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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 23.6.2021 zastupiteli obce Světlík pod č. 
usnesení 3/2021, pod bodem 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 8 
roky, proto je zpracována zpráva a předkládána k projednání. Zpráva o uplatňování z roku 2017 byla schválena 
usnesením zastupitelstva obce dne 30.3.2017. Na základě této zprávy o uplatňování byla pořízena změna č. 1 
územního plánu Světlík, která byla schválena zastupitelstvem obce Světlík dne 7.12.2018 a nabyla na účinnosti 
dne 19.1.2019. V mezidobí byla ještě pořízena změna č. 2 územního plánu Světlík, která byla vydána zastupiteli 
obce dne 23.9.2019 a nabyla na účinnosti dne 16.10.2019.  

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 zpracování zprávy o uplatňování územního plánu je skutečnost, že uplynula 4-
letá lhůta dle projednání a schválení předchozí zprávy a Obecní úřad Světlík chce naplnit literu zákona dle ust. § 
55 stavebního zákona.  

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

Popis záměru Zdroj záměru Zapracování do ÚPD úkol k řešení  
RBC 596 - Muckov ZÚR a ÚAP ano v ÚPD obce zpřesněno, ale 

místy vybočuje 
upravit ve změně č. 3 ÚP, 
upřesnit dle AZÚR 

RBC 597 - Suš ZÚR a ÚAP ano převzato ze ZÚR zkontrolovat ÚP a 
případně upřesnit v rámci 
změny č. 3 ÚP 

RBK 4059: Slavkovické 
louky – Novoveský les 

ZÚR a ÚAP ano v ÚPD obce zpřesněno, ale 
místy vybočuje 

upravit ve změně č. 3 ÚP, 
upřesnit dle AZÚR 

RBK 47: Muckov–Suš ZÚR a ÚAP ano v ÚPD obce zpřesněno, ale 
místy vybočuje 

upravit ve změně č. 3 ÚP, 
upřesnit dle AZÚR 

 
Problémy v obci: 

Kód Popis úkol k řešení 
PD.1 Přetíženost obce dopravou (vedení silnice I. nebo II. 

třídy zastavěným územím obce) – není pociťováno, 
vyjma špičky letní turistické sezóny, jako akutní 
problém 

nelze řešit nástroji ÚP na lokální úrovni 

PD.3 Nepřehledná křižovatka – lze řešit pouze technickými 
opatřeními v rámci vymezení stávajících ploch 

není možné řešit prostřednictvím změny 
ÚP 

PD.5 Absence (potřeba) cyklostezky – je již vymezeno 
v rámci změny č. 1 ÚP Světlík, realizaci není možné 
urychlit nástroji územního plánování 

vymezeno v rámci změny č. 1 

PH.2 Existence starých zátěží území a kontaminovaných 
plochy - 2 lokality hald po těžbě nerud 

není potřeba vymezovat plochu pro 
sběrný dvůr, kompostárna je již 
realizována 

PU.1 Přítomnost nevzhledných průmyslových a 
zemědělských areálů – se stávajícími areály nelze 
hýbat, není reálné ani z hlediska ekonomiky obce 
žádoucí vymístění těchto areálů, jde o zdroj 
pracovních příležitostí pro místní 

navrhnout pás izolační zeleně kolem 
areálu EKOFARM Lipno za horizontem 
po východně straně silnice II/162 
směrem na Frymburk 

PU.12 Negativní vlivy telekomunikačních zařízení (stožáry), 
větrných a fotovoltaických elektráren na krajinný ráz - 
fotovoltaická elektrárna 

v rámci ÚPD a změn nebudou 
navrhovány nové plochy pro FTE a 
větrné parky 

PU.16 Nesoulad v ÚPD - nenavazující ÚSES v ÚP sousední 
obce Černá v Pošumaví 

bude řešeno, viz předchozí bod 

R.1 Území ekologických rizik - skládka Velké Strážné, 
v rámci územně plánovací činnosti respektovat 
existenci výskytu jevu a navrhnout adekvátní 

není faktickým problémem, fyzicky se 
jedná o ornou půdu 

R.2 Poddolovaná území - 4x plošně (Světlík - Svánkov, 
Světlík, Pasovary 2, Šebanov), 1x bodově (Pasovary) 

bude pouze promítnuto do 
koordinačního výkresu, není v kolizi 
s vymezenými zastavitelnými plochami 

RBC RBC 596: Muckov, zapracovat záměr do ÚPD v souladu 
se ZÚR a jejich aktuální podobě  

bude upraveno v rámci změny č. 3 

RBK  RBK 4059: Slavkovické louky – Novoveský les, 
zapracovat záměr do ÚPD v souladu se ZÚR a jejich 
aktuální podobě 

bude upraveno v rámci změny č. 3 

RBK RBK 47: Muckov – Suš, zapracovat záměr do ÚPD 
v souladu se ZÚR a jejich aktuální podobě 

bude upraveno v rámci změny č. 3 
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Problémy k řešení v rámci změny č. 3 vyplývající z ÚAP ORP Český Krumlov pro správní území Obce Světlík je 
především požadavek na upřesnění hranic regionálního biocentra RBC 596 – Muckov a regionálních 
biokoridorů RBK 4059: Slavkovické louky – Novoveský les a RBK 47: Muckov – Suš. Ostatní detekované 
problémy nelze účinně řešit změnou územního plánu, s výjimkou návrhu pásu izolační zeleně okolo areálu 
zemědělské výroby společnosti EKOFARM Lipno za horizontem po východně straně silnice II/162 směrem na 
Frymburk. 

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: 

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví… bod (14) PÚR ČR 
2008.  

 
 
 
 Předcházet při změnách nebo vytváření 

urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel… bod (15) PÚR. 

 
 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… bod (16) PÚR ČR 2008 
 

 Při územně plánovací činnosti vycházet 
z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, které představují 
objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a 
časových hledisek… bod (16a) PÚR ČR 2008 

 
 Vytvářet v území podmínky k odstraňování 

důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních 

 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 rozvoj civilizačních hodnot, 
k čemuž prokazatelně i v reálném životě obce 
dochází,  
 

 Je naplněno stanovenou urbanistickou koncepcí 
stávajícího ÚP vytvářející předpoklady pro 
střetávání všech obyvatel obce z celého spektra 
sociálního profilu.  
 

