ŽP a 
vyjádření dalších dotčených orgánů. Všechna tato vyjádření a stanovisko č.j. KUJCK 36165/2017/0ZZL/2 ze dne 
14. 3. 2017 budou v návrhu změny č. 1 respektována a jejich požadavky zohledněny v rozsahu měněného území 
změny č. 1. 

Během projednání návrhu zprávy byly uplatněny požadavky veřejnosti v tímto rozsahu: 
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a. Schwarzová Iveta, Schwarz Jiří: Na základě veřejné vyhlášky obecního úřadu Světlík ze dne 15. 2. 
2017 uplatňujeme tímto připomínku s požadavkem, aby lokalita Pasovary byla nově řešena v 
územním plánu v souladu s historickou stoupou zástavby v Pasovarech. Tj. způsobem, kdy rozdělení 
na plochy zastavitelné pro bydlení a smíšené bydlení, příp. občanskou vybavenost a plochy veřejné 
zeleně, příp. sídelní zeleně (zahrad a sadů) vycházelo z historických podkladů, tj. mapy ze začátku 
50. let minulého století, do které je proveden zákres funkčního rozdělení ploch dle našeho návrhu 
na obr. 1 pod textem. 

VYHOVĚT – bude součástí řešení změny č. 1.  

 

b. Lukáš Pavelka: žádám o změnu ÚP z důvodu stavby RD na části p.p.č. 156/1 v k.ú. Světlík, v příloze 
posílám katastrální mapu s vyznačenou částí pozemku (mřížkovaná část), kterého se změna týká. 
Viz obr. č. 2 na následující stránce. 

VYHOVĚT – bude součástí řešení změny č. 1. 

Obrázek 1: zákres požadovaného řešení lokality Pasovary 
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c. Olga Veselá: žádám o změnu ÚP z důvodu umožnění stavby nebo přístavby RD na části p.p.č. 850/5 
a 850/6 a to v částech přiléhajících k našemu stávajícímu, již povolenému objektu na p.p.č. 876/4 
v lokalitě Pasovary. 

VYHOVĚT – bude součástí řešení změny č. 1 v přiměřeném rozsahu tak, aby nedošlo k nežádoucího 
exploataci volné krajiny, tj. cca do výměry 600 m2 na každém z uvedených pozemků. 

Obrázek 2: zákres části pozemku, kterého se týká požadavek na umožnění stavby RD 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVĚTLÍK 30. března 2017 

 

 

O b e c n í  ú ř a d  S v ě t l í k  &  I n g .  a r c h .  R a d e k  B o č e k  
 

Stránka 19 

Vzhledem k tomu, že drtivá většina všech problémů k řešení v územním plánu vyplývajících z územně 
analytických podkladů je vyřešena již stávajícím územním plánem a vyhodnocení souladu územního plánu s 
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem prokázalo nutnost měnit 
územní plán pouze v lokalitě současné těžby rašeliny, navrhuje se zastupitelstvu obce změnit stávající územní 
plán formou změny. Nenavrhuje se zpracovávat nový územní plán, protože ten stávající vyjma výše uvedeného 
v zásadních principech plně vyhovuje a v případě potřeby řešení dílčích problémů a nových záměrů jej bude 
možné v budoucnu korigovat jednotlivými drobnými změnami.  

V rámci zpracování návrhu změny č. 1 budou respektovány požadavky vyplynuvší z uplatněných stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů. V rámci zpracování návrhu změny č. 1 budou respektovány požadavky vyplynuvší 
z uplatněných připomínek tak, jak je uvedeno v bodu 15 této zprávy. Dále platí požadavek na změnu vymezení 
plochy pro revitalizaci stávající těžby rašeliny postupným procesem na lázeňsko-rekreační areál přesahující 
svým významem i do okolních sídel, ale bez toho, že by to byl záměr nadmístního významu ve smyslu 
stavebního zákona s nutností zákresu do nadřazené ÚPD.   

f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 
(§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo 
nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

Na základě stanoviska KÚ OZZL č.j. KUJCK 36165/2017/OZZL/2 ze dne 14. 3. 2017 bude návrh změny předmětem 
hodnocení vlivů na ŽP, nebude vyžadováno hodnocení vlivů na EVL a PO soustavy NATURA 2000. Součástí návrhu 
změny tedy bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb., ale bez 
kap. B. 

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno 

Změna č. 1 bude invariantní. 

