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 Zastupitelstvo obce Světlík příslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4. a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti (dále jen „vyhláška 500/2006 Sb.“), § 171 a následující zákona č.500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního 
zákona 

vydává 

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTLÍK 
(dále jen „ÚP Světlík“) formou opatření obecné povahy 

schváleného usnesením Zastupitelstva obce Světlík č. …… ze dne ……, jehož závazná část byla vydána 
obecně závaznou vyhláškou dne …… s účinností od ……, v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené 
na základě výsledku projednání podle §§ 50 až 53 stavebního zákona ve vazbě na § 55 odst. (2) a § 188 odst. 
(4) stavebního zákona a podle §§ 171 až 174 správního řádu. 

 

a) vymezení zastavěného území 
V územním plánu Světlík bylo zastavěné území vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona. Zastavěná 
území byla převzata z územně analytických podkladů, do kterých byla zakreslena na základě vydaného 
zastavěného území ze dne 21.6.2002 a následně byla v návrhu ÚP upravena zpracovatelem podle aktuálního 
stavu. Hranice zastavěného území je graficky vyznačena ve Výkresu základního členění území a v Hlavním 
výkresu. 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 
Řešení ÚP Světlík a jeho celého správního území, vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v území, 
z požadavků obyvatel a obce na rozvoj řešeného území. Návrh územního plánu kromě aktuálního potřeb 
rozvoje obce řeší i plochy, jejichž realizace bude mít delší časový horizont, pro další dlouhodobější rozvoj 
obce. Výstavba je soustředěna především na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním 
využitím stávající dopravní a technické infrastruktury. Současně je kladen důraz na obnovu stávajícího 
bytového fondu a zachování hospodářských stavení doplňující hodnotnou lidovou architekturu. ÚP Světlík 
vytváří podmínky především pro rozvoj bydlení (plochy bydlení a smíšené obytné), rekreace, výroby a 
skladování, veřejného prostranství, dále také technické a dopravní infrastruktury.  
 

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území. Soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území je zajištěn vzájemným 
respektováním vyváženým rozvojem těchto hodnot a respektováním limitů využití území, tak aby byl umožněn 
trvale udržitelný rozvoj všech hodnot. 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 
ÚP Světlík nevymezuje žádné nové architektonické ani urbanistické hodnoty, které by rozšířily stávající 
hodnoty správního území obce Světlík. Stávající hodnoty jsou výsledkem historického vývoje a členitosti 
krajiny. Návrhem ÚP Světlík nedojde k znehodnocení stávajících hodnot. 
I nadále je žádoucí respektovat i památkově nechráněné drobné stavby (tj. boží muka, kapličky, kamenné 
kříže, litinové kříže, apod.), neboť tvoří tradiční součást kulturní krajiny. V blízkosti těchto staveb resp. do 15 m 
nebude uskutečňována žádná nová výstavba nadzemních objektů. Při provádění nových výstaveb, 
rekonstrukcí, modernizací přístaveb a nástaveb v řešeném území je nezbytné dodržovat podmínky pro využití 
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ploch s rozdílným způsobem využití pro zástavbu stávající i navrhovanou více viz. kapitola f) stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.   

PŘÍRODNÍ HODNOTY 
ÚP Světlík vymezuje nové prvky územního systému ekologické stability a interakční prvky, které 
ochrání esteticky hodnotné části krajiny a vytvoří tak síť relativně ekologicky stabilních území ovlivňující 
příznivě okolní respektive ekologicky méně stabilní krajinu. Prvky územního systému ekologické stability a 
interakční prvky spoluutvářejí typický vzhled krajiny a přispívají k udržení její stability. U prvků bude kladen 
důraz na zachování přírodního charakteru území. Podrobný popis prvků územního systému ekologické 
stability viz. tabulka v kapitole e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, …. 
Návrhem ÚP Světlík nedojde k znehodnocení stávajících hodnot, které je třeba chránit a citlivě rozvíjet. 
Podmínky ochrany hodnot jsou dány zákonem o ochraně přírody a krajiny.  

KULTURNÍ HODNOTY 
ÚP Světlík nevymezuje žádné nové kulturní hodnoty. Památkově chráněné objekty v daném řešeném území 
lze považovat za významné kulturní hodnoty území. Návrhem ÚP Světlík nedojde k znehodnocení stávajících 
kulturních hodnot. Jejichž podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové péči.  
Budou-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších změn. Pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní 
památkové péči. 
Výčet památkově chráněných objektů a registrovaných území s archeologickými nálezy se nachází 
v odůvodnění, kapitola g). 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 
Za civilizační hodnotu se dá považovat v podstatě celé současně zastavěné území obcí, které zahrnuje 
prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží  
k účelu, pro který byly stavby zařízeny. Zástavba sídel je tvořena z převážné části původními vesnickými 
objekty – stodoly, hospodářská stavení. V posledních desetiletích bylo, spíše na okrajích sídel, postaveno 
několik rodinných domků městského charakteru, stejně tak působí objekty dnes využívané jako bytové domy. 
Dále se jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Pro 
dobrou funkčnost zastavěného území se ve správním území nalézají plochy technické infrastruktury např. 
trasy el. vedení VN 22 kV, fotovoltaické elektrárny, vodohospodářské sítě, vodojemy, vodní zdroje. Hodnoty 
technické infrastruktury sídla dávají velké předpoklady ke stabilizaci a rozvoji obyvatelstva nejen v oblasti 
bydlení, ale i pracovních příležitostí. Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení civilizačních 
hodnot v důsledku návrhu nových ploch pro bydlení, smíšenou obytnou, rekreaci, veřejné prostranství, výrobu 
a skladování, včetně zlepšení technické a dopravní infrastruktury sídla. 

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové 
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Při realizaci výstavby bytů je nutné 
klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a 
v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské 
vybavení, které nenaruší okolní bydlení.  
ÚP Světlík řeší návrh ploch pro bydlení, ploch smíšených obytných, rekreaci, výrobu a skladování, veřejné 
prostranství, dále také technickou a dopravní infrastrukturu. Tyto plochy vhodně navazují na stávající zástavbu 
nebo vyplňují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto uspořádáním navržených ploch dojde k ucelení 
sídla. Při vytváření nové infrastruktury je třeba klást důraz především na kvalitu, na trvalé zlepšení vzhledu 
obce a kultivaci prostředí. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude 
využívána k rekreačním účelům. Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení soustředěných podél silnic 
III. třídy je prokázat eliminaci hlukové zátěže. Nová výstavba bude uskutečňována směrem od zastavěného 
území do volné krajiny.  
Podrobnější vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití.   

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
V případě střetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné řešit výjimku z těchto OP v navazujících 
řízeních. 
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Označení Charakteristika plochy Výměra v ha

k.ú. Světlík 

B 1 
Plocha bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace. 

0,48 

B 2 
Plocha bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace. 

1,25 

B 3 

Plocha bydlení – v severní části sídla Světlí. Lokalita se nachází v zastavěném 
území obce Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace. 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy. 

0,19 

B 4 
Plocha bydlení – severně od sídla Světlík.  
Obsluha území – ze stávající komunikace. 

0,12 

B 5 

Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha bydlení + VP – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – sjezdy ze stávající silnice III/1608 
Limity využití území – respektovat OP hřbitova, OP silnice, respektovat zvýšenou 
hygienickou zátěž hluku (viz. Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), OP el. 
vedení, radioreléová trasa, území s archeologickými nálezy. 

4,69 

B 6 
Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – sjezdy ze stávající silnice III/1608 

0,58 

B 7 

Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/162 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy, kanalizaci,  
radioreléovou trasu a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.  

0,39 

B 8 
Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 

0,73 

B 9 

Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat OP el. vedení. 

0,54 

B 10 
Plocha bydlení – jižně od sídla Světlík.  
Obsluha území – z navržené komunikace 

1,22 

B 11 
Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. 
Obsluha území – z navržené komunikace 

0,18 

B 12 

Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdy ze silnice III/1608 
Limity využití území – respektovat OP silnice, respektovat zvýšenou hygienickou 
zátěž hluku (viz. Podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

0,41 

B 13 
Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na navrženou 
lokalitu B 12. 
Obsluha území – z navržené komunikace 

0,81 

B 14 

Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa. 

0,23 

B 15 

Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha bydlení – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – sjezdem ze silnice II/162 
Limity využití území – respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku (viz. 
Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), radioreléové spoje. 

3,43 

B 16 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha bydlení + VP – jižně od sídla Světlík. Lokalita se nachází v již zaniklé 
osadě Černíkov. 

5,61 
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Označení Charakteristika plochy Výměra v ha

k.ú. Světlík 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy, vodní zdroje. 

SO 1 

Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha smíšená obytná – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita se částečně 
nachází v zastavěném území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, respektovat zvýšenou hygienickou 
zátěž hluku (viz. Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), kanalizace, OP el. 
vedení a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 

3,88 

SO 2a 

Plocha smíšená obytná + VP – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na 
navrženou lokalitu SO 1. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 

1,35 

SO 2b 

Plocha smíšená obytná + VP– u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na 
navrženou lokalitu SO 1. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, respektovat zvýšenou hygienickou 
zátěž hluku (viz. Podmínky pro využití ploch - výstupní limity)  a vzdálenost 50 m 
od okraje lesa a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 

1,18 

R 1 

Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha rekreace – východně od sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa. 

3,23 

VP 1 
Plocha veřejného prostranství – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace 

0,46 

VP 2 

Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha veřejného prostranství – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje 
proluku mezi zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat vodní tok, ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupně, kanalizace a OP el. vedení. 

2,70 

VP 3 
Plocha veřejného prostranství – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje 
proluku mezi zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III. třídy 

0,09 

VP 4 

Plocha veřejného prostranství – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – ze stávající komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, radioreléová trasa, komunikační 
vedení. 

1,44 

VP 5 
Plocha veřejného prostranství – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – ze stávající komunikace 

0,23 

VP 6 

Plocha veřejného prostranství – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje 
proluku mezi zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, vodovodní řad a OP el. vedení. 

0,76 

VP 7 

Plocha veřejného prostranství – v jižní části zastavěného území sídla Světlík.  
Obsluha území – sjezdem ze silnice III/1608 
Limity využití území – respektovat OP el. vedení a ochranné pásmo vodního 
zdroje II. stupně. 

0,08 

TI 1 

Plocha technické infrastruktury – u východní hranice sídla Světlík. Lokalita 
rozšiřuje plochu stávající technické infrastruktury. 
Obsluha území – sjezdem z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, kanalizace a ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupně. 

0,71 

TI 2 
Plocha technické infrastruktury – západně do sídla Světlík 
Obsluha území – ze stávající komunikace 

0,05 
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Označení Charakteristika plochy Výměra v ha

k.ú. Světlík 

VS 1 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha výroby a skladování + VP – severně od sídla Světlík.  
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace 

7,35 

k.ú. Pasovary 

B 17 

Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Plocha bydlení + VP – severovýchodně od sídla Světlík. Lokalita se nachází v již 
zaniklé osadě Pasovary. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy, meliorace. 

4,99 

 

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Stávající systém sídelní zeleně bude zachován a dále rozvíjen. ÚP Světlík vymezuje sídelní zeleň jako veřejné 
prostranství v  návrhových plochách bydlení, které svojí výměrou přesahují 2 ha. Rozsah veřejného 
prostranství v těchto lokalitách je dán dle zákona. Dále se sídelní zeleň vymezuje v návrhových plochách 
veřejného prostranství u severní hranice zastavěného území obce Světlík okolo stejnojmenného rybníku  
(VP 1, VP 4), v jižní části zastavěného území obce Světlík (VP 2, VP 3), okolo stávajícího občanského 
vybavení – hřiště (VP 5), jižně od sídla Světlík u stávající výroby a skladování (VP 6) a v jižní části 
zastavěného území sídla Světlík (VP 7).  
 

d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její 
umísťování 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ 

V ÚP Světlík se navrhuje nové plochy dopravní infrastruktury – silniční v lokalitách: 
- DS 1 – lokalita se nachází u severní hranice zastavěného území sídla Světlík. Lokalita je navržena 

z důvodu dopravního obsloužení nově návrhových lokalit B 1, B 2, B 3, VP 1. Navrhované dopravní 
propojení je vedeno v trase stávající místní komunikace, které je v současné době zcela nevyhovující. 
Navrhuje se dostatečné rozšíření  a zpevnění této stávající komunikace s návazností na navrhovanou 
komunikaci DS 5 resp. na budoucí vstřícnou komunikaci před obcí z jižní strany. Navrhované dopravní 
propojení má svůj význam i v možnosti alternativní objízdné komunikace. V případě havárie, nehody či 
uvíznutí auta v zimním období na hlavní komunikaci II/162 je touto navrhovanou komunikací vytvořena 
možnost objízdné trasy. Navrhovaná komunikace bude současně zpřístupňovat i okolní nově 
zastavitelné plochy a sportovní areál. 

- DS 2 – lokalita se nachází jižně od sídla Světlík. Lokalita je navržena z důvodu dopravního obsloužení 
nově navrhované lokality B 10. Jedná se o prodloužení stávající komunikace. 

- DS 3 – lokalita se nachází jihovýchodně od sídla Světlík. Lokalita je navržena z důvodu dopravního 
obsloužení nově navrhovaných lokalit SO 1, SO 2a, SO 2b, VP 2 a R 1. V návrhu je řešeno nové 
dopravní propojení silnice II/162 a silnice III/1608. Toto propojení má velký význam především 
z důvodů četných dopravních závad na silnici III/1608 v zastavěné části obce.  

- DS 4 – lokalita se nachází u jižní části sídla Světlík. Lokalita je navržena z důvodu dopravního 
obsloužení nově navrhovaných B 11, B 13 a stávajících zahrad. Pozemky navrhované místní 
komunikace jsou v současné době majetkoprávně vyřešeny ve prospěch obce. 

- DS 5 – lokalita rozšiřuje a zpevňuje stávající komunikaci za kostelem s návazností na navrhovanou 
komunikaci DS 1. Navrhované dopravní propojení má svůj význam i v možnosti alternativní objízdné 
komunikace. V případě havárie, nehody či uvíznutí auta v zimním období na hlavní komunikaci II/162 
je touto navrhovanou komunikací vytvořena možnost objízdné trasy. 

Ostatní navržené plochy řešené ÚP Světlík budou dopravně obslouženy ze stávající silniční sítě.  
V rozvojových plochách je umožněn vznik nových místních a účelových komunikací v šířkových parametrech 
v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. Stávající turistické a cykloturistické trasy 
zůstávají zachovány. 

Doprava v klidu 
V navrhovaných plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na 
vlastním pozemku. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby. 

Zatížení území hlukem 

Za zdroj nadlimitního hluku v tomto prostoru jsou považovány stávající silnice II/162 a III/1608. Výstavbu 
nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo silnice vzhledem k negativním vlivům 
způsobeným dopravním provozem na silnici II/162 a III/1608. V chráněném venkovním prostoru, venkovním 
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prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici II. a III.třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné 
hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření vybudována na 
náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice II/162 a III/1608. 

 

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ 

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ   

Odtokové poměry, vodní toky a nádrže 
Stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. I nadále je potřeba provádět údržbu 
vegetace zejména v okolí vodních toků, vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody v 
krajině, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu půdy. 

Zásobování pitnou vodou 
Nové vodovodní řady jsou navrhovány v rámci nové zástavby. Jako lokalita vhodná pro další resp. alternativní 
zdroje podzemní vody se jeví území severozápadně v blízkosti vodojemu (navržená plocha TI 2). Zásobování 
pitnou vodou v osadách Pasovary a Černíkov se navrhuje i nadále z individuálních zdrojů.  

Zdroje znečištění,odkanalizování a čištění odpadních vod 
Nová kanalizace je navrhována v rámci nové zástavby. Dále se navrhuje rekonstrukce stávající kanalizační 
sítě. Dešťové vody budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. Navrhuje se maximální množství 
srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými 
materiály. Likvidace odpadních vod v osadách Pasovary a Černíkov se navrhuje i nadále individuální.  

KONCEPCE ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ 

Zásobování el. energií 
ÚP Světlík řeší posílení stávajících trafostanic pro pokrytí nového nárůstu spotřeby el. energie navrhovanými 
trafostanicemi T6, T7, T8, T9, T10. V případě, že nebudou TS vyhovovat,  budou rozšířeny popř. nahrazeny 
výkonnějším typem, eventuelně doplněny novými TS např.: typ TS do 400kVA. V rozvojových plochách je 
umožněn vznik nových elektroenergetických sítí v souladu s příslušnými normami. Vlivem návaznosti na 
novou výstavbu se bude stávající sekundární síť postupně přizpůsobovat, zejména ve vybraných úsecích 
nové výstavby kabelizovat do země. Dimenzování této sítě se provede s ohledem na druh topného média. 
Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el. energie je následující : 
SVĚTLÍK 
Lokalita „B9, B10, VS1“ Napojení z nové trafostanice T10 (věžová do 630kVA) 
Lokalita „B8, B11, B12, B13, B14“ Napojení ze stávajících trafostanice TS-T5 
Lokalita „B15“ Napojení z nové trafostanice T6  (stožárová TS400kVA) 
Lokalita „B 1, B2, B3, B4, B7“ Napojení ze stávající trafostanice T1 a z nové T6. 
Lokalita „B5, B6“ Napojení z nové trafostanice T7  (stožárová TS400kVA) 
Lokalita „SO1, SO2a, SO2b, R1“ Napojení ze stávající trafostanice T5 a z nové T6. 
ČERNÍKOV 
Lokalita „B16“ Napojení z nové trafostanice T8 (stožárová TS400kVA) 
PASOVARY 
Lokalita „B17“ Napojení z nové trafostanice T9 (stožárová TS400kVA) 
Podmínkou napojení je u nové výstavby prováděna kabelizace do země.  

Zásobování plynem 
Řešené území není v současné době plynofikováno. 

Zásobování teplem 
V území bude využíváno centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů energie formou využití 
biomasy, tepelných čerpadel, solárních kolektorů. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší 
vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly 
vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů 
přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. 
 

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

V řešeném ÚP Světlík se nevymezuje žádná plocha občanského vybavení. 
 

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Koncepce veřejného prostranství zůstane zachována a nadále rozvíjena. Jedná se zejména o návesní 
prostory tvořené veřejnou zelení, chodníky a komunikacemi.  
ÚP Světlík řeší veřejné prostranství v  navrhovaných plochách bydlení, které svojí výměrou přesahují 2 ha. 
Rozsah veřejného prostranství v těchto lokalitách je dán dle zákona. Dále se veřejné prostranství vymezuje u 
severní hranice zastavěného území obce Světlík okolo stejnojmenného rybníku (VP 1, VP 4). V severní části 
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sídla Světlík okolo stávajícího hřiště (občanské vybavenosti). V jižní části zastavěného území obce Světlík (VP 
2, VP 3). V lokalitě VP 2 je uvažováno s parkem. Okolo stávajícího občanského  vybavení – hřiště (VP 5) a 
jižně od sídla Světlík u stávající výroby a skladování (VP 6). Navržené plochy veřejného prostranství jsou 
navrženy také jako izolační pásy veřejné zeleně. Lokalita VP 1 odděluje navrženou plochu bydlení (B 1 a B 2) 
od vodní plochy. Lokalita VP 4 odděluje navrženou plochu bydlení od stávající silnice II/168. Lokalita VP 5 
odděluje stávající plochu občanského vybavení od zemědělské plochy. Lokalita VP 6 odděluje stávající plochu 
výroby a skladování od stávající a navržené zástavby. V jižní části zastavěného území sídla Světlík se 
navrhuje plocha veřejného prostranství (VP 7). 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Likvidace domovního odpadu je zajišťována svozem na řízenou skládku a tento systém bude i nadále 
zachován. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním odpadů včetně nebezpečných látek nenaruší 
životní prostředí a nebude zátěžovým rizikem pro obyvatele.  
U navržených ploch, u kterých je nutné prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování, bude řešeno umístění plochy shromažďovacího místa pro tříděný komunální odpad. 
 

CIVILNÍ OCHRANA 

Stávající systém civilní ochrany bude i nadále zachován. Popis stávajícího systému civilní ochrany ve 
správním území obce Světlík je uveden v odůvodnění, kapitola g). 

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch  
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
nerostů  

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

V nezastavěném území je podmíněně umožněno zalesňování pozemků v malém rozsahu do 2 ha na 
plochách navazujících na stávající pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL) a na plochách, 
jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL. Současně je nezbytné dodržet veškerá zákonná nařízení. Nesmí 
se jednat o zemědělskou půdu s I. a II. třídou ochrany. Dále je ve volné krajině podmíněně umožněno 
zřizování menších vodních ploch a umisťování dočasných staveb pro zabezpečení zemědělské činnosti, jako 
jsou seníky, včelíny, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, podmíněně realizace 
komunitního kompostování, polních hnojišť za splnění zákonných podmínek.  

Stanovení koncepčních podmínek pro změny v jejich využití hospodaření v krajině 
- dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti  

a obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní paměti, 
- revitalizace povodí (říčních systémů), 
- protipovodňová ochrana území a osídlení, 
- zajišťování ochrany vodních zdrojů. 

Energetické a surovinové náročnosti hospodářství a oborové struktury ekonomické základny 
- ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu. 
 

