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1a) Vymezení zastavěného území
Území obce zaujímá celkovou rozlohu 1 222 ha, tvoří je 1 katastrální území – Běleč u
Mladé Vožice a 3 místní části: Běleč, Bzová, Elbančice.
Zastavěné území
Vymezení zastavěného území je vymezeno ke dni 13. 8. 2012 do aktuální mapy katastru
nemovitostí.
Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:
1. a
výkres základního členění území
1. b
hlavní výkres
2. a
koordinační výkres
2. c
vyhodnocení záborů ZPF

1b

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce:
Obec bude rozvíjena jako soustava samostatných sídel - místních části Běleč, Bzová a
Elbančice.
Místní části obce dále doplňují stávající samostatná sídla a objekty. Jedná se o soustavu
objektů panství Šelmberk - hrad, hájovnu, statek a mlýn, dále pak skupina chat pod Husí horou,
židovský hřbitov a solitérní obytné stavení u bažantnice.
Rozvoj obce bude respektovat současné urbanistické a prostorové uspořádání území charakteristický architektonický výraz obce v otevřené krajině, charakteristické hmotové uspořádání
objektů a jejich funkčních skupin. Zastavěné území a případné zastavitelné plochy jednotlivých
místních částí vytvářejí vždy kompaktní urbanizovaný útvar.
Zastavitelné plochy nezasahují do OP lesa – vzdálenosti 50 m od okraje lesa..
Územní plán respektuje stávající uspořádání objektů a jejich funkční využití
Místní část Běleč je navržena jako residenční sídelní útvar tvořený objekty stávajícího
venkovského bydlení ( zemědělské statky ) s možností výstavby rodinných domů městského typu, kdy
užívání domů není vázáno na hospodářské využití pozemku.
Místní část Bzová je navržena jako residenční útvar s možností dalšího rozvoje
prostřednictvím ploch pro bydlení a výrobu.
Místní část Elbančice je ponechána jako soustava objektů původního zámku a podporujících
venkovských stavení.
Z hlediska sousedících urbanistických jednotek nejsou na řešení územního plánu kladeny
žádné požadavky.
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Základními hodnotami řešeného území jsou:
Krajinné hodnoty:
lesní masiv se zříceninou hradu Šelmberk,
lesní masiv Husí hora,
údolnice Bělečského potoka
zemědělská krajina se spontánními skupinami zeleně
kompaktní zalesnění na východním okraji řešeného území
Sídelní a kulturní hodnoty:
kompaktní prostor návsi v Bělči
náves v Bzové
zámek a parkový prostor Elbančice
zřícenina hradu Šelmberk a související solitérní objekty – hájovna, statek, mlýn
židovský hřbitov
Komunikační hodnoty
páteřní komunikace – silnice II/137,
propojení silnic II/124 a II/137 místní komunikací do Bělče
Základní hodnoty obce budou chráněny a rozvíjeny takto:
Krajinné hodnoty:
Nejsou návrhem územního plánu dotčeny, posílena je jejich ochrana umístěním prvků
ekologické stability.
Přírodní dominanty nejsou urbanizovány, lesní masiv ve východní části obce ( včetně m.č.
Elbančice ) jsou ponechány beze změny.
Údolnice Bělečského potoka je zachována, přírodní prvek je posílen veřejnou zelení
v prostoru m.č. Bzová.
Zemědělská krajina, poměr orné půdy a ostatní zeleně není změněn, charakteristické
spontánní skupiny zeleně nejsou dotčeny.
Sídelní a kulturní hodnoty:
Sídelní struktura místních částí není návrhem územního plánu dotčena. Rozvojové plochy
přirozeně navazují na stávající sídelní strukturu.
Prostor hradu Šelmberk je ponechán ve stávajícím stavu, dtto židovský hřbitov.
Komunikační hodnoty:
Posílena je trasa silnice II/137, trasa je převedena přes m.č. Bzová podle připravených
záměrů.
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1c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce
V řešeném území se budou samostatně rozvíjet místní části Běleč a Bzová. Vzájemným
komunikačním propojením bude nová trasa silnice II/137, vrácená do původní trasy přes Bzovou,
nikoliv přes Elbančice.
Místní část Elbančice a ostatní solitérní stavby či jejich skupiny v krajině nebudou dále
rozvíjeny.
V místních částech Běleč, Bzová a Elbančice bude zachována celistvost a uspořádání
původní zástavby v jádrových plochách. Zachovány budou i areály zemědělské prvovýroby, doplněné
poměrnou plochou pro jejich další rozvoj. V místních částech Běleč a Bzová je navržen klidový prostor
veřejné zeleně, určený pro denní relaxaci obyvatel.
Místní části Běleč i Bzová jsou doplněny o splaškovou kanalizaci a posice samostatných
objektů ČOV.
Na silnici II/137 je vymezena rezervní plocha pro umístění křižovatky a nové vedení silnice
II/137 přes Bzovou. Přesná trasa bude respektovat zájmy ochrany přírody z hlediska zachování
hodnoty údolnice Bělečského potoka a stromořadí podél silnice Běleč – Elbančice.
Místní část Běleč
Akceptována je trasa silnice II/137 přes centrální část obce. Kompenzace vlivu dopravy
možná jejím zpomalením na obou koncích obce technickým opatřením.
Rozvoj obce – nové plochy pro bydlení posunují těžiště pohybu obyvatel jižním směrem,
přičemž navrhovaná zástavba v jižním oblouku propojuje obec a vytváří variantu bezpečného pohybu
mimo silnici II/137. Tato část obce je doplněna o veřejnou zeleň, která odděluje residenční část obce
od funkčního areálu zemědělské prvovýroby.
Na areál zemědělské prvovýroby navazuje rozvojová plocha umožňujíc jeho další rozšíření.
Místní část Bzová
Návrh akceptuje excentrickou posici Bzové vůči silniční síti. Silnice rovněž odděluje
residenční část obce od areálu zemědělské prvovýroby. Tento systém je v principu zachován.
Umístěním rozvojových ploch pro bydlení je těžiště pohybu obyvatel posunuto dále od silnice, místní
doprava je proto přivedena do veřejného prostoru uvnitř obce. Místní částí Bzová prochází Bělečský
potok, jeho funkce jako lokálního ÚSES je zachována a podpořena veřejnou zelení.
Rozvoj areálu zemědělské prvovýroby umožňuje nová zastavitelná plocha, umístěná vně vůči
residenčním plochám.
Ostatní území, krajina
Rozsah urbanizace zbylé části území se nemění, do zemědělských ploch jsou vloženy nové
trasy místních komunikací, umožňující optimální správu a údržbu krajiny z hlediska vlastnických
vztahů a hospodaření se zemědělským a lesním půdním fondem.
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Vymezení zastavitelných ploch
Místní část Běleč:
orientační
podmínka zpracování
kapacita RD/obyvatelé
ÚS/RP

ozn

výměra (ha)

funkce

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

1,6405
1,9800
0,3597
0,5503
1,5938
0,2528
0,1605

plochy bydlení
10 RD/ 30 obyvatel
plochy bydlení
16 RD/ 48 obyvatel
plochy bydlení
2 RD/ 6 obyvatel
plochy technické infrastruktury
plochy výroby a skladování - zemědělské
plochy bydlení
1 RD/ 3 obyvatelé
plochy bydlení
2 RD/ 6 obyvatel

Sídelní zeleň Běleč
0,9580
0,4790

ne/ne
ne/ne
ne/ne
ne/ne
ne/ne
ne/ne

veřejná zeleň
veřejná zeleň

Prostor pro umístění křižovatky
3,6330
plochy dopravní infrastruktury - silniční
Místní část Bzová:
orientační
kapacita/obyvatel

ozn

výměra (ha)

funkce

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

0,9008
0,5112
1,3953
0,6376
0,2565
0,0208
0,0917

plochy bydlení
8 RD/ 24 obyvatel
plochy bydlení
5 RD/ 15 obyvatel
plochy výroby a skladování
plochy bydlení
3 RD/ 9 obyvatel
plochy bydlení
2 RD/ 6 obyvatel
plochy technické infrastruktury
plochy bydlení
1 RD/ 3 obyvatelé

Sídelní zeleň Bzová
0,8739

podmínka zpracování
ÚS/RP
ne/ne
ne/ne
ne/ne
ne/ne
ne/ne
ne/ne
ne/ne

veřejná zeleň

Systém sídelní zeleně
Sídelní zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách:
Sídelní zeleň je definována jako přípustná funkce definovaných ploch s rozdílným způsobem
využití. Numerický podíl sídelní zeleně v takto definovaných plochách není stanoven.
Samostatnou funkční plochou představují veřejná prostranství – veřejná zeleň.
Zahrady stávajících domů v zastavěném území jsou hodnoceny jako plochy zastavitelné
s možností výstavby dle podmínek uspořádání území.
Zeleň v nezastavěném území
Zeleň je tvořena soustavou ploch s rozdílným způsobem využití v členění na plochy lesní,
plochy zemědělské ( orná půda, trvalý travní porost, zahrady ) a plochy přírodní specifické – zde jsou
zachyceny zejména plochy ostatní v podrobném vymezení v případech, kdy plochy představují
spontánní zeleň, kterou lze považovat za VKP ze zákona z hlediska ochrany přírody. Plochy přírodní
– specifické vytvářejí rovněž kostru ekologické stability krajiny.
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1d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení
včetně podmínek pro jejich umísťování
Dopravní infrastruktura
Silniční síť
Územím prochází trasa silnice II/137, která připojuje řešené území k regionu Táborska.
Prochází místními částmi Běleč a Elbančice, v návrhu územního plánu je převedení její trasy přes
m.č. Bzová. Tato úprava sleduje původní nedokončený záměr – novou trasu nyní tvoří část místní
komunikace Běleč – Bzová, která dále pokračuje kapacitní silnicí III/13715. Úsek Běleč – Bzová je
veden novou trasou po již oddělených parcelách.
V případě tohoto převedení silnice II/137 do nové trasy bude současná silnice Bzová –
Elbančice převedena do kategorie komunikace III. třídy.
Silnice II/137 je ponechána ve stávající trase vedené přes náves m.č. Běleč, na obou koncích
Bělče je nezbytné zpomalit dopravu vhodným technickým řešením ( retardérem ). Vůči novým
rozvojovým plochám bude silnice II/137 ochráněna stanovenou minimalizací vjezdů. Individuální
připojení parcel nové zástavby je vyloučeno.
Vzájemné napojení bude řešeno úrovňovou křižovatkou, pro kterou je návrhem územního
plánu vytvořen dostatečný prostor s cílem koordinovat technické řešení s trasou lokálního biokoridoru
a hodnotným stromořadím.
Severním okrajem řešeného území prochází silnice II/125, která nemá pro rozvoj řešeného
území zásadní význam. Nabízí pouze připojení účelových komunikací od statku Šelmberk přístup
k plochám obce, nacházejícími se severně od této silnice.
Místní komunikace
Zpřístupňují plochy a parcely uvnitř místních částí Běleč, Bzová a Elbančice a propojují místní
část Běleč se silnicí II/124 a ( do doby realizace přeložky silnice II/137 ) místní části Běleč a Bzová.
V návrhové části jsou vymezeny nové trasy místních komunikací v Bělči ( zastavitelná plocha
pro A1, A2 a A3 ) a to z důvodu stanovení zásadní urbanistické koncepce obce. V případě m.č. Bzová
je do vstupní části místní komunikace vložena autobusová doprava.
Vedle vymezených návrhových ploch místních komunikací budou nové místní komunikace
součástí zastavitelných ploch.
Účelové komunikace
Jsou komunikace zpřístupňující zemědělské a lesní plochy obce podle vlastnických vztahů.
Stávající účelové komunikace jsou doplněny o nové dle požadavků majitelů a uživatelů zemědělských
a lesních ploch. Vymezené účelové komunikace jsou hodnoceny jako veřejně prospěšné stavby
s právem uplatnění předkupního práva ve prospěch obce.
Veřejná doprava
Posice zastávek veřejné dopravy jsou zachovány, pro zajištění vhodných podmínek pro
obyvatele m.č. Bzová je posunuta veřejná doprava do místní komunikace v zastavěném území Bzové
s ukončením ve veřejném prostoru s možností otočky.
Pěší a cyklotrasy
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Do návrhu územního plánu je převzat systém pěších, cyklo a turistických tras a trasa naučné
stezky okolo Šelmberku. Vnitřní systém pěší komunikace v Bělči a Bzové bude vymezen naplňováním
jednotlivých rozvojových ploch.
Technická infrastruktura
Vodovod
Návrh územního plánu akceptuje skupinový vodovod místních částí Běleč a Bzová jako
funkční celek včetně jímání a akumulace vody a vymezených ochranných pásem.
Skupinový vodovod je z hlediska kapacity schopen zásobovat rozvoj obytné zástavby,
v případě ploch pro výrobu a sklady bude jeho kapacita posouzena podle případného konkrétního
záměru.
M.č. Elbančice a ostatní solitérní stavby jsou zásobovány individuálně.
Zásobování nových rozvojových ploch bude novými vodovodními řady, napojenými na
stávající skupinový vodovod, jejich dimenze a technické vybavení musí umožnit provedení
protipožárního zásahu dle platných norem. Nárůst obyvatel nevyžaduje další koncepční úpravy na
vodárenské soustavě.
Kanalizace, čištění odpadních vod
Návrh územního plánu předpokládá umístění nových ČOV v m.č. Běleč a Bzová včetně
doplnění splaškové kanalizace podle grafické části. Posice čištění odpadních vod odpovídá záměrům
VÚC Táborsko.
Ostatní stávající zástavba v území bude využívat lokální čištění.
Likvidace dešťových vod
Dešťové vody obytných objektů a objektů individuální rekreace budou zasakovány na místě
stavby ( parcele ), popř. jímány a používány pro závlahu pozemků.
Odvodnění navržených místních komunikací a případných dalších komunikací rozvojových
ploch a veřejných prostranství A1, A2 a A3 bude svedeno do vymezeného retenčního prostoru.
Odvodnění případných vnitřních komunikací rozvojových ploch B1a B2 bude vyvedeno
povrchem do stávajícího recipientu ( Bzovský potok ).
Odvodnění rozvojových ploch pro výrobu a skladování A5 a B3 bude řešeno uvnitř
rozvojových ploch retenčním prostorem s regulovaným přepadem a zařízením, schopným zachytit
nebezpečné látky ( ropné produkty, chemikálie ). Za této podmínky je možné vyvést přepad dešťových
vod do přilehlého recipientu.
Stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Sběrný dvůr obce je umístěn v areálu obecního úřadu, prostorovou rezervu pro potřeby
odpadového hospodářství lze vytvořit na ploše technického vybavení A4 pro ČOV Běleč.
Domovní odpad bude likvidován odbornou firmou mimo řešené území obce.
Energetické řešení
Základním médiem je tedy elektrická energie, bilance potřebného výkonu obsahuje rovněž
podíl na el. vytápění objektů.
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Žádoucí je rovněž aplikace alternativních – obnovitelných zdrojů energie - (solární panely,
tepelná čerpadla ). Instalace větrných elektráren není s ohledem na vysoký stupeň ekologické stability
ochrany území a krajinný ráz přípustná.
Území není plynofikováno a v návrhu územního plánu se s plynofikací neuvažuje.
V řešeném území je umístěn koridor VTL plynovodu, převzatý pod označením Ep25 - VTL
plynovod Mladá Vožice – Pacov I. etapa ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Koridor je
určen pro záměr vedení vysokotlakého plynovodu propojujícího Jihočeský kraj a Vysočinu. Vedení
plynovodu je zpřesněno na šířku koridoru 100 m. Vymezený koridor navazuje na trasu VTL plynovodu
sousední územní jednotky Mladá Vožice.
Zásobování el. energií, trafostanice
M.č. Běleč:
Stávající vrchní vedení VN 22 kV prochází prostorem navrhovaných zastavitelných ploch.
Zásobování elektrickou energií je možné prostřednictvím posílení stávajících TS Obec a TS Statek,
popř. zřízením nové TS kdekoliv na trase stávajícího vedení. V případě potřeby nárůstu el. energie
pro rozvojovou plochu A5, lze z přípojného místa TS Statek vyvést samostatnou kabelovou smyčku
k nové TS, umístěné v tomto případě uvnitř plochy A5.
M.č. Bzová
Zásobování m.č. Bzová je jedinou TS, nové zastavitelné plochy jsou v dosahu realizované
distribuční síně NN. Nárůst potřeby el. energie pro bydlení lze řešit posílením výkonu stávající TS,
popř. zřízením nové TS v severní části území. Posice případné nové TS při místních účelových
komunikacích a připojení nevyžaduje další opatření z hlediska územního plánu.
Pro potřebu zásobování el. energií výrobní plochy B3 bude bilance potřeby řešena
individuálně, v krajním případě lze z přípojného místa stávající TS vyvést samostatnou kabelovou
smyčku k nové TS, umístěné v tomto případě uvnitř plochy B3.
Elektrická vedení
Zástavba rozvojové plochy A1 bude řešena tak, aby nedošlo k zásahu do OP VN elektro.
Další případný rozvoj VN soustavy pro novou TS v m.č. Bzová lze řešit vrchním vedením,
připojení případných TS v rozvojových plochách A5 a B3 bude řešeno výhradně kabelovými
podzemními trasami.
Distribuční soustava NN elektro rozvojových ploch bude řešena kabelovými podzemními
trasami.
Komunikační vedení veřejné komunikační sítě
Územím prochází dálkový sdělovací kabel a místní sdělovací kabely a radioreléová trasa.
Tato telekomunikační vedení nejsou návrhem územního plánu dotčena.
Potřeby obce lze pokrýt připojením na stávající JTS.
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Občanské vybavení ( OV ) - vzdělávání, výchova,sociální a zdravotní služby, kultura, veřejná
správa, ochrana obyvatelstva
Objektem veřejné správy je místní úřad, umístěný na návsi v Bělči. Související veřejný prostor
je doplněn hasičskou zbrojnicí.
Jako plochy OV jsou vymezeny kapličky sv. Václava v Bělči, kaplička v Bzové a areál
zříceniny hradu a hájovny Šelmberk. V SV části území se nachází objekt OV - židovský hřbitov.
Další občanské vybavení je k disposici v Mladé Vožici ve vzdálenosti cca 2 km.
Ochrana obyvatelstva
V návrhu územního plánu specifikujeme požadavky na civilní ochranu v tomto rozsahu:
Údaje o obyvatelstvu:
-