 Je naplněno stávajícím uzemním plánem, který 
je příkladem komplexního řešení celé území, 
urbanizované i volné krajiny, od ploch pro 
bydlení, přes nové plochy rekreace, občanské 
vybavenosti a služeb až po záměry nadřazeného 
nadmístního významu (např. vedení VV, silnice 
II/162 nebo navržené cyklostezky směrem na 
Frymburk a Větřní). 
 
 

 Je naplněno již stávajícím územním plánem. 
 
 
 
 
 
 

 Není naplněno stávajícím ÚP. Obec Světlík má 
vysoce nadprůměrnou míru nezaměstnanosti ve 
své velikostní skupině obcí. Nicméně stávající 
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příležitostí, zejména v regionech strukturálně 
postižených a hospodářsky slabých a napomoci 
tak řešení problémů v těchto územích… bod (17) 
PÚR ČR 2008. 
 
 
 

 Podporovat polycentrický rozvoj sídelní 
struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými 
oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost… bod (18) PÚR ČR 2008. 

 
 
 
 
 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 

opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a 
jiného původu) … bod (19) PÚR ČR 2008. 

 
 Rozvojové záměry, které mohou významně 

ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně 
podporovat potřebná kompenzační opatření… 
bod (20) PÚR ČR 2008. 
 
 

 Vytvářet uzemní podmínky pro zajištění 
migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umisťování 
dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 
srůstání sídel s ohledem na zajištění přípustnosti 
a propustnosti krajiny… bod (20a) PÚR ČR 2008. 
 

 Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými 
obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné 
zeleně (zelené pásy) … bod (21) PÚR ČR 2008. 
 
 

 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 
předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, 
poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území… bod (22) PÚR ČR 2008. 
 

 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady 
pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem 
na prostupnost krajiny… bod (23) PÚR ČR 2008. 
 

územní plán vytváří předpoklady pro dostatečný 
rozvoj podnikání v sídle Světlík. Problém je 
v určité odlehlosti sídla. Řešením by bylo např. 
vybudování velkého turistického resortu, ale 
záměr rašelinových lázní nebyl doposud 
připraven ani k zahrnutí do změny ÚP.  
 

 Vlastní územní plán Světlík naplňuje požadavek 
na polycentrický rozvoj území. Nechá se tedy 
konstatovat, že vlastní ÚP podporuje 
polycentrickou strukturu sídel Jihočeského 
kraje, ale tím hlavním nástrojem, který toto 
může determinovat, jsou Zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje, ne jednotlivé územní 
plány měst a obcí. 

 
 Je naplněno již v rámci stávajícího územního 

plánu, který vytváří předpoklady pro rozvoj a 
opětovné využívání opuštěných areálů a ploch, 
zejména zemědělských. 
 

 Stávající ÚP byl podroben mnoha posouzení ze 
strany orgánů ochrany ŽP a zejména ze strany 
orgánu ochrany ZPF bylo vznášeno mnoho 
požadavků. Je tedy zcela důvodné předpokládat, 
že v něm obsažené řešení naplňuje tuto 
republikovou prioritu územního plánování. 

 
 Ne naplněno již stávajícím územním plánem, 

který vymezuje plochy nadregionálních i 
regionálních ÚSES a respektuje morfologii 
krajiny. 
 
 
 
 

 Stávající ÚP s tímto počítá a vymezuje plochy 
veřejné zeleně v dostatečném rozsahu, ÚP 
vymezuje souvislé pásy zeleně propojující 
krajinné prostředí v tomto podhůří šumavského 
regionu. 

 
 Stávající územní plán vytváří dostatečné 

předpoklady pro turistické vyžití, zejména 
v oblasti cykloturistiky. 

 
 

 
 Splněno projektem zahrnutím projektů 

nadmístního významu (silnice, cyklostezka, 
vedení VVN, apod.).  
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 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… bod (24) PÚR ČR 2008. 
 

 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 
(24a) PÚR ČR 2008 
 

 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu 
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod… bod (25) PÚR ČR 2008. 

 
 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 

územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech… bod (26) PÚR ČR 
2008. 

 
 Vytvářet podmínky pro koordinované 

umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání 
v rámci sídelní struktury… bod (27) PÚR ČR 
2008. 
 
 
 
 

 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu… bod (28) PÚR ČR 2008. 

 
 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, 

 Světlík neleží v rozvojové oblasti ani ose 
regionálního významu, je začleněno do 
specifické oblasti Šumava (kód SOB1) 
republikového významu. Dopravní 
infrastruktura je zde vybudována, silnice II/162 
je vedena osou sídla.  

 
 Je řešeno v rozsahu obvyklém pro podrobnost 

územních plánů, jsou zde stanoveny podmínky 
ochrany obyvatelstva dle stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví. Čistota ovzduší je zde jedna z nejlepších 
v celé ČR. 
 
 
 
 
 
 
 

 Je řešeno v rozsahu obvyklém pro podrobnost 
územních plánů, jsou zde stanoveny podmínky 
ochrany obyvatelstva dle příslušné vyhlášky. 
Vlastní řešení respektuje reliéf krajiny. 
 
 

 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 a 
vzájemné symbióze umísťoval nadřazenou 
dopravní a technickou infrastrukturu, tak také 
umisťuje nově navrhované zastavitelné plochy, 
které mohou vytěžit tyto nákladná zařízení 
veřejné infrastruktury. 
 

 Celá koncepce řešení širších vztahů dosavadního 
územního plánu počítá s postupným rozvojem 
jednotlivých sídel, zejména v návaznosti na 
fenomén blízké Lipenské přehradní nádrže 
(Černá v Pošumaví, Horní Planá, Frymburk). 
 

 Je maximální naplněno již stávajícím územním 
plánem, který počítá se všemi módy dopravy, 
s výjimkou lodní a letecké. Je zde stávající silnice 
II/162, která je jako civilizační hodnota plně 
respektována. 
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výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní 
životní prostředí… bod (29) PÚR ČR 2008. 

 
 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) PÚR ČR 2008. 

 
 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) PÚR ČR 2008. 
 
 

 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) PÚR ČR 
2008. 
 

 
 
 

 Je splněno projekty technické a dopravní 
infrastruktury, které jsou obsaženy již v dnešním 
účinném územním plánu Světlík. 

 
 
 
 Tato republiková priorita je spíše obecného 

charakteru a jen nepřímo může být naplněna na 
úrovni ÚP jednotlivé obce. Nicméně stávající ÚP 
Světlík nijak nebrání umisťování kolektorů, 
decentralizovanému systému vytápění a 
v rovině stanovení podmínek využití ploch 
vyžaduje minimalizovat možné negativní dopady 
škodlivých provozů a zařízení. 