PRVKY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

V řešeném území ÚP Světlík se navrhují nové prvky územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) – 
lokální biokoridor s označením LBK  7 v jižní části k.ú. Velké Strážné a interakční prvky. Navržené prvky jsou 
převzaty ze schváleného „Plánu územního systém ekologické stability Světlík 9/2000“.  
Řešené území je dotčeno stávajícím regionálním biokoridorem RBK 44, RBK 47 a regionálním biocentrem 
RBC 596, RBC 597, které byly převzaty z nadřazené dokumentace „ Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje“ a do územního plánu zaneseny jako veřejně prospěšná opatření.  
Stávající a navržený územní systém ekologické stability krajiny respektuje zákon č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny stanovený úkol vytvořit v řešeném území vzájemně propojený soubor přirozených  
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení 
územního systému ekologické stability patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti v obecné ochraně 
přírody a realizují ho společně orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Hlavním 
cílem je trvalé zajištění biodiverzity (biologické rozmanitosti) ve smyslu “Úmluvy o biologické rozmanitosti” 
k níž Česká republika přistoupila v roce 1994. 



 

Stránka 10 z 57 
 

 
PŘEVZATÉ Z PLÁNU ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY - SVĚTLÍK 

POŘADOVÉ ČÍSLO 
PRVKU DLE ÚP 

POŘADOVÉ ČÍSLO 
PRVKU DLE PLÁNU 

ÚSES SVĚTLÍK 

CHARAKTER 
PRVKU 

VÝZNAM NÁZEV 

LBK 1 3 biokoridor lokální Pastviska  
LBK 2 5 biokoridor lokální K Zachařínu 
LBK 3 7 biokoridor lokální Černý potok 
LBK 4 10 biokoridor lokální Kramolín 
LBK 5 16 biokoridor lokální Čertice  
LBK 6 20 biokoridor lokální Strážný potok 
LBK 7 22 biokoridor lokální U Strážné 
LBC 1 2 biocentrum lokální Kotlina pod Pleničským rybníkem 
LBC 2 4 biocentrum lokální Rašeliniště Bobovec 
LBC 3 6 biocentrum lokální Zachařín 
LBC 4 8 biocentrum lokální Bobovec 
LBC 5 9 biocentrum lokální U Lukavického potoka 
LBC 6 17 biocentrum lokální Nad Spodním polem 
LBC 7 19 biocentrum lokální Světlík 
LBC 8 21 biocentrum lokální Velké Strážné 

 
PŘEVZATÉ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 

POŘADOVÉ ČÍSLO PRVKU CHARAKTER PRVKU VÝZNAM NÁZEV 
RBK44 biokoridor regionální Koukal-Bliženecký les 
RBK47 biokoridor regionální Muckov-Suš 

RBC596 biocentrum regionální Muckov 
RBC597 biocentrum regionální Suš 
LBC718 biocentrum lokální Dvořetín 
LBC719 biocentrum lokální U Mlýnského pole 
LBC720 biocentrum lokální U Svaté Trojice 
LBC721 biocentrum lokální U Spodního pole 
LBC722 biocentrum lokální Pasovary 
LBC723 biocentrum lokální Příčník 
LBC724 biocentrum lokální V kopcích 
LBC725 biocentrum lokální U Křížové hory 
LBC726 biocentrum lokální Bučinec 

  
PŘEVZATÉ Z PLÁNU ÚSES - SVĚTLÍK 

POŘADOVÉ ČÍSLO  CHARAKTER PRVKU NÁZEV 
1 Interakční prvek Strážný potok 
2 Interakční prvek Kamenné pole 
3 Interakční prvek Křížová hora 

Podmínky využití pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:  
1) Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES 
2) Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních. 

 
V případě překryvu prvků územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem 
využití (plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské, apod.) jsou platné stanovené podmínky pro 
využití prvků ÚSES. 
. 
Hlavní využití Kód plochy 

Biokoridor – lokální, regionální 
– stav, návrh 

RBK 44, RBK 47, LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 
5, LBK 6, LBK 7, 

Přípustné využití 
Je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajišťuje 
vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním 
zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně 
rekreační plochy přírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke 
znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů. 
Podmíněné přípustné využití 
Za podmínky nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářského zařízení, ČOV atd., při co 
nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. 
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Nepřípustné využití 
Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného 
do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické 
stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv 
změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, rušivé 
činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností 
podmíněných. 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Biocentrum – lokální, regionální 
– stav 

RBC 596, RBC 597, LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBC 4, 
LBC 5, LBC 6, LBC 7, LBC 8, LBC 718, LBC 719, 
LBC 720, LBC 721, LBC 722, LBC 723, LBC 724, 
LBC 725, LBC 726 

Přípustné funkce 
Současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou 
druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou 
stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch 
ÚSES. 
Podmíněné přípustné využití 
Za podmínky nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářského zařízení, ČOV atd., při co nejmenším 
zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti 
Nepřípustné funkce 
Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného 
do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické 
stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, 
jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu 
ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, 
těžba nerostných surovin, apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné. 
 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY  

V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívadla, půjčovny kol, 
tábořiště, informační tabule). Pozemky, přes které prochází cyklistická nebo turistická trasa se nesmí 
oplocovat. 
 

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI 

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Toky nacházející se ve správním území obce Světlík nemají stanoveno záplavové území, záplavy se zde 
nevyskytují. 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ 
Stávající vodoteč, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. V bezprostřední blízkosti vodního 
toku (cca 10 - 15 m) nebudou umisťovány např. souvislé živé ploty a podobné překážky, podél těchto vodních 
toků bude ponechán volný manipulační pruh šířky 6 m od břehové hrany dle § 49 odst. 2), písm. b) zákona  č. 
254/2001 Sb., o vodách. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a 
rybníků. 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
V ÚP Světlík není uvažováno s plošnými protierozními opatřeními. 
 

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI 

ÚP Světlík vymezuje nové plochy rekreace východně od sídla Světlík v lokalitě s označením R 1. V této ploše 
je uvažováno s výstavbou kempu s možností ubytování v chatkách včetně související občanské vybavenosti 
(např.: recepce, stravovací zařízení) a sociálního zařízení (např.: sprchy, wc). 
 

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

ÚP Světlík nevymezuje žádné nové plochy pro dobývací prostory, chráněná ložisková území, ložiska 
nerostných surovin ani stará důlní díla a poddolovaná území.  

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
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přípustného využití těchto plocha a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu  

 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

Z grafické části Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění území řešeného ÚP Světlík do ploch 
s rozdílným způsobem využití.  

DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ 
Obecně  
Podmínky využití u stávajících ploch se vztahují pouze na změny současného stavu (přístavby, nástavby 
a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již  stávající zástavba není v souladu s podmínkami využití plochy 
umožňující změny současného stavu. 
Plošné podmínky  
Zastavěnost budovami 

1. zastavěností budovami se rozumí zastavěná plocha samotné budovy navrženého funkčního využití bez 
teras, přístupových cest a zpevněných ploch, bazénů a samostatně stojících přístřešků; 

Zastavěnost celková 
2. veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám 
3. celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami a včetně teras a přístupových cest 

a všech zpevněných ploch a bazénů a všech samostatně stojících přístřešků;  
4. plochy lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je 

nezbytné sejmout původní ornici; 
5. pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta; 

Výškové podmínky 
Výška budovy 

6. výškou podlaží se rozumí běžná výška 3 - 3,5 m; 
7. obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny na 

vnějším líci výšky 0 - 1m; 
Prostorové podmínky 
Podkroví 

8. obytná část využívající prostor tvořený nadezdívkou a šikmou střechou  (pozn.: Norma „Obytné budovy 
ČSN 73 4301“ definuje podkroví jako „přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití“). 

 
Hlavní využití Kód plochy 

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

B 
B 1, B 2, B 3, B 5, B 6, B 7, B 8, B 9, 
B 10, B 11, B 12, B 13, B 14, B 15, 
B 16, B 17 

Přípustné využití 
Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky 
souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 
500m². Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí 
a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše. Přípustné je zřizovat užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěné 
občanské vybavení, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb, drobné řemeslné a výrobní 
zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malé rekreační a sportovní 
zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem 
využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže, stavby ke stavbě hlavní formou 
přístavby nebo i samostatně stojící pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, 
altány, skleníky, pergoly. 
Nepřípustné využití 
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, 
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení 
dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 
Vymezení zastavitelných ploch 
B 1 - Plocha bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace. 
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B 2 - Plocha bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace. 
B 3 - Plocha bydlení – v severní části sídla Světlí. Lokalita se nachází v zastavěném území obce Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace. 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy. 
B 4 - Plocha bydlení – severně od sídla Světlík.  
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
B 5 - Plocha bydlení + VP – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík.
Obsluha území – sjezdy ze stávající silnice III/1608 
Limity využití území – respektovat OP hřbitova, OP silnice, respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku 
(viz. Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), OP el. vedení, radioreléová trasa, území s archeologickými 
nálezy. 
B 6 - Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – sjezdy ze stávající silnice III/1608 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
B 7 - Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/162 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy, kanalizaci, radioreléovou trasu 
a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 
B 8 - Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
B 9 - Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat OP el. vedení. 
B 10 - Plocha bydlení – jižně od sídla Světlík.  
Obsluha území – z navržené komunikace 
B 11 - Plocha bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
B 12 - Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdy ze silnice III/1608 
Limity využití území – respektovat OP silnice, respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku (viz. Podmínky 
pro využití ploch - výstupní limity). 
B 13 - Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na navrženou lokalitu B 12. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
B 14 - Plocha bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa. 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
B 15 - Plocha bydlení – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – sjezdem ze silnice II/162 
Limity využití území – respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku (viz. Podmínky pro využití ploch - 
výstupní limity), radioreléové spoje. 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
B 16 - Plocha bydlení + VP – jižně od sídla Světlík. Lokalita se nachází v již zaniklé osadě Černíkov. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy, vodní zdroje. 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
B 17 - Plocha bydlení + VP – severovýchodně od sídla Světlík. Lokalita se nachází v již zaniklé osadě 
Pasovary. 
Obsluha území – ze stávající komunikace. 
Limity využití území – respektovat území s archeologickými nálezy, meliorace. 
Druh podmínek využití Podmínky pro výstavbu 
Plošné podmínky  
Počet staveb na stávající ploše stávající s možností změny staveb a dostaveb nových 

rodinných domů v prolukách 
Počet staveb na navržené ploše limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami stávající nebo maximálně 25% 
Zastavěnost celková stávající nebo maximálně 35% 
Velikost stavebních parcel stávající nebo min. 800 m²  
Výškové podmínky  
Výška budovy Stávající nebo maximálně 1 nadzemní podlaží + 

podkroví 
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Hlavní využití Kód plochy 

Plochy rekreace  
(§ 5 vyhl. 501/2006 sb.)  
– stav, návrh 

R 
R 1 

Přípustné využití 
Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které 
souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, pozemky občanského vybavení související s okolní funkcí rekreace. 
Přípustné je zřizovat veřejnou zeleň, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších 
pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše 
a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 
Stávající objekty individuální rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností 
půdorysného rozšíření max. o 25% současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí bez 
zpevněných ploch a teras). 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.  
Vymezení zastavitelných ploch 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
R 1 - Plocha rekreace – východně od sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa. 
Druh podmínek využití Podmínky pro výstavbu 
Plošné podmínky  

Zastavěnost budovami 
stávající s možností změny staveb nebo maximálně 
25% 

Zastavěnost celková Stávající nebo maximálně 35% 

Velikost stavebních parcel Stávající nebo min. 400 m2 

Výškové podmínky  

Výška budovy  
Stávající nebo maximálně 1 nadzemní podlaží + 
podkroví 

 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy občanského vybavení  
(§ 6 vyhl. 501/2006 sb.) - stav, 

OV 
 

Přípustné využití 
Plochy občanského vybavení zahrnují pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, veřejného 
prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je zřizovat stavby a zařízení 
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu (např.: knihovny, archivy, 
galerie, apod.), veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (např.:požární zbrojnice, služebnu policie, apod.), 
obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, církevní stavby, sídelní zeleň včetně 
architektonických prvků, plochy tříděného odpadu, ostatní podnikání a služby, pokud negativně neovlivňují 
své okolí, související dopravní a technickou infrastrukturu (např.: parkovací a odstavná stání vyvolaná 
funkčním využitím území, apod.). 
Nepřípustné využití 
Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba  
a sklady. 
Druh podmínek využití Podmínky pro výstavbu 
Plošné podmínky  

Počet staveb na stávající ploše 
stávající s možností změny staveb a dostaveb nových 
objektů v prolukách 

Počet staveb na navržené ploše limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami stávající nebo maximálně 25% 
Zastavěnost celková stávající nebo maximálně 35% 
Výškové podmínky  

Výška budovy 
stávající nebo maximálně 2 nadzemní podlaží + 
podkroví 
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Hlavní využití Kód plochy 

Plochy veřejných prostranství 
(§ 7 vyhl. 501/2006 sb.)  
– stav, návrh 

VP 
VP 1, VP 2, VP 3, VP 4, VP 5, VP 6, 
VP 7 

Přípustné využití 
Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných 
prostranství, malé vodní plochy, a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Přípustné je umísťovat sídelní zeleň, 
drobnou architekturu (kašny, sochy, lavičky, dětská hřiště, informační zařízení a vybavení apod.), uliční 
mobiliář, pomníky, památníky, čekárny HD, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby pěších 
komunikací, plochy tříděného odpadu, vysazovat aleje a výsadba zeleně obecně. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.  
Vymezení zastavitelných ploch 
VP 1 - Plocha veřejného prostranství – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
VP 2 - Plocha veřejného prostranství – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat vodní tok, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, kanalizace a OP el. 
vedení. 
VP 3 - Plocha veřejného prostranství – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III. třídy 
VP 4 - Plocha veřejného prostranství – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – ze stávající komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, radioreléová trasa, komunikační vedení. 
VP 5 - Plocha veřejného prostranství – u severní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. 
Obsluha území – ze stávající komunikace 
VP 6 - Plocha veřejného prostranství – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, vodovodní řad a OP el. vedení. 
VP 7 - Plocha veřejného prostranství – v jižní části zastavěného území sídla Světlík.  
Obsluha území – sjezdem ze silnice III/1608 
Limity využití území – respektovat OP el. vedení a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 
 
 
Hlavní využití Kód plochy 

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

SO 1, SO 2a, SO 2b 

Přípustné využití 
Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. Přípustné je zřizovat občanské vybavení komerčního charakteru typu drobných 
služeb, např.: prodej potravin a drobného zboží, restaurace, penzion apod.), pozemky staveb a zařízení, 
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, např.: nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, sídelní zeleň a plochy tříděného odpadu. 
Nepřípustné využití 
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské 
prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, 
zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 
Vymezení zastavitelných ploch 
Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
SO 1 - Plocha smíšená obytná – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita se částečně nachází v zastavěném 
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území sídla Světlík. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku (viz. Podmínky 
pro využití ploch - výstupní limity), kanalizace, OP el. vedení a ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 
SO 2a - Plocha smíšená obytná – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na navrženou lokalitu 
SO 1. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.   
SO 2b - Plocha smíšená obytná – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na navrženou lokalitu 
SO 1. 
Obsluha území – z navržené komunikace 
Limity využití území – respektovat OP silnice, respektovat zvýšenou hygienickou zátěž hluku (viz. Podmínky 
pro využití ploch - výstupní limity), ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně  a vzdálenost 50 m od okraje 
lesa. 
Druh podmínek využití  Podmínky pro výstavbu 
Plošné podmínky  
Počet staveb na navržené ploše limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami maximálně 50% 
Zastavěnost celková maximálně 65% 
Výškové podmínky  
Výška budovy Maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy dopravní infrastruktury - 
silniční (§ 9 vyhl. 501/2006 sb.)  
– stav, návrh 

DS 
DS1, DS 2, DS 3, DS 4 

Přípustné využití 
Plochy silniční dopravy, silnice II. a III. třídy a místních komunikací, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, 
včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty 
a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, např.: 
odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací 
plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.  
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy technické infrastruktury  
(§ 10 vyhl. 501/2006 sb.)  
– stav, návrh 

TI 
TI 1, TI 2 

Přípustné využití 
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení 
pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, 
elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody, pozemky ploch tříděného 
odpadu. Součástí těchto ploch jsou pozemky související dopravní infrastruktury. 
Nepřípustné využití 
Jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží sousedních pozemků mimo dané funkční využití 
(hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot 
s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu negativního vlivu na okolní prostředí nelze povolit 
provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících 
k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd.). 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy výroby a skladování  
(§ 11 vyhl. 501/2006 sb.)  
– stav, návrh 

VS 
VS 1 

Přípustné využití 
Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, pozemky 
zemědělských staveb, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné jsou činnosti 
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spojené s podnikáním, pokud negativně neovlivňují své okolí, dřevozpracující, stavební, zemědělskou, 
chovatelskou či pěstitelskou výrobou, zámečnictví, zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, 
zařízení pro obchod a administrativu, plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň, plochy tříděného odpadu, apod.
Nepřípustné využití 
Veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží sousedních pozemků mimo dané funkční využití (hlukem, 
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot 
s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu negativního vlivu na okolní prostředí nelze povolit 
provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících 
k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd). 
Druh podmínek využití Podmínky pro výstavbu 
Plošné podmínky  

Počet staveb na stávající ploše 
stávající s možností změny staveb a dostaveb nových 
objektů v prolukách 

Počet staveb na navržené ploše limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami stávající nebo maximálně 55% 
Zastavěnost celková stávající nebo maximálně 75% 
Výškové podmínky  
Výška budovy  stávající nebo max.1 nadzemní podlaží 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy výroby a skladování – 
fotovoltaická elektrárna  
(§ 11 vyhl. 501/2006 sb.) – stav 

VSf 

Přípustné využití 
Plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro 
fotovoltaickou elektrárnu např.: fotovoltaické panely a s nimi provozně související zařízení technického 
vybavení např.: trafostanic, energetických vedení, apod. Dále pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy vodní a vodohospodářské  
(§13 vyhl. 501/2006 sb.) – stav 

V 

Přípustné využití 
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků, jiné pozemky určené 
pro převažující vodohospodářské využití (např.:chovné rybníky, rekreační nádrže) a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. Na těchto pozemcích je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a 
hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy a jiná sportovní zařízení. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.  
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy zemědělské – rašeliniště 
(§ 14 vyhl. 501/2006 sb.)  – stav 

ZR 

Přípustné 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.  
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy zemědělské (§ 14 vyhl.
501/2006 Sb.) – stav 

Z 

Přípustné využití 
Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a 
jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je 
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umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou 
lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně 
zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, zřizování vodních nádrží, plochy a stavby 
protipovodňových a protierozních opatření včetně suchých poldrů, revitalizační opatření pro zvýšení 
ekologické stability a retenční schopnosti krajiny, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. 
Podmíněné přípustné využití 
Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
 
Hlavní využití Kód plochy 

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

L 

Přípustné využití 
Plochy lesní zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné jsou činnosti a zařízení související se 
zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení 
přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční 
schopnosti krajiny. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy přírodní  
(§ 16 vyhl. 501/2006 sb.) – stav 

PP 

Přípustné využití 
Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky 
významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je zřizovat liniová vedení technické infrastruktury, 
plochy a stavby protipovodňových opatření, zřizování účelových staveb včelínů a seníků a přístřešků pro 
chovaná zvířata a zvěř formou lehkých přístřešků, revitalizační opatření pro zvýšení ekologické stability a 
retenční schopnosti krajiny. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
 
Hlavní využití Kód plochy 

Plochy smíšené nezastavěného 
území (§ 17 vyhl. 501/2006 sb.)  
– stav 

SN 

Přípustné využití 
Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky 
zemědělského půdního fondu, pozemky biokoridorů, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků 
bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze zahrnout i 
pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. Přípustné je umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro 
zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. 
nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, zřizování menších vodních 
nádrží.  
Podmíněné přípustné využití 
Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek. 
Zalesňování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesněním dojde k ucelení lesních 
ploch s ohledem na třídu ochrany zemědělského půdního fondu. Nemělo by se jednat o zemědělskou půdu 
s I. a II.  třídou ochrany ZPF. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
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Hlavní využití Kód plochy 

Plochy těžby nerostů  
(§ 18 vyhl. 501/2006 sb.) – stav 

TN 

Přípustné využití 
Plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání 
dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací 
a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 
Nepřípustné využití 
Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 

POZNÁMKA: 
V případě překryvu prvků územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem 
využití (plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské, apod.) jsou platné stanovené podmínky pro 
využití prvků ÚSES. 
 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY 

PLOCHY MELIOROVANÉ 
Některé plochy určené pro výstavbu jsou z části meliorované, je nutné před zahájením výstavby provést 
úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti. 

PLOCHY PRO PŘÍSTUP K VODNÍM TOKŮM  
Podél vodotečí a řek bude zachován přístupný pruh pozemků respektive volný manipulační pruh v šířce 6 m 
od břehové hrany. 

UMISŤOVÁNÍ STAVEB VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA 
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25 m od kraje lesa (oplocení 
lze umístit v min. vzdálenosti 10 m od kraje lesa). Samostatné umístění jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 
50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu orgánu státní správy. 

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ 
V řešeném území se nově vymezuje ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně okolo návrhového zdroje pitné 
vody. U zdrojů podzemní vody je ochranné pásmo 10 m od odběrného zařízení. Ochranné pásmo  
I. stupně zajišťuje přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. 
Ve vymezených plochách nelze realizovat činnosti, které mohou negativně ovlivnit kvalitu vodních zdrojů  
(např. hnojení, „černá“ skládka, hnojiště, vylévání kejdy, apod.). 

ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 
Řešené území lze označit jako s archeologickými nálezy. Při stavebních aktivitách může dojít k porušení raně 
pravěkého a středověkého osídlení. V případě výstavby je nutné zajistit provedení záchranného 
archeologického průzkumu. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití na vlastním pozemku. 