Současný počet obyvatel:
Přírůstek obyvatel:

-

Cílový počet obyvatel:

179
93
57
329

( k 1.1.2010 )
( Běleč )
( Bzová )

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:
Území obce může být ohroženo průlomovou vlnou vzniklou kumulací vody v důsledku
nepředpokládané překážky na Bělečském potoce. V potenciálním prostoru není navržena výstavba.
Záplavovým územím je údolnice Blanice, kde se s výjimkou Šelmberského mlýna nevyskytují
žádné stavby ani zařízení dopravní a technické infrastruktury. Záplavovým územím procházejí pouze
účelové komunikace a značená turistická trasa.
Obec se nenachází v zóně havarijního plánování.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je vhodné v areálu obecního úřadu, popř.
hasičské zbrojnice v Bělči, včetně případného skladování materiálů civilní ochrany a humanitární
pomoci.
Svoz nebezpečných látek zajišťuje obec 2 x ročně na základě smluvního vztahu, v případě
mimořádné události není určené místo pro skladování nebezpečných látek ani se takové místo v
řešeném území nevyskytuje.
Dekontaminace osob a techniky: Možným prostorem pro dekontaminaci jsou plochy pod
navrhovanou ČOV při Bělečském potoce.
Zdravotnická zařízení: Jsou v okolních městech - nejblíže Mladé Vožici ( 2 km ) a v Táboře
( 13 km ). Raněné osoby je nejlépe umístit rovněž v prostoru ukrytí obyvatelstva.
Nouzové zásobování vodou lze zajistit z chráněných vodních zdrojů obce.
Jako zdroj el. energie je nutno uvažovat s elektrocentrálami.
Další občanské vybavení (obchodní prodej, tělovýchova a sport,ubytování,stravování, služby,
věda,výzkum,pozemky související dopravní a technické infrastruktury,veřejné prostranství).
V místní části Běleč se nacházejí veřejné plochy se sportovním hřištěm a to v jeho centrální
části pod obecním úřadem. Dále jsou vymezeny 2 plochy veřejných prostranství – zeleně, do kterých
je přípustné umístit:
-

drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia, altány,
dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),
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-

sportovní hřiště nezastřešená,
drobnou architektura církevního významu, informačního systému
hygienická zařízení

Plocha pro další objekty veřejné vybavenosti není specifikována, lze ji získat využitím
přípustných regulativů ploch obytných a ploch obytných smíšených.
Pro další komerční potřeby je možné využít areály statků na návsi v Bělči, popř. statky v m.č.
Bzová.
Areál objektů okolo hradu Šelmberk je vymezen jako plochy OV ( zřícenina hradu, hájovna ),
pro komerční účely lze využít i související objekty Šelmberského statku. Komerční využití objektu
Šelmberského mlýna je limitováno jeho posicí v záplavovém území Blanice.
Veřejná prostranství jsou vymezena jako definované plochy s rozdílným způsobem využití.
Veřejná prostranství jsou stabilizována územním plánem obsahují případně i parkové plochy
a mohou být doplněny plochami a zařízení pro volný čas – viz členění území na plochy s rozdílným
způsobem využití.

1e) 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 a podobně
Uspořádání krajiny je řešeno vymezením funkčních ploch nezastavěného území, zavedením
prvků jejich ochrany ve smyslu platných zákonů, převzetím limitů využití území z hlediska ochrany
přírody a krajiny, převzetím prvků regionálního systému ekologické stability a zavedením místního
systému ekologické stability.
Plochy s rozdílným způsobem využití:
-

-

plochy lesní
plochy zemědělské v podrobnějším členění na:
plochy zemědělské - orná půda
plochy zemědělské – zahrady
plochy zemědělské - trvalý travní porost
plochy smíšené nezastavěného území
plochy vodní a vodohospodářské

Prvky ochrany přírody a krajiny:
V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy významných krajinných prvků dle zákona č.
114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny: lesy, vodní toky, vodní plochy.
V návrhu územního plánu je v západním okraji řešeného území vymezena posice skupiny
památných stromů.
V údolnici Blanice je vymezena plocha NATURA – EVL, označení CZ 0213009 – Vlašimská
Blanice.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny není územním plánem dotčena. Veškeré pěší, turistické, cykloturistické
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trasy jsou funkční, popř. je jejich trasa vedena po stávajících či původních polních a účelových
komunikacích. Územní plán obsahuje návrh na obnovu vybraných účelových komunikací.
Vymezení opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny
V území nejsou vymezeny plochy regenerace poškozeného území.
Koncepce rekreačního využívání krajiny
Koncepce rekreačního využití krajiny vyplývá z členění území na funkční plochy, resp.
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
V řešeném území jsou zapracovány pěší, cyklo a turistické trasy a stezky a naučná stezka
areálu Šelmberk.
Další opatření či omezení pro rekreační využívání krajiny nejsou stanovena.
Návrh systému ÚSES:
Podle biogeografického významu skladebných prvků jsou územní systémy ekologické
stability v řešeném území rozděleny do dvou úrovní – regionální a lokální. Na základě požadavků
krajského úřadu byl návrh plánu ÚSES upraven dle krajského generelu ÚSES, který je součástí
schválených zásad územního rozvoje kraje. Úprava byla provedena na úkor některých metodických a
ekologických zásad, kterými se řídí projektování ÚSES.
Regionální úroveň
Regionální úroveň tvoří dvě větve regionálních biokoridorů. Na zalesněném vrchu Šelmberku
je vymezeno regionální biocentrum. Jde o kulturní lesní jehličnaté porosty s převahou smrku. Na
vrcholu se nachází zbytky hradu Šelmberk se zanedbaným porostem někdejšího lesoparku.
Z regionálního biocentra vychází severním směrem paralelně s údolím Blanice regionální biokoridor č.
392 Hrajovice – Šelmberk . Jižním směrem ze Šelmberku vychází regionální biokoridor č. 393
Šelmberk – Větrov. Ten spojuje regionální biocentrum Šelmberk s regionálním biocentrem Větrovy
(mimo řešené území).
Podél výhodní hranice řešeného území pak prochází regionální biokoridor Větrov – Bukovice.
Lokální úroveň
Lokální úroveň je řešena standardním způsobem. Podchycuje rozmanitost ekosystémů
jednotlivých biochor tj. vymezuje alespoň jedno biocentrum v reprezentativních skupinách typů
geobiocénů každé biochory a zahrnuje v lokální úrovni ÚSES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v
regionální úrovni nevýrazným způsobem (lesní porosty v normálních hydrických a trofických řadách).
Biocentra (uváděné rozlohy pouze v řešeném území):
Regionální biocentrum č. 1 Šelmberk (96,5 ha)
Lokální biocentrum č. 12 Vrchy (2,8 ha)
Lokální biocentrum č. 13 Husí hora (3,3 ha)
Lokální biocentrum č. 14 Bzová (6,53 ha)
Lokální biocentrum č. 15 Blanice III. (5,1 ha)
Lokální biocentrum č. 16 Blanice II. (4 ha)
Lokální biocentrum č. 17 Nad kovárnou (4,9 ha)
Lokální biocentrum č. 18 Nad Bělčí (3,3 ha)
Lokální biocentrum č. 19 Stehlovy (5 ha)
Lokální biocentrum č. 20 Podhoří (19,7 ha)
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Lokální biocentrum č. 21 Pod Holými vrchy (14 ha)
Lokální biocentrum č. 22 Žlaby (6,8 ha)
Lokální biocentrum č. 23 Horsko (9,3 ha)
Lokální biocentrum nefunkční č. 24 Bělečská lada (3,5 ha)
Biokoridory (uváděné délky pouze v řešeném území):
Regionální biokoridor č. 4 Hrajovice – Šelmberk (délka 560 m)
Regionální biokoridor č. 5 Za sady (délka 780 m)
Regionální biokoridor č. 6 Šelmberk – Větrov (délka 715 m)
Regionální biokoridor č. 7 Pod Stehlovy (délka 445 m)
Regionální biokoridor č. 8 Větrov - Bukovice (délka 380 m)
Regionální biokoridor č. 9 Větrov - Bukovice (délka 380 m)
Regionální biokoridor č. 10 Načeradecký sráz VI. (délka 550 m)
Regionální biokoridor č. 11 Načeradecký sráz V. (délka 239 m)
Lokální biokoridor č. 2 Hrajovice – Šelmberk (délka 240 m)
Lokální biokoridor č. 3 Hrajovice – Šelmberk (délka 400 m)
Lokální biokoridor č. 25 Řeka Blanice II. (délka 200 m)
Lokální biokoridor č. 26 Řeka Blanice 4. (délka 475 m)
Lokální biokoridor č. 27 Řeka Blanice 5. (délka 245 m)
Lokální biokoridor č. 28 Řeka Blanice (délka 450 m)
Lokální biokoridor č. 29 Bělečský potok (délka 660 m)
Lokální biokoridor č. 30 Bělečský potok (délka 1100 m)
Lokální biokoridor č. 31 Potok u Bzové (délka 2000 m)
Interakční prvky
Zároveň s vymezením biocenter a biokoridorů jsou v řešeném území vymezovány interakční
prvky. Pro vymezení interakčních prvků jsou zásadně využívány již existující plochy a linie v krajině.
Na rozdíl od biokoridorů a biocenter nejsou interakční prvky a jejich vymezování vázány metodickými
pokyny. Závaznými kritérii pro jejich projektování jsou pouze:
-

-

vazby interakčních prvků na biokoridory a biocentra, ze kterých musí interakční prvek
bezpodmínečně vycházet,
vazby interakčních prvků na typ a charakter stanoviště (ekosystému) biocenter a biokoridorů,
z nichž interakční prvek vychází a na typ a charakter stanoviště, na které má posléze
pozitivně působit,
prostorová měřítka - šířka interakčního prvku má být větší než 3 m a jejich hustota v krajině
má být řádově v modulu 3 000 x 600 m.

Interakčními prvky v řešeném území jsou liniové segmenty krajiny, jejichž základní funkcí je
zprostředkovat a podporovat příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně
stabilní krajinu. Z toho plyne, že hlavním úkolem interakčních prvků je vytvářet nepřetržitě alespoň
minimální existenční podmínky té části bioty, která je významná pro autoregulační procesy v okolních
méně stabilních plochách.
Vymezené interakční prvky:
Interakční prvek č. 32 Přítok Bělečského potoka (délka 520 m)
Interakční prvek č. 33 Vodoteč u Bzové (délka 630 m)
Interakční prvek č. 34 Novodvorský potok (délka 1000 m)
Interakční prvek č. 35 Polní cesta u Husí hory (délka 760 m)

Podmínky pro využití ploch ÚSES
Vymezené plochy územního systému ekologické stability jsou nezastavitelné objekty.
Využití ploch ÚSES pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství není omezeno.
Zásah do ploch ÚSES vedením systémů dopravní a technické infrastruktury je přípustný.
15

Plochy pro protierozní opatření
V území nejsou zachycena sesuvná území ani svahové deformace.
Plochy pro opatření proti povodním
V území nejsou uplatněna plošná opatření vůči povodním.
Vymezení ploch pro dobývání nerostů
V území nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostů.
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1f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách )
Plochy s rozdílným způsobem využití – přehled:
-

B

-

plochy rekreace
.
v podrobnějším členění na
R
plochy rekreace
RX
plochy rekreace - specifické

.

-

-

plochy bydlení

plochy občanského vybavení
v podrobnějším členění na
OV
plochy občanského vybavení
OH
plochy občanského vybavení - hřbitovy
plochy veřejných prostranství
v podrobnějším členění na
VP
plochy veřejných prostranství
VPP
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

SO

-

plochy smíšené obytné
plochy dopravní infrastruktury
v podrobnějším členění na
DS
plochy dopravní infrastruktury – silniční
DP
plochy dopravní infrastruktury – specifické

-

TV

plochy technické infrastruktury

-

VZ

plochy výroby a skladování - zemědělské

-

W

plochy vodní a vodohospodářské

-

plochy zemědělské
v podrobnějším členění na
NO
plochy zemědělské – orná půda
NZ
plochy zemědělské - zahrady
NT
plochy zemědělské – trvalý travní porost

-

NL

plochy lesní

-

NP

plochy smíšené nezastavěného území
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Specifikace podmínek využití ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách obce:
Pro potřeby vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se zavádí toto členění:
-

hlavní využití - viz grafické členění
přípustné využití – lze vkládat plochy podle vymezeného názvosloví
nepřípustné využití území

-

podmínečně přípustné využití území – lze vkládat objekty dle vymezeného názvosloví,
umístěním podmínečně přípustného objektu nesmí být sníženy provozní a hygienické
parametry odpovídající funkci hlavní a přípustné.