 
 Bylo provedeno ve stávajícím územním plánu a 

plochy přestavby v něm v dostatečném rozsahu 
vymezeny. 

 Plynovod P1 je upřesněn mimo správní území 
obce Světlík 

 Bude promítnuto do výkresu širších vztahů 
v rámci dokumentace změny a úplného znění 
územního plánu Světlík po vydání změny č. 3 

 
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  
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.  

 
 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 – 

× Nerealizací lázeňského komplexu nebo jiného 
velkého zdroje pracovních příležitostí pro místní 
jsme doposud nedokázali vytvořit předpoklady 
pro socioekonomický rozvoj sídla a převažuje 
zde vysoká nezaměstnanost.  
 
 
 
 

× Změna ÚP Světlík by měla plně naplňovat 
uvedenou prioritu územního rozvoje – nicméně 
lázeňsko-rekreační areál doposud není 
připraven k realizaci ani k případnému zahrnutí 
do změny č. 3 ÚP Světlík. Problém vysoké 
nezaměstnanosti je sice znatelný, ani nikoliv 
palčivý, aby způsoboval sociální problémy v sídle 
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příznivého životního prostředí, zdravého 
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti 
obyvatel. 

 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 
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 . 
 

nebo vedl k sociální segregaci určitých skupin 
obyvatelstva.  

 
  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. 
 
 
 
 

 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 probléme sídla Světlík, není ani 
potřeba v rámci změny č. 3 navrhovat další 
zalesnění nebo zatravnění pozemků jako formu 
protipovodňových pasivních opatření. 

 
 
 
 
 
 
 

 Již stávající ÚP ve znění změny č. 1 a 2 vytváří 
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 narušující ochranu ovzduší, půd a vod 
v území 

 Změna nebude navrhovat žádné záměry, které 
by toto mohly narušit.  
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 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 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. 

 
 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 

 
 

× Světlík neleží v rozvojové ose ani v rozvojové 
oblasti vymezené APÚR nebo AZÚR, nejsou zde 
navrhovány žádné rozvojové záměry 
nadmístního významu.  
 
 
 

 Změna nebude navrhovat nové zastavitelné 
plochy ve volné krajině.  
 
 
 

 
 Změna nebude aktivně navrhovat nové 

rozvojové plochy pro CR, ale nadále převezme 
vše, co doposud bylo pro podporu CR 
vymezeno, např. regionální cyklostezka 
Frymburk – Světlík – Pasovary – Slavkov – 
Větřní.  

 
 
 
 
 
 
 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.  
 

 Je splněno již dosavadním územním plánem, 
který vymezuje plochy přestavby v rámci 
vymezení silnice II/162, další rozvoj módů 
dopravy na úrovni vymezení cyklostezek. 
 
 
 
 
 

× Nerealizací lázeňského komplexu nebo jiného 
velkého zdroje pracovních příležitostí pro místní 
jsme doposud nedokázali vytvořit předpoklady 
pro socioekonomický rozvoj sídla a převažuje 
zde vysoká nezaměstnanost.  
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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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 Změna vytváří předpoklady pro zachování 
stávajícího vyváženého a rovnoměrného rozvoje 
území, nebude navrhovat žádná převratná 
revoluční řešení. 
 
 
  
 

 Bude respektováno, změna nebude vymezovat 
žádné nové rozvojové zastavitelné plochy ve 
volné krajině bez návaznosti na zastavěné území 
nebo již vymezené zastavitelné plochy.  
 
 

 Je do určité, obecné míry, naplněno stávajícím 
územním plánem, změna ÚP dále stanoví přísné 
regulativy z hlediska prostorových parametrů 
staveb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nejsou detekovány ekologické problémy.  
 
 
 
 

× Nerealizací lázeňského komplexu nedojde 
k naplnění této priority, může se nicméně 
podařit v budoucnu, ve spolupráci se sousedním 
Městysem Frymburk má záměr stále podporu 
municipalit.  

Regionální biocentrum 596 Muckov Regionální biocentrum 596 Muckov 
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 Pro prvky územního systému ekologické stability 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují podmínky, které je nutné aplikovat do 
územních plánu obcí. 

 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 bude 
prověřeno a případně upřesněno v souladu 
s aktualizovanou podobou ZÚR JČK.  

Regionální biocentrum 597 Suš Regionální biocentrum 597 Suš 
 Pro prvky územního systému ekologické stability 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují podmínky, které je nutné aplikovat do 
územních plánu obcí. 

 RBC 597 Suš je vymezeno v JV cípu správního 
území Světlíka a zůstane zachováno jeho 
vymezení tak je. 

Regionální biokoridor 47 Muckov – Suš Regionální biokoridor 47 Muckov – Suš 
 Pro prvky územního systému ekologické stability 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují podmínky, které je nutné aplikovat do 
územních plánu obcí. 

 Vymezení regionální biokoridoru bude 
prověřeno a případně upřesněno v souladu 
s aktualizovanou podobou ZÚR JČK. 
 

Regionální biokoridor 4059 Slavkovické louky – 
Novoveský les 

Regionální biokoridor 4059 Slavkovické louky – 
Novoveský les 

 Pro prvky územního systému ekologické stability 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují podmínky, které je nutné aplikovat do 
územních plánu obcí. 

 Vymezení regionální biokoridoru bude 
prověřeno a případně upřesněno v souladu 
s aktualizovanou podobou ZÚR JČK. 

 

Ani po enormně podrobném rozboru požadavků vyplynuvších z APÚR a z AZÚR nevyplývá jiná konkrétní 
potřeba měnit stávající územní plán Světlík po vydání změny č. 1 a 2 vyjma upřesnění regionálních biokoridorů 
47 Muckov – Suš a 4059 Slavkovické louky – Novoveský les a regionálního biocentra 596 Muckov. 

d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch podle § 55 odst. 3 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 být 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. Tento 
požadavek se může objevit až po projednání návrhu zprávy s veřejností.  