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A TRAFOSTANICE 
Návrh ÚP Světlík vymezuje elektrické vedení VN 22kV, kabelové vedení VN 22kV včetně ochranných pásem. 

MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIVŮ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
Maximální hranice negativních vlivů ploch výroby a skladování (stávajících i navrhovaných) je hranice, kterou 
nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo překročit. Hranice negativního vlivu ploch výroby  
a skladování jsou vymezeny po hranicích pozemků vymezených pro toto funkční využití a nebudou zasahovat 
na sousední pozemky. 

MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIVŮ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  
Maximální hranice negativních vlivů čistírny odpadních vod je hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované 
ochranné pásmo překročit. Hranice negativního vlivu čistírny odpadních vod u stávající čistírny odpadních vod 
je vymezena dle grafické části.  

OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ 
V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici II. a III. 
třídy a navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. 
 ochrana před negativními vlivy z dopravy - v navrhovaných plochách v blízkosti silnic II. a III. třídy  

a stávajících trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu 
staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a pro sport a funkčně 
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obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění 
hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže. 

 ochrana před negativními vlivy z provozu - pro plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, 
plochy technické infrastruktury, plochy občanského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) 
platí – hranice negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy 
rozdílného využití (případně na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí 
zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb. 

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

ÚP Světlík nevymezuje veřejně prospěšná opatření ani stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ani 
plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vymezuje veřejně prospěšné 
stavby – dopravní a technické infrastruktury a veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické 
stability. Návrh veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného opatření je vyznačen v samostatném 
výkresu – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
KÓD ÚČEL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

DI-1 
Dopravní infrastruktura silniční – koridor dopravní infrastruktury 
silniční pro místní komunikaci včetně související dopravní 
infrastruktury. 

Světlík 

TI-E1 
Technická infrastruktura – el. zásobování – plocha pro trafostanici 
T6 včetně el. vedení VN 22kV. 

Světlík 

TI-E2 
Technická infrastruktura – el. zásobování – plocha pro trafostanici 
T7 včetně el. vedení VN 22kV. 

Světlík 

TI-E3 
Technická infrastruktura – el. zásobování – plocha pro trafostanici 
T8 včetně el. vedení VN 22kV. 

Světlík 

TI-E4 
Technická infrastruktura – el. zásobování – plocha pro trafostanici 
T9 včetně el. vedení VN 22kV. 

Pasovary, Velké Strážné 

TI-E5 
Technická infrastruktura – el. zásobování – plocha pro trafostanici 
T10 včetně el. vedení VN 22kV. 

Světlík 

TI-VK1 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
vodovodní řad, kanalizaci jednotnou a kanalizaci dešťovou. 

Světlík 

TI-VK2 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
vodovodní řad a kanalizaci jednotnou. 

Světlík 

TI-VK3 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
vodovodní řad a kanalizaci jednotnou. 

Světlík 

TI-VK4 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
vodovodní řad a kanalizaci splaškovou. 

Světlík 

TI-K1 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
kanalizaci jednotnou. 

Světlík 

TI-K2 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
kanalizaci jednotnou. 

Světlík 

TI-K3 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
kanalizaci jednotnou a kanalizaci dešťovou. 

Světlík 

TI-V1 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
vodovodní řad a zdroj pitné vody. 

Světlík 

TI-V2 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
vodovodní řad. 

Světlík 

TI-V3 
Technická infrastruktura – kanalizace a vodovodní řad – trasa pro 
vodovodní řad. 

Světlík 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
KÓD ÚČEL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

RBK 1 
Územní systém ekologické stability – plocha stávajícího 
regionálního biokoridoru s označením RBK 47. 

Dvořenín, Pasovary, 
Velké Strážné, Světlík 

RBK 2 
Územní systém ekologické stability – plocha stávajícího 
regionálního biokoridoru s označením RBK 44. 

Světlík 

RBC 1 
Územní systém ekologické stability – plocha stávajícího 
regionálního biocentra s označením RBC 596. 

Dvořetín 
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RBC 2 
Územní systém ekologické stability – plocha stávajícího 
regionálního biocentra s označením RBC 597. 

Světlík 

LBK 1 
Územní systém ekologické stability – plocha pro lokální biokoridor 
s označením LBK 7. 

Velké Strážné 

h) vymezení  dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní 
právo 

V ÚP Světlík nejsou vymezeny další plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo. 

i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn  
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 

ÚP Světlík vymezuje plochy, u kterých je nutné prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování. Prověření využití územní studií je nutné u lokalit: 

1. B 5 
2. B 15 
3. B 16  
4. B 17 
5. SO 1, VP 2  
6. VS 1 
7. R 1 

Tyto lokality jsou zakresleny v grafické části viz. Výkres základního členění. U těchto návrhových ploch bude 
územní studie pořízena do doby zahájení první výstavby v řešeném prostoru nejpozději však do 4 let od 
vydání ÚP Světlík zastupitelstvem obce.  
U navržených ploch, u kterých je nutné prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování, bude řešeno umístění plochy shromažďovacího místa pro tříděný komunální odpad. 

j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

1. Výroková část dokumentace ÚP Světlík obsahuje v originálním vyhotovení 19 listů textové části - strany 
3 až 21 tohoto opatření obecné povahy. 

2. Grafická část ÚP Světlík je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a 
obsahuje celkem 3 výkresy. 

SEZNAM PŘÍLOH: 
1. Výkres základního členění území    1 : 5 000 
2. Hlavní výkres      1 : 5 000 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 
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a) postup při pořízení změny územního plánu 
Řešené území ÚP Světlík je vymezeno v grafické části této územně plánovací dokumentace a obsahuje celé 
správní území obce. Předkládaný návrh ÚP Světlík je výsledkem procesu projednávání s Krajským úřadem – 
Jihočeský kraj, dotčenými orgány, obcí, pro kterou se tento ÚP pořizuje, sousedními obcemi, veřejností, 
správci sítí a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení ÚP Světlík dotýká. Reaguje tedy 
na stanoviska, připomínky a námitky z procesu projednávání. 

1. O pořízení ÚP Světlík rozhodlo Zastupitelstvo obce Světlík svým usnesením ze dne 17.9.2010. Na 
základě projednání návrhu zadání bylo posouzeno, že v ÚP Světlík nebudou řešeny žádné varianty , 
současně nebylo dotčenými orgány požadováno ani zpracování konceptu. Z tohoto důvodu bylo 
umožněno sloučit koncept a návrh změny dle § 31 odst. 2 stavebního zákona a §17 vyhl. č. 175/2001 Sb.  

2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Světlík dne 29.6.2011. 

3. Projektantem ÚP Světlík je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, autorizovaný architekt, 
č. autorizace 0279.  

4. Společné jednání o návrhu ÚP Světlík, zpracovaného podle nového stavebního zákona a vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), proběhlo dne 13.10.2011. Na 
základě došlých stanovisek a vyjádření bylo vypracováno jejich vyhodnocení, které bylo společně 
s návrhem předáno k posouzení Krajskému úřadu – Jihočeský kraj. Posouzení bylo krajským úřadem 
vydáno dne 19.1.2012 č.j. KUJCK 1346/2012 OREG/2 ve kterém konstatoval, že lze zahájit řízení 
o vydání této územně plánovací dokumentace. 

5. Oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP Světlík podle § 52 ve vazbě na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) 
stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 24.2.2012 
Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna na úřední desce obce Světlík po dobu min. 45 dnů. Veřejné 
projednání proběhlo dne 11.4.2012. Na veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani 
připomínky. 

 

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 
vyhodnocení koordinace výužívání území z hlediska širších 
vztahů v území 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

ÚP Světlík je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, pořízenou na základě usnesení Vlády ČR  
a schválenou usnesením Vlády ČR č.j. 929 ze dne 20.7.2009. Řešené území ÚP Světlík není dle Politiky 
územního rozvoje ČR součástí žádné z rozvojových oblastí, rozvojových os ani koridorů a ploch dopravní či 
technické infrastruktury. Řešené území ÚP Světlík je součástí specifické oblasti SOB1. 

- SOB 1 Specifická oblast Šumava - na vymezeném území SOB1 je potřeba úměrně a rovnoměrně 
rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekreační potenciál krajiny přírodně 
cenné a společensky atraktivní oblasti Šumavy, která je největším národním parkem v ČR, chráněnou 
krajinnou oblastí a biosférickou rezervací UNESCO. Jedná se o celistvé území s kvalitním životním 
prostředím a vysokými přírodními a krajinnými hodnotami. Potřeba posílit ekonomický a sociální rozvoj 
v souladu s ochranou přírody, zejména rozvoj drobného a středního podnikání v oblasti místní tradiční 
výroby a cestovního ruchu. Potřeba koordinace využívání území se sousedními spolkovými zeměmi  
Bavorskem a Horním Rakouskem. V dokumentaci ZÚR JčK je upřesněno vymezení specifické oblasti 
Šumava a správní území obce Světlík není do Specifické oblasti Šumava zařazeno. 

 

VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE  

Zásady územního plánování Jihočeského kraje jsou základním nástrojem územně plánovací činnosti kraje. 
ZÚR JčK jsou zpracovány pro celé území Jihočeského kraje a jsou do nich zapracovány záměry z PÚR ČR  
a z vydaných ÚPVÚC. Dle ZÚR JčK se správní území obce nedotýká žádné rozvojové oblasti ani specifické 
oblasti, rozvojové osy či plochy pro smíšenou obytnou funkci komerční a průmyslovou funkci ani plochy pro 
sportovní a rekreační funkci nadmístního významu, koridoru ani plochy technické infrastruktury nadmístního 
významu. Správní území obce je dotčené: 

1. Prvky územního systému ekologické stability 
RBK 44 Koukal-Bliženecký les, Muckov - Suš RBK 47, RBC 596 Muckov, RBC 597 Suš. Návrh ÚP Světlík 
žádným způsobem prvky ÚSES neovlivní, jelikož se jich uvažované záměry nedotýkají. 
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2. (59) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dále stanovují požadavky nadmístního významu 
na řešení a koordinaci v územně plánovací činnosti konkrétních obcí. Stanovené požadavky 
v odstavci (59) se správního území obce Světlík nedotýkají. Z tohoto důvodu ÚP Světlík žádným 
způsobem stanovené požadavky neovlivní. 

3. Vymezení cílových charakteristik krajiny 
Celé řešené území je zařazeno do kategorie ObKR 25 – Českokrumlovsko. Řešené území je tvořeno 
především krajinou lesopolní, kde se střídá zemědělská krajina s lesní krajinou. Krajina je charakterizována 
vrchovinným a pahorkatinným reliéfem, výraznou strukturou historické kulturní krajiny vhodnou pro letní a 
zimní rekreaci (turistické a cykloturistické stezky, apod.). Jsou zde hodnotné potoční a říční nivy, lesní porosty 
se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě blízké louky, drobné sakrální stavby, zámek, zachovaná historická 
krajinná a sídelní struktura, sídel a zemědělských ploch. Při využívání těchto typů krajiny je nutno posilovat 
původní druhovou skladbu lesních porostů, nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch, 
nelikvidovat vegetační prvky volné krajiny a udržet tak historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny, 
nepovolovat necitlivé umístění a vzhled nové zástavby s ohledem na okolní krajinu, nevnášet do prostředí 
nepůvodní a cizí architektonické a urbanizační prvky, apod.. 
 
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ ZEJMÉNA 
NÁVAZNOSTI NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ 

Správní území obce Světlík leží v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov. Pověřený úřad, úřad stavební, 
matriční, finanční a příslušné katastrální pracoviště se nachází v Českém Krumlově. Leží ve střední části 
krumlovského okresu, necelých 5 km  severně od  sídla Frymburk. Obec Světlík má blízkou vazbu k Lipenské 
přehradě, sportovně rekreačnímu areálu Kramolín. Území obce Světlík  lze označit za kulturní, zemědělskou 
krajinu s řídkým osídlením a malým počtem obyvatel. Krajinu je možné označit za harmonickou vyšší kvality, 
v některých partiích až za přírodní. Správní území obce Světlík se skládá ze čtyř katastrálních území Světlík 
760625, Dvořenín 760633, Pasovary 760641 a Velké Strážné 781274. Jeho celková výměra je 2694 ha. 
Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména návaznosti 
na správní území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů. Z hlediska vzájemných vztahů 
sousedících obcí jsou řešeny prvky ÚSES. 

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

ÚP Světlík je vypracován v souladu s cíli územního plánování podle §18 stavebního zákona 183/2006 Sb. 
Územní plán Světlík je vypracován s ohledem na vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích.  

Naplnění priorit pro zajištění příznivého životního prostředí: 
- územní plán je koncipován se snahou o zachování nezastavěného území a přírodních hodnot území 
- ochrana nezastavěného území je zajištěna podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

plochy vodní a vodohospodářské, plochy přírodní, plochy lesní a podmínkami využití pro prvky ÚSES, 
- zastavitelné plochy jsou převážně umístěny v přímé vazbě na zastavěné území, které rozšiřují přiměřeně 

velikosti a významu sídla a s ohledem na míru využití zastavěného území , 
- jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s přihlédnutím na charakter 

obce, urbanistickou strukturu, přírodní, kulturní a civilizační hodnoty obce, 
- návrh koncepce čištění odpadních vod a postupným odstraňováním zdrojů znečištění ovzduší. 

Naplnění priorit pro zajištění příznivého hospodářského rozvoje: 
- navržené řešení obsahuje mimo ploch bydlení a smíšených obytných i plochy veřejného prostranství, 

rekreace a plochy pro výrobu a skladování, 
- návrh vymezuje plochy dopravní a technické infrastruktury. 

Naplnění priorit pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel: 
- dojíždění za prací většiny obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v příznivém životním prostředí  

a krásné přírodě, 
- vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí je návrhem územního plánu podpořen především rozvoj 

bydlení včetně rekreace. 
 

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

ÚP Světlík je vypracován v souladu s úkoly územního plánování podle §19 stavebního zákona 183/2006 Sb. 
Územní plán naplňuje úkoly územního plánování tím, že: 
- zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 
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- stanovuje celkovou koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty území 
- stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
- uplatňuje poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 
- prověřuje hospodárné vynakládání prostředků na změny v území 

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a 
prováděcích předpisů  

ÚP Světlík byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona 183/2006 Sb. 
- Obsah textové dokumentace je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti.  

- Grafická část je zpracována dle vyhlášky 501/2006 Sb. 
 

SOULAD ÚP SVĚTLÍK S VYHLÁŠKOU 501/2006 SB. 

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP 

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

ZDŮVODNĚNÍ 

Plochy bydlení  Plochy bydlení - soulad s vyhláškou 
Plochy rekreace Plochy rekreace - soulad s vyhláškou 
Plochy občanského vybavení Plochy občanského vybavení - soulad s vyhláškou 
Plochy veřejných prostranství  Plochy veřejných prostranství - soulad s vyhláškou 

Plochy dopravní infrastruktury - 
silniční 

Plochy dopravní infrastruktury 

podrobnější členění (podtyp) – 
tento podtyp pouze definuje druh 
dopravní infrastruktury, která je 
v ÚP obsažena 

Plochy technické infrastruktury Plochy technické infrastruktury - soulad s vyhláškou 
Plochy výroby a skladování  Plochy výroby a skladování - soulad s vyhláškou 

Plochy výroby a skladování – 
fotovoltaická elektrárna 

Plochy výroby a skladování 

podrobnější členění (podtyp) - 
vzhledem ke specifickému 
funkčnímu využití fotovoltaické 
elektrárny, kde je zapotřebí 
stanovit odlišné regulativy, byla 
založena samostatná 
podskupina – plochy výroby a 
skladování. 

Plochy vodní a vodohospodářské  Plochy vodní a vodohospodářské  - soulad s vyhláškou 
Plochy zemědělské  Plochy zemědělské - soulad s vyhláškou 

Plochy zemědělské - rašeliniště Plochy zemědělské 

podrobnější členění (podtyp) - 
vzhledem ke specifickému 
funkčnímu využití rašeliniště, kde 
je zapotřebí stanovit odlišné 
regulativy, byla založena 
samostatná podskupina – plochy 
zemědělské. 

Plochy lesní Plochy lesní - soulad s vyhláškou 
Plochy přírodní Plochy přírodní - soulad s vyhláškou 
Plochy smíšené nezastavěného 
území  

Plochy smíšené nezastavěného 
území 

- soulad s vyhláškou 

Plochy těžby nerostů Plochy těžby nerostů - soulad s vyhláškou 

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  

ÚP Světlík je zpracován v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu ÚP Světlík byla v rámci 
společného jednání uplatněna stanoviska, tj. dotčené orgány vyjádřily souhlas bez požadavků. Zároveň 
nevznikly žádné rozpory. 

f) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též 
údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu 

ÚP Světlík je v souladu se schváleným zadáním, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Světlík 
ze dne 29.6.2011. Návrh ÚP je zpracován podle osnovy stanovené pořizovatelem dle požadavků stavebního 
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zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 
Oproti schválenému zadání byl ÚP na základě požadavků obce, dotčených orgánů a investorů doplněn a 
upraven rozsah navržených ploch, byly vypuštěny navržené plochy a některé navržené plochy byly zařazeny 
do stavu. Z důvodu dobré orientace v ÚP došlo také ke změně indexování navržených ploch oproti 
schválenému zadání. Do stavu byly zařazeny všechny navržené plochy výroby a skladování – fotovoltaická 
elektrárna a plocha bydlení v západní části zastavěného území obce Světlík. ÚP Světlík byl doplněn o nové 
plochy veřejného prostranství, dopravní infrastruktury, technické  infrastruktury, výroby a skladování. U 
navržených ploch bydlení, které svojí výměrou přesahují 2 ha, byla doplněna plocha veřejného prostranství. 
Na základě zpřesnění uvažovaného záměru na navržené ploše investorem došlo ke změně využití ploch 
s rozdílným způsobem využití z plochy bydlení na plochu smíšenou obytnou a k rozšíření plochy veřejného 
prostranství. 

g) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, 
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 
řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území 

 

PŘIJATÉ ŘEŠENÍ  

V současné době dochází k nárůstu požadavků na bydlení v kvalitním prostředí s dopravní dostupností, proto 
ÚP Světlík umožňuje především rozvoj ploch bydlení a smíšených obytných. V návrhových plochách pro 
bydlení je vytvořena dostatečná rezerva, která zabrání částečně vzniku neúměrných cen za stavební 
pozemky. Dále je umožněn rozvoj rekreace, veřejného prostranství, výroby a skladování, technické a dopravní 
infrastruktury. Plocha rekreace byla vymezena pro podporu cestovního ruchu a to zejména z důvodu blízké 
vazby k Lipenské přehradě a sportovně rekreačnímu areálu Kramolín. Díky krásné přírodě s nenarušenou 
ekologickou rovnováhou, výhledům do kraje, turistickým a cykloturistickým trasám a památkám (např. tvrz), 
má řešené území potenciál významného střediska pro celoroční rodinnou rekreaci. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny většinou po obvodě sídla a v návaznosti na zastavěné území. V ÚP Světlík jsou respektovány 
všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjištěných hodnot jsou zásadami pro činnost správních úřadů a 
pro pořizování navazující ÚPD.  
 

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP Světlík uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení. Rozvoj ostatního 
zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci, modernizaci a dostavbě v prolukách. Plochy pro 
možnou dostavbu tvoří plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastavěného území, 
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury.  
Pro správní území obce byl vypracován ÚPO Světlík, včetně změn č. 1, 2, 3, 4, 6. ÚPO Světlík byl příslušným 
zastupitelstvem obce Světlík schválen dne 21.6.2002. Ve výše uvedených územně plánovacích 
dokumentacích byly vymezeny rozvojové plochy, z nich cca 35% již bylo zrealizováno a zbylá část byla 
převzata do této územně plánovací dokumentace.  
Převzaté rozvojové plochy tvoří cca 87% z celkově navržených ploch v ÚP Světlík.  
Nové rozvojové plochy byly vymezeny na základě požadavků obce, jejích obyvatel a vlastníků pozemků. 
Přibližně 70% z těchto nově navržených zastavitelných ploch je tvořeno veřejným prostranstvím, dopravní a 
technickou infrastrukturou. Zbytek tvoří plochy bydlení. Rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá 
současným a výhledovým potřebám obce. Zastavitelné plochy jsou převážně vymezovány po obvodě sídla, ve 
volných prolukách a v návaznosti na zastavěné území. Jsou navrženy na základě žádostí vlastníků pozemků 
a to zejména z důvodu možné rychlé realizace stavby RD, vzhledem k dostupnosti inženýrských sítí a přístupu 
na tyto pozemky bez časově dlouhých a nákladných zainvestování, jako u většiny pozemků, které byly 
převzaty z dříve zpracovaných ÚPD. 
ÚP Světlík také řeší umístěné staveb v nezastavitelném území. V případě ploch bydlení B 16, B 17 se jedná o 
obnovu zaniklých osad Černíkov a Pasovary.. Plocha výroby a skladování VS 1 je umístěna v nezastavěném 
území záměrně, aby nebyla stávající a navrhovaná obytná zástavba ovlivněna negativními vlivy, které mohou 
být způsobeny činností u navrhované plochy výroby a skladování. 
V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjištěných hodnot jsou zásadami 
pro činnost správních úřadů a pro pořizování navazující ÚPD.  
 