-

podmínky prostorového uspořádání:
V odůvodněných případech se stanovuje:
-

koeficient míry využití území - ( koeficient zastavění ) – poměr zastavění
parcely stavbou domu + doplňkovými stavbami + zpevněnými plochami vůči
celkové velikosti parcely
výšková hladina zástavby

Vymezení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití:
B

plochy bydlení
Hlavní využití ploch: plochy pro bydlení v rodinných domech

Přípustné využití:
místní komunikace, parkoviště pro osobní automobily, pěší cesty,
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro
výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu
dopravní terminály a centra dopravních služeb.
Podmíněně přípustné využití:
služby a občanské vybavení, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy,
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,33 ( koeficient zastavění )
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,8 m nad okolním terénem.

R

Plochy rekreace

Hlavní využití ploch:
plochy pro umístění objektů rodinné rekreace.
Přípustné využití:
místní komunikace, pěší cesty,
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
dětská hřiště, sportovní zařízení,
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-

nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
změna stávajících rekreačních objektů na objekty trvalého bydlení - rodinné domy, za
podmínky, že splňují podmínky stavebního zákona a že to stavebně technický stav umožňuje.
Podmínkou je dále souhlas zastupitelstva
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,4 ( koeficient zastavění )
výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

RX

Rekreace - specifické

Hlavní využití ploch:
plocha pro sportovní střelnici
Přípustné využití:
místní komunikace, pěší cesty,
veřejná zeleň
nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
není stanoveno
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,05 (koeficient zastavění )
výšková hladina zástavby se nestanovuje
OV

plochy občanského vybavení

Hlavní využití ploch:
plochy pro veřejnou a komerční občanskou vybavenost
Přípustné využití:
stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva,
trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,
drobné provozovny a služby provozované v rámci staveb občanského vybavení, které svým
provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití nebo nebudou mít negativní vliv na
sousední plochy nad mez pro tyto plochy přípustnou
stavby pro maloobchodní prodej a služby,
stavby pro ubytovací a stravovací účely,
stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),
plochy parkovacích stání,
plochy veřejných prostranství.
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Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního
využití.
Podmíněně přípustné využití:
liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud
bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,
stavby pro ubytování.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,4 (koeficient zastavění )
výšková hladina zástavby se stanovuje 11,0 m nad okolním terénem.
OH

plochy občanského vybavení - hřbitovy

Hlavní využití ploch:
plochy pro provoz hřbitova.
Přípustné využití:
stavby související technické a dopravní infrastruktury ( prostor pro odpad, informační systém,
provozní vjezdy, odvodnění pozemku,
plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,
plochy veřejných prostranství.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
není stanoveno
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území: nestanoveno
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.

VP

plochy veřejných prostranství

Hlavní využití ploch:
prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, veřejně přístupných každému bez
omezení.
Přípustné využití:
zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,
stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury,
místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),
liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a
přípustného využití,
parkovací stání.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
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Podmíněně přípustné využití:
drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia,
předzahrádky, přenosné konstrukce apod.),
stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení,
stánkový prodej, informační a reklamní zařízení apod.).
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,1 pro stavby podmíněně přípustného využití (koeficient
zastavění )
výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.
VPP

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

Hlavní využití ploch:
prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, parkově upravené, veřejně přístupné
každému bez omezení.
Přípustné využití:
stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury,
místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),
liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a
přípustného využití,
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia, altány,
dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),
sportovní hřiště nezastřešená,
drobná architektura církevního významu, informačního systému
hygienická zařízení
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,1 pro stavby podmíněně přípustného využití (koeficient
zastavění )
výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

SO

plochy smíšené obytné

Hlavní využití ploch:
bydlení s užitkovým využitím parcel ve spojení s výrobní činností a službami.
Přípustné využití:
stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech,
ubytovací a stravovací služby v rámci staveb pro bydlení,
služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením
nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí
souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),
stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které
mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a bytových
domů,
stavby pro výrobu, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání
pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího
území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),
stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby,
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-

zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,
stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),
plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním využitím,
samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu
odpovídajícím počtu bytů.

Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popř. podmíněně přípustném
využití a zároveň s nimi nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud
bude zachována funkce hlavního a přípustného využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
novostavby, dostavby, nástavby a přístavby budou respektovat charakter původní zástavby
z hlediska sklonu a tvaru střech a výšky zástavby.
D

plochy dopravní infrastruktury

DS

plochy dopravní infrastruktury - silniční

Hlavní využití ploch:
veřejná silniční dopravní infrastruktura – rychlostní komunikace, silnice II. a III. třídy, místní
komunikace, odstavné a parkovací plochy.
Přípustné využití:
stavby veřejné dopravní infrastruktury,
stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi,
mosty apod.),
liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,
vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční
dopravy,
plochy veřejných prostranství.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území: nestanoveno
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.
DP

plochy dopravní infrastruktury - specifické

Hlavní využití ploch:
plochy účelových komunikací pro zpřístupnění zemědělských a lesních ploch.
Přípustné využití:
stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (například náspy, zářezy, opěrné zdi,
mosty a podobně),
stavby technické infrastruktury (například vedení a stavby technické infrastruktury),
nevylučující hlavní využití,
Nepřípustné využití:
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popř. podmíněně přípustným využitím.
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Podmíněně přípustné využití:
nestanoveny.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území: nestanoveno
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.
TV

plochy technické infrastruktury

Hlavní využití ploch:
plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením, zařízení na vodovodech a
kanalizacích, na energetických sítích a telekomunikační zařízení.
Přípustné využití:
stavby technické infrastruktury,
stavby související dopravní infrastruktury,
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
podmínky nestanoveny.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území: nestanoveno
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.
VZ

plochy výroby a skladování - zemědělská výroba

Hlavní využití ploch:
plochy zemědělské výroby.
Přípustné využití:
pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro
chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva
apod.),
pozemky staveb pro lesnickou výrobu, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,
stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),
stavby pro administrativu a provoz,
plochy odstavných a parkovacích stání,
plochy veřejných prostranství.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud
bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,
čerpací stanice pohonných hmot.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,6 (koeficient zastavění )
výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.
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W

plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití ploch:
vodní plochy a vodní toky
Přípustné využití:
pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, řeky, potoky,
další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo
po převažující část roku),
plochy související s využíváním vodních zdrojů,
plochy a koridory zahrnující provozní pásma pro údržbu a protipovodňová opatření při
vodních tocích,
stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití,
stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi),
související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže),
liniové stavby veřejné technické infrastruktury,
založení prvků územního systému ekologické stability.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
podmínky nestanoveny.
Podmínky prostorového uspořádání:
nestanoveny.

plochy zemědělské
NO – plochy zemědělské – orná půda
NZ – plochy zemědělské - zahrady
NT – plochy zemědělské – trvalý travní porost
Hlavní využití ploch:
pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě.
Přípustné využití:
vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s drobnými
remízy, porosty podél mezí,
stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace,
liniové stavby veřejné technické infrastruktury,
založení prvků územního systému ekologické stability,
vodní plochy,
změny druhu pozemku.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
doprovodné zemědělské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako například polní
krmiště, salaše, přístřešky, stavby pro chov včelstev ),
zahrady: oplocení, účelové objekty potřebné pro užívání zahrady: altány, zahradní domky )
stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního
ruchu, např. turistické stezky, cyklistické stezky, informační a hygienická zařízení,
24

odpočívadla, - zalesnění pozemků do výměry 1 ha bezprostředně navazující na plochy lesní
vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního
fondu a na plochách, které nejsou bonitovány, přičemž nebude ve vzdálenosti menší než 50
m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch, a které musí být projednáno
dle platných právních předpisů.
Podmínky prostorového uspořádání:
výšková hladina zástavby zemědělských staveb maximálně 7m nad upravený terén,
pozemky pro chov lze oplotit a vybavit elektrickými ohradníky
NL

plochy lesní

Hlavní využití ploch:
pozemky určené k plnění funkcí lesa – dále jen PUPFL.
Přípustné využití:
stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. hospodářské objekty, zařízení, pro chov lesní
zvěře, krmelce apod.),
liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace,
liniové stavby veřejné technické infrastruktury,
založení prvků územního systému ekologické stability.
změny druhu pozemku.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (např. turistické
stezky, cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla).
Podmínky prostorového uspořádání:
nestanoveny.
NP

plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití ploch:
trvalý travní porost, ostatní plochy, náletový porost, vzrostlá zeleň, aleje.
Přípustné využití:
účelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území
izolační a doprovodná zeleň
protipovodňová opatření, výstavba malých vodních nádrží, odbahňování rybníků a toku,
revitalizace, meandry
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
podél vodních toků - volně přístupný manipulační pruh
liniové stavby technické infrastruktury,
liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem.
Podmínky prostorového uspořádání:
nestanoveny.
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1g) 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
Návrhem územního plánu Běleč se veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření,
stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit vymezují takto ( vše k.ú. Běleč u Mladé Vožice ):
-

V1
V2
V3
V4

Splašková kanalizace Běleč,
Splašková kanalizace Bzová,
VTL plynovod – koridor,
ČOV Bzová,

-

WD 1
WD 2
WT 1

Prostor nového připojení silnice II/137,
místní komunikace zastavitelné plochy A1, A2, A3,
ČOV Běleč.

1h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
V souladu se ZÚR Jihočeského kraje, ustanovením kapitoly:
Ad
h) Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na
řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje
sídelní struktury – čl. Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných opatření – (56( odst. b) jsou
jako veřejně prospěšná opatření označeny tyto nefunkční části RBK 393 Šelmberk – Větrov ( vše k.ú.
Běleč u Mladé Vožice ): P RBK 393-1, P RBK 393-2, P RBK 393-3, P RBK 393-4.
Na tato veřejně prospěšná opatření není návrhem ÚP Běleč uplatněno předkupní právo.
Návrhem územního plánu Běleč se veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,
stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo vymezují takto ( vše k.ú. Běleč u Mladé
Vožice ):
WD1

prostor nového připojení silnice II/137
Dotčené parcely: 1171/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9, 1179/10,
1179/11, 1179/12, 1179/13, 1179/14, 1179/15, 1179/16, 1179/17, 1179/18, 1193/2, 1194/2,
1699/5, 1699/8, 1699/41, 1699/43, 1699/44, 1699/45, 1699/46, 1699/47, 1699/48, 1699/49,
1699/50, 1699/51, 1699/52, 1699/53, 1699/54, 1699/55, 1699/56, 1699/57, 1699/58, 1699/59,
1699/60, 1699/61, 1699/62, 1699/63, 1699/64, 1699/65, 1699/66, 1699/68, 1699/69, 1699/70,
1699/71, 1699/72, 1699/73

WD2

místní komunikace zastavitelné plochy A1, A2, A3:
Dotčené parcely: 195, 196, 197, 201/1, 201/2, 202

WT 1

ČOV Běleč
Dotčené parcely: 42, 43, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50/1, 51/1

PR1

retenční prostor Běleč
Dotčené parcely: 195, 196, 197, 201/2, 202, 203, 204, 205

PZ1

veřejná zeleň Běleč
Dotčené parcely: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
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účelové komunikace:
PD1

Dotčené parcely: 1650/2

PD2

Dotčené parcely: 250, 326, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9

PD3

Dotčené parcely: 1650/2

PD4

Dotčené parcely: 1314/2

PD5

Dotčené parcely: 1270/32, 1276, 1278/2, 1279/1, 1280, 1281, 1282, 1289/2, 1290/1, 1290/2,
1633/2, 1634/10, 1702/4

PD6

Dotčené parcely: 54, 55, 61, 62, 70/1, 70/2, 71, 78, 96,

PD7

Dotčené parcely: 680, 697/1, 698/1, 712

PD8

Dotčené parcely: 743/1, 917/1, 921/1, 922, 923/1, 927, 1674/2, 1676/1, 1676/2, 1678/2,
1678/3, 1678/4, 1678/5, 1719/1, 1719/2, 1719/4, 1719/5,

PD9

Dotčené parcely: 1093/2, 1093/3

PD10

Dotčené parcely: 999, 1006/28

PD11

Dotčené parcely: 1033/5, 1034/1, 1034/2, 1686/1

PD12

Dotčené parcely: 1065/2, 1206/4
Předkupní právo se uplatňuje ve prospěch obce Běleč.

1i)

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Plochy a koridory územních rezerv nejsou stanoveny.

1j)

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnost
Požadavek na prověření ploch či koridorů územní studí návrh územního plánu nestanovuje.

1k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách
jejich využití a zadání regulačního plánu
Plochy a koridory, ve kterých pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití nejsou stanoveny.
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1l)

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace – stanovení pořadí změn v území není stanovena.

1m) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
Textová část obsahuje 28 listů textové části dle následujícího obsahu:

strana

Základní údaje

2

1a)

Vymezení zastavěného území

5

1b)

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

5

1c)

Návrh urbanistické koncepce

7

1d)

Koncepce veřejné infrastruktury

9

1e)

Koncepce uspořádání krajiny

13

1f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

17

1g)

Vymezení veřejně prospěšných staveb

27

1h)

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb

27

1i)

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

27

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení
územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii
do evidence územně plánovací činnost

27

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití
a zadání regulačního plánu

27

1l)

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

27

1m)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části

28

1j)

1k)

Výkresová část obsahuje 3 grafické přílohy v tomto složení:
1/a
1/b
1/c

výkres základního členění území
hlavní výkres
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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Název dokumentace:
Pořizovatel:
Zpracovatel:

Územní plán Běleč
Obec Běleč, Jihočeský kraj
Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Odůvodnění návrhu územního plánu Běleč
1. Textová část

ing. arch. Ladislav Komrska
zpracovatel
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Základní údaje
Stupeň dokumentace:
Návrh územního pánu obce
Pořizovatel:
Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje
Projektant:
Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4
Obec má k disposici urbanistickou studii místních částí Běleč a Bzová.
V roce 2008 a 2010 byly zpracovány ORP Tábor územně analytické podklady, v r. 2009 byly
zpracovatelem provedeny doplňující průzkumy a rozbory.

2a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací
dokumentací, vydanou krajem
Politika územního rozvoje 2008:
Ad)

Republikové priority
Při řešení návrhu územního plánu Běleč jsou rozhodující zvýrazněné kapitoly republikových

priorit:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana
míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Návrh územního plánu respektuje uspořádání urbanistické struktury území a
zachovává ráz struktury osídlení.
Ad)

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Na území nezasahuje žádný koridor dopravy ani technické infrastruktury, území obce je ale
součástí rozvojové osy OS6 Praha-České Budějovice-hranice ČR. Tato osa je vymezena správním
obvodem obce s rozšířenou působností Tábor, vázána je na koridor dálnice a železnice, který však na
území obce Běleč nezasahuje.
Ad)

Specifické oblasti

-

řešené území není součástí specifických oblastí definovaných PUR 2008

Ad)

Koridory a plochy technické infrastruktury
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-

řešené území není součástí koridorů a ploch technické infrastruktury definovaných PUR 2008

Ad)

Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

-

řešené území není součástí koridorů technické infrastruktury a souvisejících rozvojových
záměrů

Ad)

Další úkoly pro územní plánování
Nejsou specifikovány.