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, popřípadě konceptu změny územního plánu, 
včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant řešení, případně pro vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, 
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Změna č. 3 bude invariantní. Nepředpokládá se pořízení nového územního plánu, ale změna č. 3 stávajícího. Na 
základě stanoviska KÚ OZZL č.j. KUJCK 60189/2021 ze dne 26.5.2021 NEBUDE návrh změny předmětem 
hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

Obsah změny č. 3 územního plánu Světlík: 

1) Aktualizovat vymezení a upřesnit vymezení regionálních biokoridorů 47 Muckov – Suš a 4059 Slavkovické 
louky – Novoveský les a regionálního biocentra 596 Muckov. 
2) Doplnit ozelenění kolem stávající areálu společnosti EKOFARM Lipno na východní straně silnice II/162 
směrem na Frymburk. 
3) Aktualizovat hranici zastavěného území, již postavené RD zakreslit již jako stav, nikoliv jako návrh. 
4) Použít nový mapový podklad, aktuální mapu katastru nemovitostí. 
5) Stávající zastavitelné plochy ponechat, nerušit, jejich vymezení je v rámci této zprávy považováno za 
opodstatněné a nebyly shledány důvody k jich vypuštění. Změna č. 3 ÚP bude tedy zachovávat již vymezené 
zastavitelné plochy, zejména pro bydlení různých forem, současně ale změna bude bránit exploataci volné 
krajiny tím, že primárně nebudou vymezovány další nové zastavitelné plochy ve volné krajině. 
6) Zaktualizovat zákres vodovodů a kanalizací, již vybudované páteřní sběrače vymezit jako stav.  
7) Všechny stavby dopravní a technické infrastruktury, které již byly realizovány, a byly dříve vymezeny jako 
veřejně prospěšné stavby, vypustit z výčtu VPS. 
8) Bude změněno funkční využití ploch dle závazného matriálu „Standard vybraných částí územního plánu – 
Dokumentace datového modelu“ MMR k jeho aktuální podobě.  
9) Vypustit plochu „R1“ a vrátit do neurbanizovaného území jako plochy nezastavěné volné krajiny.  
10) Ponechat podmínku územní studie pro plochy „B5“, „B15“, vypustit podmínku územní studie pro lokality 
„VS1“ a „R1“.  
11) Prověřit požadavky dotčených orgánů (viz tab. v příloze č. 1) a občanů a oprávněných investorů (viz tab. 
v příloze č. 2) uplatněné během projednání této zprávy dle pokynů v pravém sloupci dané tabulky. 

f) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Nejsou. 

Použité zkratky: 

Zpráva Zpráva o uplatňování územního plánu Světlík za uplynulé období 
ZÚR Zásady územního rozvoje 
AZÚR Aktualizované Zásady územního rozvoje, tj. ve znění všech aktualizací 
PÚR Politika územního rozvoje ČR 
APÚR Aktualizovaná politika územního rozvoje, ČR, ve znění všech aktualizací 
JČK Jihočeský kraj 
ÚP územní plán 
ÚPO územní plán obce 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ŠED Šumavské elektrické dráhy 
ZPF  zemědělský půdní fond 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
UUR Ústav územního rozvoje v Brně 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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Příloha č. 1: Vypořádání požadavků dotčených orgánů 

Číslo / dotčený orgán / č.j. / datum 
Požadavky (kráceno pořizovatelem) 

Způsob vypořádání 
Pokyny pro úpravu zprávy nebo pro změnu č. 3 ÚP 

01 / MŽP / MZP/2021/510/634 / 11.5.2021 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy 
II, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, obdrželo dne 23.04.2021 na základě ustanovení § 
55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh zprávy o 
uplatňování územního plánu Světlík. Z předložené zprávy 
vyplývá návrh na pořízení změny územního plánu Světlík. 
Vzhledem k faktu, že do severozápadní části území obce 
zasahují vzájemně se překrývající chráněná ložisková území 
vápence č. 21380000 Šebanov a č. 21220000 Černá 
v Pošumaví, požadujeme v rámci textové i grafické části 
změny územního plánu Světlík respektovat a případně i uvést 
výše uvedená chráněná ložisková území. Dále upozorňujeme 
na skutečnost, že v řešeném území jsou evidována 
poddolovaná území po těžbě grafitu č. 1584 Světlík-Svánkov, 
č. 1597 Šebanov, č. 1607 Světlík, č. 1655 Pasovary 1 a č. 4927 
Pasovary 2. Lokalizace výše uvedených území je patrná 
z přiloženého výřezu mapy. Přesné aktualizované situování 
lze získat na internetovém odkazu adrese: Česká geologická 
služba, Geofond - oddělení vlivů důlní činnosti, Dačického 
náměstí 11, 284 01 Kutná Hora. 

RESPEKTOVAT 
Po provedení úplného znění územního plánu Světlík po 
vydání změny č. 3 budou do Koordinačního výkresu 
zapracována všechny vedené jevy, tedy chráněná ložisková 
území vápence č. 21380000 Šebanov a č. 21220000 Černá 
v Pošumaví, a evidována poddolovaná území po těžbě 
grafitu č. 1584 Světlík-Svánkov, č. 1597 Šebanov, č. 1607 
Světlík, č. 1655 Pasovary 1 a č. 4927 Pasovary 2. 

02 / MO / 44855/2021-1150-OÚZ-ČB / 19.5.2021 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, 
v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany 
ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako 
věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 
obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 
39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, se 
ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vyjadřuje: 
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Světlík nemá Ministerstvo obrany připomínky.  
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro 
zpracování změny č. 3 územního plánu Světlík, Ministerstvo 
obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této 
změny. Do správního území obce zasahuje vymezené území 
Ministerstva obrany: vzdušný prostor LK TRA Ministerstva 
obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a). 
V tomto vymezeném území - vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty 

RESPEKTOVAT 
Do textové části změny č. 3 územního plánu do odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické 
části - koordinačního výkresu, bude zapracováno vše dle 
požadavků Ministerstva obrany. 
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v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, 
trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve 
vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit 
také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být 
výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany 
požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu změny č. 3 územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle 
ÚAP jev 119) Na celém správním území lze umístit a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: výstavba, rekonstrukce a opravy 
dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy, 
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, 
výstavba vedení VN a VVN, výstavba větrných elektráren, 
výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….), výstavba 
objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, 
výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky), výstavba 
objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu 
změny č. 3 územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb“. Výše uvedená vymezená území Ministerstva 
obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je 
požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. Požadavky Ministerstva obrany jsou 
uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace 
územně analytických podkladů ORP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do výrokové části změny č. 3 bude vloženo: „Na celém 
správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy, výstavba a rekonstrukce 
železničních tratí a jejich objektů, výstavba a rekonstrukce 
letišť všech druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a 
VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba 
radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….), výstavba 
objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, 
výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky), výstavba 
objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).“.  
 