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTY OBCE 
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Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území. Soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území je zajištěn vzájemným 
respektováním vyváženým rozvojem těchto hodnot a respektováním limitů využití území, tak aby byl umožněn 
trvale udržitelný rozvoj všech hodnot. 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 
Za urbanisticky a architektonicky hodnotné území se považuje původní zástavba. Zástavba sídel je tvořena 
z převážné části původními vesnickými objekty – stodoly, hospodářská stavení. Původní objekty si dochovaly 
soubor lidové architektury (sedlové střechy, průčelí domů). V sídle Světlík se nachází architektonicky 
dominantní budova kostela svatého Jakuba Většího. První dřevěný kostel v obci byl vypálen, ovšem z podnětu 
kláštera v Niederalteichu byly kostel i osada nově vybudovány. V té době byl les již dávno vymýcen, místo něj 
vznikl světlý ostrov, a proto osada nesla název Liechtenwerdt. Dřevěný kostel byl z vyvýšeniny 800 m n.m. 
viditelný daleko do krajiny. Za hodnoty lze také považovat boží muka, kříže, památné kameny, které se 
nacházejí v celém řešeném území. 
Osada Světlík byla založena na tzv. svatotomášské stezce, která vedla z horního Rakouska do Přídolí  
a odtud samozřejmě do Českého Krumlova. Dopravovala se po ní ze solné komory sůl, stejně jako po Zlaté 
stezce. První osídlení oblasti spadá do období přelomu tisíciletí a váže se k sv. Vintíři, pomocníku v nouzi  
a patronu myslivců. Byl to právě on, kdo poslal mnichy z klášterů v Niederalteichu a Mettenu do liduprázdných 
oblastí Šumavy. Mniši se usadili v místě mezi dnešním Světlíkem a Černou, mýtili les, stavěli hospodářské 
budovy a věnovali se zemědělství. Mýcením vzniklý světlý průsek, zdaleka viditelné návrší, se zdál mnichům 
vhodným místem pro svatostánek. První písemná zmínka je z roku 1258. Vok z Rožmberka daroval patronátní 
právo ke kostelu ve Světlíku.  
Donedávna neexistoval přes šumavský hřeben přechod pro automobily, a tak se jezdilo do Schláglu  
ze Světlíku na Frymburk, obec Lipno, Přední Výtoň, přechod Guglwald a pak přes Haslach až do Schláglu. 
Dnes je varianta převozu v Horní Planá a pak směrem Zvonková a pak již na Aigen/ Schlágl. 
V posledních desetiletích bylo, spíše na okrajích sídel, postaveno několik rodinných domků městského 
charakteru, stejně tak působí objekty dnes využívané jako bytové domy. Novodobé velkokapacitní objekty pro 
zemědělskou živočišnou výrobu ovlivňují podstatně a negativně charakter zástavby sídel.  
Ve správním území obce Světlík se dříve nacházelo pět dalších osad – Pasovary, Velké Strážné, Malé 
Strážné, Černíkov a Dvořenín, které zanikly postupným vysídlením obyvatel po roce 1945. Z původní osady 
Pasovary a středověké tvrze se dochovala pouze dvoupatrová hranolovitá věž uprostřed rozpadajícího se 
dvora. Ve východní zdi věže je v úrovni prvního patra gotické dveřní ostění původního vchodu z druhé 
poloviny 14. století, na opačné západní straně jsou krakorce, které nesly arkýř. První zmínka o dnes již zaniklé 
vsi je z roku 1278, kdy patřívala vladykům z Cipína. Její držitelé se střídavě psali z Pasovar  
a z Cipína. Po vymření tohoto rodu získal panství jako odúmrť Matěj Višně z Větřní. V roce 1623 byly 
Pasovary Višňům pro účast na stavovském povstání zabaveny a roku 1624 prodány společně s dalšími 
vesnicemi a dvory jako císařský konfiskát městu Český Krumlov. Tvrz přestala sloužit jako šlechtické sídlo  
a zpustla. V roce 1907 tvrz vyhořela, v době mezi dvěma světovými válkami byla ves opuštěna a po roce 1945 
zbořena spolu s ostatními zaniklými osadami.  

Významný vyhlídkový bod 
Jedná se o místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (např.: vrchol kopce, úbočí) či nebo v rámci stavby (např.: 
věž, rozhledna) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Ve správním území obce 
Světlík se nacházejí čtyři významné vyhlídkové body.  

Číslo  Název vyhlídkového bodu Katastrální území 
1 Světlík Světlík 
2 Kozlík Světlík 
3 Zachořín Světlík 
4 Křížová hora Velké Strážné 

Významná stavební dominanta 
Jedná se o stavby a jejich soubory, jejichž umístění či charakter je činí výrazně viditelné a do velké míry 
ovlivňující vizuální charakter sídla či krajiny. Ve správním území obce Světlík se nacházejí dvě významné 
stavební dominanty.  
 

Číslo  Název stavební dominanty Katastrální území 
1 Kostel sv. Jakuba Světlík 
2 Silo  Světlík 

ÚP Světlík nevymezuje žádné nové architektonické ani urbanistické hodnoty, které by rozšířily stávající 
hodnoty správního území obce Světlík. Ochrana stávajících hodnot je dána zákonem. 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 
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Z hlediska geografického členění České republiky leží správní území obce Světlík v Českokrumlovském 
bioregionu. Tento bioregion leží na jihu jižních Čech a svými výběžky zasahuje do Rakouska. Zabírá východní 
část geomorfologického celku Šumavské podhůří a celek Novohradské podhůří. Území obce Světlík lze 
označit za kulturní, zemědělskou krajinu s řídkým osídlením a malým počtem obyvatel. Krajinu je možné 
označit za harmonickou vyšší kvality, v některých partiích až za přírodní. 

Přírodní památky 
Přírodní památka (zkratka PP) je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů 
místní až národní hodnoty. Do této kategorie jsou obecně řazena i malá území jiných účelů ochrany (taková, 
která by z hlediska ochranných podmínek spadala spíše pod kategorii přírodní rezervace, neboť v nich jde 
primárně o ochranu určitého biotopu). Ve správním území se nachází PP Rašeliniště Bobovec a PP Kotlina 
pod Pleničským rybníkem. 

- PP Rašeliniště Bobovec - Chráněné území je tvořeno lesním rašeliništěm 3,5 km jihozápadně od obce 
Světlík a 5 km východojihovýchodně od obce Černá v Pošumaví. Důvodem ochrany jsou zbytky 
lesního rašeliniště s porosty borovice lesní a blatky s návaznými cenózami mokřadních olšin a 
prameništní vegetace na bezlesí, poslední zbytek populací borovice blatky na Světlicku. V minulosti 
byla část území využívána k borkování rašeliny a na těchto plochách díky tomu došlo k oživení 
rašelinotvorných procesů. Louky v nivě potoka na severním okraji byly pravidelně sklízeny, nyní 
zarůstají náletem dřevin a degradují. 

         
- PP Kotlina pod Pleničským rybníkem - Důvodem ochrany je soubor lučních rašelinných pramenišť na 

podkladu pestré série krystalinika, luční slatiny, významná flora. V detritu žije poměrně bohaté 
společenstvo brouků. Charakteristickými druhy avifauny jsou linduška luční, budníček menší, 
budníček větší a pěvuška modrá. Početná je populace hraboše mokřadního. 

         

Přírodní rezervace 
Přírodní rezervace (zkratka PR) je obdobou národní přírodní rezervace, avšak pouze s regionálním 
významem. Přírodní rezervace by měly být vyhlašovány primárně pro ochranu menších území, v nichž jde  
o ochranu vzácného a regionálně významného biotopu (např. rašeliniště), případně o ochranu většího počtu 
vzácných druhů rostlin nebo živočichů. Ve správním území se nachází Přírodní rezervace Pláničský rybník. 

- PR Pláničský rybník – Chráněné území se nachází v okrese Český Krumlov, asi 3,5 km od obce 
Černá v Pošumaví. Rezervace je tvořena jednou loukou a dvěma rybníky, z nichž ten větší se nazývá 
Pláničský (nebo také Velký Kozí) a menší je Malý Kozí rybník. Důvodem ochrany jsou poměrně 
zachovalá vodní společenstva a přilehlé rákosiny a mokřiny. Rybník byl v osmdesátých letech 
minulého století razantně odbahněn, čímž byla zničena velká část mokřadu, s některými druhy se zde 
už proto nesetkáme. Jedná se například o ostřici přioblou. Podobný osud postihl i přesličku poříční, 
která ale ještě v omezeném množství přežívá.V rybníce samotném je nejcennější výskyt kriticky 
ohroženého stulíku malého a leknínu bělostného. Dále se zde pak můžete setkat s mnoha druhy 
rdestů, jako třeba rdest světlý, rdest tupolistý nebo rdest kadeřavý. V malém rybníku je také nevelká 
populace lakušníku vodního. Rákosiny jsou tvořeny převážně rákosem a orobinci. Můžeme v nich najít 
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také ostřici zobánkatou. Na okraji rybníka roste také vzácný ďáblík bahenní. Na louce poblíž rybníka 
se vyskytuje zvonečník černý, rdesno hadí kořen nebo čertkus luční. 

           

Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability (zkratka ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení 
ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě. „Územní systém ekologické stability je 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo 
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. ÚSES je tvořen následujícími skladebnými 
prvky:  

- Biocentrum - je část krajiny s jedním nebo více biotopy, která umožňuje trvalou existenci přirozeného 
ekosystému. Jinými slovy, je to je geograficky vymezená oblast, která vhodným stavem přírodních 
podmínek umožňuje existenci přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných a rostlinných 
společenstev. Biocentrum musí mít určitou velikost, aby umožnilo trvalou existenci tohoto ekosystému.  

- Biokoridor - je lineární úsek krajiny, který umožňuje migraci organismů mezi jednotlivými biocentry.  
S nimi dohromady tvoří ÚSES. Území biokoridoru nemusí umožňovat rozhodující části organismů 
trvalou nebo dočasnou existenci, slouží především k migraci mezi biocentry. Biokoridory jsou  
v naprosté většině případů přírodní plochy: strouhy, meze, aleje, souvislé pásy křovin, živé ploty apod. 
V ojedinělých případech však může jít i o pozměněnou část krajiny – např. pole mezi dvěma lesy, 
nebo i o umělý prvek - přechod pro zvěř přes dálnici. 

- Interakční prvek -  je takový prvek, který nemusí navazovat na biocentra a biokoridory a tvořit s nimi 
funkční síť. Je to skladební prvek ÚSES. Působí pouze jako relativně stabilní část krajiny  
s pozitivním vlivem na své okolí. Za interakční prvek můžeme považovat např. doprovodnou zeleň 
podél komunikace, pokud nespojuje žádná biocentra. 

ÚP Světlík vymezuje nové prvky územního systému ekologické stability, které povedou ke zvýšení ekologické 
stability v území. Cílem navrženého ÚSES a interakčních prvků je ochrana přírodních společenstev před 
intenzívní lidskou činností (odlesněním, odvodněním a regulacemi) i úprava některých funkcí krajiny. Jedná se 
zejména o úpravu hospodaření na některých pozemcích a případně i výsadby vhodné vegetace. ÚP Světlík 
dále vymezuje nové interakční prvky, které budou spoluvytvářet přírodní charakter území zachováním či 
doplněním stávajících ekologicky významných krajinných prvků či liniových společenstev. Ke zvýšení 
ekologické stability dojde doplněním či výsadbou aleje přirozených lesních či ovocných dřevin podél silnic či 
Strážného potoka. 

Natura 2000 
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k 
ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na 
území Evropské unie. Záměrem Natura 2000 je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou 
navrhována podle přesně stanovených kritérií. Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území Ptačí 
oblast (zkratka PO) a Evropsky významná lokalita (zkratka EVL). Do správního území obce Světlík 
nezasahuje žádná oblast Natura 2000 – Ptačí oblast. Jihozápadní část správního území Světlík se nachází  
v oblasti Natura 2000 – EVL Pláničský rybník Bobovec. Jedná se o komplex rašelinišť, mokřadního lesa, 
potočních niv a vodních ploch v údolních systémech Lukavického a Černého potoka, v prostoru mezi osadami 
Plánička, Blatná a obcí Světlík, 3-7 km jihovýchodně od obce Černá v Pošumaví. 

Památný strom 
Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, 
věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny 
historicky cenné. V severní části správního území obce Světlík v katastrálním území Velké Strážné se nachází 
památný strom Lípy srdčité. 

Významný krajinný prvek 
Významné krajinné prvky se dělí na VKP ze zákona, tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky a rybníky (tyto krajinné 
prvky nejsou samostatně vyznačeny, protože jejich lokalizace je součástí mapového podkladu), a registrované 
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významné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které 
utvářejí její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.  
V řešeném území nachází tyto typy krajinného rázu: 

- plochy lesní 
- plochy rašeliniště 
- přetvořená zemědělská krajina 
- plochy vodní a vodohospodářské  

Ochrana přírodních zdrojů 
Přírodní zdroj je druh environmentálního zdroje. Jedná se o ty environmentální zdroje, které buď již jsou 
využívány člověkem nebo budou moci být využívány v budoucnosti. Přírodní zdroje z hlediska 
reprodukovatelnosti rozlišujeme na obnovitelné a neobnovitelné (vyčerpatelné). Obnovitelné jsou ty zdroje, 
které umožňují určitou míru využívání, aniž se likviduje jejich zásoba (např.: rostlinné, živočišné, apod.).  
K jejich reprodukci přitom může docházet pouze působením přírodních procesů nebo lze k jejich reprodukci 
přispívat vynakládáním práce a kapitálu. Neobnovitelné jsou ty zdroje, které mají svůj kvantitativní limit. Jejich 
reprodukce je vzhledem k omezené časové dimenzi jednoho lidského života téměř nulová. Typickým 
příkladem jsou přírodní zdroje nerostného původu.  
Ve správním území se nacházejí tyto přírodní zdroje nerostného původu: 

- ložisko nerostných surovin Světlík - Dolní Okolí s označením č. 525610000. V součastné době na 
území ložiska dochází k povrchové těžbě suroviny technické zeminy. 

- chráněné ložiskové území Černá v Pošumaví s označením č. 21220000. Surovinou v chráněném 
ložiskovém území Černá v Pošumaví je stavební kámen vápenec. 

- chráněné ložiskové území Šebanov s označením č. 21380000. Surovinou v chráněném ložiskovém 
území Šebanov je kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. 

- poddolované území Světlík - Svánkov s označením č. 1584 a poddolované území Světlík s označením 
č. 1607. 

- poddolované území Pasovary 1 s označením č. 1655 a poddolované území Pasovary 2 s označením 
č. 4927. 

- poddolované území Šebanov s označením č. 1597. 
Dále se v řešeném území nachází přírodní zdroj rašeliny a vodní zdroje, které tvoří zejména vrty. 

Ochrana hodnot : 
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochraně přírody a krajiny. Stávající přírodní hodnoty je třeba chránit 
a citlivě rozvíjet. Všechny hodnoty v území jsou v ÚP Světlík respektovány.  

KULTURNÍ HODNOTY 

Nemovité kulturní památky 
Mimo památkově chráněné objekty, které se zde nacházejí, je nezbytné respektovat i drobné stavby (Boží 
muka, kapličky, kamenné kříže, litinové kříže, apod.), neboť tvoří tradiční součást kulturní krajiny. V sídle 
Světlík se nachází hned několik kulturních památek. 

Číslo rejstříku Památka Katastrální území Část obce 
42092/3-1455 kostel sv. Jakuba Většího s farou Světlík Světlík 
46495/3-1456 kaple sv. Jana Nepomuckého Světlík Světlík 
27127/3-1458 boží muka Světlík Světlík 
30088/3-1457 boží muka Světlík Světlík 
47535/3-5856 kašna Světlík Světlík 
45556 / 3-1454 tvrz, zřícenina  Pasovany  Světlík 
47534/3-5855 venkovská usedlost Velké Strážné Světlík 

Archeologické lokality 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších změn. Pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní 
památkové péči. 
Označení 

v ÚP 
Číslo 

rejstříku 
Název Kategorie Katastrální území 

1 32-23-14/7 Malé Strážné - zaniklá ves II Velké Strážné 
2 32-23-19/8 Trojaň - zaniklé tvrziště "U svaté Trojice" I Pasovary 
3 32-23-19/2 Pasovary I Pasovary 
4 32-23-18/4 Dvořetín II Dvořetín 
5 32-23-19/3 Velké Strážné II Velké Strážné 
6 32-23-18/7 Kramolín u Černé v Pošumaví II Dvořetín 
7 32-23-19/1 Světlík - intravilán. II Světlík 
8 32-23-19/4 Vysoká II Velké Strážné 
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9 32-23-18/10 Svánkov II Světlík 
10 32-23-19/7 Štokov II Velké Strážné 
11 32-23-18/11 Bedřichov II Světlík 
12 32-23-24/6 Černíkov II Světlík 

Ochrana:  
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové péči. V ÚP Světlík jsou tyto hodnoty plně 
respektovány. 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 
Správní území obce Světlík leží v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov. Leží ve střední části 
krumlovského okresu, necelých 5 km severně od sídla Frymburk. Pověřený úřad, úřad stavební, matriční, 
finanční a příslušné katastrální pracoviště se nachází v Českém Krumlově. Správní území obce Světlík se 
skládá ze čtyř katastrálních území. Celková výměra správního území obce Světlík je 2694 ha. Obec Světlík 
leží vzdušnou čarou 11 km od Č. Krumlova. Obec má blízkou vazbu k Lipenské přehradě, sportovně 
rekreačnímu areálu Kramolín. Území obce lze označit za kulturní, zemědělskou krajinu s řídkým osídlením  
a malým počtem obyvatel. Krajinu je možné označit za harmonickou vyšší kvality, v některých partiích až za 
přírodní. Do vnitrozemí se rozprostírá krajina s ojedinělými přírodními krásami, které jsou vyhledávané 
návštěvníky provozující turistiku a cykloturistiku. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 734 - 800 m nad 
mořem. Větší část obce leží v kopci po obou stranách silnice směrem na Frymburk a kolem silnice směrem na 
Suš. Správní území obce sousedí s katastrálními územími sídel: Černá v Pošumaví, Šebanov, Slavkov, 
Bohdalovice, Suš, Malšín, Frymburk. 
Za civilizační hodnotu se dá považovat v podstatě celé současně zastavěné území obcí, které zahrnuje 
prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží  
k účelu, pro který byly stavby zařízeny. Zástavba sídel je tvořena z převážné části původními vesnickými 
objekty – stodoly, hospodářská stavení. V posledních desetiletích bylo, spíše na okrajích sídel, postaveno 
několik rodinných domků městského charakteru, stejně tak působí objekty dnes využívané jako bytové domy. 
Dále se jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Pro 
dobrou funkčnost zastavěného území se ve správním území nalézají plochy technické infrastruktury např. 
trasy el. vedení VN 22 kV, fotovoltaické elektrárny, vodohospodářské sítě, vodojemy, vodní zdroje. Hodnoty 
technické infrastruktury sídla dávají velké předpoklady ke stabilizaci a rozvoji obyvatelstva nejen v oblasti 
bydlení, ale i pracovních příležitostí. 
Řešeným územím prochází silnice II/162  (směr: Větrní – Frymburk) a III/1608 (směr: Světlík – Suš) doplněná 
o síť místních komunikací. Dále se ve správním území obce Světlík nachází hipostezka určená pro vyjížďky 
na koních. Hipostezka vede podél modré turistické trasy směr Kleť-Světlík. V sídle Světlík hipostezka 
navazuje z modré turistické trasy na zelenou turistickou trasu směr Světlík-Loučovice. Dále se zde nachází 
modrá turistická trasa (Kleť-Český Krumlov-Světlík-Černá v Pošumaví-Horní Planá-Nová Pec), zelená 
turistická trasa (Hořice na Šumavě-Světlí-Frymburk-Loučovice) a cyklotrasa.  
Sídlo Světlík má vybudovanou kanalizaci a nachází se zde čistírna odpadních vod. Ve správním území obce 
Světlík se nachází vodojem a čerpací stanice. Zdrojem požární vody je vodovod pro veřejnou potřebu  
a místní vodní plochy (požární nádrž). V řešeném území se nachází 4 trafostanice napájené ze sítě VN 22kV 
a dále zde komunikační kabel. Ve správním území obce Světlík není vybudovaný středotlaký plynovod.  
Pro školní děti zde obec zřídila jednu základní školu. Dále bychom zde našli knihovnu, kostel a hřbitov.  
Z další občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad, ordinace praktického a dětského lékaře.  
Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení civilizačních hodnot v důsledku návrhu nových 
ploch pro bydlení, smíšenou obytnou, rekreaci, veřejné prostranství, výrobu a skladování, včetně zlepšení 
technické a dopravní infrastruktury sídla. 
 

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro 
jednotlivé tématické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Ze zpracovaných Územně analytických 
podkladů pro SO ORP Český Krumlov, vyplývají podmínky pro příznivé životní prostředí (environmentální 
pilíř), pro hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř) a pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř) 
nejsou ve správním území obce Světlík vyváženy.  

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ  
Mezi silné stránky environmentálního pilíře patří vysoký koeficient ekologické stability, vyvážený podíl lesů  
a zemědělské půdy, existence prvků územního systému ekologické stability, soustava Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita Pláničský rybník Bobovec, přírodní rezervace Pláničský rybník, přírodní památky 
Rašeliniště Bobovec, přírodní památky Kotlina pod Pleničským rybníkem a také výskyt památných stromů, 
výskyt významného krajinného prvku rašeliniště, zemědělský půdní fond s I. a II. třídou ochrany, evidované 
ložisko nerostných surovin Světlík - Dolní Okolí s označením č. 525610000, evidované chráněné ložiskové 
území Černá v Pošumaví s označením č. 21220000 a Šebanov s označením č. 21380000, dlouhodobě se 
zlepšující kvalita životního prostředí, celková kvalita ovzduší, která není zhoršená vzhledem k emisním limitům 
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pro ochranu zátěží. ÚP Světlík dojde k posílení environmentálního pilíře respektováním přírodních  
a polopřírodních porostů, vymezením ploch přírodních, vymezením prvků územního systému ekologické 
stability a interakčních prvků, vymezením plochy technické infrastruktury slouží k případnému rozšíření 
stávající čistírny odpadních vod. Správní území má příležitost posílení pilíře využíváním nových technologií 
v průmyslu a při vytápění v domácnosti. 
Mezi slabé stránky environmentálního pilíře se dá zahrnout evidované poddolované území Světlík - Svánkov 
s označením č. 1584, Světlík s označením č. 1607, Pasovary 2 s označením č. 4927 a Šebanov s označením 
č. 1597, návrat k méně ekologickému způsobu vytápění, nízký podíl orné půdy ze zemědělské půdy z důvodu 
špatných půdních a klimatických podmínek.  