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ( ZUR ):
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vydalo formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 16.9.2011.
Správní území obce Běleč je ZUR dotčeno takto:
Ad:

c) Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
Vymezení specifických oblastí nadmístního významu:
N-SOB3 – specifická oblast Pacovsko
Zásady pro rozhodování o změnách v území:
-

-

podporovat řešení vytvářející podmínky pro stabilizaci počtu trvale bydlících obyvatel,
zlepšení jejich životní úrovně formou vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních
příležitostí a budováním chybějící veřejné dopravní a technické infrastruktury v
územích ohrožených vysídlením,
podporovat řešení vytvářející podmínky pro rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu,
podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostupnosti území.

Úkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích:
-

-

doplněním vhodných socioekonomických aktivit, vytvořením podmínek pro zkvalitnění
veřejné vybavenosti a rozvojem služeb v oblasti cestovního ruchu vytvořit
předpoklady k celoroční prosperitě v území, tj. prodloužení turistické sezóny, a tím i
ke stabilizaci životní úrovně obyvatel žijících v této oblasti,
při urbanizaci území umožnit a podporovat rozvoj agroturistiky, rekreace, sportu a
turistického ruchu,
řešit dopravní vybavenost formou zkvalitnění stávající silniční sítě, doplnění
turistických tras, cyklotras, včetně tras pro hipoturistiku s vazbami na všechny tři
dotčené kraje.

Návrh územního plánu Běleč respektuje požadavky N-SOB3.
Ad:

d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a
územních rezerv
Koridory a plochy dopravy nadmístního významu
D29/11, převedení trasy silnice II/137 v úseku Běleč – Vilice přes sídlo Bzová s využitím
stávající silnice III/13715, vč. případné homogenizace úseku silnice Běleč – Bzová a s
využitím již zrealizovaného úseku této silnice Vilice – Bzová
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Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují pro vymezené koridory a plochy
veřejné dopravní infrastruktury tyto podmínky pro rozhodování v území a úkoly pro územní
plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích měst a obcí, jejichž správní
území obsahuje výše uvedená katastrální území: ( relevantní podmínky )
a)

všechny výše uvedené plochy a koridory se vymezují pro záměry, plochy a koridory
veřejné dopravní infrastruktury, které je nutno řešit v navazující územně plánovací
dokumentaci s ohledem na ochranu přírody, krajinný ráz, kulturně historické hodnoty
v území a sociální soudržnost obyvatelstva,

b)

vymezení ploch a koridorů veřejné dopravní infrastruktury ve výkresové části Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje je potřeba považovat za mezní a nepřekročitelné
a je nutné je upřesnit v navazujících územních nebo regulačních plánech podle
konkrétních podmínek v daném území, na základě dohody s dotčenými orgány a s
ohledem na ochranu přírody (zejména s ohledem na hranice národního parku,
chráněných krajinných oblastí, maloplošných zvláště chráněných území, evropsky
významných lokalit), ochranu povrchových a podzemních vod (hranice CHOPAV,
pásem hygienické ochrany vodních zdrojů), ochranu půdního fondu, s ohledem na
krajinný ráz, s ohledem na kulturně historické hodnoty v území při splnění požadavku
respektování nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území v
daném prostoru a na sociální soudržnost obyvatelstva,

c)

při stanovení podmínek pro využití těchto ploch a koridorů (dříve funkční využití) je
nutné zachovat majoritu ploch dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a ploch
výroby a skladování, dále jsou minoritně přípustné také plochy smíšené výrobní,
plochy specifické, plochy veřejných prostranství, kdy ostatní funkční využití může být
navrženo jen ve zvláště odůvodněných případech,

Návrh územního plánu zpřesňuje D29/11 do měřítka resp. hranice katastrální mapy.
Plochy a koridory v oblasti zásobování plynem:
Ep25 - VTL plynovod Mladá Vožice – Pacov I. etapa, záměr vysokotlakého plynovodu
propojujícího Jihočeský kraj a Vysočinu. Vymezeno koridorem šíře 200m.
Zásady pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování v navazujících územně
plánovacích dokumentacích měst a obcí:
a)

šíře koridoru je stanovena tak, aby šířka území v koridoru umožňovala v dalším stupni
dokumentace detailní řešení vedení sítě i v případě překážek v měřítku Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje nezobrazitelných,

b)

v blízkosti zastavěného území je šířka koridoru zmenšena s ohledem na současně
zastavěné území či zastavitelné plochy, avšak maximálně v rozsahu bezpečnostního,
výjimečně ochranného pásma,

c)

vymezení ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je potřeba
považovat za mezní a nepřekročitelné a v navazujících územních a regulačních
plánech nebo v navazujících správních řízeních je nutné tyto koridory zpřesnit v rámci
stanovených koridorů podle konkrétních podmínek v daném území a na základě
dohody s dotčenými orgány a s ohledem na krajinný ráz, na ochranu přírody (hranice
národního parku Šumava, chráněných krajinných oblastí, maloplošně zvláště
chráněných území), ochranu lesního a půdního fondu a s ohledem na kulturně
historické hodnoty v území.

Návrh územního plánu vymezuje koridor pro VZL plynovod v požadované šířce 200 m.
Současně zpřesňuje trasu VTL plynovodu a vymezuje jeho bezpečnostní pásmo
Regionální biocentra, regionální biokoridory:
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Regionální biocentrum:
Regionální biokoridor:

750 - Šelmberk
Větrov – Bukovice, 392 – Hrajovice – Šelmberk,
393 – Šelmberk - Větrov
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto zásady pro rozhodování o změnách
v území a tyto úkoly pro navazující územně plánovací dokumentace pro plochy zahrnuté do
regionálního a nadregionálního ÚSES:
a) zpřesnit v navazujících územně plánovacích dokumentacích měst a obcí územní vymezení
prvků ÚSES, kdy vymezení prvků ÚSES, vč. ochranných zón, v Zásadách územního
rozvoje Jihočeského kraje může být v podrobnosti územně plánovací dokumentace
obce redukováno, rozšířeno a posunuto s ohledem na pozemkovou držbu a morfologii
terénu (tj. hranice prvků budou upraveny dle parcel v katastrálních mapách, dle v
krajině jasně patrných hranic jako jsou vodní toky, hranice lesa, aleje, remízky,
apod.), kdy změna hranice polygonu daného prvku v obou směrech nepřekročí 50m
oproti vymezení v grafické části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje při
současném zachování funkčnosti prvku a za podmínky, že polygony nadregionálních
biokoridorů budou mít šířku minimálně 40m, skladebné prvky části ÚSES je nutno při
upřesňování prioritně stanovovat mimo plochy výskytu zjištěných a předpokládaných
nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti,
b) zajistit jejich územní ochranu v navazujících územně plánovacích dokumentacích zařazením
potřebných ploch, tj. zejména nefunkčních prvků ÚSES, mezi veřejně prospěšná
opatření v souladu se zařazením těchto ploch mezi plochy veřejně prospěšných
opatření v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje,
c) přednostně stanovovat pro tyto plochy v navazujících územních plánech využití území jako
plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, příp. plochy vodní a
vodohospodářské nebo plochy lesní, a to dle skutečné aktuální podoby v daném
území,
d) na území regionálních biocenter jen ve výjimečných případech (zejména v návaznosti na
zastavěné území) a mimo nejcennější enklávy rozšiřovat zastavitelné plochy,
e)

na území biokoridorů jen ve zvlášť odůvodněných případech (zejména v návaznosti
na zastavěné území) rozšiřovat zastavitelné plochy, ovšem vždy s ohledem na
zachování minimálních parametrů a prostupnosti biokoridoru, liniová vedení veřejné
infrastruktury navrhovat přednostně kolmo na prvek, nikdy ne podélným směrem v
ploše biokoridoru,

f) území nadregionálních biocenter jsou nezastavitelná území, kde obecně není žádoucí
povolovat nové stavby, včetně silnic a cest, měnit využití území, těžit humolity,
provádět terénní a vodohospodářské úpravy, měnit do-chované přírodní prostředí,
vnášet nepůvodní druhy, používat chemické prostředky, pořádat hromadné sportovní,
turistické a jiné akce, zřizovat bažantnice a obory či jiné migrační překážky (oplocení,
liniové stavby apod.),
g) v území biokoridorů není vhodné vytvářet neprůchodné migrační překážky (oplocení velkých
ploch, liniové stavby apod.), je zde možno po konzultaci s Ministerstvem životního
prostředí povolovat a umisťovat stavby, měnit funkční využití území, povolovat terénní
a vodohospodářské úpravy, změnu současné skladby a ploch kultur, omezeně
používat chemické prostředky a intenzivní technologie,
h) další podmínky využití území ploch ÚSES stanovovat tak, aby v území byly vytvořeny
předpoklady pro zachování přírodě blízkých biotopů a lokalit ohrožených rostlin a
živočichů, doplnění chybějících částí biokoridorů a biocenter,
i) změny využití ploch biokoridorů a biocenter je možné navrhovat jen při vytváření podmínek
pro budoucí vznik přirozené druhové skladby bioty odpovídající stanovištním
podmínkám, pokud nesníží ekologickou stabilitu s výjimkou případů uvedených výše v
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tomto bodu pod písm. d. a e. (tj. nepřípustné jsou takové změny podmínek využití,
které by snížily současný stupeň ekologické stability daného území, tj. změna druhu
pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické
stability, např. z louky na ornou půdu) a pokud neznemožní nebo výrazně nezhorší
přírodní funkce sou-časných ploch ÚSES, pokud neznemožní či neohrozí jejich
funkčnost,
V návrhu územního plánu jsou umístěny výše uvedené prvky regionálního ÚSES. Hranice
ÚSES jsou zpřesněny ve smyslu výše uvedených pokynů do hranic katastrální mapy, popř. do
hran či okrajů skutečných přírodních útvarů.
Ad:

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
ZÚR vymezuje jako veřejně prospěšné stavby záměry dopravní a technické infrastrukury:
D29/11

převedení trasy silnice II/137 v úseku Běleč – Vilice přes sídlo Bzová s
využitím stávající silnice III/13715, vč. případné homogenizace úseku silnice
Běleč – Bzová a s využitím již zrealizovaného úseku této silnice Vilice –
Bzová

Ep25

VTL plynovod Mladá Vožice – Pacov I. etapa

V navazujících územně plánovacích dokumentacích a v navazujících správních rozhodnutích
je nutné vymezení ploch veřejně prospěšných staveb respektovat. Vymezení ploch a koridorů
lze upřesňovat v navazujících územních a regulačních plánech do té míry, že:
a)

plochu nebo koridor je možné vypustit teprve po uvedení záměru do provozu, pro
který je plocha nebo koridor vymezen,

b)

plochu lze redukovat pouze v rámci vymezeného koridoru (tj. plocha nebo koridor
veřejně prospěšné stavby v územním nebo regulačním plánu nesmí přesáhnout
mezní hranici vymezenou v zásadách územního rozvoje) a vždy jen v dohodě s
dotčenými orgány,

c)

plochy lze v územním či regulačním plánu redukovat jen do míry ještě zajišťující
technicky racionální a ekonomickou realizaci daného záměru,

d)

v rámci územních řízení nebo řízení vedených podle zvláštních zákonů je nutné
plochy a pozemky pro navrhovaný záměr vymezit v rámci stanoveného koridoru
pouze v nezbytně nutném rozsahu při zachování technicky a ekonomicky racionální
realizace daného záměru,

e)

šíře koridorů veřejně prospěšných staveb je shodná se šíří navržených koridorů pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Návrh územního plánu vymezuje výše uvedené VPS a to ve smyslu provedeného zpřesnění
plochy pro D29/11.
ZÚR vymezuje koridory a plochy veřejně prospěšných opatření takto:
Regionální biocentrum:
Regionální biokoridor:

750 - Šelmberk
Větrov – Bukovice, 392 – Hrajovice – Šelmberk,
393 – Šelmberk - Větrov

V navazujících územně plánovacích dokumentacích a v navazujících správních rozhodnutích
je nutné vymezení ploch veřejně prospěšných opatření respektovat. Vymezení ploch a
koridorů lze upřesňovat v navazujících územních a regulačních plánech do té míry, že:
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a)

hranici plochy nebo koridoru veřejně prospěného opatření lze korigovat vždy jen v
dohodě s dotčenými orgány a maximálně o 50m oběma směry od hranice polygonu
ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kra-je ve výkresu veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,

b)

plochy veřejně prospěšných opatření pro ÚSES lze v územních a regulačních plánech
korigovat především na základě pozemkové držby dle hranic parcel v katastru
nemovitostí a geomorfologie terénu (podle v krajině jasně zřetelných linií, např.
hranice lesa), a to i odlišně od případného zpřesnění hranice vlastního prvku ÚSES,
pro který jsou plochy a koridory veřejně prospěšných opatření vymezovány (např. v
případě držby parcel vymezených pro daný prvek ÚSES v majetku obce, státu či kraje
nebo v případě, že se jedná o funkční část prvku, není nutné v navazujících územních
plánech zahrnovat tyto parcely mezi plochy veřejně prospěšných opatření),

c)

v rámci územních řízení nebo řízení vedených podle zvláštních zákonů je nutné
plochy a pozemky pro navrhovaný záměr vymezit v rámci stanoveného koridoru, příp.
po jeho upřesnění v územním plánu dle písm. a., nebo plochy pouze v nezbytně
nutném rozsahu, tj. maximálně respektovat ochranu soukromého vlastnictví, ale při
sou-časném zachování odpovídajících a potřebných prostorových parametrů záměru,
pro který je veřejně prospěšné opatření vymezováno.

2b) Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje
o splnění pokynů pro zpracování návrhu
Zadání územního plánu obce Běleč bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Běleč č.
16/08/2010 dne 19.8.2010.
Jednotlivé body Zadání byly splněny takto:
Ad a1)
Politika územního rozvoje ČR, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009
-

pro řešené území obce Běleč nevyplývají žádné požadavky.