 
 
 
 
Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní 
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 
 
 

03 / MěÚ český Krumlov / Odbor životního prostředí a 
zemědělství / MUCK 21195/2021/OŽPZ/Vo/02 / 20.5.2021 
Dne 23.4.2021 obdržel Městský úřad Český Krumlov, odbor 
životního prostředí a zemědělství na základě § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu návrh zprávy o uplatňování územního plánu Světlík. 
Po prostudování a posouzení předloženého návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Světlík Vám dotčené úseky 
zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství sdělují 
následující vyjádření. 
Ochrana přírody a krajiny: 
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 
odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nadále jen zákon), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Do textové části změny č. 3 územního plánu budou 
promítnuty všechny požadavky orgánu ochrany přírody a 
krajiny vč. ponechání požadavku na územní studie pro 
plochy B16, B17 a SO1. 
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vydává toto vyjádření. Orgán ochrany přírody se při 
posuzování ploch, které jsou předmětem návrhu zprávy o 
uplatňování ÚP Světlík zabýval především ochranou 
významných krajinných prvků, ochranou krajinného rázu, 
ochranou dřevin rostoucích mimo les a územního systému 
ekologické stability, které jsou v kompetenci zdejšího orgánu 
ochrany přírody. Na základě výše uvedeného máme jako 
dotčený orgán k projednávanému návrhu zprávy následující 
požadavky: ad 1) Požadujeme, aby v rámci změny ÚP byla 
řešena návaznost všech prvků územního systému ekologické 
stability na katastrální území navazujících obcí. Ad 2) 
Požadujeme, aby zastavitelné plochy byly přednostně 
umisťovány mimo prvky ÚSES. Ad 3) Požadujeme v souladu 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, definovat a dohodnout 
základní podmínky ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona), 
např. prostorové a kompoziční požadavky, požadavky na 
ochranu a rozvoj přírodních a kulturních hodnot, a to 
s ohledem např. na krajinnou morfologii, strukturou 
zastavění a s přihlédnutím k převažujícím činnostem v území. 
Dále jde zejména o intenzitu zastavění a výškovou hladinu 
zástavby. V této souvislosti požadujeme respektovat 
charakter zástavby. Ad 4) Zastavitelné plochy je nutné 
umísťovat v dostatečné vzdálenosti od významných 
krajinných prvků (lesů, vodních toků a rybníků), ve smyslu § 3 
odst. 1 písm. b) zákona, neboť VKP se využívají pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 
oslabení jejich stabilizační funkce. Ad 5) Požadujeme jakékoli 
změny ÚP jednoznačně odůvodnit tak, aby nedošlo ke snížení 
ekologické stability území. Ad 6) Orgán ochrany přírody 
nesouhlasí s vypuštěním podmínky územní studie pro plochy 
B16 a B17, neboť se jedná o volnou krajinu bez návaznosti na 
zastavené území obce, kde je nutné v územní studii stanovit 
podrobnější a přesnější podmínky krajinného rázu podle § 12 
zákona. Rovněž u plochy SO1 je žádoucí ponechat podmínku 
územní studie a to vzhledem k rozsahu plochy a stávajícímu 
porostu dřevin. Ad 7) V návaznosti na výše uvedené je nutné 
v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, definovat a dohodnout 
pro nové zastavitelné plochy či plochy změn základní 
podmínky ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona), např. 
prostorové a kompoziční požadavky, požadavky na ochranu a 
rozvoj přírodních a kulturních hodnot, a to s ohledem např. 
na krajinnou morfologii, strukturou zastavění a 
s přihlédnutím k převažujícím činnostem v území. Dále jde 
zejména o intenzitu zastavění a charakter zástavby obce 
Světlík. 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Městský úřad v Českém Krumlově, odbor životního prostředí 
a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ZPF“), vydává 
toto vyjádření: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, sdělujeme, že správním 
orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k územně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bude postupováno dle stanoviska KÚ OZZL, ZPF. 
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plánovací dokumentaci je dle § 17a písm. a) Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. 
Vodoprávní úřad: 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů, máme k návrhu zadání územního 
plánu Černá v Pošumaví následující požadavky: ad 1) 
Požadujeme, aby stavby podle druhu a potřeby byly napojeny 
na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Požadujeme, aby veškeré 
odpadní vody byly odváděny do veřejné kanalizace, a proto je 
potřeba prověřit funkčnost a kapacitu stávající veřejné 
kanalizace v místě napojení. V případě nemožnosti napojení 
na veřejnou kanalizaci (pokud to není technicky možné a 
ekonomicky přijatelné) požadujeme čištění odpadních vod 
řešit pomocí domovních čistíren (např. čistírny odpadních 
vod, nebo tříkomorový septik s pískovým filtrem) a to tam, 
kde bude možné odvést vyčištěné vody do vod povrchových – 
vhodného recipientu (např. vodní tok, rybník, či zřízení 
kanalizace k odvádění vyčištěných vod atd.). Zasakování 
vyčištěných vod přes půdní vrstvy do vod podzemních lze 
povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod a na 
zájmy chráněné jinými právními předpisy. V ostatních 
případech bude nutno likvidaci odpadních vod řešit 
bezodtokovými jímkami na vyvážení. Ad 2) Požadujeme, aby 
dešťové vody byly přednostně zasakovány na pozemcích 
v předmětné lokalitě. Lokality budou prověřeny 
hydrogeologem. Ad 3) Požadujeme prověřit, zda bude 
zabezpečeno dostatečné množství vody ze stávajících a 
nových vodních zdrojů pro plánovanou zástavbu. 
Státní správa lesů: 
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušný orgán státní správy lesů dle ust. § 
48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření: do podmínek 
využití funkčních zastavitelných ploch (regulativů) 
požadujeme uvést, že hlavní stavby trvalého charakteru 
(např. k bydlení, rekreaci, podnikání, apod.) je možno na 
těchto plochách umístit ve vzdálenosti větší než 25 m od 
okraje lesního pozemku (§ 14 odst. 2 lesního zákona) a to 
z důvodu možného ohrožení lesního porostu stavbou 
(požárem, spad jisker z komína atd.) a z důvodu ochrany lesa 
před požadavky na mimořádnou těžbu v zájmu ochrany 
zdraví a majetku před pádem stromů nebo jejich částí. 
Stanovená vzdálenost 25 m odpovídá průměrné výšce 
mýtních lesních porostů. Ve vzdálenosti menší než 25 m od 
okraje lesa je přípustné umísťování pouze staveb vedlejších, 
které se stavbou hlavní svým účelem nebo umístěním souvisí 
(např. oplocení, garáže, pergoly). Oplocení pozemků je 
možné umístit v minimální vzdálenosti 2 m od okraje lesního 
pozemku, a to z důvodu zpřístupnění lesa při jeho 
obhospodařování. 