SOCIÁLNÍ PILÍŘ  
Mezi silné stránky sociálního pilíře patří vyrovnaný přirozený přírůstek obyvatel, existence detašovaného 
pracoviště praktického lékaře pro dospělé, detašovaného pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost  
a existence sportovních zařízení (hřiště, tělocvična), vysoký počet obyvatel v produktivním věku a migrace 
obyvatel. ÚP Světlík dojde k posílení sociálního pilíře dostatečným vymezením nových ploch pro bydlení, 
které se nachází v kvalitním životním prostředí na geologicky stabilním území pro výstavbu, možností 
rekonstrukce stávajících objektů, možností dostavby u stávajících objektů, uvažovaným komplexem rodinných 
domů pro seniory společně se související občanskou vybaveností, vymezením plochy rekreace. Území má 
možnost ke zlepšení podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území zajištěním dostatečné podpory 
mladých rodin a seniorských a dobrovolných zájmových sdružení a klubů a podporou veřejného dění v obci. 
Mezi slabé stránky sociálního pilíře se dá zahrnout nízký podíl výstavby bytů mimo rodinné domy, vysoké 
procento míry plánovaného růstu zastavěného území, které není podloženo populačním vývojem (velká míra 
růstu zastavěného území signalizuje možné nedostatky v dostupnosti veřejných infrastruktur), malý zájem  
o veřejný život v obci a nutnost dojíždění za prací do větších měst.  

EKONOMICKÝ PILÍŘ  
Mezi silné stránky ekonomického pilíře patří silný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, výskyt silnice II. a III. 
třídy, dobrá dostupnost do města Český Krumlov, dobré podmínky pro pěší turistiku, cyklo a hipo turistiku, 
vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci. V ÚP Světlík se uvažuje s vymezením nových 
ploch rekreace či výroby a skladování, na kterých se vytvoří nové pracovní příležitosti, dále uvažuje  
s možností podnikání na vlastních pozemcích v rámci zastavěného území s tím, že budou dodrženy podmínky 
pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (regulativy). Území má možnost ke zlepšení podmínek pro 
hospodářský rozvoj využitím případných nevyužitých objektů v obci k rozvoji podnikatelských aktivit, využitím 
potenciálu cestovního ruchu a souvisejících služeb, podporou činností nezávislých na sezónních výkyvech, 
využitím rozvojových programů na podporu malého a středního podnikání. 
Mezi slabé stránky ekonomického pilíře se dá zahrnout nízká vybavenost dopravní infrastrukturou potřebnou 
pro cestovního ruchu, malá nabídka pracovních příležitostí, velmi vysoká nezaměstnanost, nízká hustota 
silniční sítě, nevyskytující se železniční doprava, spalování nekvalitních paliv v lokálních topeništích a přechod 
na tuhá paliva v souvislosti s vývojem cen elektřiny a žádný výskyt plynofikace dálkovým plynovodem  
a nutnost dojíždění za prací do větších měst. V území může dojít v době krize ke zvýšení počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných, ke snižování ekonomické síly obyvatel a k omezování hromadné dopravy. 
 

ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ 

V návrhové části jsou podrobně zpracovány podmínky využití pro plochy s rozdílným způsobem využití. 
K podmínkám využití bylo přistoupeno především z důvodů ochrany hodnot a zachování kvality okolního 
prostředí. Podmínky využití pro výstavbu by měly ochraňovat stávající měřítko zástavby, včetně výškové 
hladiny zástavy a začlenění nových staveb do proluk.  

ZASTAVĚNOST BUDOVAMI 
V návrhu je definována zastavěnost budovami stanovením plošných podmínek pro navrhované stavby ve 
smyslu procenta zastavění budovami. K těmto podmínkám bylo přistoupeno z důvodu zachování minimálního 
procenta volného prostoru mezi budovami. Tento volný prostor bude v praxi využit především pro zeleň. 
Procento zastavění bylo stanoveno na základě předpokládané velikosti nových stavebních parcel, 
odstupových vzdáleností budov daných stavebním zákonem a architektonickým posouzením prostoru, do 
kterého je navrhovaná zástavba situována.  
V ÚP Světlík je stanoveno odlišné procento zastavění budovami pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití např.: plochy určené k bydlení mají nižší procento zastavění než mají plochy výroby a skladování, které 
mají navrženo vyšší procento zastavěnosti, protože nemají tak velké nároky na vnější pobytový prostor.  

ZASTAVĚNOST CELKOVÁ 
V návrhu je definována celková zastavěnost pozemku. K těmto podmínkám bylo přistoupeno především 
z důvodů ochrany části pozemku pro zeleň a volné pobytové plochy. Při stanovení pouze procenta 
zastavěnosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastavění zbývající plochy pozemku terasami, kůlnami, 
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přístřešky, skleníky apod. Z tohoto důvodu je v návrhu ÚP regulováno i maximální celkové procento 
zastavěnosti stavebního pozemku.  
V ÚP Světlík je stanoveno odlišné procento celkové zastavěnosti pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití. Procento zastavění bylo stanoveno obdobně jako u zastavěnosti budovami na základě předpokládané 
velikosti nových stavebních parcel, odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných 
zástaveb. 

VÝŠKA BUDOVY 
V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby a současně i výška stávajících objektů při stavebních 
úpravách. K těmto podmínkám bylo přistoupeno z důvodu zachování okolní výškové hladiny výstavby. 
V převážné části sídla se nacházejí přízemní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je 
vhodné tuto výškovou hladinu zachovat. Z tohoto důvodu jsou v návrhové části stanoveny podmínky využití 
udávající výškovou hladinu - přízemní budovy s možností obytného podkroví.   

VELIKOST STAVEBNÍCH PARCEL 
V návrhu je regulována velikost stavebních parcel u ploch bydlení a rekreace. Minimální velikost stavebních 
parcel je navržena z důvodu zachování  přiměřené hustoty zástavby. 
 

ZDŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Při zpracování návrhu územního plánu vyšel zpracovatel ze zadaných podnětů v zadání. Na základě 
provedených průzkumů a rozborů pro zapracování do územního plánu byl vytvořen výkres záměrů a problémů 
v území. Celkově lze konstatovat, že veškeré navrhované plochy jsou pro zástavbu vhodné. Tak jako existují 
některá sídla a obce, kde lze další výstavbu jen těžko navrhnout z důvodů limitů a různých omezení, obec 
Světlík je pravým opakem. Navrhovanou výstavbu lze realizovat na mnoha místech. 

PLOCHY BYDLENÍ 
ÚP Světlík umožňuje rozvoj bydlení za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, 
umožňující nerušený a bezpečný pobyt v lokalitách s označením:  
- B 1 - nachází se v severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 

V lokalitě se nenacházejí žádné limity ani omezení využití území. Lokalita bude dopravně obsloužena 
z navržené komunikace vedené v trase stávající účelové komunikace. Lokalita se nachází na půdě  
s V. třídou ochrany. Půda s velmi nízkou produkční schopností. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné 
plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad 
vlastníkům za snížení hodnoty pozemku.  

- B 2 - nachází se v severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
V lokalitě se nenacházejí žádné limity ani omezení využití území. Lokalita bude dopravně obsloužena 
z navržené komunikace vedené v trase stávající účelové komunikace. Lokalita se nachází na půdě  
s V. třídou ochrany. Půda s velmi nízkou produkční schopností. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné 
plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad 
vlastníkům za snížení hodnoty pozemku.  

- B 3 - nachází se v severní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. 
V řešené ploše je uvažováno s výstavbou jedné stavby určené k individuálnímu bydlení spolu se 
souvisejícími doplňujícími stavbami s důrazem na vesnický charakter výstavby. Lokalita bude dopravně 
obsloužena z navržené komunikace vedené v trase stávající účelové komunikace. U lokality bude 
respektováno území s archeologickými nálezy. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již 
byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

- B 4 - nachází se v severní části sídla Světlík. V řešené ploše je uvažováno s výstavbou jedné stavby 
určené k individuálnímu bydlení spolu se souvisejícími doplňujícími stavbami s důrazem na vesnický 
charakter výstavby. Lokalita bude dopravně obsloužena ze stávající komunikace. V lokalitě se 
nenacházejí žádné limity ani omezení využití území. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita 
již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD 
by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 5 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. Pro 
lokalitu je nutné zpracování územní studie, ta je však již připravena. U lokality bude respektováno OP 
hřbitova, OP silnice, OP el. vedení, radioreléová trasa a území s archeologickými nálezy. Lokalita se 
nachází v blízkosti silnice III/1608, ze které bude dopravně obsloužena sjezdy. V chráněném venkovním 
prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici III. třídy je nutné dodržovat 
nejvýše přípustné hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková 
opatření vybudována na náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice III/1608. Součástí 
lokality je také navržené veřejné prostranství, sloužící jako izolační pás zeleně mezi navrženou zástavbou 
a stávající silnicí III. třídy. Lokalita se částečně nachází na nezemědělské půdě a na půdě s III. třídou 
ochrany. Na půdě s průměrnou produkční schopností, které je možno v územním plánování využít pro 
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výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za 
snížení hodnoty pozemku. 

- B 6 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. 
V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita se nachází v blízkosti silnice III/1608, ze 
které bude dopravně obsloužena sjezdy. V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb  
a vnitřních prostorách staveb při silnici III. třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. 
V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření vybudována na náklady 
investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice III/1608. Součástí lokality je také navržené veřejné 
prostranství, sloužící jako izolační pás zeleně mezi navrženou zástavbou a stávající silnicí III. třídy. 
Navrhovaná lokalita je řešena i s ohledem na skutečnost, že silnice III. třídy je velmi málo frekventovaná. 
Lokalita se částečně nachází na nezemědělské půdě a na půdě s III. třídou ochrany. Na půdě 
s průměrnou produkční schopností, které je možno v územním plánování využít pro výstavbu. Lokalita již 
byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 7 - Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím na návsi. U lokality bude respektováno území 
s archeologickými nálezy, OP vodního zdroje II. stupně, kanalizace a radioreléová trasa. Lokalita se 
nachází v blízkosti silnice II/162, ze které bude dopravně obsloužena sjezdem. V chráněném venkovním 
prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici II. třídy je nutné dodržovat 
nejvýše přípustné hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková 
opatření vybudována na náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice II/162. Lokalita se 
z velké části nachází na nezemědělské půdě a na půdě s III. třídou ochrany. Na půdě s průměrnou 
produkční schopností, které je možno v územním plánování využít pro výstavbu. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 8 - nachází se v jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. V lokalitě 
se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita bude dopravně obsloužena ze stávající komunikace. 
Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné 
zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu 
vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 9 - nachází se v jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území. V navrhované lokalitě se 
předpokládá výstavba 1 – 2 rodinných domů. U lokality bude respektováno OP el. vedení. Lokalita bude 
dopravně obsloužena ze stávající komunikace. Lokalita se nachází na půdě s I. třídou ochrany. Na 
bonitně nejcennější půdě, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně. 
Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty 
pozemku. 

- B 10 - nachází se jižně od sídla Světlík. V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita bude 
dopravně obsloužena z navržené komunikace. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již 
byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 11 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím a svým 
způsobem zarovnává okraj zastavitelného území. V řešené ploše je uvažováno s výstavbou jedné stavby 
určené k individuálnímu bydlení spolu se souvisejícími doplňujícími stavbami s důrazem na vesnický 
charakter výstavby. V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita bude dopravně 
obsloužena z navržené komunikace. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě.  

- B 12 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. U 
lokality bude respektováno OP silnice. Lokalita se nachází v blízkosti stávající silnice III/1608, ze které 
bude dopravně obsloužena sjezdy. V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb  
a vnitřních prostorách staveb při silnici III. třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. 
V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření vybudována na náklady 
investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice III/1608. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí 
ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve 
smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 13 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na navrženou plochu bydlení B 12. 
V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita bude dopravně obsloužena z navržené 
komunikace. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. 
Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve 
smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 14 - nachází se v jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. U lokality 
bude respektována vzdálenost 50 m od okraje lesa. Lokalita bude dopravně obsloužena ze stávající 
komunikace. Lokalita se částečně nachází na nezemědělské půdě a na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě 
s velmi nízkou produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. výstavbu. 
Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
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vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty 
pozemku. 

- B 15 - nachází se u severní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík.  
U lokality bude respektována radioreléová trasa. Lokalita se nachází v blízkosti silnice II/162, ze které 
bude dopravně obsloužena sjezdem. V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb  
a vnitřních prostorách staveb při silnici II. třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. 
V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření vybudována na náklady 
investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice II/162. Lokalita se nachází na půdě s II. třídou 
ochrany, na půdě s nadprůměrnou produkční schopností, která je jen podmíněně zastavitelná, a na půdě 
se IV. třídou ochrany. Na půdě s převážně podprůměrnou produkční schopností zcela využitelnou pro 
výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za 
snížení hodnoty pozemku. 

- B 16 - nachází se jižně od sídla Světlík. Pro lokalitu již byla zpracována územní studie. Uvažovaným 
záměrem dojde k obnovení již zaniklé osady Černíkov. Součástí lokality je také navržené veřejné 
prostranství, které je navržené dle zákona. V  navržených plochách bydlení, které svojí výměrou přesahují 
2 ha. Veřejné prostranství bylo také navrženo za účelem estetického oddělení severní části od jižní. 
V severní části je dle parcelace uvažováno s hustější zástavbou na rozdíl od jižní části, kde je 
předpokládáno s výstavbou ojedinělých rodinných domů s důrazem na zachování vesnického charakteru. 
Právě předpokládaná ojedinělost zástavby zásadním způsobem zkresluje navrhovaný rozsah zástavby. 
Dopravní obsloužení bude zajištěno ze stávající komunikace. U lokality bude respektováno území 
s archeologickými nálezy a vodní zdroje. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- B 17 - nachází se severovýchodně od sídla Světlík. Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie. 
Uvažovaným záměrem dojde k obnovení již zaniklé osady Pasovary. Součástí lokality je také navržené 
veřejné prostranství, které je vymezeno kolem gotické tvrze z 13. století. Z tvrze je dochována třípatrová 
věž a zbytky zdiva přilehlých budov. Veřejné prostranství je navržené dle zákona. V  navržených plochách 
bydlení, které svojí výměrou přesahují 2 ha. V řešené lokalitě je předpokládáno s výstavbou ojedinělých 
rodinných domů s důrazem na zachování vesnického charakteru. Právě předpokládaná ojedinělost 
zástavby zásadním způsobem zkresluje navrhovaný rozsah zástavby. Dopravní obsloužení bude zajištěna 
v trase stávající komunikace, samotnou komunikaci bude nezbytné rozšířit a celkově zrekonstruovat.  
U lokality bude respektováno území s archeologickými nálezy a meliorace. Lokalita se nachází na 
nezemědělské půdě. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné 
plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní ohlasy od současných vlastníků pozemků, kteří 
pozemky zakoupili za účelem výstavby staveb pro bydlení.  

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
ÚP Světlík umožňuje rozvoj plochy smíšené obytné za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 
prostředí, umožňující občanskou vybavenost s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu  
a způsob jejího využití v lokalitách s označením: 
- SO 1 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. V této 

ploše je uvažováno s výstavbou komplexu rodinných domů pro seniory spolu se související občanskou 
vybaveností poskytující sociální, zdravotnické a jiné obdobné služby (např.: recepce, ordinace lékaře, 
společenské centrum, apod.). Dopravní obsloužení bude zajištěno z navržené komunikace.  
U lokality bude respektováno OP silnice, OP vodního zdroje II. stupně, kanalizace a OP el. vedení. Jižní 
část řešené lokality se nachází v blízkosti stávající silnice III/1608. V chráněném venkovním prostoru, 
venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici III. třídy je nutné dodržovat nejvýše 
přípustné hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření 
vybudována na náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice III/1608. Lokalita se z velké 
části nachází na nezemědělské půdě a na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou produkční 
schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

- SO 2a - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na navrženou lokalitu SO 1. Dopravní 
obsloužení bude zajištěno z navržené komunikace. U lokality bude respektována vzdálenost 50 m od 
okraje lesa, OP vodního zdroje II. stupně a OP silnice. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. 
Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty 
pozemku. 

- SO 2b - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na navrženou lokalitu SO 1.  
U lokality bude respektováno OP vodního zdroje II. stupně. Dopravní obsloužení bude zajištěno 
z navržené komunikace. Lokalita se nachází v blízkosti stávající silnice III/1608, ze které bude dopravně 
obsloužena. V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb 
při silnici III. třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových 
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limitů budou případná protihluková opatření vybudována na náklady investorů z této zástavby a to mimo 
pozemky silnice III/1608. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla vyhodnocena 
v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní 
důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

PLOCHY REKREACE 
ÚP Světlík umožňuje rozvoj rekreace za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí 
v lokalitách s označením:  
- R 1 - nachází se východně od sídla Světlík. Správní území obce Světlík se nachází nedaleko největší 

vodní plochy na území České Republiky Lipenské přehrady, která se stala turisticky vyhledávaným 
územím s vysokým rekreačním potenciálem krajiny přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti 
Šumavy. Za sportovně-rekreačním vyžitím se do této oblasti sjíždějí turisté v letním i zimním období. 
V této ploše je uvažováno s výstavbou kempu s možností ubytování v chatkách včetně související 
občanské vybavenosti (např.: recepce, stravovací zařízení) a sociálního zařízení (např.: sprchy, wc). 
Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík. Dopravní obsloužení bude zajištěno z navržené 
komunikace. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. U lokality bude respektována vzdálenost 50 m 
od okraje lesa. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
ÚP Světlík umožňuje rozvoj veřejného prostranství za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 
rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství (např.: veřejná zeleň, parky, hřiště, náměstí, ulice a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání) v lokalitách s označením:  
- VP 1 - nachází se u severní hranice sídla Světlík. Lokalita se rozprostírá kolem západní hranice vodní 

plochy – rybníka Světlík a současně navazuje na zastavěné území sídla Světlík. Tato plocha je především 
navržena jako izolační pás zeleně, který odděluje vodní plochu od navržené plochy bydlení B 1. Dopravní 
obsloužení bude zajištěno sjezdem z navržené komunikace. V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití 
území. Lokalita se nachází na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou produkční schopností. 
Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena 
v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní 
důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- VP 2 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným územím. V této 
ploše je uvažováno s parkem. Jehož hlavní funkce bude estetická a rekreační. Park bude především 
zřízen jako součást výstavby komplexu rodinných domů pro seniory spolu se související občanskou 
vybaveností (recepce, ordinace lékaře, apod.). I přesto bude sloužit k obecnému užívání. V parku budou 
zřízeny např.: stezky pro pěší, drobná architektura či mobiliář, pomníky, památníky, výsadba zeleně 
obecně, jezírka, obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související 
s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury. Dopravní obsloužení bude zajištěno sjezdem 
z navržené komunikace. U lokality bude respektováno OP el. vedení, OP vodního zdroje II. stupně, 
kanalizace a vodní tok. Lokalita se nachází na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou 
produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- VP 3 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita se rozprostírá okolo malé vodní plochy a vyplňuje 
proluku mezi zastavěným územím. Dopravní obsloužení bude zajištěno sjezdem ze stávající silnice III. 
třídy. V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita se nachází na půdě s V. třídou 
ochrany. Na půdě s velmi nízkou produkční schopností, zcela vhodné pro nezemědělské účely resp. 
výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za 
snížení hodnoty pozemku. 

- VP 4 - nachází se u severní hranice sídla Světlík. Lokalita se rozprostírá kolem jižní hranice vodní plochy 
– rybníka Světlík a jeho toku. Současně navazuje na zastavěné území sídla Světlík. Tato plocha je 
především navržena jako izolační pás zeleně, který odděluje navrženou plochu bydlení B 13 od stávající 
silnice II. třídy a od zemědělské půdy. Dopravní obsloužení bude zajištěno ze stávající komunikace.  
U lokality bude respektováno OP silnice, radioreléová trasa a komunikační vedení. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by 
mohlo mít negativní důsledky ve smyslu vyplácení náhrad vlastníkům za snížení hodnoty pozemku. 

- VP 5 - nachází se u severní hranice sídla Světlík. Lokalita se rozprostírá kolem stávajícího občanského 
vybavení, které slouží ke sportovně rekreačním účelům. Současně navazuje na zastavěné území sídla 
Světlík. Tato plocha je především navržena jako izolační pás zeleně, který odděluje stávající plochu 
občanského vybavení (tj. hřiště) od zemědělské půdy. Dopravní obsloužení bude zajištěno ze stávající 
komunikace. V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita se nachází na nezemědělské 
půdě a na půdě s III. třídou ochrany, na půdě s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu. 
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- VP 6 - nachází se u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík resp. na 
stávající plochu výroby a skladování. Tato plocha je především navržena jako izolační pás zeleně, který 
odděluje stávající plochu výroby a skladování od stávající a navržené zástavby. Stávající a navržená 
zástavba nebude tak ovlivněna negativními vlivy, které jsou způsobené stávající činností na ploše výroby 
a skladování. Dopravní obsloužení bude zajištěno stávající komunikací. U lokality bude respektováno OP 
silnice, vodovodní řad a OP el. vedení. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. 