Ad a2)
Požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a
z programů rozvoje kraje, okresu a obce:
Územní plán respektuje jevy a VPS stanovené nadřazenou dokumentací.
Zadání územního plánu Běleč,, zpracování návrhu územního plánu a jeho projednání
(společné jednání dle § 50 stavebního zákona ), bylo vázáno na VÚC Táborsko.
Pro stanovisko Krajského úřadu dle § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu Běleč
Zásady upraven podle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ( ZÚR ) , které byly mezitím
vydány opatřením obecné povahy dne 16.9.2011.
Ve smyslu ZÚR byl upraven územní systém ekologické stability, zapracován a zpřesněn
koridor VTL plynovodu.
Z hlediska nadřazené dokumentace byly vypuštěny veřejně prospěšné stavby – ČOV Běleč a
Bzová ( VÚC Táborsko ), do ZÚR přešel a je zapracován požadavek na změnu trasy silnice II./137.
Ad b)
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů:
Jednotlivé relevantní jevy v členění dle ÚAP jsou přeneseny do návrhu územního plánu.
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Silné stránky jsou akceptovány. Společenský zájem o bydlení, resp. související zvýšení počtu
obyvatel je promítnut do návrhu rozvojového území.
Slabé stránky jsou kompenzovány z hlediska chybějící technické infrastruktury. Stavebně
technický stav zemědělských areálů, resp. schopnost jejich regenerace je podpořena přidanými
rozvojovými plochami. Trasy pro cykloturistiku jsou převzaty z předchozích záměrů, pohyb v území je
podpořen vedením účelových komunikací včetně jejich zvýraznění v krajině liniovou zelení.
Veřejná vybavenost je k disposici v Mladé Vožici, nové plochy veřejné vybavenosti nejsou
vymezeny.
Přednosti jsou zapracovány do návrhu územního plánu, přechodné ubytování je vyjádřeno
přijatými regulativy, posíleny jsou plochy pro denní rekreaci obyvatel. Nabídka rozvojových ploch
umožňuje rozvinutí individuální i developerské výstavby.
Hrozba exposice území Bělče transitní dopravou je eliminována technicky – zpomalením
dopravy na obou koncích obce novými křižovatkami, současně je navržena průchodnost území v ose
silnice II/137 další trasou navazující na rozvojové plochy.
Další rozvoj objektů individuální rekreace v krajině – rekreačních chat – není navržen.
Rekreační domy jako možnost výstavby je přípustná u vybraných rozvojových ploch v Bzové.
Ad c)
Požadavky na rozvoj území obce
Do návrhu územního plánu byly zapracovány všechny podněty této kapitoly Zadání sledující
rozvoj základních pilířů udržitelného rozvoje – bydlení ( rozvojové plochy ), veřejný prostor ( vymezen
v místních částech Běleč a Bzová ) a výroba ( rozvoj areálů zemědělské prvovýroby přidanými
rozvojovými plochami ) .
Ad d)
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
Kapitola je splněna v plném rozsahu.
Místní části Běleč a Bzová budou rozvíjeny samostatně jako kompaktní urbanistický celek.
Místní část Elbančice a ostatní solitérní objekty nejsou dále rozvíjeny.
Územní systém ekologické stability je zapracován v plném rozsahu.
Etapizace není stanovena.
Ad e)
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Kapitola je splněna v požadovaném rozsahu.
Ostatní požadavky Zadání jsou zapracovány. Parkování návštěvníků areálu Šelmberk lze řešit
běžným technickým opatřením na stávajících účelových komunikacích.
Ostatní požadavky z hlediska vodního hospodářství, energií a odpadového hospodářství jsou
splněny.
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Pro dimenzování sítí technické infrastruktury jsou vymezeny orientační požadavky jednotlivých
rozvojových ploch takto:
bilance potřeby:

místní část
ozn.
výměra
Běleč
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Bzová
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

počet

funkce

1,6405
1,9800
0,2693
0,5503
1,5938
0,2528
0,1605

plochy bydlení

0,9008
0,5112
1,3953
0,6376
0,2565
0,0208
0,0917

plochy bydlení

plochy bydlení
plochy bydlení

RD

EO

10
16
2

30
48
6

1
2

3
6

8
5

24
15

3
2

9
6

1

3

plochy technické infrastruktury
plochy výroby a skladování - zemědělské
plochy bydlení
plochy bydlení

plochy bydlení
plochy výroby a skladování
plochy bydlení
plochy bydlení
plochy technické infrastruktury
plochy bydlení

vody

el. energie

retence

m3/den

kWmax

m3

4,2
6,72
0,84
4
120
0,42
0,84

120
192
24
6
56
12
24

88
106
14

3,36
2,1
95
1,26
0,84
4
0,42

96
60
45
36
24
6
12

48
27
75
34
14

Ad f)
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Kapitola je splněna v požadovaném rozsahu.
Pro severní část návsi m.č. Běleč je vymezen regulativ, zajišťující zachování charakteristické
zástavby s možným posunutím využití ve prospěch podnikatelských aktivit.
Přírodní hodnoty území jsou respektovány.
Uspořádání zástavby v m.č. Elbančice je zachováno.
Ad g)
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Kapitola je splněna v plném rozsahu.
Jako VPS jsou navrženy rozhodující objekty dopravní a technické infrastruktury.
Plochy asanace nejsou vymezeny.
Ad h)
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných
surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními
jevy)
Požadavky, vyplývající z aplikace zákonných norem a předpisů jsou uplatněny v návrhu
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86
14
9

5

územního plánu.
V odůvodněném případě – rozvojové plocha č. B2 – je vymezena distance od navrhované
trasy silnice II/137 tak, aby bylo možno v kontaktním prostoru s místní částí Bzová provést případná
protihluková opatření.
Ad i)
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Kapitola splněna v požadovaném rozsahu – viz předchozí text této kapitoly.
Ad j)
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Na řešené území se nevztahují omezení vyplývající z rozvojové osy, určené PUR pro ORP
Tábor. Zastavitelné plochy obou místních částí navazují na zastavěné území a vytvářejí s ním
kompaktní urbanizované území.
Ad k)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií
Požadavek na zpracování územní studie je uplatněn a řádně odůvodněn v případě rozvojové
plochy č. A1.
Ad l)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Nejsou vymezeny..
Ad m)
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z
hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast
Požadavek na vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj nebyla dotčeným orgánem
uplatněna.
Ad n)
Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Požadavek nebyl uplatněn.
Ad o)
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
Kapitola je splněna v plném rozsahu.
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2c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Koncept územního plánu nebyl vyhotoven.
Návrh územního plánu neobsahuje variantní řešení.
V územním plánu Běleč jsou vymezeny zastavitelné plochy s tímto záměrem:
Zastavitelná plocha A1
A1
1,6405 ha

plochy bydlení

10 RD/ 30 EO

Základní rozvojová plocha obce se započatou urbanizací a připravenými inž. sítěmi.
Část plochy již využita jako zahrada, hranice dotčených parcel bude respektována. Žádoucí je
ulicové uspořádání zástavby podle započaté uliční sítě.
Zastavitelná plocha A2
A2
1,9800 ha

plochy bydlení

16 RD/ 48 EO

Rozvojová plocha uzavírající zahrady stávající zástavby do uzavřeného uličního prostoru.
Stávající zahrady je vhodné zpřístupnit distancí ( 10 m ) mezi původními a navrhovanými parcelami.
Vzhledem k hloubce rozvojové plochy je možné volné uspořádání zástavby s vnitřním veřejným
prostorem.
Zastavitelná plocha A3
A3
0,3597 ha

plochy bydlení

2 RD/ 6 EO

Plocha pro umístění 2 rodinných domů v řadovém uspořádání s přístupem přes zeleň
retenčního prostoru. Mezi hranici zemědělského areálu a parcely RD je možné vložit izolační pás
zeleně. Výměra zastavitelné plochy A3 je zvětšena z 0,2693 ha na 0,3597 ha v důsledku zapracování
námitky majitele na veřejném jednání. Původní návrh předložený k veřejnému projednání, část
pozemku 1640/1, nacházejícího se pod ochranným pásmem VN elektro, vymezil jako VP – plochy
smíšené nezastavěného území. V důsledku zapracování námitky se zastavitelná plocha A3 zvětšila
na celý pozemek 1640, přičemž využití části pozemku, nacházející se v ochranném pásmu VN
elektro, je tímto OP limitováno. Podmínky využití této části parcely stanoví správce el. vedení v
územním ( stavebním ) řízení.
Zastavitelná plocha A4
A4
0,5503 ha

plochy technické infrastruktury

Plocha určená pro umístění ČOV Běleč, popř. další technické provozy obce. Součástí plochy
je izolační zeleň, doplňující lokální biokoridor vedený podél Bělečského potoka.
Zastavitelná plocha A5
A5
1,5938 ha

plochy výroby a skladování - zemědělské

Plocha určená pro rozšíření areálu zemědělské prvovýroby .
Provozem nesmí být zhoršeny hygienické parametry zemědělského areálu jako celku.
V případě potřeby dalšího nárůstu dopravy musí být dopravní trasy vedeny po místní komunikaci od
silnice II/124.
Zastavitelná plocha A6
A6
0,2528 ha

plochy bydlení

1 RD/ 3 EO
39

Plocha pro umístění 1 rodinného domu, přístup k pozemku stavby si stavebník zajistí
prostřednictvím využití stávajícího sjezdu ze silnice II/137 na parcelu 355/1.
Zastavitelná plocha A7
A7
0,1605 ha

plochy bydlení

2 RD/ 6 EO

Plocha pro umístění 2 rodinných domů s přístupem z místní komunikace obce.
Zastavitelná plocha B1
B1
0,9008 ha

plochy bydlení

8 RD/ 24 EO

Plocha určená pro bydlení v rodinných domech s možností výstavby hospodářských budov a
užívání navazujících zemědělských pozemků. Všechny parcely budou připojeny na novou vnitřní
místní komunikaci s jediným výjezdem na budoucí silnici II/137.
Zastavitelná plocha B2
B2
0,5112 ha

plochy bydlení

5 RD/ 15 EO

Plocha určená pro bydlení v rodinných domech s vhodnou kombinací s podnikáním. Hranice
zástavby vůči budoucí silnici II/137 musí být respektována dle zákresu v územním plánu. Parcely
budou připojeny jedním vjezdem na silnici II/137.
Zastavitelná plocha B3
B3
1,3953 ha

plochy výroby a skladování

Plocha umožňující další rozvoj areálu zemědělské prvovýroby, popř. bude využita
samostatně pro výrobní činnosti s přímým připojením na silnici II/137. V případě propojení se
stávajícím zemědělským areálem musí být respektována trasa lokálního biokoridoru ( přemostění
vodoteče ).
Zastavitelná plocha B4, B5
B4
0,6376 ha
B5
0,2565 ha

plochy bydlení
plochy bydlení

3 RD/ 9 EO
2 RD/ 6 EO

Plochy určené trvalé či rekreační bydlení v rodinných ( rekreačních ) domech s volným uspořádáním
zástavby, žádoucí je řídká zástavba s vymezením parcel cca 2000 m2.
Zastavitelná plocha B6
B6
0,0208 ha

plochy technické infrastruktury

Plocha je určena pro umístění ČOV Bzová.
Zastavitelná plocha B7
B7
0,0917 ha

plochy bydlení

1 RD/ 3 EO

Plocha pro umístění 1 rodinného domu s přístupem z místní komunikace obce.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
Návrh územního plánu respektuje prvky ochrany přírody a krajiny, rozvoj území je přiměřený
a nemění krajinný ráz. Nové zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Návrh územního plánu
zahrnuje lokální systém ekologické stability a tvoří jej výhradně funkční prvky.
Rozvoj území je situován mimo kompaktní plochy zalesnění území.
Návrh územního systému ekologické stability
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Základní charakteristika řešeného území
Správní území obce Běleč je tvořeno jedním katastrálním územím a to Běleč u Mladé Vožice.
Rozloha řešeného území je 1223 ha. Z této celkové rozlohy představuje 670 ha zemědělské půdy,
462 ha lesní půdy a 22 ha vodních ploch. Zastavěných ploch a ostatních ploch je v řešeném území 70
ha. Obec Běleč náleží do správního území obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice a do
správního území obce s rozšířenou působností Tábor.
Přírodní podmínky
Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Podle rozdělení České republiky na klimatické oblasti (Quitt 1971) náleží celé řešené území
do mírně teplé oblasti. Severozápadní oblast náleží do oblasti MT-7, centrální část náleží do oblasti
MT-5 a východní a jihovýchodní do MT-3.
Oblast MT – 3 se vyznačuje krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem.
Přechodná období jsou normální až dlouhá, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně
dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou dobou trvání sněhové
pokrývky.
Oblast MT – 5 se vyznačuje normálně dlouhým až krátkým létem, které je mírné až mírně chladné,
suché až mírně suché. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem.
Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální dobou trvání sněhové
pokrývky.
Oblast MT – 7 se vyznačuje normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem, krátkým přechodným
obdobím s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až
mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Charakteristiky klim. oblasti

MT-3

MT-5

MT-7

20-30
120140
130160
40-50
-3--4

30-40
140160
130140
40-50
-4 - -5

30-40
140160
110130
40-50
-2 - -3

16-17
16-17
6-7
6-7
6-7
6-7
110100120
120
350350450
450
Srážkový úhrn v zimním období
sVZ
250250300
300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
sp
60-100
60-100
Počet zamračených dnů
o > 0,8
120120150
150
Počet jasných dnů
o < 0,2
40-50
50-60
Tab. 1 Charakteristika klimatické oblasti dle Quitta (1971)

16-17
6-7
7-8
100120
400450
250300
60-80
120150
40-50

Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou 10° a více

LetD
HVO

Počet mrazových dnů

MD

Počet ledových dnů
Prům. teplota v lednu (°C)

LD
tI

Prům. teplota v červenci (°C)
Prům. teplota v dubnu (°C)
Prům. teplota v říjnu (°C)
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a
více
Srážkový úhrn ve vegetačním období

t VII
t IV
tX
S>1m
m
sVO

Geomorfologie
Z hlediska regionálně-geomorfologického členění georeliéfu ČR náleží řešené území do
Česko-moravské soustavy České vysočiny. Typické jsou rysy georeliéfu na starých přeměněných a
vyvřelých horninách hercynského základu České vysočiny. Základním rysem je rozdíl mezi plošinami
holoroviny se zaoblenými hřbety a různě zahloubenými říčními údolími. Převládá zde pahorkatinný a
vrchovinný georeliéf.
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Zalesněné svahy Načeradeckého srázu na východním okraji řešeného území náleží do
okrsku Řísnické vrchoviny. Svahy srázu jsou rozčleněny několika příkře zaříznutými údolími přítoků
Blanice. Jde o nejvyšší část řešeného území.
Zbylá část správního území obce Běleč náleží k okrsku Načeradecké pahorkatiny. Do
řešeného území zasahuje zlomový svah s relativní výškou až 100 m. Erozně denudační, tektonicky
silně postižený reliéf ploché vrchoviny je rozčleněn řadou krátkých příkře zahloubenných
pravostranných přítoků Blanice na krátké strukturní hřbety a suky.
Provincie
Česká
vysočina

Subprovincie

Oblast
Středočeská
pahorkatina

Celek
Vlašimská
pahorkatina

Českomoravská
soustava
Česká
ČeskoČeskomoravsk
Křemešnická
vysočina
moravská
á vrchovina
vrchovina
soustava
Tab. 2 Geomorfologické členění řešeného území:

Podcelek
Mladovožická
pahorkatina

Okrsek
Načeradecká
pahorkatina

Pacovská
pahorkatina

Řísnická
vrchovina

Centrální část řešeného území tvoří zvlněná vrchovina s osou, kterou tvoří komunikace č. 137
z Mladé Vožice do Bělče, Vilic apod. Na východě a na západě je řešené území ohraničeno
zalesněnými svahy. Nejvyššími body jsou Husí hora 532 m n.m., Podhoří 672 m n.m., Stehlovy 549,9
m n.m.).
Hydrogeologie
Území je součástí hydrogeologickému rajonu 6320 - "Krystalinikum v povodí střední Vltavy".
Zvodnění je závislé na množství a charakteru puklin a propustnosti zvětralinového pláště, povrchový
odtok výrazně převažuje nad odtokem podzemním. Migmatity, paraluly a svory moldanubika vytvářejí
prostředí pro oběh podzemní vody prostředí téměř nepropustné. Puklinová propustnost je snižována
převážně jílovým charakterem zvětralin, které mohou tyto pukliny utěsňovat. Kolektor krystalických
hornin je v závislosti na charakteru zvětralinového pláště dotován infoltrací z povrchu. Odvodňován je
suťovými nebo puklinovými prameny v místech křížení zvodnělých struktur s údolími buď přímo do
místní erozní báze nebo skrytým příronem do kvartérního kolektoru.
Hydrologie
Z hydrologického hlediska řešené území vyplňuje náhorní pahorkatinu severně od
hydrologického rozvodí třetího řádu, oddělující povodí Sázavy od povodí Lužnice. Hlavním
recipientem daného území je řeka Blanice, levostranný přítok Sázavy. Řešené území se nachází
v hydrologickém povodí IV. řádu č.h.p. 1-09-03-036 – Blanice nad Slupským potokem.
Geologie
Pro geologickou stavbu území jsou určující horniny tzv. jednotvárné série moldanubika.
Nejrozšířenějším horninovým typem řešeného území jsou biotitické a sillimaniticko – biotitické
pararuly. Střední část řešeného území mezi údolím Blanice a Načeradeckým srázem prochází široký
pruh dvojslídných až muskoviticko – biotitických svorových rul a svorů (tzv. chýnovské svory)
střídajících se s biotiticko – muskovitickými až muskoviticko – biotitickými pararulami.
Pedologie
Převládajícím půdním představitelem jsou hnědé půdy kyselé a hnědé půdy oglejené kyselé.
Nejdůležitějším půdotvorným faktorem pro vývoj hnědých půd je půdotvorný substrát se svým
specifickým způsobem zvětrávání a v druhé řadě reliéf terénu, zvláště pak jeho svažitost spojená
s erozní činností vody. Hlavním půdotvorným procesem je zvětrávání v půdním profilu. Výrazným
projevem jejich tvorby je hnědnutí, jehož intenzita závisí především na druhu a složení jednotlivých
hornin a na hydrotermickém režimu. Hloubka půdního profilu je závislá na hloubce rozpadu matečné
horniny. Převažují půdy středně až velmi hluboké s mocností půdního profilu od 60 cm – 120 cm.
Půdní profil je tvořen obvykle mělkým až středně hlubokým humusovým horizontem, drobtovité
struktury, tmavohnědé barvy a písčitohlinitou až hlinitopísčitou zrnitostí.
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V údolích vodních toků jsou vyvinuty nivní glejové půdy. Tyto půdy trpí výrazným zamokřením. U půd,
kde stupeň zamokření je nižší, dochází ke glejovému procesu, případně oglejení půd. Humusové
horizonty tvořené zpravidla drnovou vrstvou mají mocnost 15 – 20 cm, obsah humusu podřadné
kvality se pohybuje v rozmezí 5 – 8 %. Půdní reakce je kyselá až silně kyselá, sorpční kapacita je
vysoká, koloidní komplex je nenasycen až extrémně nenasycen basickými kationy. Zrnitostní složení
je písčitohlinité až hlinité.
Biota
Řešené území je rovnoměrně ovlivněno lidskou činností. Biocenózy jsou udržovány ve
vegetačních formacích závislých na periodicky se opakujících lidských zásazích. Tyto zásahy
probíhají, včetně zemědělských půd, i na územích 5. vegetačního stupně. Zde však u intenzifikačních
opatření nebylo možné očekávat patřičný přínos.
V řešeném území převládá orná půda. Trvalé travní porosty kulturního a polokulturního
charakteru zabírají méně významný podíl. Lesní porosty pokrývají v ucelených komplexech svahy
Načeradeckého srázu. Jedná se o lesní porosty v 5. vegetačním stupni, zastoupené jsou druhy dřevin
přirozené skladby smíšeného bukojehličnatého lesa. Další významné lesní komplexy pokrývá svahy
vrchů Šelmberk a Husí hory.
Biogeografická diferenciace a fytogeografické členění
Podle biogeografického členění České republiky (Culek 1996) náleží řešené území do
hercynské podprovincie, která zahrnuje biotu západní a centrální části střední Evropy na geologicky
starém podloží Českého masivu budovaném převážně kyselými krystalickými břidlicemi a hlubinnými
vulkanity. Na těchto půdách jsou vyvinuty zpravidla kyselé, živinami chudé půdy, s chudou
hercynskou flórou a faunou.
V rámci podprovincie náleží řešené území do dvou biogeografických regionů: 1.22
Posázavský bioregion a 1.46 Pelhřimovský bioregion.
1.22 Posázavský bioregion
Potenciálně se vyskytují hlavně acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), ve
východní části bioregionu i se zastoupením jedle, v nejvyšších partiích květnaté bučiny svazu
Fagion, se značným zastoupením jedle, méně i acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum) a
podmáčené jedliny (Galio-Abietenion). Na ostrůvcích serpentinitů jsou vyvinuty hadcové bory,
náležející svazu Dicrano-Pinion. V zaříznutých údolích východní části se liniově vyskytuje
vegetace lužní, u větších toků převážně Stellario-Alnetum glutinosae, podél menších zejména
Carici remotae-Fraxinetum. Podél větších toků je vegetace svazu Phalaridion arundinaceae.
Přirozenou náhradní vegetaci vlhkých luk tvoří vegetace svazu Calthion. Podél rybníků jsou
fragmenty porostů vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae a rákosiny svazu Phragmition
communis. Místy je přítomna méně náročná teplomilná travinobylinná vegetace svazu
Koelerio-Phleion phleoidis. Na plošinách jsou místy vyvinuté i krátkostébelné trávníky svazu
Violion caninae. Lemy náležejí svazu Trifolion medii, křovinaté pláště svazu Prunion spinosae.
1.46 Pelhřimovský bioregion
V potenciální vegetaci Pelhřimovska převládají kyselé bučiny (Luzulo-Fagetum), o něco méně
bylo květnatých bučin (Dentario enneaphyli-Fagetum, Festuco-Fagetum). Nižší zastoupení
měly acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion). V nejpříhodnějších polohách (údolí
říček na SV území) je možno uvažovat o dubohabrových hájích (Melampyro nemorosiCarpinetum).
V náhradní vegetaci převažují louky a pastviny, klasifikované do svazů Arrhentherion,
Molinion, Cynosurion a Violion caninae. V minulosti byly více zastoupeny rašeliné louky
(Caricion fuscae a Caricion demissae), na hlubších rašelinách i vegetace svazů Eriophorion
gracilis a Sphagno recurvi-Caricion canescentis). V okolí rybníků jsou charakteristická
společenstva vysokých ostřic (Magnocaricion elatae a Caricion rostratae). Na obnažených
dnech rybníků je typický výskyt společenstev svazu Elatini-Eleocharition ovatae. Vodní
vegetace je představována společenstvy svazů Lemnion minoris, Utricularion vulgaris a
Nymphaeion albae.
V řešeném území jsou vymezeny následující biochory (Culek M. 1996):
4BS – Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.
4PQ – Pahorkatiny na pestrých metamorfitech 4. v.s.
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4Do – Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.
4SS – Svahy na kyselých metamorfitech 4. v.s.
4PS – Pahorkatiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.
5BS - Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 5. v.s.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR je řešené území součástí fytogeografické
oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum a okresu 42b Táborsko-vlašimská
pahorkatina.
Mapování přírodních biotopů podle metodiky NATURA 2000
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) na základě pověření Ministerstva životního
prostředí České republiky koordinuje v rámci naplňování předpisů Evropských společenství vytváření
soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000 (podle směrnice o stanovištích
č. 92/43/EHS) a zároveň koordinuje obdobný program Rady Evropy Smaragd.
Základem soustavy NATURA 2000 jsou tzv. evropsky významná území. Ta vybírá Evropská
komise ve spolupráci s jednotlivými členskými státy na základě jejich návrhů. Po schváleném výběru
zajišťují členské státy ochranu těchto území a péči o ně. Pro každé jednotlivé území navrhované do
soustavy NATURA 2000 je nezbytné shromáždit značné množství požadovaných údajů mj. o typech
přírodních stanovišť (termín z uvedené směrnice ES, z ekologického hlediska se jedná o biotopy).
Z důvodů absence takových informací proběhlo od roku 2001 do roku 2004 v celé České republice
rozsáhlé mapování, které umožňuje získat informaci o výskytu, rozloze a kvalitě typů přírodních
stanovišť. Takto získané informace jsou nezbytným základem pro přípravu i pro budoucí vyhlášení
území soustavy NATURA 2000 a současně nepostradatelným a základním zdrojem informací pro
vyhledávání a vymezování skladebných částí územních systémů ekologické stability všech úrovní.
V řešeném území bylo provedeno mapování přirozených biotopů soustavy NATURA 2000 a
Smaragd v roce 2003. Mapovatelem přirozených biotopů byly Táňa Jakšičová (mapové listy ZM10 2311-18, 23-11-23, 23-13-03) a Markéta Krátká (mapové listy ZM10 23-11-24, 23-13-04). V rámci
mapování byly v řešeném území zjištěny a popsány následující biotopy:
Přehled přírodních biotopů mapovaných v řešeném území v roce 2003:
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod ostatní porosty
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky
T1.3 - Poháňkové pastviny
T1.4 - Aluviální psárkové louky
T1.5 - Vlhké pcháčové louky
T1.6 - Vlhká tužebníková lada
K1 - Mokřadní vrbiny
K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
K3 - Vysoké mezofilní křoviny
L1 - Mokřadní olšiny
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
L4 – Suťové lesy
L5.4 – Acidofilní bučiny
L7.1 - Suché acidofilní doubravy
Vymezení kostry ekologické stability krajiny
Pro potřebu vyhodnocení ekologické stability v řešeném území bylo využito celoplošné
hodnocení území (mapováni krajiny a biotopů) provedené prostřednictvím podrobného terénního
průzkumu, při němž byl přímo na místě klasifikován skutečný stav plošných a liniových prvků
řešeného území v měřítku 1:10000. V rámci hodnocení kostry ekologické stability krajiny řešeného
území byly vymezeny ekologicky významné krajinné segmenty, které relativně nižším narušením
potenciálních ekosystémů a relativně přirozeným charakterem reliéfu předurčují vedení hlavních
migračních cest (biokoridorů). Výsledkem výše uvedeného hodnocení ekologické stability jsou
následující práce:
Mapování aktuálního stavu krajiny Smilovy Hory, Tůma, 1995, Tábor
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Mapování přirozených biotopů soustavy NATURA 2000 a Smaragd na mapových listech 23-1118, 23-11-23, 23-13-03, 23-11-24, 23-13-04 (ZM 1:10 000) . T. Jakšičová, M. Krátká (2003).
Regionálně významné krajinné celky
Z hlediska regionálního významu lze jako významné krajinné celky označit zalesněné svahy
Načeradeckého srázu a vodní tok říčky Blanice se soustavou zamokřených a mokrých ploch v její
nivě. Lesní porosty jsou hospodářské se změněnou druhovou skladbou, s převahou smrku a borovice
a nízkým zastoupením listnatých dřevin. Z krajinářského pohledu se však jedná o území se zvýšenou
krajinářskou hodnotou relativně přírodní krajiny.
Vymezení skupin typů geobiocénů, popis a charakteristika
Typ geobiocénu je soubor geobiocenózy přírodní a všech od ni pocházejících a do různého
stupně změněných geobiocenóz a geobiocenoidů včetně jejich vývojových stádií, jaká se mohou
vystřídat v segmentu určitých trvalých ekologických podmínek. Základními aplikačními jednotkami této
typizace jsou skupiny typů geobiocenů (STG), do nichž jsou sdružovány typy geobiocénu s
podobnými trvalými ekologickými podmínkami, zjišťovanými komplexním ekologickým výzkumem a
znázorňovanými pomocí bioindikace rostlinnými společenstvy. Skupiny typů geobiocénů jsou
označovány názvy hlavních dřevin původních lesních geobiocenóz. Skupiny typů geobiocenů jsou
označovány tzv. geobiocenologickou formulí. Ta na prvním místě uvádí vegetační stupeň, na druhém
místě je uváděna trofická řada a na místě třetím řada hydrická.
V řešeném území se nacházejí následující STG:
3.dubobukový vegetační stupeň
3AB3 – dubové bučiny Querci-fageta
3B5 – vrbiny vrby křehké – Saliceta fragilis
3BC3 – javorové dubové bučiny – Querci-fageta aceris
3AB2 – zakrslé dubové bučiny – Querci-fageta humilia
3B3 – typické dubové bučiny – Querci-fageta typica
3BC4 – javorové jasanové olšiny nižšího stupně – Fraxini-alneta aceris inferiora
3AB4 – březové doubravy vyššího stupně – Betuli-querceta roboris superiora
4. bukový vegetační stupeň
4AB5 – březové olšiny vyššího stupně – Betuli-alneta superiora
4B4 – jedlové doubravy s bukem – Abieti-querceta roboris-fagi
5. jedlobukový vegetační stupeň
5AB3 – jedlové bučiny – Abieti-fageta
5B3 – typické jedlové bučiny – Abieti-fageta typica
5BC3 – javorové jedlové bučiny nižšího stupně – Abieti-fageta aceris inferiora
5AB5 – smrkové olšiny – Picei-alneta
5AB4, 5B4 – přesličkové jedlové smrčiny nižšího stupně – Abieti-piceta equiseti inferiora
5AB1 – zakrslé jedlové bučiny – Abieti-fageta humilia
5BC2 – zakrslé bukové javořiny nižšího stupně – Fagi-acereta humilia inferiora
Vymezení skladebných částí ÚSES Běleč
Podle biogeografického významu skladebných prvků jsou územní systémy ekologické
stability v řešeném území rozděleny do dvou úrovní – regionální a lokální. Na základě požadavků
krajského úřadu byl návrh plánu ÚSES upraven dle krajského generelu ÚSES, který je součástí
schválených zásad územního rozvoje kraje. Úprava byla provedena na úkor některých metodických a
ekologických zásad, kterými se řídí projektování ÚSES.
Regionální úroveň
Regionální úroveň tvoří dvě větve regionálních biokoridorů. Na zalesněném vrchu Šelmberku
je vymezeno regionální biocentrum. Jde o kulturní lesní jehličnaté porosty s převahou smrku. Na
vrcholu se nachází zbytky hradu Šelmberk se zanedbaným porostem někdejšího lesoparku.
Z regionálního biocentra vychází severním směrem paralelně s údolím Blanice regionální biokoridor
Hrajovice – Šelmberk. Jižním směrem ze Šelmberku vychází regionální biokoridor Šelmberk – Větrov.
Ten spojuje regionální biocentrum Šelmberk s regionálním biocentrem Větrovy (mimo řešené území).
V krajském generelu je větev biokoridoru Hrajovice – Šelmberk navržena do údolí říčky Blanice, což
odporuje tomu, že biokoridor je navržen pro mezofilní biotu. Regionální biokoridor Větrov – Bukovice,
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na východním okraji řešeného území je upraven, opět dle požadavku krajského úřadu, tak, že je
situován do okrajových částí lesních porostů.
Lokální úroveň
Lokální úroveň je řešena standardním způsobem. Podchycuje rozmanitost ekosystémů
jednotlivých biochor tj. vymezuje alespoň jedno biocentrum v reprezentativních skupinách typů
geobiocénů každé biochory a zahrnuje v lokální úrovni ÚSES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v
regionální úrovni nevýrazným způsobem (lesní porosty v normálních hydrických a trofických řadách).
Biocentra (uváděné rozlohy pouze v řešeném území):
Regionální biocentrum č. 1 Šelmberk (96,5 ha)
Lokální biocentrum č. 12 Vrchy (2,8 ha)
Lokální biocentrum č. 13 Husí hora (3,3 ha)
Lokální biocentrum č. 14 Bzová (6,53 ha)
Lokální biocentrum č. 15 Blanice III. (5,1 ha)
Lokální biocentrum č. 16 Blanice II. (4 ha)
Lokální biocentrum č. 17 Nad kovárnou (4,9 ha)
Lokální biocentrum č. 18 Nad Bělčí (3,3 ha)
Lokální biocentrum č. 19 Stehlovy (5 ha)
Lokální biocentrum č. 20 Podhoří (19,7 ha)
Lokální biocentrum č. 21 Pod Holými vrchy (14 ha)
Lokální biocentrum č. 22 Žlaby (6,8 ha)
Lokální biocentrum č. 23 Horsko (9,3 ha)
Lokální biocentrum nefunkční č. 24 Bělečská lada (3,5 ha)
Biokoridory (uváděné délky pouze v řešeném území):
Regionální biokoridor č. 4 Hrajovice – Šelmberk (délka 560 m)
Regionální biokoridor č. 5 Za sady (délka 780 m)
Regionální biokoridor č. 6 Šelmberk – Větrov (délka 715 m)
Regionální biokoridor č. 7 Pod Stehlovy (délka 445 m)
Regionální biokoridor č. 8 Větrov - Bukovice (délka 380 m)
Regionální biokoridor č. 9 Větrov - Bukovice (délka 380 m)
Regionální biokoridor č. 10 Načeradecký sráz VI. (délka 550 m)
Regionální biokoridor č. 11 Načeradecký sráz V. (délka 239 m)
Lokální biokoridor č. 2 Hrajovice – Šelmberk (délka 240 m)
Lokální biokoridor č. 3 Hrajovice – Šelmberk (délka 400 m)
Lokální biokoridor č. 25 Řeka Blanice II. (délka 200 m)
Lokální biokoridor č. 26 Řeka Blanice 4. (délka 475 m)
Lokální biokoridor č. 27 Řeka Blanice 5. (délka 245 m)
Lokální biokoridor č. 28 Řeka Blanice (délka 450 m)
Lokální biokoridor č. 29 Bělečský potok (délka 660 m)
Lokální biokoridor č. 30 Bělečský potok (délka 1100 m)
Lokální biokoridor č. 31 Potok u Bzové (délka 2000 m)
Interakční prvky
Interakční prvek č. 32 Přítok Bělečského potoka (délka 520 m)
Interakční prvek č. 33 Vodoteč u Bzové (délka 630 m)
Interakční prvek č. 34 Novodvorský potok (délka 1000 m)
Interakční prvek č. 35 Polní cesta u Husí hory (délka 760 m)
Zároveň s vymezením biocenter a biokoridorů jsou v řešeném území vymezovány interakční
prvky. Pro vymezení interakčních prvků jsou zásadně využívány již existující plochy a linie v krajině.
Na rozdíl od biokoridorů a biocenter nejsou interakční prvky a jejich vymezování vázány metodickými
pokyny. Závaznými kritérii pro jejich projektování jsou pouze:
- vazby interakčních prvků na biokoridory a biocentra, ze kterých musí interakční prvek
bezpodmínečně vycházet,
- vazby interakčních prvků na typ a charakter stanoviště (ekosystému) biocenter a biokoridorů,
z nichž interakční prvek vychází a na typ a charakter stanoviště, na které má posléze
pozitivně působit,
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prostorová měřítka - šířka interakčního prvku má být větší než 3 m a jejich hustota v krajině
má být řádově v modulu 3 000 x 600 m.