 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bude postupováno dle požadavků vodoprávního úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bude postupováno dle požadavků orgánu státní správy lesa. 

04 / MPO / MPO 391097/2021 / 4.5.2021 RESPEKTOVAT 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve 
věci ochrany a využívání nerostného bohatství, na základě§ 
15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, se k návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu Světlík vyjadřuje následovně: do 
severozápadního okraje správního území obce zasahují 
chráněná ložisková území (CHLÚ) chránící výhradní ložisko 
kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a 
vápence č. 3213800 Hořice na Moravě - Muckov (nacházející 
se již za hranicemi obce) č. 21380000 Šebanov ač. 21220000 
Černá v Pošumaví. Ze Zprávy o uplatňování ÚP Světlík 
nevyplývá potřeba nových zastavitelných ploch, pořízení 
Změny č. 3 územního plánu je vyvoláno zejména potřebou 
aktualizace zastavěného území, mapového podkladu, 
funkčního využití ploch, vodovodní a kanalizační sítě, 
seznamu veřejně prospěšných staveb, vymezení regionálního 
územního systému ekologické stability, vypuštění plochy RI a 
podmínky územní studie pro některé lokality a doplnění 
ozelenění kolem stávajícího areálu společnosti EKOFARM 
Lipno . Nicméně upozorňujeme, že v případě dalších podnětů 
občanů a oprávněných investorů bude nutné při zpracování 
Změny č. 3 územního plánu výše uvedená CHLÚ plně 
respektovat. S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Světlík 
souhlasíme. 

Bez požadavků na korekce návrhu zprávy a i bez požadavků 
na obsah změny č. 3 ÚP Světlík.  
 

05 / KHS / S-KHSJC 11167/2021 / 6.5.2021 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy dle § 
82 odst. 2 písmene i) a j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“), vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 
47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů toto vyjádření: s návrhem zprávy o uplatňování 
územního plánu Světlík za uplynulé období, předloženým 
orgánu ochrany veřejného zdraví dne 23.4.2021 žadatelem 
Obecním úřadem Světlík, Světlík č.p. 27, 382 16 Světlík se 
souhlasí. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na korekce návrhu zprávy a i bez požadavků 
na obsah změny č. 3 ÚP Světlík.  
 

06 / KÚ OREG, ÚP / KUJCK 58136/2021 / 21.5.2021 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu (dále jen 
„krajský úřad“), obdržel podle § 55 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), od 
Obecního úřadu Světlík, návrh zprávy o uplatňování 
Územního plánu Světlík (dále jen „ÚP Světlík“). Po posouzení 
předloženého návrhu zprávy o uplatňování krajský úřad 
uplatňuje požadavky na obsah této zprávy, které by bylo 
potřebné promítnout do textu zaslaného návrhu zprávy o 
uplatňování ÚP Světlík z hlediska zájmů hájených krajským 
úřadem dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Správní území 
obce se dle Politiky územního rozvoje ČR, v platném znění 
(dále jen „PÚR“) nachází ve specifické oblasti Šumava SOB1, 
která je v Zásadách územního rozvoje, v platném znění (dále 
jen „ZÚR“) zpřesněna mimo správní území obce. Obdobně je 