- VP 7 - nachází se v jižní části zastavěného území sídla Světlík. Dopravní obsloužení bude zajištěno 
stávající komunikací. U lokality bude respektováno OP el. vedení a OP vodního zdroje II. stupně. Lokalita 
se nachází na nezemědělské půdě. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
ÚP Světlík umožňuje rozvoj technické infrastruktury v lokalitách s označením: 
- TI 1 – nachází se u východní části sídla Světlík. Lokalita je rozprostřena okolo stávající čistírny odpadních 

vod. Na této ploše je především uvažováno s rozšířením stávající výstavby a příslušným zařízení pro 
čistírnu odpadních vod. Za podmínky, že stávající čistírna odpadních vod bude ovlivněna rozsahem 
navržené výstavby a stane se tak nevyhovující. Dále je na ploše uvažováno s technickým zázemím pro 
obecní účely. Všeobecně lze tyto záměry označit jako veřejnou potřebu, která podpoří rozvoj obce. 
Dopravní obsloužení bude zajištěno sjezdem z navržené komunikace. U lokality bude respektováno OP 
silnice, kanalizace a OP vodního zdroje II. stupně. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě.  

- TI 2 – nachází se západně sídla Světlík. Na této ploše je především uvažováno s alternativním vodním 
zdrojem pro obec Světlík. Všeobecně lze ten záměr označit jako veřejnou potřebu, která podpoří rozvoj 
obce. Dopravní obsloužení bude zajištěno ze stávající komunikace. Lokalita se nachází na půdě s III. 
třídou ochrany.  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
ÚP Světlík umožňuje rozvoj výroby a skladování v lokalitách s označením: 
- VS 1 – nachází se od sídla Světlík. Lokalita byla záměrně navržena mimo dosah stávající zástavby (resp. 

obytné zástavby). Stávající a navržená zástavba nebude tak ovlivněna negativními vlivy, které budou 
způsobené činností u navržené plochy výroby a skladování. Hranice negativního vlivu ploch výroby  
a skladování je vymezena po hranici pozemku vymezenou pro toto funkční využití. Dostatečným návrhem 
ploch pro výrobu a skladování jsou zajištěny předpoklady pro místní pracovní příležitosti. Dopravní 
obsloužení bude zajištěno ze stávající komunikace. Součástí řešené lokality je pruh veřejného 
prostranství. V lokalitě se nenacházejí žádné limity využití území. Lokalita se nachází na půdě s III. třídou 
ochrany, na půdě s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
územním plánováním využít pro případnou výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. 
Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na 
vlastníky pozemků. 

 

ZDŮVODNĚNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Stávající stav 
Řešeným územím prochází silnice II/162  (směr: Větrní – Světlík – Frymburk) a III/1608 (směr: Světlík – Suš) 
doplněná o síť místních komunikací. Silnice II. a III. třídy jsou v relativně v dobrém stavu odpovídajícím 
potřebám provozu. Místní a účelové komunikace jsou využívány jak pro provoz osobních vozidel, tak i pro 
zemědělskou techniku. Tyto komunikace mají v současné době z velké části bezprašný povrch, šířku vozovky 
3 – 6 m. Parkování a garážování vozidel je zabezpečeno především na vlastních pozemcích. Hromadná 
doprava osob je zajištěna autobusy. V současné době představuje autobusová doprava relativně dobré 
možnosti dopravního spojení obce. Obtížnější je situace ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 
Řešeným územím probíhá hipostezka, cykloturistické a turistické trasy. 

- Hipostezka určená pro vyjížďky na koních. Hipostezka vede podél modré turistické trasy směr 
Kleť-Světlík. V sídle Světlík hipostezka navazuje z modré turistické trasy na zelenou turistickou 
trasu směr Světlík - Loučovice. 

- modrá turistická trasa Kleť - Český Krumlov - Světlík - Černá v Pošumaví - Horní Planá - Nová 
Pec 

- zelená turistická trasa Hořice na Šumavě - Světlík - Frymburk - Loučovice 
- cyklotrasa 1245 Černá v Pošumaví - Muckov - Světlík - Suš - Zátoň 

Návrh 
Stávající hipostezka, turistické a cykloturistické trasy zůstávají zachovány. Návrhem ÚP Světlík nedojde 
k jejich znehodnocení. Stávající silniční síť území relativně vyhovuje pro dopravní obslužnost stávající  
i navržené zástavby. Navrhované lokality B 1, B 2, B 3, VP 1 budou dopravně obslouženy z navrhované místní 
komunikace DS 1. Současně bude také zpřístupňovat i stávající sportovní areál. Navrhovaná místní 
komunikace DS 1 vede u severní hranice zastavěného území obce Světlík a je vedena v trase stávající místní 
komunikace, která je v současné době zcela nevyhovující. Navrhuje se dostatečné rozšíření a zpevnění této 
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stávající komunikace s návazností na navrhovanou místní komunikaci DS 5 resp. na budoucí vstřícnou 
komunikaci před obcí z jižní strany. Navrhované dopravní propojení má svůj význam i v možnosti alternativní 
objízdné komunikace. V případě havárie, nehody či uvíznutí auta v zimním období na hlavní komunikaci II/162 
je touto navrhovanou komunikací vytvořena možnost objízdné trasy. Navrhovaná lokalita B 10 bude dopravně 
obsloužena z navrhované místní komunikace DS 2, která prodlužuje stávající místní komunikaci. Navrhované 
lokality SO 1, SO 2a, SO 2b, VP 2, R 1 budou dopravně obslouženy z navrhované místní komunikace DS 3. 
Navrhovaná místní komunikace řeší také nové dopravní propojení silnice II/162 a silnice III/1608. Toto 
propojení má velký význam především z důvodů četných dopravních závad na silnici III/1608 v zastavěné 
části obce. Navrhovaná komunikace bude zajišťovat příjezd k plánovaným domům s pečovatelskou službou  
a k rekreační zóně. Plánované navýšení  dopravy bude touto navrhovanou komunikací odlehčovat dopravní 
zatížení na výše uvedené komunikaci III/1608. Navrhované lokality B 11, B 13, budou dopravně obslouženy 
z navrhované místní komunikace DS 4. Tyto lokality se nenacházejí v dosahu místních komunikací v rámci 
správního území obce Světlík, ze kterých by mohli být eventuelně dopravně obslouženy. Pozemky 
navrhované místní komunikace jsou v současné době majetkoprávně vyřešeny ve prospěch obce. 
Komunikace bude také zpřístupňovat stávající zahrady. Dále ÚP Světlík řeší návrh místní komunikace DS 5 - 
rozšíření a zpevnění stávající komunikace za kostelem s návazností na navrženou komunikaci DS 1. 
V případě havárie, nehody či uvíznutí auta v zimním období na hlavní komunikaci II/162 je touto navrhovanou 
komunikací vytvořena možnost objízdné trasy. Ostatní navržené plochy řešené ÚP Světlík budou dopravně 
obslouženy ze stávající silniční sítě. V rozvojových plochách je umožněn vznik nových místních a účelových 
komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. 
Stávající turistické a cykloturistické trasy zůstávají zachovány. 
V navrhovaných plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na 
vlastním pozemku. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby. 
Za zdroj nadlimitního hluku v tomto prostoru jsou považovány stávající silnice II/162 a III/1608. Výstavbu 
nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo silnice vzhledem k negativním vlivům 
způsobeným dopravním provozem na silnici II/162 a III/1608. V chráněném venkovním prostoru, venkovním 
prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici II. a III.třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné 
hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření vybudována na 
náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice II/162 a III/1608. 

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů nevyplývá pro území sídla Světlík žádná mimořádná opatření, 
která by limitovala nebo ovlivňovala předpokládaný rozvoj. Do jihozápadní části zájmového území zasahuje 
okraj ochranného pásma vodního zdroje Lipno. 

Odtokové poměry, vodní toky a nádrže 

Stávající stav 
Území sídla Světlík patří do povodí řeky Vltavy (hydrologické povodí číslo 1-06-01-151, 166 a 106). Hlavním 
recipientem řešeného území je Strážný potok jako levostranný přítok řeky Vltavy a jeho pravostranný 
bezejmenný přítok. Strážný Potok pramení severozápadně nad obcí, v první části je regulován. Severně pod 
obcí je na potoku rybník Světlík s plochou hladiny 2.8 ha. Na bezejmenném přítoku je v obci několik menších 
rybníčků. Jižně pod obcí pramení Černý potok jako levostranný přítok nádrže Lipno I. Na Černém potoce je 
také několik menších rybníčků. Západní hranici řešeného území tvoří Lukavický potok, který pramení západně 
od obce, protéká k jihu a vtéká do nádrže Lipno. Část severní hranice je tvořena potokem Čertice, který je 
pravostranným přítokem Polečnice. Toky nemají stanoveno záplavové území, záplavy se nevyskytují. Území 
osady Pasovary patří do povodí řeky Vltavy (hydrologické povodí číslo 1-06-01-152). Hlavním recipientem je 
Malý Strážný potok jako levostranný přítok Strážného potoka a dále řeky Vltavy. Přímo v osadě je malý 
rybníček. Území osady Černíkov patří do povodí řeky Vltavy (hydrologické povodí číslo 1-06-01-154). Hlavním 
recipientem je Sušský potok jako pravostranný přítok Strážného potoka a dále řeky Vltavy. Potok pramení 
jižně od osady a protéká směrem severovýchodním. 

Návrh 
Stávající vodoteče a vodní plochy jsou významným krajinným prvkem ze zákona, které je nutné zachovat. Pro 
zachování esteticky hodnotné části krajiny utvářející typický vzhled území je potřeba provádět údržbu 
vegetace zejména v okolí vodních toků včetně jejího doplňování.  

Zásobování pitnou vodou 

Stávající stav 
Obec Světlík (802.00 – 735.00 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu (dříve 
statkový vodovod). Zdrojem vody vodovodu je prameniště na východním okraji obce. Jedná se o využívané 
vrty HJ2 (1.09 l/s) a HJ4 (0.89 l/s) a nevyužívaný vrt HJ6 (1.4 l/s). Studna S3 a vrt HJ1 se také nevyužívají. 
Využívané vrty mají vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně, celé prameniště má vyhlášeno ochranné pásmo  
II. stupně. Ze zdrojů je voda čerpána do akumulace 12 m³ v prameništi a odtud výtlakem přes obec do dvojice 
vodojemů 50 + 100 m³ (799.90/797.90 m n.m.) za kostelem. Ze studny natéká do čerpací stanice 
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samospádem. Součástí vodojemu je hygienické zabezpečení formou chlorace. Do spotřebiště (obec a farma) 
je pitná voda přivedena zásobním řadem LT 100. Vodovodní síť je převážně z litiny, nověji z PE, na převážné 
části území sídla. Vodojem západně od areálu ZD není využíván. Společnost Rašelina jižně od obce Světlík je 
zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje s AT stanicí. Zásobování pitnou vodou v osadách Pasovary  
a Černíkov je z individuálních zdrojů. Zdrojem požární vody jsou místní vodní plochy a vodovodní systém. 
Potřeba vody: 
 260 trvale bydlících obyvatel á 140 l/os/den  36 m³/den 
 350 obyvatel nárůst á 140 l/os/den   49 m³/den 
 85 přechodně bydlících obyvatel á 100 l/os/den  9 m³/den 
 občanská vybavenost 695 obyvatel á 15 l/os/den  7 m³/den 
 zemědělská farma (300 ks hovězího dobytka) - odhad 15 m³/den 
 Celkem Qp      116 m³/den 
 Max. denní potřeba Qd při kd = 1.5   174 m³/den = 2.0 l/s 
 Max. hodinová potřeba Qh při kh = 1.8   3.6 l/s 

Návrh 
Zásobování obce Světlík pitnou vodou je vyhovující. Nové vodovodní řady jsou navrhovány v rámci nové 
zástavby. Jako lokalita vhodná pro další resp. alternativní zdroje podzemní vody se jeví území severozápadně 
v blízkosti vodojemu (lokalita TI 2). Zásobování pitnou vodou v osadách Pasovary a Černíkov se navrhuje i 
nadále z individuálních zdrojů. Navrhované řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na 
území Jihočeského kraje. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Stávající stav 
Obec Světlík má vybudovanou gravitační jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jedná se zejména  
o betonové a kameninové potrubí DN 300 až 500 z 60tých let minulého století a nověji z PVC DN 300, na 
převážné části území sídla. Hlavním odpadními vodami jsou splaškové vody z domácností a občanské 
vybavenosti. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovlivňováno jinými 
specifickými komponenty. Takto svedené odpadní vody jsou čištěny na ČOV pro 470 EO z roku 2006 
východně pod obcí u Strážného potoka. Jedná se o aktivační ČOV ve zcela zakrytém objektu. ČOV nemá 
stanoveno pásmo ochrany prostředí. Veškerá znečištění produkovaná zemědělskou živočišnou výrobou v obci 
jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zemědělsky využívaných 
pozemcích. Splaškové odpadní vody z horního areálu jsou zaústěny do kanalizace obce, z dolního areálu 
přes lapol do biologické dočišťovací nádrže s odtokem do Černého potoka. Likvidace odpadních vod 
v osadách Pasovary a Černíkov je individuální. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací  
a systémem příkopů struh a propustků do recipientu. 

Návrh 
Odkanalizování a čištění odpadních vod obce Světlík je vyhovující. Nová kanalizace je navrhována v rámci 
nové zástavby. V místech zastavitelných ploch, kde je to možné, bude přednostně řešena oddílná kanalizace 
s napojením splaškových vod na ČOV. Dále se navrhuje rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Okolo ČOV 
bude stanoveno pásmo ochrany prostředí. Dešťové vody budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. 
Navrhuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat 
zpevňování ploch nepropustnými materiály. Likvidace odpadních vod v osadách Pasovary a Černíkov se 
navrhuje i nadále individuální. Navrhované řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na 
území Jihočeského kraje.  

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ 

Zásobování el. energií                                            

Stávající stav 
Rozvodné napětí   3 + PEN, 50Hz, 400/230V – TN-C 
Kmenová linka   linka 22kV- Světlík 
Nadřazený systém   rozvodna 110kV/22kV – Větřní, Lipno 
Řešeným územím neprochází žádná vzdušná vedení VVN a ZVN. V řešeném území se nachází  
5 transformoven napájených ze sítě VN-22kV - EON. Trafostanice jsou napojeny odbočkami volného vedení 
22kV z výše uvedených kmenových linek 22kV. Stávající kmenové linky jsou v dobrém technickém stavu a 
mají rezervu výkonu. Většina linek 22kV je na betonových nebo příhradových stožárech. Vedení NN je vedeno 
převážně po sloupech a po nástřešácích. V některých částech bude nutná postupná rekonstrukce vedení. 
Současnými zdroji vytápění obce je používání kotlů na dřevo a na uhlí, dále jsou využívána tepelná čerpadla 
z vrtů a elektrické přímotopné vytápění. Obec Světlík má  vybudované veřejné osvětlení po sloupech vedení  
NN a je napájeno pátým vodičem. Telefonní rozvody jsou vedeny po kabelech a telefonních  sloupech 
závěsným vedením.  
Seznam stávajících TS : 
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 TS-T1 Světlík – obec   provedení betonová BTS do 400 kVA 
 TS-T2 Světlík – farma Zedníček provedení betonová BTS do 400 kVA 
 TS-T3 Světlík – rašelina  provedení betonová dvouslopová BTS do 250 kVA 
 TS-T4 Štokov – samota  provedení betonová dvouslopová BTS do 250 kVA 
 TS-T5 Světlík – nová výstavba  provedení betonová BTS do 400 kVA 

Návrh 
Stávající kmenové linky jsou v dobrém technickém stavu a mají dostatečnou rezervu výkonu. V návaznosti na 
novou výstavbu se bude stávající sekundární síť postupně přizpůsobovat, zejména ve vybraných úsecích 
nové výstavby kabelizovat do země. Kabelizace bude podléhat zpracování projektu na sítě NN dle požadavku 
E-ON. Soustava TN-C bude v nově realizovaných objektech řešena jako TN-C-S. Dimenzování této sítě se 
provede s ohledem na druh topného média. Stávající trafostanice nemají dostatečnou rezervu výkonu pro 
napojení doplňované výstavby, proto je nutno provést jejich posílení navrhovanými trafostanicemi T6, T7, T8, 
T9, T10 v problémových lokalitách. Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjádření E-ON Krumlov. 
V rozvojových plochách je umožněn vznik nových elektroenergetických sítí v souladu s příslušnými normami. 
V případě, že nebudou TS vyhovovat,  budou rozšířeny popř. nahrazeny výkonnějším typem, eventuelně 
doplněny novými TS např.: typ TS do 400kVA.  
 
TABULKA VÝKONOVÝCH BILANCÍ 

SVĚTLÍK 
LOKALITA     I.etapa VÝHLED Celkem 

OBJEKTŮ PŘÍKON  KOEF. PŘÍKON  PŘÍKON  PŘÍKON  

OZNAČ. TYP počet  (kW)   (kW)  (kW)  (kW) 
SVĚTLÍK 

B9,B10 RD BYDLENÍ 14 11,00 0,41 63,73 0,00 

 EL.VYTÁPĚNÍ 5 12,00 1,00 60,00 0,00 123,73

B8,B11,B12,B13,B14 RD BYDLENÍ 24 11,00 0,36 95,91 0,00 

 EL.VYTÁPĚNÍ 8 12,00 1,00 96,00 0,00 191,91

B15 RD BYDLENÍ 30 11,00 0,35 114,20 0,00 

 EL.VYTÁPĚNÍ 10 12,00 1,00 120,00 0,00 234,20

B1,B2,B3,B4,B7 RD BYDLENÍ 18 11,00 0,39 76,94 0,00 

 EL.VYTÁPĚNÍ 6 12,00 1,00 72,00 0,00 148,94

B5,B6 RD BYDLENÍ 35 11,00 0,34 129,06 0,00 

 EL.VYTÁPĚNÍ 12 12,00 1,00 144,00 0,00 273,06

SO1, SO2a, SO2b SMÍŠENÁ OBČ. VYST. 38 11,00 0,33 137,85 0,00 

  13 12,00 1,00 156,00 0,00 293,85

VS1 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 400,00 0,00 400,00

R1 REKREACE 32,00 0,00 32,00

Nárůst odběrů   1697,68 0,00 1697,68
Nárůst. stáv. odběrů    150,00 0,00 150,00
Nárůst. odběrů celkem    1847,68 0,00 1 848

ČERNÍKOV 

B 16 RD BYDLENÍ 30 11,00 0,35 114,20  

 EL.VYTÁPĚNÍ 10 12,00 1,00 120,00  234,20

Nárůst odběrů   234,20 0,00 234,20
Nárůst. stáv. odběrů    0,00 0,00 0,00
Nárůst. odběrů celkem    234,20 0,00 234

PASOVARY 

B 17 RD BYDLENÍ 34 11,00 0,34 126,11  

 EL.VYTÁPĚNÍ 12 12,00 1,00 144,00  270,11

Nárůst odběrů   270,11 0,00 270,11
Nárůst. stáv. odběrů    0,00 0,00 0,00
Nárůst. odběrů celkem    270,11 0,00 270

Výpočet proveden dle normy ČSN. Uvažováno i s vařením a pečením na el. sporácích, tzn. stupeň elektrizace 
„B“. Zhruba u 30% RD se uvažuje s elektrickým vytápěním tzn. stupeň elektrizace „C“ 

Zásobování plynem 
V řešeném území není plynofikováno. Do budoucna je nutná zásadní změna ve využívání paliv. Postupná 
náhrada na el. energii a alternativní zdroje (bioplyn, zkapalněný plyn, spalování dřevního odpadu, tepelná 
čerpadla v kombinaci s el. energií a kogenerační jednotky) přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. 
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Zásobování teplem 
V sídle Světlík včetně přilehlých částí se neuvažuje s plynovým vytápěním. Z tohoto důvodu je v nové 
výstavbě navrženo používání centrálních zdrojů tepla či alternativních zdrojů energie formou využití biomasy, 
tepelných čerpadel, solárních kolektorů. Jako výhodný zdroj vytápění se nyní jeví použití elektrického 
akumulačního a přímotopného elektrického vytápění v kombinaci s tepelnými čerpadly. Budou respektovány 
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování 
emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. 
Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie (vyjma větrných elektráren). Postupná 
náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. V území bude využíváno centrálních 
zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů energie formou využití biomasy, tepelných čerpadel, solárních 
kolektorů. 
 

ZDŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 

ÚP Světlík nevymezuje veřejně prospěšná opatření ani stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ani 
plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vymezuje veřejně prospěšné 
stavby – dopravní a technické infrastruktury a veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické 
stability.  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
KÓD ÚČEL A ZDŮVODNĚNÍ 

DI-1 
Vymezení dopravního koridoru pro místní komunikaci, která zajistí dopravní obsloužení nově 
navržených lokalit SO 1, SO 2a, SO 2b, VP 2 a R 1. Jedná se o stavbu veřejné dopravní 
infrastruktury - silniční  podporující rozvoj obce. 