Interakčními prvky v řešeném území jsou liniové segmenty krajiny, jejichž základní funkcí je
zprostředkovat a podporovat příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně
stabilní krajinu. Z toho plyne, že hlavním úkolem interakčních prvků je vytvářet nepřetržitě alespoň
minimální existenční podmínky té části bioty, která je významná pro autoregulační procesy v okolních
méně stabilních plochách.
Soubor opatření obecné povahy
Plochy skladebných částí ÚSES ovlivněné předchozím hospodařením budou procházet
dlouhodobým vývojem, včetně období řízené péče vycházející z pravidelného hodnocení ÚSES a
stanovení krátkodobých opatření (operativních opatření), střednědobých opatření vázaných na
pravidelnou aktualizaci územních plánů a LHP a dlouhodobých opatření různě silné intenzity. Z tohoto
důvodu je základní povinností při obecné ochraně přírody nejen vymezení ÚSES, které ukládá zákon
č.114/1992 Sb., v § 4, ale i jeho pravidelné hodnocení, „které provádějí orgány územního plánování a
ochrana přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a
státní správy lesního hospodářství“. Podrobnosti hodnocení systémů ekologické stability jsou
upřesněny v § 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.. V ustanovení § 3 se orgánu ochrany přírody ukládá
průběžně provádět hodnocení systémů ekologické stability z hlediska jeho stabilizační funkce.
Hodnocení systému ekologické stability obsahuje zejména upřesnění hranic skladebných
částí ÚSES, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti odolávat
znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a jeho výsledkem je určení, zda je
systém ekologické stability vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit
stabilizující funkce v krajině nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a
biokoridorů.
Pokud by měl vymezený ÚSES zajišťovat své základní funkce podle § 4 zákona č.114/1992
Sb. „uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působeni na okolní méně stabilní části
krajiny a vytváření základů pro mnohostranné využívání krajiny, měl by být hodnocen podle splnění
základních kritérií, které jsou uváděny v následujícím návrhu opatření. Příprava územního plánu je
jednou z vhodných příležitostí pro hodnocení systémů ekologické stability a hodnocení ÚSES by mělo
mít své místo v zadání územního plánu a zejména v rozborech a průzkumech hodnoceného území.
Z výše uvedených důvodů obsahuje plán územního systému ekologické stability obce Běleč
návrhy opatření pro lesní porosty, trvalé travní porosty, vodní toky a vodní nádrže, kde jsou základní
opatření uvedena v bodech umožňujících hodnocení vymezeného ÚSES a hodnocení dosažené
úrovně biologické diverzity biotopů zastoupených v jednotlivých skladebných částech ÚSES.
Navazující stanovení podmínek pro využití ploch je formou střednědobých opatření, která zajišťují po
dobu platnosti územního plánu další existenci ÚSES a upřesňují možnosti využívání ploch
jednotlivých skladebných částí ÚSES.
Návrh opatření pro lesní porosty zahrnuté do skladebných segmentů USES
Nejdůležitější zásady pro segmenty územního systému ekologické stability lze odvodit z hlavní
funkce ÚSES - trvale zajišťovat vhodné existenční podmínky pro všechny lesní druhy regionální bioty
a lokální typy a varianty taxonů a syntaxonomických jednotek.
Základní opatření lze vyjádřit v následujících bodech:
-

-

Uchování, perspektivně obnova a zakládání přírodě blízkých listnatých smíšených lesů jako
představitele klimaxových ekosystémů.
Redukce velikosti pasek a co nejpestřejší směna porostních skupin různého stáří.
Uchování a prodloužení co možná nepravidelných vnějších (porostní pláště) i vnitřních
hraničních linií porostů a porostních skupin.
Zvýšení mýtních věků a předržování výstavků, protože s věkem stromů roste obecně počet
ekologických nik a starší stromy zpravidla poskytují prostředí pro více druhů organismů než
stromy mladší.
Uchování nik pro ohrožené druhy organismů, závislé od rozpadu stádií dřeva, existence hub a
epifytů.
Maloplošné obhospodařování lesů s maximálním využitím přirozené obnovy ze semene.
Maximální šetrnost při dalším zpřístupňování lesa účelovými komunikacemi.
47

-

Maximální omezení biocidů v porostech, zejména v kulturách a na pasekách.
Ponechání určitých ploch samovolnému vývoji.
Zdrženlivý přístup ke znovuzalesňování neobdělávatelných zemědělských ploch.

Z hlediska rozmanitosti ekosystémů zde volit diferencovaný postup.
V souvislých lesních porostech vychází návrh opatření z typologické klasifikace tj. ze souborů lesních
typů, kde vedle druhové skladby je kladen důraz na prostorové uspořádání. Cílem časoprostorové
úpravy by měl být skupinovitě výběrný les s odpovídající (typologicky) druhovou skladbou, blížící se
svým složením a funkcí přírodnímu - klimaxovému lesu.

Návrh opatření pro trvalé travní porosty zahrnuté do skladebných segmentů USES
Trvalé travní porosty zařazené do segmentů ÚSES zahrnují široké spektrum převážně
antropogenních biotopů (luk a pastvin), které se udržují pouze pravidelnou údržbou v rámci
hospodářského využívání (kosením nebo pastvou).
Ve schematickém dělení lze rozlišit v řešeném území tři typy travních porostů významných pro vedení
ÚSES:
mezofilní louky nížin a podhorského stupně (svaz Arrhenatherion, Cynosurion),
vlhké až čerstvě vlhké louky vázané na krátkodobě zaplavované nebo podmáčené polohy
(svaz Alopecurion pratensis, svaz Molinion, podsvaz Calthenion palustris ),
eutrofní vysokostébelné a vysokobylinné louky s trvale zvýšenou vlhkostí ve svrchní části
půdního profilu (svaz Calthion).
Mezofilní louky jsou často součástí segmentů ÚSES. Jejich ekostabilizační význam v lokálních ÚSES
je nesporný. Ztráty biomasy při opakovaných sečích jsou nahrazovány pravidelným hnojením.
U luk zařazených do segmentů lokálního ÚSES by mělo být intenzívní využívání postupně nahrazeno
extenzívními formami (především by mělo být omezeno hnojení jako ústřední požadavek ochrany
fauny a některých dalších prvků bioty).
Do scelených lučních ploch by měly být vnášeny nebo zachovány maloplošné prvky a liniové
struktury charakterizující extenzívní maloplošné využívání (meze, křovité lemy, stromořadí i skupinky
dřevin, vegetační doprovod vodního toku, cest a hranic honů).
Zachovány by měly být ostrůvky extenzívních trávníků a pastvin - květnatých luk. Na zlomku
ploch by mělo být umožněno kvetení, tvorba plodů a rezervních látek rostlinného společenstva realizace je možná odložením seče až po odkvět vysokých trav.
Proměnlivý mikroreliéf louky by měl být zachován včetně nepravidelného sečení depresí.
Louky na podmáčených nebo zaplavovaných stanovištích
Luční porosty mokrých a střídavě vlhkých půd jsou v řešeném území velmi rozšířené. Skladba
bioty je závislá na stupni a dynamice přemokření půdy, výšce podzemní vody a jejímu pohybu v půdě
(obsah kyslíku), od půdního druhu a typu, cykličnosti a intenzity lidských zásahů.
Ohrožující faktory, které je nutné vyloučit z hospodářských opatření:
s intenzifikací využívání spojené vyrovnání mikroreliéfu; vede k zániku rozmanitosti stanovišť
a ekosystémů a vymizení druhů na ně vázaných,
příliš časté kosení,
přeměna kosené louky na pastvinu spojená s rozšlapáním drnu a změnou stanoviště,
absence kosení vede většinou k přeměně mokré louky ve vysokobylinnou nivu nebo rákosinu
s pokračováním sukcese na olšinu,
výstavba komunikací, které představují pro celou řadu organismů účinné bariéry migrací,
mechanizované obdělávání v nevhodnou dobu, které vede k degradaci stanoviště, ohrožování
populací živočichů (zničení snůšky vajec, usmrcování mláďat apod.).
Pěstební péče (návrh opatření):
diferencované kosení, např. bezkolencové louky kosit jednou za 2-3 roky, pcháčové dvakrát
ročně, porosty drobných ostřic sporadicky nebo vůbec kosení vyloučit, porosty velkých ostřic
jen po odstranění náletu dřevin,
po 15. březnu (začátek hnízdění) do porostů zbytečně nevstupovat,
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-

kosit až po 15. červnu, kdy je většina ptačích mláďat létavá, nebo postupovat se sečí od
středu plochy, aby se živočichům umožnil únik,
udržovat ochranné pásy dřevin podél hranice s intenzívně využívanými plochami,
chránit lokality mokrých luk před výstavbou dalších komunikací, energovodů, odvodnění nebo
regulací se zahloubením toku a přeměnou na ornou půdu.

Návrh opatření pro vodní toky zahrnuté do skladebných segmentů USES
Základním cílem opatření vodních toků - součástí ÚSES - by mělo být obnovení charakteru
nepřerušeného toku a přirozené dynamiky meandrujících a štěrkonosných úseků.
Za zásadní a nejvýznamnější opatření, která přispějí ke zlepšení přírodních funkcí malých
vodních toků je nutno pokládat:

-

umožnit alespoň v omezenější míře korytotvornou činnost vodního toku,
zvýšit členitost dna a břehů vodního toku,
zvýšit nebo umožnit vlastní korytotvornou činností toku rozmanitost dna v podélném a příčném
profilu (střídání mělkých a hlubokých míst, tůní, peřejí, prahů a proudů),
v odpovídající míře obnovit, doplnit břehové porosty a podpořit vytváření tzv. travnatých
bariérových pásů podél obou břehů v šíři 20 a více metrů.