RESPEKTOVAT 
V návrhu změny č. 3 ÚP Světlík provést korekce vymezení 
NR-R ÚSES. Konkrétně se jedná o nesoulad vymezení 
regionálního biocentra 596 Muckov, regionálního 
biokoridoru 47 Muckov – Suš a regionálního biokoridoru 
4059 Slavkovické louky – Novoveský les. Předmětný 
nesoulad bude řešen v rámci změny č. 3 ÚP Světlík.. 
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vymezen záměr P1 koridor pro plynovod přepravní soustavy v 
Jihočeském kraji, vedoucí z okolí obce Záboří u Protivína v 
jižních Čechách na hranici ČR/Rakousko, který je zpřesněn v 
ZÚR také mimo správní území obce. Ačkoli výše uvedený 
záměr koridoru pro plynovod P1 je upřesněn mimo správní 
území obce Světlík, krajský úřad požaduje z hlediska PÚR jeho 
doplnění stejně tak, jako je v textu správně uvedena 
skutečnost, že se správní území obce nachází ve specifické 
oblasti SOB1. ÚP Světlík není z hlediska posouzení se ZÚR v 
souladu s územním systémem ekologické stability 
nadmístního významu. Tento fakt je správně propsán v 
návrhu zprávy o uplatňování ÚP Světlík. Jedná se o nesoulad 
vymezení regionálního biocentra 596 Muckov, regionálního 
biokoridoru 47 Muckov – Suš a regionálního biokoridoru 
4059 Slavkovické louky – Novoveský les. Předmětný nesoulad 
bude řešen v rámci změny č. 3 ÚP Světlík, která bude 
pořizována právě na základě požadavku vyplývajícího z 
návrhu zprávy o uplatňování ÚP Světlík. 
07 / KÚ OZZL / KUJCK 60189/2021 / 26.5.2021 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví (dále též „krajský úřad“), obdržel od 
obecního úřadu světlík, v souladu s § 55 ve vazbě na § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, návrh zprávy o uplatňování územního plánu Světlík 
(dále též „ÚP“). Návrh zprávy obsahuje pokyny pro 
zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Světlík (dále 
též „změna ÚP“), která bude pořizována zkráceným 
postupem v souladu s §§ 55a a55b stavebního zákona. 
Stanovisko NATURA: 
Krajský úřad, jako příslušný orgán podle ustanovení §77a, 
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“), který uplatňuje stanoviska k 
zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s 
rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto 
zákonem a dále k ostatním územním plánům a regulačním 
plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li 
příslušný jiný orgán ochrany přírody, tj. i za zájmy chráněné 
zákonem o ochraně přírody a krajiny v působnosti MŽP, 
souhlasí podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny s 
navrhovaným obsahem změny č. 3 územního plánu Světlík. 
Na území se záměry 1 – 10 v katastrálních územích Světlík, 
Pasovary a Dvořetín, které jsou navrhované dle výše uvedené 
žádosti k řešení změnou územního plánu, v příslušnosti 
zdejšího orgánu ochrany přírody se nevyskytuje žádná ptačí 
oblast (dále jen „PO“), ani evropsky významná lokalita (dále 
jen „EVL“). Zdejší orgán ochrany přírody upozorňuje, že se ve 
správním území obce (dále jen „správní území“) se nachází 
EVL CZ0310017 Pláničský rybník-Bobovec. Navrhovaný obsah 
změny č. 3 územního plánu Světlík nemůže mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti 
Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 
Odůvodnění: Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění 
v dostatečné vzdálenosti od EVL nemůže v žádném případě 
dojít ovlivnění nebo narušení předmětů ochrany ve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Součástí návrhu změny č. 3 ÚP Světlík nebude hodnocení 
vlivů změny na EVL a PO soustavy NATURA 2000. 
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zmiňovaných prvcích soustavy NATURA 2000. Zdejší orgán 
ochrany přírody dále upozorňuje, toto stanovisko krajského 
úřadu je stanoviskem podle § 55a odst. 2 písm. d) stavebního 
zákona pro pořizování změny ÚP zkráceným postupem dle § 
55a a § 55b stavebního zákona. Ostatní zájmy sledované 
zákonem o ochraně přírody a krajiny budou posouzeny až v 
rámci řízení o návrhu změny ÚP, tj. v rámci veřejného 
projednání tohoto návrhu (např.: posouzení vlivu na zvláště 
chráněná území a prvky územního systému ekologické 
stability). 
Stanovisko SEA: 
Orgány kraje v souladu s ust. § 22 písm. e) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydávají 
stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na 
životní prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování. 
Na základě návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Světlík včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 
územního plánu Světlík, s přiměřeným použitím relevantních 
kritérii uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i 
odst. 2 zákona krajský úřad sděluje, že nepožaduje, 
zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu 
Světlík (dále též „změna ÚP“) na životní prostředí. 
Odůvodnění: Obsah změny ÚP nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jinými významný negativní vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Z hlediska obsahu 
předložená žádost prověřuje plochy a změny, které svým 
charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací nejsou z 
hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na 
veřejné zdraví v řešeném území považovány za významné. 
Porovnání s relevantními kritérii podle přílohy č. 8 k zákonu: 
Dle žádosti bude obsahem změny ÚP 10 podnětů pro drobné 
a logické úpravy v textové i grafické části územně plánovací 
dokumentace. Změna ÚP neprověřuje žádnou novou 
zastavitelnou plochu, avšak pokud budou součástí změny ÚP 
prověřovány další požadavky občanů a oprávněných 
investorů uplatněných během projednání této zprávy je 
nutné opětovně požádat krajský úřad o posouzení z hlediska 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Lze konstatovat, že 
pořízení změny územního plánu je účelné a míra, v jaké 
změna koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti je, 
vzhledem k jejich umístění, velikosti i povaze, adekvátní. 
Obsah změny ÚP respektuje priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území i podmínky ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje a nestanovuje žádné varianty řešení. Krajský úřad 
neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce na životní 
prostředí ani veřejné zdraví ani charakteristiku dotčeného 
území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, 
četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu 
vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té 
míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. 
Přeshraniční povahu vlivů provedení obsahu změny ÚP lze 
vyloučit. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z 
provedení změny ÚP jsou zanedbatelná, neboť žádná plocha 
nebude využívána k rizikové činnosti, která by mohla způsobit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Součástí návrhu změny č. 3 ÚP Světlík nebude hodnocení 
vlivů změny na životní prostředí, tzv. SEA, vzhledem k výše 
uvedenému nebude součástí změny hodnocená vlivů na 
udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 
Sb. 
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havárii. Závažnost a rozsah vlivů lze také vyloučit, jelikož 
nebyly identifikovány žádné jako významné. V obsahu změny 
ÚP nebyly identifikovány významné střety se zvláštními 
přírodními charakteristikami území nebo kulturním 
dědictvím. Rozsah obsahu změny ÚP nemění urbanistickou 
koncepci obce Světlík, tedy se nepředpokládají negativní vlivy 
na hustotu obyvatel a osídlení. Nebudou překročeny normy 
kvality životního prostředí. Pořízením změny ÚP nedojde k 
narušení organizace ZPF ani novým záborům ZPF. Pořízením 
změny ÚP se nepředpokládají dopady na změny klimatu. Z 
výše uvedeného je patrné, že dle žádosti nebudou ve změně 
územního plánu navrhovány plochy či koridory s významnými 
negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a podle 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu nebyly shledány 
významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, proto nebyl 
uplatněn požadavek na vyhodnocení změny č. 3 územního 
plánu Světlík na životní prostředí. Tímto závěrem není 
dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů 
podléhajících posouzení podle tohoto zákona. 

 

Příloha č. 2: Vypořádání požadavků občanů a oprávněných investorů 

Číslo / dotčený subjekt / datum 
Požadavky (kráceno pořizovatelem) 

Způsob vypořádání 
Pokyny pro úpravu zprávy nebo pro změnu č. 3 ÚP 

01 / Aleš Drgoňa a Hana Drgoňová / 23.5.2021 
Na základě ustanovení § 55 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavením řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) Vám tímto podáváme 
tento požadavek k návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Světlík za uplynulé období: p.p.č. 140/5 v k.ú. Světlík 
požadujeme přesunout z plochy přestavbové VP7 do plochy 
stávající pro bydlení. 
Odůvodnění: Všechny okolní pozemky jsou v územním plánu 
Světlík vedeny jako součást zastavěného území jako plochy 
s funkčním využitím pro bydlení. Na uvedeném p.p.č. 140/5 a 
na sousedním p.p.č. 128/2, který ale již je zařazen jako plocha 
pro bydlení v rámci zastavěného území sídla, hodláme 
realizovat výstavbu rodinného domu. Zařazení právě jen 
našeho p.p.č. 140/5 mezi přestavbové plochy veřejného 
prostranství – veřejné zeleně za situace, kdy okolní, stejně 
vhodné pozemek, jsou zařazeny do ploch pro bydlení 
považujeme do určité míry za diskriminační. 

VYHOVĚT 
Prověřit v návrhu změny, p.p.č. 140/5 v k.ú. Světlík je dnes 
vymezen jako součást zastavěného území. Změna z plochy 
veřejného prostranství na plochu pro bydlení je v této 
lokalitě akceptovatelná.  