TI-E1 
Návrh plochy pro trafostanici T6 včetně el. vedení VN 22kV. Bez zabezpečení ploch pro výstavbu 
nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení energetického 
příkonu el. energie. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-E2 
Návrh plochy pro trafostanici T7 včetně el. vedení VN 22kV. Bez zabezpečení ploch pro výstavbu 
nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení energetického 
příkonu el. energie. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-E3 
Návrh plochy pro trafostanici T8 včetně el. vedení VN 22kV. Bez zabezpečení ploch pro výstavbu 
nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení energetického 
příkonu el. energie. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-E4 
Návrh plochy pro trafostanici T9 včetně el. vedení VN 22kV. Bez zabezpečení ploch pro výstavbu 
nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení energetického 
příkonu el. energie. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-E5 
Návrh plochy pro trafostanici T10 včetně el. vedení VN 22kV. Bez zabezpečení ploch pro 
výstavbu nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení 
energetického příkonu el. energie. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce.

TI-VK1 

Návrh trasy pro vodovodní řad, kanalizaci jednotnou a kanalizaci dešťovou. Předpokládá se 
doplnění vodovodní sítě v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům. Návrh 
kanalizace v rámci odkanalizování nové i stávající zástavby a odvedení dešťových vod z nové 
i stávající zástavby. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-VK2 

Návrh trasy pro vodovodní řad a kanalizaci jednotnou. Předpokládá se doplnění vodovodní sítě 
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům. Návrh kanalizace v rámci 
odkanalizování nové i stávající zástavby. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující 
rozvoj obce. 

TI-VK3 

Návrh trasy pro vodovodní řad a kanalizaci jednotnou. Předpokládá se doplnění vodovodní sítě 
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům. Návrh kanalizace v rámci 
odkanalizování nové i stávající zástavby. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující 
rozvoj obce. 

TI-VK4 

Návrh trasy pro vodovodní řad a kanalizaci splaškovou. Předpokládá se doplnění vodovodní sítě 
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům. Návrh kanalizace v rámci 
odkanalizování nové i stávající zástavby. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující 
rozvoj obce. 

TI-K1 
Návrh trasy pro kanalizaci jednotnou. Návrh kanalizace v rámci odkanalizování nové zástavby. 
Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-K2 
Návrh trasy pro kanalizaci jednotnou. Návrh kanalizace v rámci odkanalizování nové zástavby. 
Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-K3 
Návrh trasy pro kanalizaci jednotnou a kanalizaci dešťovou. Návrh kanalizace v rámci 
odkanalizování nové zástavby a odvedení dešťových vod z nové zástavby. Stavba veřejné 
technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-V1 
Návrh trasy pro vodovodní řad a plochy pro vodní zdroj pitné vody.  Plocha pro navržený vodní 
zdroj pitné vody včetně souvisejícího vodovodního řadu, který bude spojovat vodní zdroj na 
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stávající vodojem. Odkud bude pitná voda dále rozvedena vodovodním řadem do zástavby. 
Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. 

TI-V2 
Návrh trasy pro vodovodní řad. Předpokládá se doplnění vodovodní sítě v rámci nové zástavby 
a k doposud nenapojeným objektům. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj 
obce. 

TI-V3 
Návrh trasy pro vodovodní řad. Předpokládá se doplnění vodovodní sítě v rámci nové zástavby 
a k doposud nenapojeným objektům. Stavba veřejné technické infrastruktury podporující rozvoj 
obce. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
KÓD ÚČEL A ZDŮVODNĚNÍ 

RBK 1 
Plocha stávajícího regionálního biokoridoru s označením RBK 47. Regionální biokoridor byl 
převzat z nadřazené dokumentace „ Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje“. Vymezením 
stávajícího koridoru jako VPO v ÚP Světlík je respektována dokumentace ZÚR JčK. 

RBK 2 
Plocha stávajícího regionálního biokoridoru s označením RBK 44. Regionální biokoridor byl 
převzat z nadřazené dokumentace „ Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje“. Vymezením 
stávajícího koridoru jako VPO v ÚP Světlík je respektována dokumentace ZÚR JčK. 

RBC 1 
Plocha stávajícího regionálního biocentra s označením RBC 596. Regionální biocentrum bylo 
převzato z nadřazené dokumentace „ Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje“. Vymezením 
stávajícího biocentra jako VPO v ÚP Světlík je respektována dokumentace ZÚR JčK. 

RBC 2 
Plocha stávajícího regionálního biocentra s označením RBC 597. Regionální biocentrum bylo 
převzato z nadřazené dokumentace „ Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje“. Vymezením 
stávajícího biocentra jako VPO v ÚP Světlík je respektována dokumentace ZÚR JčK. 

LBK 1 
Vymezení navrženého lokálního biokoridoru s označením LBK 7, který byl převzaté z Plánu 
územního systému ekologické stability – Světlík. Jedná se o veřejně prospěšné opatření udržující 
přírodní rovnováhu. 

 

RADONOVÁ PROBLEMATIKA  

Nutno respektovat ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) v platném znění. Orientační údaje jsou patrny z mapy radonového rizika 1: 50 000. 
Mapa radonového rizika z geologického podloží byla sestavena na základě výsledků Radonového programu 
České republiky, realizovaného od r. 1990 ve spolupráci s Meziresortní radonovou komisí ČR a Asociací 
Radonové Riziko, která sdružuje firmy, zabývající se měřením radonu v podloží a v objektech. 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. 
Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu 
zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu a svoz objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu 
recyklačních dvorů a mobilního sběru. Případné vznikající „černé skládky“ je nutno ihned likvidovat. 
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VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

ÚP Světlík nevymezuje žádné nové plochy pro dobývací prostory, chráněná ložisková území, ložiska 
nerostných surovin ani stará důlní díla a poddolovaná území. V jižní části katastrálního území Světlík se 
nachází ložisko nerostných surovin Světlík - Dolní Okolí č. 525610000. V severní části katastrálního území 
Dvořetín se nachází chráněné ložiskové území Černá v Pošumaví č. 21220000 a chráněné ložiskové území 
Šebanov č. 21380000. V severní části katastrálního území Světlík se nachází poddolované území Světlík - 
Svánkov č. 1584 a poddolované území Světlík č. 1607. V jižní části katastrálního území Pasovary se nachází 
poddolované území Pasovary 1 č. 1655 a poddolované území Pasovary 2 č. 4927. V severní části 
katastrálního území Dvořetín se nachází poddolované území Šebanov č. 1597. 
 

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A PRVKU ÚSES  

Cílovým stavem uspořádání krajiny je rovnováha mezi rozvojem území a zachováním stávajících důležitých 
hodnot. Území je členěno zejména na plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné), na plochy 
hospodářsky využívané (lesní a zemědělské plochy) a plochy přírodní.  
Stávající a navržený územní systém ekologické stability krajiny respektuje zákon č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny stanovený úkol vytvořit v řešeném území vzájemně propojený soubor přirozených  
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení 
územního systému ekologické stability patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti v obecné ochraně 
přírody a realizují ho společně orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Hlavním 
cílem je trvalé zajištění biodiverzity (biologické rozmanitosti) ve smyslu “Úmluvy o biologické rozmanitosti” 
k níž Česká republika přistoupila v roce 1994. 
Podle významu skladebných segmentů jsou územní systémy ekologické stability rozděleny do tří úrovní - 
nadregionální, regionální a lokální.  
Páteří systému ÚSES ve správním území obce Světlík jsou funkční regionální biokoridor RBK 44 Koukal-
Bliženecký les, regionální biokoridor RBK 47 Muckov - Suš, regionální biocentrum RBC 596 Muckov  
a regionální biocentrum RBC 597 Suš. Regionální biokoridory a biocentra byly do ÚP Světlík převzaty 
z nadřazené dokumentace „ Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje“. Regionální biokoridory a biocentra 
jsou v území doplněny o lokální biocentra a biokoridory. Celá síť lokálního ÚSES je převážně funkční. 
Nefunkční úseky jsou přecházející přes ornou půdu. Nefunkční úseky lokálního systému ÚSES a regionální 
biokoridory jsou řešeny jako veřejně prospěšná opatření, která povedou ke zvýšení ekologické stability 
v území. Cílem navrženého ÚSES je ochrana přírodních společenstev před intenzívní lidskou činností 
(odlesněním, odvodněním a regulacemi) i úprava některých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospo-
daření na některých pozemcích a případně i výsadby vhodné vegetace. Ve správním území se navrhuje 
lokální biokoridor LBK  7 U Strážné. 
 

CIVILNÍ OCHRANA 

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ. 
Obec Světlík není zařazena v „Povodňovém plánu obce s rozšířenou působností Český Krumlov“ a nemá 
ustavenou povodňovou komisi obce. 

ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ . 
Zóny havarijního plánování v obci nejsou. Z dalších mimořádných událostí vedených v havarijním plánu 
ihočeského kraje lze na teritoriu obce předpokládat : 

-sněhové kalamity (v dopravě) 
-epidemie u lidí 
-epizootie u hospodářského zvířectva 
-lesní požáry 

UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. 

1. Stálé úkryty v obci nejsou 

2. Improvizované úkryty v obci : 

Adresa úkrytu Kapacita  
Světlík č.p. 26 15 
Světlík 29 10 
Světlík 34 10 
Světlík 42 17 
Světlík 47 10 
Světlík 79 6 
Světlík 50 8 
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Světlík 3 10 
Světlík 2 15 
Světlík 6 17 
Světlík 8 8 
Světlík 10 8 
Světlík 11 10 
Světlík 12 50 
Světlík 13 50 
Světlík 22 10 
Světlík 9 10 
Světlík 23 10 
Světlík 24 10 
Světlík 76 8 
Světlík 84 8 
Světlík 86 8 
Světlík 1 60 
Světlík - statek 100 
Světlík 43 37 
Světlík 44 37 
Světlík - víceúčelové zařízení 100 
Světlík - fara 60 

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách, určené k ukrytí obyvatelstva. Je 
vhodné, aby obvodové zdivo IU mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných 
pro úpravu. V rámci úprav je zabezpečován zejména přívod vzduchu, utěsnění, zesílení únosnosti stropních 
konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu. 
Pro zajištění potřebného materiálu k budování improvizovaných úkrytů lze využít tyto místní zdroje materiálu : 

-pískovny,štěrkovny,kamenolomy, haldy 
-sklady stavebního materiálu 
-dřevo a jeho zpracování 
-automobilní a speciální technika 

EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ. 
S ubytováním evakuovaných obyvatel z ostatních míst Jihočeského kraje je v obci Světlík počítáno pro 
dočasné nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva z míst a prostorů okresu Český Krumlov ohroženého 
zvláštní povodní. Pro místní evakuaci využívat ubytovaných kapacit v obci či dočasné nouzové umístění do 
rodin. 

SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY A HUMANITÁRNÍ POMOC. 
Se zřízením skladu či úložištěm materiálu civilní ochrany není na území obce počítáno. Pro vybrané kategorie 
obyvatelstva (ve znění vyhl. č. 380/2002 Sb. § 17 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) bude 
skladován materiál centrálně ve skladu HZS Jč kraje ÚO Č. Krumlov a v případě potřeby rozvezen a vydán. 
Péčí městského nebo obecního úřadu bude v případě potřeby zřízeno a personálně naplněno zařízení CO k 
výdeji PIO. 
Se zřízením humanitární základy není v katastru obce počítáno. Materiální humanitární pomoc bude v případě 
potřeby poskytnuta s využitím přisunutého materiálu nebo poskytnutého místním obyvatelstvem nepostiženým 
mimořádnou událostí na základě výzev k poskytnutí věcné pomoci nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. 

VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A 
ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ OBCE. 
V obci Světlík se žádné nebezpečné látky nenacházejí ani se s jejich umístěním nepočítá. 

ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH 
ÚČINKŮ KONTAMINACE VZNIKLÝCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. 
Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 
mimořádnou událostí ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Likvidačními a obnovovacími 
pracemi pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Záchranné a likvidační práce 
provádějí složky integrovaného záchranného systému. V řešeném území lze po úpravách využít tyto stavby 
dotčené požadavky civilní ochrany : 

-stavby pro dekontaminaci osob 
-stavby pro dekontaminaci zvířat 
-stavby pro dekontaminaci oděvů 
-stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy 
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K ochraně osob před kontaminací nebezpečnými látkami, radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace 
látek skladovaných nebo přepravovaných na území katastru obce budou využívány přirozené ochranné 
vlastnosti staveb, budou prováděny úpravy proti pronikání kontaminantů do těchto staveb podle charakteru 
ohrožení a to v rámci organizačních opatření (uzavření a utěsnění otvorů, utěsnění větracích a jiných 
průduchů a prostupů všech instalací,vypnutí ventilace, přemístění osob apod.). Budovy budou opuštěny jen na 
pokyn velitele zásahu. 
Ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla bude prováděna především improvizovaným způsobem s využitím 
prostředků všeobecně dostupných v domácnostech, na pracovištích apod. Budou k tomu využívány 
jednoduché pomůcky (prostředky improvizované ochrany), které si občané připraví svépomocí a které 
omezeným způsobem nahrazují typové prostředky individuální ochrany. 
Ochrana zvířat bude spočívat zejména v organizačních opatřeních. Je možno provádět improvizované 
utěsnění stájových prostorů, okenních a dveřních otvorů. Opatření k ochraně zvířat se provádí 
improvizovaným způsobem s využitím místních prostředků. 

OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ. 
V obci Světlík se žádné nebezpečné látky nenacházejí ani se s jejich umístěním nepočítá. 

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou řešit v souladu s krizovým plánem 1.JVS Č.B. zabezpečujícím 
zásobování pitnou vodou území řešené obce. Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií řešit v 
souladu s krizovým plánem E.ON Č.Budějovice zabezpečujícím zásobování elektrickou energií území řešené 
obce. 
 

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

V ÚP jsou respektována všechna ochranná pásma vyskytující se v řešeném území a jsou zakreslena 
v Koordinačním výkresu.  

VODNÍ TOKY A PLOCHY 
Významný krajinný prvek ze zákona. 

PLOCHY LESNÍ 
Významný krajinný prvek ze zákona. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - RAŠELINIŠTĚ 
Významný krajinný prvek ze zákona.  

VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA 
Ochrana pozemků pro plnění funkcí lesa je zpracována podle zákona „O lesích“. Ochranné pásmo pozemků 
určených pro plnění funkcí lesa je 50 m od okraje lesa.  

OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA 
Ochranné pásmo hřbitova je 100 metrů od hranice hřbitova. Hřbitov se nachází v jižní části sídla u kostela sv. 
Jakuba Většího. 

PLOCHY ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 
Zpracování místního územního systému ekologické stability (místního ÚSES) je nástrojem s vysokým právním 
zabezpečením. Je povinným územně plánovacím podkladem. Zapracování do územního plánu je ÚSES 
v území trvale fixován. Plochy ÚSES vymezené biokoridory a biocentry jsou zakreslené v grafické části. 
V řešeném území prochází prvky ÚSES: Regionální biokoridor a biocentrum, lokální biocentrum a biokoridor. 

NATURA 2000 – EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA 
V jihozápadní část správního území Světlík se nachází v oblasti Natura 2000 – Evropsky významná lokalita 
Pláničský rybník Bobovec. 

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
V severozápadní části katastrálního území Světlík se nachází Přírodní rezervace Pláničský rybník. Toto 
zvláště chráněné území je zakresleno včetně ochranného pásma 50 m. 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 
Ve správním území v západní části katastrálního území Světlík se nachází Přírodní památka Rašeliniště 
Bobovec a Přírodní památka Kotlina pod Pleničským rybníkem. Toto zvláště chráněné území je zakresleno 
včetně ochranného pásma 50 m. 

PAMÁTNÝ STROM 
V severní části správního území obce Světlík v katastrálním území Velké Strážné se nachází památný strom 
Lípy srdčité. 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  
V řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky : 
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Číslo rejstříku Památka Katastrální území Část obce 
42092/3-1455 kostel sv. Jakuba Většího s farou Světlík Světlík 
46495/3-1456 kaple sv. Jana Nepomuckého Světlík Světlík 
27127/3-1458 boží muka Světlík Světlík 
30088/3-1457 boží muka Světlík Světlík 
47535/3-5856 kašna Světlík Světlík 
45556 / 3-1454 tvrz, zřícenina  Pasovany  Světlík 
47534/3-5855 venkovská usedlost Velké Strážné Světlík 

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších změn. Pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní 
památkové péči.  
Označení  Číslo rejstříku Název Kategorie Katastrální území 

1 32-23-14/7 Malé Strážné - zaniklá ves II Velké Strážné 
2 32-23-19/8 Trojaň - zaniklé tvrziště "U svaté Trojice" I Pasovary 
3 32-23-19/2 Pasovary I Pasovary 
4 32-23-18/4 Dvořetín II Dvořetín 
5 32-23-19/3 Velké Strážné II Velké Strážné 
6 32-23-18/7 Kramolín u Černé v Pošumaví II Dvořetín 
7 32-23-19/1 Světlík - intravilán. II Světlík 
8 32-23-19/4 Vysoká II Velké Strážné 
9 32-23-18/10 Svánkov II Světlík 
10 32-23-19/7 Štokov II Velké Strážné 
11 32-23-18/11 Bedřichov II Světlík 
12 32-23-24/6 Černíkov II Světlík 

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE 
Ochranné pásmo silnice II. třídy je 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastavěné území). Ochranné 
pásmo silnice III. třídy je 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastavěné území).  

OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ 
V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici II. a III. 
třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou 
případná protihluková opatření vybudována na náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice 
II/162 a III/1608. 

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK 
Podle Zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) platí §23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.  
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná 
pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy se rozumí 
prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich 
provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dotčena. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu: 
a)  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m, 
b) - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m, 
c) - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují  
o 1,0 m. 

OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ   
Uživatel území v blízkosti energetických venkovních vedení je omezován ve své činnosti ochrannými pásmy. 
Jsou dána novelizovaným Energetickým zákonem. U stávajících elektrického zařízení, vybudovaných před 
účinností tohoto zákona, zůstávají původní ochranná pásma: 22 kV = 10 m. 
U napětí od 1kV do 35kV včetně 1.vodiče bez izolace – 7 m. 
U napětí od 1kV do 35kV včetně 2.vodiče s izolací základní – 2 m. 
U napětí od 1kV do 35kV včetně 3.závěsná kabel. vedení – 1 m. 
Ochranné pásmo trafostanice činí 7 m od objektu, pro přílišný detail je zakresleno vč. trafostanice. 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídící, měřící  
a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách 
krajního kabelu. 
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Ochranné pásmo výrobny elektřiny (např.: fotovoltaická elektrárna) je vymezeno svislými rovinami vedenými 
ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny. 

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ 
Ochranné pásmo I. stupně zajišťuje přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo 
odběrného zařízení. 
- u vodárenských nádrží a nádrží, které slouží výhradně pro zásobování pitnou vodou, je stanoveno pro 

celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí. 
- u ostatních nádrží s vodárenským využitím - 100 m od odběrného zařízení  
- u vodních toků s jezovým vzdutím je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do 

vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 100 m;  
- u vodních toků bez jezového vzdutí je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá nad místem odběru do 

vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 50 m;  
- u zdrojů podzemní vody - 10 m od odběrného zařízení  
- v ostatních případech pak individuálně  

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE II. STUPNĚ 
Ochranné pásmo II. stupně zajišťuje ochranu vodního zdroje v územích, která stanoví vodoprávní úřad. Vždy 
musí ležet vně ochranného pásma I. stupně.  

KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ 
Řešeným územím prochází komunikační vedení, jehož ochranné pásmo činí 1,5 m od osy, pro přílišný detail 
je zakresleno vč. kabelu.  

RADIOKOMUNIKACE 
Řešeným územím procházejí radioreléové paprsky včetně radiokomunikačního zařízení, jejichž trasy jsou 
naznačeny v grafické části.  

LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN  
V jižní části katastrálního území Světlík se nachází ložisko nerostných surovin Světlík - Dolní Okolí 
s označením č. 525610000. V součastné době na území ložiska dochází k povrchové těžbě suroviny 
technické zeminy. 

CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ  
V severní části katastrálního území Dvořetín se nachází chráněné ložiskové území Černá v Pošumaví 
s označením č. 21220000. Surovina v chráněném ložiskovém území Černá v Pošumaví je stavební kámen 
vápenec. Chráněné ložiskové území Šebanov s označením č. 21380000. Surovina v chráněném ložiskovém 
území Šebanov je kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. 

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ 
V severní části katastrálního území Světlík se nachází poddolované území Světlík - Svánkov s označením  
č. 1584. Poddolované území Světlík s označením č.1607. V jižní části katastrálního území Pasovary se 
nachází poddolované území Pasovary 1 s označením č. 1655. Poddolované území Pasovary 2 s označením 
č. 4927. V severní části katastrálního území Dvořetín se nachází poddolované území Šebanov s označením  
č. 1597. 

PLOCHY MELIOROVANÉ 
Některé plochy určené pro výstavbu jsou z části meliorované. Meliorace je soubor různorodých opatření 
vedoucích ke zlepšení půd, které jsou přirozeně málo úrodné nebo u kterých došlo v důsledku nevhodných 
zásahů či působením vnějších činitelů ke snížení jejich produkční schopnosti. Meliorací může být například 
odvodnění zamokřené půdy nebo naopak zavlažování půd s nedostatkem vláhy, vápnění silně kyselých půd či 
vylehčování těžkých půd.), je nutné před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby 
nedocházelo k narušení jeho funkčnosti (viz. grafická část – výkres předpokládaných záborů ZPF). 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND S I. A II. TŘÍDOU OCHRANY 
V řešeném území se nachází zemědělský půdní fond s I. a II. třídou ochrany (viz. grafická část – výkres 
předpokládaných záborů ZPF). Do I. a II. třídy ZPF jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které jsou 
s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. Plánovanou zástavbu je nezbytné na těchto 
plochách podrobně zdůvodnit viz. Kapitola e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na ZPF a PUPFL. 

h) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno 
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. 
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno 
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Podle zjišťovací řízení provedeného Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor životního prostředí podle § 
10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nebude 
návrh ÚP Světlík posuzován podle uvedeného zákona.  
Vlivem řešení ÚP Světlík lze konstatovat, že v  území zlepší podmínky pro hospodářský rozvoj a rozvoj 
technické infrastruktury. Životní prostředí, při respektování limitů a podmínek využití území a hospodaření, 
nebude trvale narušeno a naopak lze předpokládat kultivaci stávající kulturní krajiny. Sociální soudržnost 
nebude vlivem řešení návrhu ÚP narušena, protože nepřináší žádná velká a neřešitelná rizika v oblasti 
sociální soudržnosti obyvatelstva v řešeném území. Dále je možné konstatovat, že všechny návrhy mají za cíl 
v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou  
i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění 
udržitelného rozvoje území. 

i) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na ZPF a PUPFL 

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE  LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE 
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem územního plánu k zastavění (zastavitelné plochy), 
zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur 
v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.  