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) 
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Nepředpokládá se pořízení nového územního plánu, ale změna stávajícího. V rámci usnesení o schválení této 
zprávy se zároveň zruší schválení pořízení změny č. 1 usnesením ZO Světlík č.2/2013 ze dne 12. 4. 2013, protože 
při pořízení tedy změny nebylo nikam dále postoupeno.  

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 
pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 

Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území nebyly ve 
vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny. 

j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Nejsou. 
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Příloha zprávy o uplatňování územního plánu Světlík – zadání změny č. 1  

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky 
lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na 1. urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch, 2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn, 3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na 
prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

ad 1. Požadavky na urbanistickou koncepci 

1. Urbanistická koncepce stávajícího ÚP zůstane zachována. 

ad 2. Požadavky na veřejnou infrastrukturu 

2. Změna vymezí koridory pro cyklostezky propojující Světlík s Frymburkem a s Větřním, příp. dále i s Českým 
Krumlovem. Trasování bude předmětem řešení změny. 

ad 3. Požadavky na změnu koncepce uspořádání krajiny 

3. Vypustit plochu pro FTE VS 1 ve volné krajiny podél cesty na Černíkov JV od Světlíka. 

4. Nejsou nad rámec bodů výše uvedených této přílohy. 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit,  

5. Plochy územních rezerv nebudou změnou č. 1 vymezovány. 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, 
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,  

6. Změna nebude primárně vymezovat plochy veřejně prospěšných staveb, pouze v případě nutnosti budou 
plochy pro cyklostezku vymezeny jako plochy VPS pro dopravní infrastrukturu. 

d) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

7. Hlavní změnou bude redefinice ploch s označením „Plochy zemědělské (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.) – 
rašeliniště“ na plochy s označením „plochy smíšené pro lázeňství a rekreaci“, s tím, že v souladu s ust. § 3 
odst. 4, poslední věta, vyhl. 501/2006 Sb. bude vytvořen tento svébytný typ funkčního využití ploch jako 
spojení ploch pro rekreaci dle ust. § 5 vyhl. 501/2006 Sb. a ploch pro lázeňství, vč. vybudování 4 vodních 
ploch v prostoru rašeliniště, kdy 2 stávající rybníky se rozšíří na rozlohu cca 2,5ha a další 2 nové každý o 
rozloze cca 1,0ha se nově vybudují.   
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8. Schwarzová Iveta, Schwarz Jiří: lokalita Pasovary bude nově řešena v územním plánu v souladu s 
historickou stoupou zástavby v Pasovarech, tj. způsobem, kdy rozdělení na plochy zastavitelné pro bydlení 
a smíšené bydlení, příp. občanskou vybavenost a plochy veřejné zeleně, příp. sídelní zeleně (zahrad a sadů) 
vycházelo z historických podkladů, tj. mapy ze začátku 50. let minulého století, do které je proveden zákres 
funkčního rozdělení ploch dle našeho návrhu na obr. 1 na str. 17 zprávy o uplatňování ÚP. 

9. Lukáš Pavelka: na části p.p.č. 156/1 v k.ú. Světlík dle obr. 2 na str. 18 zprávy o uplatňování ÚP změnit 
funkční využití na plochy bydlení nebo smíšeného bydlení. 

10. Olga Veselá: bude provedena změna ÚP umožňující stavby nebo přístavby RD na části p.p.č. 850/5 a 850/6 
a to v částech přiléhajících k našemu stávajícímu, již povolenému objektu na p.p.č. 876/4 v lokalitě 
Pasovary v přiměřeném rozsahu tak, aby nedošlo k nežádoucího exploataci volné krajiny, tj. cca do výměry 
600 m2 na každém z uvedených pozemků. 

11. Vypustit plochu pro FTE VS 1 ve volné krajiny podél cesty na Černíkov JV od Světlíka. 

e) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 
(§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo 
nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

12. Na základě stanoviska KÚ OZZL č.j. KUJCK 36165/2017/OZZL/2 ze dne 14. 3. 2017 bude návrh změny 
předmětem hodnocení vlivů na ŽP, nebude vyžadováno hodnocení vlivů na EVL a PO soustavy NATURA 
2000. Součástí návrhu změny tedy bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 
vyhlášky 500/2006 Sb., ale bez kap. B. 

f) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno 

13. Změna č. 1 bude invariantní. 

g) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) 
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

14. Nepředpokládá se pořízení nového územního plánu, ale změna stávajícího. V rámci usnesení o schválení této 
zprávy se zároveň zruší schválení pořízení změny č. 1 usnesením ZO Světlík č.2/2013 ze dne 12. 4. 2013, 
protože při pořízení tedy změny nebylo nikam dále postoupeno.  
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