02 / Ing. Jan Štěpán / 20.5.2021 
Katastrální území Velké Strážné 
V k. ú. Velké Strážné by chtěl navrhovatel změnit využití 
pozemků č. 1814/1, 1814/2, 1841/3, 1816/1, 1816/2, 1824/1, 
1824/2, 1824/3 na plochy rekreace (individuální chaty bez 
nároků na připojení k sítím). V k. ú. Velké Strážné by chtěl 
navrhovatel změnit využití severozápadní části pozemku č. 
951/1 a severní části pozemku č. 978/2 na plochy výroby a 
skladování (zemědělská usedlost se zázemím a ubytováním). 
Katastrální území Pasovary 
V k. ú. Pasovary by chtěl navrhovatel změnit využití 
severovýchodní části pozemku č. 941 na plochy výroby a 
skladování (zemědělská usedlost se zázemím a ubytováním)- 
navazuje na k. ú. Velké Strážné (výše uvedený odstavec). 

 
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ 
V rámci návrhu změny č. 3 bude prověřena možnost umístění 
plochy smíšené obytné na p.p.č. 1824/3 (dnes zbořeniště), 
jižní část p.p.č. 1824/2. Jižní část sousedního pozemku 
1824/1 a střední část p.p.č. 1824/2 bude vymezena jako sad, 
zahrada, ale zůstane součástí nezastavěného území.  
 
 
NEVYHOVĚT 
Neřešit v rámci změny č. 3 ÚP Světlík, jednalo by se o 
zástavbu ve volné krajině bez zjevné návaznosti na zastavěné 
území nebo již vymezené zastavitelné plochy. V případě p.p.č. 
959 jde o přírodní plochy s existující dřevinnou skladbou, její 
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V k. ú. Pasovary by chtěl navrhovatel změnit využití severní 
části pozemku č. 941, pozemku č. 959 a částí pozemku č. 941 
u lesních pozemcích na plochy rekreace (individuální chaty 
bez nároků na připojení k sítím). 
Katastrální území Světlík: 
V k. ú. Světlík by chtěl navrhovatel změnit využití pozemku č. 
1883/1 na plochy výroby a skladování (technické zařízení / 
stavby pro výrobu zeleného vodíku / elektrické energie 
z fotovoltaických panelů, která je z části spotřebována a 
z částí dodávaná do distribuční sítě, ze které se pak odebírá 
pro potřeby stavby/ výroby). 

změna na zastavitelnou plochu by byla v rozporu jak 
s ochranou ŽP, tak ale i s navrženou urbanistickou koncepcí 
pro samotu okolo Pasovarské tvrze.  
 
NEVYHOVĚT 
Záměr by byl v rozporu s požadavky nadřazené ÚPD, zde 
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v aktuálním 
znění. Dle názoru zodpovědného projektanta není dané 
území ani vhodné pro umisťování FTE. 

03 / Ing. Jan Zámečník, Bc. Marie Skabalíková / 23.5.2021 
Pozemek p.č. 1580/3, k.ú. Světlík, pouze jeho část, současné 
využití: plocha přírodní, PP se zbytky původních zdí starého 
mlýna. Požadované využití: plocha smíšená výrobní určená 
pro zemědělskou výrobu a bydlení majitele.  
Odůvodnění: Obnova původního stavení a chov bio skotu 
v souladu s krajinou. 

NEVYHOVĚT 
Záměr by byl v rozporu s požadavky nadřazené ÚPD, zde 
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v aktuálním 
znění, je umístěno v regionálním biocentru.  

04 / Ing. Jan Zámečník, Bc. Marie Skabalíková / 23.5.2021 
Pozemek p.č. 970/10, obec Světlík (545813), k.ú. Světlík 
(760625), současné využití: jiná plocha, ostatní plocha, 
požadované využití: dříve byl pozemek v územním plánu 
veden jako stavební pozemek pro stavbu rodinného domu. 
Požadujeme vrátit tento stav. 
Odůvodnění: Parcela 970/10 byla dlouho vedena jako 
stavební pozemek a při některé ze změn územního plánu bylo 
její využití změněno. V obci vlastníme několik dalších 
pozemků, včetně rybníka, který přiléhá k p.č. 970/10. Tato 
parcela je přitom jedna z mála vhodných k výstavbě 
rodinného domu. A to svým tvarem a polohou - parcela 
přímo sousedí s komunikací. Proto žádáme o její zpětné 
převedení do režimu stavební pozemek s využitím pro stavbu 
rodinného domu. 

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ 
Jižní část uvedeného p.p.č. 970/10 v k.ú. Světlík bude 
navrácena do ploch pro bydlení, stejně jako sousední 
pozemky, severní část zabíhající podél břehu rybníka Světlík 
do volné krajiny zůstane vymezena jako plocha „ZZ“, tedy 
zeleně, soukromých zahrad.  
 

05 / Ing. Lubomír Valčuha / 23.5.2021 
P.p.č. 662/2 v k.ú. Velké Strážné, dnes současné využití 
ostatní plocha, změnit na plochu smíšenou výrobní určenou 
pro zemědělskou výrobu a bydlení majitele.  
Odůvodnění: zázemí pro chov bio skotu v souladu s krajinou. 

VYHOVĚT 
Prověřit v návrhu změny, p.p.č. 662/2 v k.ú. Velké Strážné je 
dnes vymezen jako plocha SN, tedy plocha smíšené 
nezastavěného území, nicméně jde o ostatní plochu, 
neplodnou půdu, nedojde zde tedy k žádnému záboru ZPF a 
pozemek je napojen na účelovou komunikaci a po ní na silnici 
II/162. V rámci projednání návrhu změny bude záležet 
zejména na stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny, 
jedná se o zásah do volné krajiny, do nezastavitelného území. 

06 /  Ing. Jan Zámečník, Bc. Marie Skabalíková / 23.5.2021 
P.p.č. 2032 v k.ú. Velké Strážné, dnes současné využití ostatní 
plocha se zbytky původní zástavby, změnit na plochu 
smíšenou výrobní určenou pro zemědělskou výrobu a bydlení 
majitele.  
Odůvodnění: zázemí pro chov bio skotu v souladu s krajinou. 

VYHOVĚT 
Prověřit v návrhu změny, p.p.č. 2032 v k.ú. Velké Strážné je 
dnes vymezen jako plocha SN, tedy plocha smíšené 
nezastavěného území, nicméně jde o ostatní plochu, 
neplodnou půdu, nedojde zde tedy k žádnému záboru ZPF a 
pozemek je napojen na účelovou komunikaci a po ní na silnici 
II/162. V rámci projednání návrhu změny bude záležet 
zejména na stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny, 
jedná se o zásah do volné krajiny, do nezastavitelného území. 
Bude vymezeno pouze v pásu cca 25m širokém podél 
stávající účelové komunikace v návaznosti na p.p.č. 2058 
ostatní komunikace ve vlastnictví ČR. 
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