INVESTICE DO PŮDY  
V řešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodnění pozemků. V návrhu ÚP nebudou v zásadě 
ovlivněny hydrologické poměry. 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 
Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou 
kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy 
ochrany zemědělské půdy.  
Příklad kódu BPEJ : 7.34.21 – 7 klimatický region, 34 hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, 
subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu 
v půdě, 21 číselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice půdy 

PŮDNÍ JEDNOTKY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

34 
Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách,  
rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však 
v mírně chladném klimatickém regionu 

36 
Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální  
mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou 
skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu 

37 
Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných  
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až  
středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách 

50 
Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které  
nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření 

64 
Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, 
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až 
velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

67 
Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí 
a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, 
zaplavované, těžko odvodnitelné 

69 
Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, 
převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků 

73 
Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,  
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem  svahových pramenišť, 
středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité 

74 
Pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje  
akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející  
se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé 
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75 
Kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy dolních částí svahů, 
zamokření výraznější než u HPJ 74, obtížně vymezitelné přechody, na deluviích hornin a 
svahovinách, až středně skeletovité 

CHARAKTERISTIKA TŘÍD OCHRANY 
I. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 

převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 
zastavitelné. 

III. Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční 
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou 
výstavbu. 

IV. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V.  Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují 
především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy 
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 
Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území  
a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní 
jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona O ochraně 
ZPF ve znění pozdějších předpisů.  
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ   
PODLE KULTURY 
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k.ú. Světlík 

B 1 Plocha bydlení 0,48 
Trvalý travní porost 
Zahrada 

0,48 0 
0,40 
0,08 

0 9.73.11 V 0,48 

B 2 Plocha bydlení 1,25 Trvalý travní porost 1,25 0 1,25 0 9.73.11 V 1,25 

B 3 Plocha bydlení 0,19 Ostatní plocha 0 0 0 0,19 - - - 

B 4 Plocha bydlení 0,12 Ostatní plocha 0 0 0 0,12 - - - 

0,62 
Trvalý travní porost 
Orná půda 
Ostatní plocha 

0,56 0 
0,35 
0,21 

 

 
 

0,06 
9.36.24 III 0,56 

B 5 Plocha bydlení + VP 

4,07 
Trvalý travní porost 
Ostatní plocha 

3,91 0 
3,91 

 
 

0,16 
9.36.24 III 3,91 

0,33 
Trvalý travní porost 
Orná půda 

0,33 0 
0,03 
0,30 

0 9.36.24 III 0,33 
B 6 Plocha bydlení  

0,25 
Trvalý travní porost 
Ostatní plocha 

0,22 0 
0,22 

 
 

0,03 
9.36.24 III 0,22 

B 7 Plocha bydlení 0,39 
Zahrada 
Ostatní plocha 

0,05 0 
0,05 

 
 

0,34 
9.36.24 III 0,05 

B 8 Plocha bydlení 0,73 Ostatní plocha 0 0 0 0,73 - - - 

B 9 Plocha bydlení 0,54 Trvalý travní porost 0,54 0 0,54 0 9.36.21 I 0,54 

0,44 Ostatní plocha 0 0 0 0,44 - - - 
B 10 Plocha bydlení 

0,78 Ostatní plocha 0 0 0 0,78 - - - 

B 11 Plocha bydlení 0,18 Ostatní plocha 0 0 0 0,18 - - - 

B 12 Plocha bydlení + VP 0,41 Ostatní plocha 0 0 0 0,41 - - - 

0,38 Ostatní plocha 0 0 0 0,38 - - - 
B 13 Plocha bydlení 

0,43 Ostatní plocha 0 0 0 0,43 - - - 

B 14 Plocha bydlení 0,23 
Orná půda 
Ostatní plocha 

0,09 0 
0,09 

 
 

0,14 
9.36.54 V 0,09 
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VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ   
PODLE KULTURY 
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B 15 Plocha bydlení 3,43 Trvalý travní porost 3,43 0 3,43 0 
9.36.31 
9.36.41 

II 
IV 

0,04 
3,39 

B 16 Plocha bydlení + VP 5,61 Ostatní plocha 0 0 0 5,61 - - - 

0,49 Ostatní plocha 0 0 0 0,49 - - - 
SO 1 Plocha smíšená obytná 

3,39 
Trvalý travní porost 
Ostatní plocha 

0,30 0 0,30 3,09 9,36,54 V 0,30 

SO 2a Plocha smíšená obytná + VP 1,35 Ostatní plocha 0 0 0 1,35 - - - 

SO 2b Plocha smíšená obytná 1,18 Ostatní plocha 0 0 0 1,18 - - - 

R 2 Plocha rekreace 3,23 Ostatní plocha 0 0 0 3,23 - - - 

VP 1 Plocha veřejného prostranství 0,46 
Trvalý travní porost 
Ostatní plocha 

0,46 0 0,46 0 9.73.11 V 0,46 

2,52 
Trvalý travní porost 
Ostatní plcha 

0,13 0 
0,13 

 
2,39 9.75.41 V 0,13 

VP 2 Plocha veřejného prostranství 
0,18 Trvalý travní porost 0,18 0 0,18 0 9.75.41 V 0,18 

VP 3 Plocha veřejného prostranství 0,09 
Orná půda 
Ostatní plocha 

0,03 0 0,03 0,06 9.75.41 V 0,03 

VP 4 Plocha veřejného prostranství 1,44 
Trvalý travní porost 
Ostatní plocha 

1,11 0 
1,11 

 
 

0,33 

9.36.31 
9.36.41 
9.75.41 

II 
IV 
V 

0,07 
0,83 
0,21 

VP 5 Plocha veřejného prostranství 0,23 
Orná půda 
Ostatní plocha 

0,14 0 
0,14 

 
 

0,09 
9.36.24 III 0,14 

VP 6 Plocha veřejného prostranství 0,76 Ostatní plocha 0 0 0 0,76 - - - 

VP 7 Plocha veřejného prostranství 0,08 Ostatní plocha 0 0 0 0,08 - - - 

VS 1 Plocha skladování a výroby+VP 7,35 Trvalý travní porost 7,35 0 7,35 0 9.64.11 III 7,35 

0,22 Trvalý travní porost 0,22 0 0,22 0 9.73.11 V 0,22 
DS 1 Plocha dopravní infrastruktury 

0,44 
Trvalý travní porost 
Ostatní plocha 

0,04 0 
0,04 

 
 

0,40 
9.73.11 V 0,04 

DS 2 Plocha dopravní infrastruktury 0,11 Ostatní plocha 0 0 0 0,11 - - - 
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VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ   
PODLE KULTURY 
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0,38 Ostatní plocha 0 0 0 0,38 - - - 
DS 3 Plocha dopravní infrastruktury 

0,60 Ostatní plocha 0 0 0 0,60 - - - 

0,06 Ostatní plocha 0 0 0 0,06 - - - 
DS 4 Plocha dopravní infrastruktury 

0,12 Ostatní plocha 0 0 0 0,12 - - - 

DS 5 Plocha dopravní infrastruktury 0,17 
Trvalý travní porost 
Orná půda 
Ostatní plocha 

0,16 0 
0,11 
0,05 

 
0,01 9.36.24 III 0,16 

TI 1 Plocha technické infrastruktury 0,71 Ostatní plocha 0 0 0 0,71 - - - 

TI 2 Plocha technické infrastruktury 0,05 Trvalý travní porost 0,05 0 0,05 0 9.36.24 III 0,05 

k.ú. Pasovary 

B 17 Plocha bydlení + VP 4,99 Ostatní plocha 0 0 0 4,99 - - - 

Celkem 51,46 - 21,03 0 21,03 30,43 - - 21,03 
        

  Zábor ploch byl již vyhodnocen  
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ZÁBORY  PŮDY PODLE TŘÍD OCHRANY - CELKEM  

TŘÍDA OCHRANY ZÁBOR V HA ZÁBOR V % 

I. - 0,54 - 2,57 

II. - 0,11 - 0,52 

III. 1,24 11,53 5,89 54,83 

IV. - 4,22 - 20,07 

V. 0,17 3,22 0,82 15,30 

Celkem 1,41 19,62 6,71 93,29 

CELKEM 21,03 100 
 

Nezemědělská půda 30,43 - 

ZÁBORY PŮDY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ CELKEM  

FUNKČNÍ VYUŽITÍ ZÁBOR ZPF CELKEM V HA ZÁBOR ZPF V % 

Plocha bydlení 0,89 9,97 4,23 47,41 

Plocha smíšená obytná - 0,30 - 1,43 

Plocha rekreace - - - - 

Plocha veřejného prostranství 0,27 1,78 1,29 8,46 

Plocha výroby a skladování - 7,35 - 34,94 

Plocha technické infrastruktury 0,05 - 0,24 - 

Plocha dopravní infrastruktury - 
silniční 

0,20 0,22 0,95 1,05 

Celkem 1,41 19,62 6,71 93,29 

CELKEM 21,03 100 

ZDŮVODNĚNÍ  
Územní plán Světlík respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Územní plán Dub si klade za cíl zabezpečení rozvoje všech 
funkčních složek v souladu s krajinnými uspořádáním v konkrétních terénních podmínkách.  
 
Lokalita B 1 : Návrh plochy bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na 

zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se nachází na půdě s V. třídou ochrany. Na 
půdě s velmi nízkou produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro 
nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí 
ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít 
negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita B 2 : Návrh plochy bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se nachází na půdě s V. třídou ochrany. Na 
půdě s velmi nízkou produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro 
nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí 
ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít 
negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita B 3 : Návrh plochy bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 4 : Návrh plochy bydlení – severně od sídla Světlík. Lokalita se nachází na 
nezemědělské půdě. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné 
zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní 
důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 5 : Návrh plochy bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. Lokalita se částečně nachází na nezemědělské půdě a na půdě 
s III. třídou ochrany. Na půdě s průměrnou produkční schopností, které je možno 
v územním plánování využít pro výstavbu. Lokalita již byla z převážné části 
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vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita B 6 : Návrh plochy bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. Lokalita se částečně nachází na nezemědělské půdě a na půdě 
s III. třídou ochrany. Na půdě s průměrnou produkční schopností, které je možno 
v územním plánování využít pro výstavbu. Lokalita již byla z převážné části 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 7 : Návrh plochy bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. Lokalita se z velké části nachází na nezemědělské půdě a na 
půdě s III. třídou ochrany. Na půdě s průměrnou produkční schopností, které je 
možno v územním plánování využít pro výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena 
v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD 
by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita B 8 : Návrh plochy bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 9 : Návrh plochy bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území. Lokalita se nachází na půdě s I. třídou ochrany. Na bonitně nejcennější 
půdě, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně. 
Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné 
plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky 
pozemků. 

Lokalita B 10 : Návrh plochy bydlení – jižně od sídla Světlík. Lokalita se nachází na 
nezemědělské půdě. Lokalita již byla částečně vyhodnocena v předchozí ÚPD. 
Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít 
negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 11 : Návrh plochy bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku mezi 
zastavěným územím. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě.  

Lokalita B 12 : Návrh plochy bydlení + VP – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku 
mezi zastavěným územím. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již 
byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 13 : Návrh plochy bydlení – u jižní hranice sídla Světlík. Lokalita navazuje na 
navrženou lokalitu B 12. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již 
byla z části vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy 
dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 14 : Návrh plochy bydlení – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na zastavěné 
území sídla Světlík. Lokalita se částečně nachází na nezemědělské půdě a na půdě 
s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou produkční schopností. Z tohoto důvodu 
je vhodná pro nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena 
v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD 
by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita B 15 : Návrh plochy bydlení – u severní části sídla Světlík. Lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se nachází na půdě s II. třídou ochrany, na 
půdě s nadprůměrnou produkční schopností, která je jen podmíněně zastavitelná,  
a na půdě se IV. třídou ochrany. Na půdě s převážně podprůměrnou produkční 
schopností zcela využitelnou pro výstavbu. V lokalitě dojde pouze k minimálnímu 
záboru ZPF s II. třídou ochrany. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. 
Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít 
negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita B 16 : Návrh plochy bydlení – jižně od sídla Světlík. Lokalita se nachází v již zaniklé 
osadě Černíkov. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla 
vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí 
vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita B 17 : Návrh plochy bydlení severovýchodně od sídla Světlík. Lokalita se nachází v již 
zaniklé osadě Pasovary. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již 
byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 
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Lokalita SO 1 : Návrh plochy smíšené obytné – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje 
na zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se z převážné části nachází na 
nezemědělské půdě a na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou 
produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. 
výstavbu. Lokalita již byla z převážné části vyhodnocena v předchozí ÚPD. 
Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít 
negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita SO 2a : Návrh plochy smíšené obytné + VP – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje 
na navrženou lokalitu SO 1 a R 2. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. 
Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné 
plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky 
pozemků. 

Lokalita SO 2b : Návrh plochy smíšené obytné + VP – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje 
na navrženou lokalitu SO 1 a R 2. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. 
Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné 
plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky 
pozemků. 

Lokalita R 1 : Návrh plochy rekreace – východně od sídla Světlík. Lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita 
již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita VP 1 : Návrh plochy veřejných prostranství – u severní části sídla Světlík. Lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se nachází na půdě s V. třídou 
ochrany. Na půdě s velmi nízkou produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná 
pro nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí 
ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít 
negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita VP 2 : Návrh plochy veřejných prostranství – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje 
na zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se z převážné části nachází na 
nezemědělské půdě a dále pak na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou 
produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. 
výstavbu. Část lokality již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení 
zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na 
vlastníky pozemků. 

Lokalita VP 3 : Návrh plochy veřejných prostranství – u jižní části sídla Světlík. Lokalita navazuje 
na zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se z převážné části nachází na 
nezemědělské půdě a dále pak na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou 
produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. 
výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení 
zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na 
vlastníky pozemků. 

Lokalita VP 4 : Návrh plochy veřejných prostranství – u severní části sídla Světlík. Lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se nachází na nezemědělské 
půdě a na půdě s II. třídou ochrany, na půdě s nadprůměrnou produkční schopností, 
která je jen podmíněně zastavitelná. Dále se nachází na půdě se IV. třídou ochrany, 
na půdě s převážně podprůměrnou produkční schopností zcela využitelnou pro 
výstavbu, a na půdě s V. třídou ochrany. Na půdě s velmi nízkou produkční 
schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro nezemědělské účely resp. výstavbu. 
V lokalitě dojde pouze k minimálnímu záboru ZPF s II. třídou ochrany. Lokalita již 
byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle 
předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita VP 5 : Návrh plochy veřejných prostranství – u severní části sídla Světlík. Lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík. Lokalita se nachází na nezemědělské 
půdě a na půdě s III. třídou ochrany, na půdě s průměrnou produkční schopností  
a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro 
případnou výstavbu. 

Lokalita VP 6 : Návrh plochy veřejných prostranství – u jižní části sídla Světlík. Lokalita se 
nachází na nezemědělské půdě. 
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Lokalita VP 7 : Návrh plochy veřejných prostranství – v jižní části zastavěného území sídla 
Světlík. Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. 

Lokalita VS 1 : Návrh plochy výroby a skladování + VP – jižně od sídla Světlík. Lokalita se 
nachází na půdě s III. třídou ochrany, na půdě s průměrnou produkční schopností a 
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro 
případnou výstavbu. Lokalita již byla vyhodnocena v předchozí ÚPD. Případné 
zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD by mohlo mít negativní 
důsledky na vlastníky pozemků. 

Lokalita DS 1 : Návrh plochy dopravní infrastruktury - silniční – u severní části sídla Světlík. 
Lokalita se částečně nachází na nezemědělské půdě a na půdě s V. třídou ochrany. 
Na půdě s velmi nízkou produkční schopností. Z tohoto důvodu je vhodná pro 
nezemědělské účely resp. výstavbu. Lokalita již byla z části vyhodnocena 
v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD 
by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita DS 2 : Návrh plochy dopravní infrastruktury - silniční – u jižní části sídla Světlík. 
Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. 

Lokalita DS 3 : Návrh plochy dopravní infrastruktury - silniční – u východní části sídla Světlík. 
Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla z části vyhodnocena 
v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD 
by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita DS 4 : Návrh plochy dopravní infrastruktury - silniční – u jižní části sídla Světlík. 
Lokalita se nachází na nezemědělské půdě. Lokalita již byla z části vyhodnocena 
v předchozí ÚPD. Případné zrušení zastavitelné plochy dle předchozí vydané ÚPD 
by mohlo mít negativní důsledky na vlastníky pozemků.  

Lokalita DS 5 : Návrh plochy dopravní infrastruktury - silniční – Lokalita se částečně nachází na 
nezemědělské půdě a na půdě s III. třídou ochrany. Na půdě s průměrnou 
produkční schopností, které je možno v územním plánování využít pro výstavbu. 

Lokalita TI 1 : Návrh plochy technické infrastruktury – u východní sídla Světlík. Lokalita je 
rozprostřena okolo stávající čistírny odpadních vod. Lokalita se nachází na 
nezemědělské půdě. 

Lokalita TI 2 : Návrh plochy technické infrastruktury – západně od sídla Světlík. V lokalitě je 
uvažováno s vybudováním alternativního vodního zdroje. Lokalita se nachází na 
půdě s III. třídou ochrany. Na půdě s průměrnou produkční schopností, které je 
možno v územním plánování využít pro výstavbu. 

ZÁVĚR 
V ÚP Světlík byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Byl kladen důraz na 
maximální využití pozemků v zastavěném území sídelního útvaru, proluk a nedostatečně využívaných 
pozemků. V případech kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona  
O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. 
 
PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Řešené území se vyznačuje jako celek průměrnou lesnatostí celkové plochy. Součastná druhová skladba  
a struktura lesních porostů je oproti původní do značné míry změněna, a původní dřeviny se v lesních 
porostech vyskytují převážně pouze jako malá příměs. Rozptýlená dřevinná vegetace (liniová, plošná, 
doprovodná břehová apod.) se v řešeném území vyskytuje v mírně nadprůměrném množství. Průměrná 
druhová skladba dřevin a celkově nízké zastoupení listnáčů ukazují na dřevinnou skladbu vzdálenou 
přirozené, což se nepříznivě projevuje na ekostabilizační funkci lesních porostů v řešeném území. Cílovým 
úkolem pro další decenia je zvyšování podílu původních, především listnatých dřevin v lesních porostech 
všech věkových skupin a zvýšení odolnosti porostů. Maximální ochranu je nutné věnovat lesním porostům  
v prvcích ÚSES. Při obnově porostů by samozřejmě neměly být používány dřeviny nepůvodní (například 
modřín - ten používat výjimečně pouze pro potřeby zvyšování stability porostů). Je na lesních hospodářích 
upravit hospodářské plány v souladu s doporučeními a respektovat tak zkvalitnění životního prostředí. 
V ÚP Světlík není uvažováno se záborem ploch určených k plnění funkcí lesa. Pouze je uvažováno se 
stavbami, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Jedná se o lokality s označením B 14, SO 2b  
a R 1. 
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j) úprava dokumentace na základě uplatněných námitek 
a připomínek 

Žádné námitky ani připomínky k návrhu nebyly vzneseny. 

k) vyhodnocení připomínek   
1. Připomínka Povodí Vltavy, s.p.: 

Nově zastavitelná území přednostně řešit oddílnou kanalizací s napojením splaškových vod na ČOV. 

Rozhodnutí:  připomínce se VYHOVUJE. 

OIdůvodnění: Připomínka je plně v souladu s koncepcí odkanalizování, upřesňuje způsob odkanalizování 
zastavitelných ploch. 

l) rozhodnutí o námitce, včetně odůvodnění rozhodnutí 
o námitce   

Bude doplněno až po veřejném jednání. 

m) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 
k němu připojené grafické části 

1. Dokumentace odůvodnění ÚP Světlík obsahuje v originálním vyhotovení 35 listů textové části - strany 
23 až 57 tohoto opatření obecné povahy. 

2. Grafická část odůvodnění ÚP Světlík je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha 
č. 2 a obsahuje celkem 3 výkresy. 

SEZNAM PŘÍLOH - ODŮVODNĚNÍ: 
4. Koordinační výkres     1 : 5 000 
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000 
6. Výkres širších vztahů     1 : 50 000 

POUČENÍ :  
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.  

UPOZORNĚNÍ: 

Územní plán Světlík je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložen na Obecním úřadu Světlík, 
včetně dokladů o jeho pořizování; opatřen záznamem o účinnosti je poskytnut stavebnímu úřadu a odboru 
územního plánování Městského úřadu Český Krumlov, Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru 
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.  
Údaje o vydaném Územním plánu Světlík a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její 
dokladové části  možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na www 
stránkách obce Světlík http://www.obecsvetlik.cz/ 

………………………………………     ……………………………………… 
Michal Záhorák       Jitka Sojková 
starosta obce       místostarosta obce               

 