Návrh opatření pro rybníky a vodní nádrže zahrnuté do skladebných segmentů USES
Cílem standardních úprav rybníků bylo vytvoření optimálních podmínek pro ryby v rybnících a vývoj
přirozené potravy se silnou eutrofizací vody.
Základní opatření lze vyjádřit v těchto bodech:
zabránění dalšímu zvyšování trofie vody prostřednictvím splachů ze zemědělských pozemků,
vypouštění odpadních vod do vodních toků napájející rybníky,
zabránit dalšímu zvyšování trofie vody přihnojováním v rámci rybářského hospodaření. Na
rybnících provozovat extenzivní rybí hospodaření s početně i druhově vhodnou rybí obsádkou,
která plně využije přirozený potenciál rybníka bez vnějších vstupů, tj. krmení, hnojení, vápnění
a dalších intenzifikačních opatření,
převést rybníky zařazené do ÚSES do kategorie rybníků chráněných a ochranných, podle
zpracovaného mapování biotopů navrhnout optimální soubor opatření na udržení
ekologických systémů případně jejich revitalizaci,
vzhledem k ochraně fauny určit optimální vodní hladinu rybníků a možnosti ovlivňování její
výše v určitém období,
zabránit další likvidaci litorálních porostů bez řádně provedeného zjištění účinků této činnosti
na celý rybniční systém, hnízdící ptáky a žijící organismy,
podporovat vyhrazení litorálního pásma k vývoji mokrých luk u rybníků, kde bylo litorální
pásmo neuváženě zničeno a rybník je vystaven bezprostřednímu ohrožení splachů hnojiv a
pesticidů a dalších zásahů z intenzívně velkoplošně obhospodařovaných zemědělských ploch.
Zájmy ochrany přírody
-

-

-

velkoplošná chráněná území: v řešeném území se nevyskytují,
maloplošná zvláště chráněná území: v řešeném území se nevyskytují.
NATURA 2000:
Evropsky významná lokalita CZ0213009 Vlašimská Blanice.
Lokalita zahrnuje tok řeky Blanice (Vlašimské) mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Hlavním
předmětem ochrany je mihule potoční (Lampetra planeri), velevrub tupý (Unio crassus),
páchník hnědý (Osmoderma eremita) a vydra říční (Lutra lutra).
Přírodní park: v řešeném území se nevyskytuje.
Významné krajinné prvky:
VKP ze zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
Tyto VKP nejsou samostatně vyznačeny, protože jejich lokalizace je součástí
mapového podkladu).
Registrované VKP: v řešeném území se nevyskytují.
Památné a významné stromy:
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Stromořadí u Remízku u Mladé Vožice – skupina dřevin javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a
dubu letního (Quercus robur) podél přístupové cesty od Mladé Vožice k hradu Šelmberk.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle sledovaných jevů obsažených
v územně analytických podkladech
ad 21 – územní systém ekologické stability
V řešeném území se vyskytují prvky regionálního systému ekologické stability, převzaty a
zpřesněny jsou dle ZÚR Jihočeského kraje.
Místní územní systém je převzat z generelu ÚSES Táborsko ( 2009 ) a aktualizován podle
regionálního ÚSES.
Vymezení ÚSES je samostatnou přílohou.
ad 22 – významný krajinný prvek registrovaný
V řešeném se nevyskytuje.
ad 23 – významný krajinný prvek ze zákona
VKP ze zákona -í lesní pozemky, vodní plochy vodní toky – jsou vymezeny funkční regulací
území. Do údolnic vodních toků nejsou s výjimkou staveb ČOV umístěny žádné zastavitelné
plochy.
ad 34 – NATURA 2000 – evropsky významná lokalita
Průběh území NATURA 2000 EVL v údolnici Blanice není návrhovou částí územního plánu
dotčen.
Ad:
ad 24 – přechodně chráněná plocha,
ad 25 – národní park včetně ochranného pásma
ad 26 – chráněná krajinná oblast včetně zón
ad 27 – národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
ad 28 – přírodní rezervace včetně ochranného pásma
ad 29 – národní přírodní památka včetně ochranného pásma
ad 30 – přírodní park
ad 31 – přírodní památka včetně ochranného pásma
ad 33 – biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
ad 35 – NATURA 2000 – ptačí oblast
ad 36 – lokality zvláště chráněných druhů rostlina živočichů s národním významem
se v řešeném území nevyskytují.
ad 37 – lesy ochranné
ad 38 – lesy zvláštního určení
ad 39 – lesy hospodářské
jsou v řešeném území respektovány. Zábor lesních pozemků není požadován..
Předpokládané vlivy na výsledky analýz SWOT analýzy území
Výčet parametrů SWOT analýzy území, provedeného v rámci doplňujících průzkumů a
rozborů:
Ad bydlení
-

silné stránky
území s příznivými podmínkami pro zemědělství
provedené investice do ZPF
území s příznivými podmínkami pro venkovské bydlení včetně společenského zájmu o
přírodní podmínky pro pobytovou i turistickou rekreaci, příležitost pro rozvoj turistiky,
cykloturistiky, agrotiristiky
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-

nízká úroveň emisí škodlivin
ekologická stabilita krajiny, stabilita přírodního prostředí
funkční systém ekologické stability
stabilní lesní porosty
vlastní zásobování území pitnou vodou
Výše uvedené silné stránky jsou uplatněny v návrhu územního plánu.

Ad -

slabé stránky
absence pracovních příležitostí
chybí odkanalizování území
stavebně technický stav zemědělských areálů
nedostatečné využití území pro cykloturistiku a agroturistiku
Výše uvedené slabé stránky jsou řešeny v návrhu územního plánu.

-

absence veřejné vybavenosti
poškození krajiny nevhodnou chatovou zástavbou
docházková vzdálenost k zastávkám AD
závislost na el. energii jako jediném mediu
rekreační chaty jsou umístěny v ochranném pásmu lesa
Výše uvedené slabé stránky jsou akceptovány, popř. eliminovány.

Ad -

příležitosti
využití přírodního a kulturního potenciálu pro cestovní ruch,
možnost zřízení objektů přechodného ubytování s vazbou na hrad Šelmberk,
posílení veřejného prostoru o plochy pro sport a volný čas
možnost individuální formy výstavby
Výše uvedené příležitosti jsou zapracovány do návrhu územního plánu

Ad -

hrozby
silniční doprava procházející středem m.č. Běleč, jako zdroj nebezpečí pro obyvatele ( děti )
nekontrolovaný rozvoj individuální rekreace – rekreačních chat v přírodním prostředí

Vliv silniční dopravy na m.č. Běleč je eliminován v max. míře, další výstavba chat v přírodním
prostředí není navržena.
Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování
Územní plán řeší organizaci území z hlediska zachování a rozvoje definovaných silných
stránek a příležitostí a učiněna jsou opatření pro eliminaci slabých stránek a hrozeb. Respektovány
jsou možnosti rozvoje sídelní struktury, zjištění ekonomického rozvoje obce a zachování a podpora
unikátního přírodního prostoru, tj. základních pilířů vyváženého rozvoje území.
Posuzování vlivů na životní prostředí
Z hlediska zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, neobsahuje návrh územního plánu obce Běleč
skutečnosti, pro které tento zákon předepisuje posouzení vlivů na životní prostředí.
Plochy s rozdílným způsobem využití
Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území. Dále jsou provedena tato
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zpřesnění:
ad
plochy veřejných prostranství – jsou doplněny samostatnými plochami pro veřejnou zeleň
Důvodem je potřeba zajištění ploch pro denní relaxaci obyvatel.
ad
plochy dopravy – jsou doplněny samostatnými plochami pro účelové komunikace
Důvodem je potřeba majitelů a uživatelů zemědělského a lesního fondu na optimální
prostupnost území z hlediska správy a údržby těchto ploch. Současně nelze tyto účelové komunikace
automaticky zařadit do veřejného prostoru z důvodu nepřiměřené exposice území. Statut účelových
komunikací umožňuje značením i mechanickou zábranou zamezit jinému užívání těchto komunikací.
ad
plochy výroby a skladů – samostatnou funkční plochu tvoří plochy pro zemědělské.
Důvodem je označení areálů zemědělské prvovýroby, které jsou z principu činnosti případným
zdrojem zápachu, hluku a dopravy. Uživatel ploch pro bydlení má možnost tento typ funkčního využití
pozemku zjistit před rozhodováním o případné výstavbě.
ad
plochy nezastavitelné - zemědělské jsou dále členěny na plochy orné půdy, TTP, a plochy zahrad.
Důvodem je zobrazení skutečného stavu využívání území z hlediska pěstebné činnosti a
souvisejících nárocích na agrotechnické postupy ( orba, hnojení ).

2d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
V celém procesu projednávání územního plánu nebyl uplatněn požadavek dotčeného orgánu
na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a požadavek na posouzení evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti.

2e) Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování
Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle
územního plánování

Ad § 18 SZ, odst. 1:
Územní plán Bělče vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Základem
vyváženého vztahu je důsledná ochrana přírodního prostředí a respektování vývoje a uspořádání
sídla. Zachovány jsou přírodní zdroje - maximální schopnost využití zemědělského půdního fondu a
lesa, jímání pitné vody, vodoteče a vodní plochy. Navržené změny využití nezakládají rizika
znehodnocení území pro budoucí generace.
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Ad § 18 SZ, odst. 2:
Veřejný zájem je naplněn respektováním historických a přírodních hodnot území, zájmů
dotčených orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci a rozvoj dopravní a
technické infrastruktury. Užívání nemovitostí a pozemků soukromých osob je zachováno, zásah do
soukromých zájmů je minimalizován zmíněnou stabilizací přírodních prvků, dopravní a technické
infrastruktury. Vymezení zastavitelných ploch, zajištění prostupnosti krajiny a přístupu zemědělské
půdy a lesy bylo s vlastníky v průběhu zpracování návrhu územního plánu konzultováno.

Ad § 18 SZ, odst. 3:
V návrhu územního plánu jsou uplatněny veškeré zjištěné veřejné zájmy a záměry vyplývající
ze zvláštních předpisů. Zjištěné soukromé záměry jsou uplatněny tak, aby vůči veřejným zájmům a
záměrům nabyly konfliktní.

Ad § 18 SZ, odst. 4:
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví bylo převzato u územně analytických podkladů, prověřeno doplňujícímu
průzkumy a rozbory. Respektování všech zjištěných jevů je obsahem urbanistické koncepce. Přírodní
hodnoty nejsou dotčeny, historický soubor staveb okolo Šelmerku je vymezen pro užívání jako
občanská vybavenost, historické spořádání Elbančic a prostor židovského hřbitova nejsou dotčeny.
V návrhu územního plánu jsou zachyceny drobné stavby s náboženským významem ( křížky ), jejich
okolí je součástí veřejného prostoru. Původní ( současná ) zástavba obce je kompaktní a jako taková
není v zastavitelnými plochami porušena.
Vymezené zastavěné území je plně využito bez významných proluk. Rozvoj území je tedy
řešen zastavitelnými plochami.
Potenciál rozvoje území z hlediska bydlení vyplývá z posice sídla v krajině a kompenzace
období stavební uzávěry ( před r. 1989 ). Je rozvíjen přednostně v Bělči prostřednictvím vymezených
obytných skupin. Jejich zástavba je reálná bez zásadních investic do přípravy pozemků a umožní
vyplnění prostoru obce do kompaktního sídla.
Zástavba v Bzové je pokračováním započaté urbanizace území ( lokalita Jalovčí ) a využívá
jediné proluky v obci. Reaguje na zájem o trvalé a zejména rekreační bydlení, které vytváří základní
charakter současného života v obci.
Areály zemědělské prvovýroby jsou zachovány a funkční. Zemědělství jako tradiční zdroj obživy
je podpořeno obnovou systému účelových komunikací a možností rozvoje zemědělských areálů
v Bzové i Bělči. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují variantní využití
zemědělských areálů pro jiné výrobní činnosti či služby.
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Ad § 18 SZ, odst. 5:
Umístění staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území není konkrétně navrženo,
případné umístění staveb dle odst. 5 § 18 stavebního zákona je uvedeno ve výčtu podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Ad § 18 SZ, odst. 6:
Do nezastavěného území jsou umístěny výhradně nezbytné trasy dopravní infrastruktury
související s optimálním vedením silnice II/137 mezi Bělčí a Bzovou, účelové komunikace – resp.
jejich obnova – potřebné pro optimální využití zemědělského půdního fondu a lesa. Z připravovaných
ZÚR Jihočeského kraje je převzata trasa vysokotlakého plynovodu.

Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu –
Úkoly územního plánování
Úkoly územního plánování jsou do územního plánu Běleč přeneseny schváleným Zadáním
územního plánu i strukturou a požadovaným obsahem Návrhu územního plánu.
Úkoly ad § 19, odst. 1a), 1b)

jsou vyjádřeny základní urbanistickou koncepcí obce. Obdobně úkol ad 1c)

vyplývá z obsahu územního plánu dle prováděcí vyhlášky, jednotlivé úkoly jsou naplněny,
přičemž v průběhu Zadání ani zpracování Návrhu územního plánu nebyly zjištěna zásadní rizika
s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území. Dílčí rizika vyplývající
možnosti znečištění povrchových vod v areálech zemědělské prvovýroby jsou návrhem územního
plánu eliminována. Částečně je eliminována exposice Bělče průchozí dopravou po silnici II/137. Návrh
územního plánu současně nevylučuje budoucí řešení silničního obchvatu.
Nehospodárné využití veřejné infrastruktury nebylo zjištěno, vodní zdroje obce jsou
stabilizovány.
Úkoly ad 1d):
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lze splnit v rozsahu příslušném metodice územního plánování. Na úrovni územního plánu je
stabilizovány posice sídle v krajině, hierarchie a uspořádání vnitřního prostoru zastavěného území
z hlediska druhu zástavby, vymezeného veřejného prostoru. Uspořádání a řešení staveb je
metodikou územního plánování omezeno na stanovení koeficient míry využití území a výškovou
hladinu zástavby, jak je uvedeno ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využitím území.
Úkol ad 1e)

je řešen naplněním příslušné stati textové části Návrhu územního plánu a jeho grafického
znázornění. Konkrétní rozsah a posice zastavitelných ploch a jejich určení respektuje zjištěné hodnoty
v území – především celistvost návce v Bělči a posupná zástavba v Bzové nejsou dotčeny.
Úkol ad 1f)

není v návrhu územního plánu uplatněn. Stanovení pořadí provádění změn v území není
účelné a může zbytečně blokovat přístup konkrétních stavebníků ke konkrétním parcelám
zastavitelného území.
Úkol ad 1g a 1h)

nejsou řešeny, příčiny nebo možnosti vzniku těchto stavů nebyly Zadáním územního plánu
vymezeny a určeny k řešení.
Úkol ad 1i)

je naplněn v koncepční i konkrétní úrovni, přičemž požadavek na obnovu sídelní struktury
nebyl Zadáním územního plánu stanoven. Kvalitní bydlení v řešeném území je součtem vlivu
přírodního prostředí, umístění obce v regionu – jeho polohou vůči městům Mladé Vožici a Táboru.
Zastavitelné plochy jsou umístěny tak, aby byl eliminován vliv a nebezpečí transitní silniční dopravy,
posílen je související veřejný prostor s vymezením ploch pro denní rekreaci obyvatel.
Úkol ad 1j)

je naplněn vymezeným rozsahem opatření, teoreticky realizovatelných z veřejných prostředků.
V tomto smyslu jsou navrženy stavby čistíren odpadních vod a splaškové kanalizace ( soulad s VÚC ),
nová vodní plocha nad Bělčí ( opět dle VÚC ), dtto převedení trasy silnice II/137. Dle ZÚR je vložena
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trasa VTL plynovodu, která není určena pro rozvoj řešeného území. Hospodárnost souvisejících
z veřejných prostředků náleží pořizovateli této dokumentace.
Výstavba splaškové kanalizace je základním technicko – hygienickým parametrem území jak
vůči kvalitě bydlení, tak ochraně přírodního prostoru.
Úkol ad 1k)

je řešen v příslušné stati textové části územního plánu Běleč.
Úkol ad 1l) – 1n)

není s ohledem na charakter území řešen, dílčí úkoly v tomto smyslu nejsou v Zadání
územního plánu obsaženy.
Úkol ad 1o)

je naplněn relativním názorem zpracovatele a kompromisním řešením vůči postoji obce.
Pochopení vnitřního prostoru sídel je profesní povinností zpracovatele. Naplnění potenciálu obnovy
krajiny není dosaženo z důvodu vypuštění návrhové liniové zeleně podél obnovených místních
komunikací.
Úkoly ad odst. 2 § 19 SZ:

jsou splněny v rozsahu požadavků a stanovisek dotčených orgánů k návrhu Zadání při převzetí
resp. zapracování opatření vyplývajících z PČR 2008, VÚC a návrhu ZÚR.
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2f)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky, určené k plnění funkce lesa

2f 1)
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do
zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o
zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů
přednosti v ochraně:
označen
í

navržené využití

lokality

výměra
( ha )

BPEJ

změny

dílčí
výměra
( ha )

druh

poloha
vzhledem
k zastav.
území

A1

plochy bydlení

1,6405

A2
A3
A4
A5
A6

plochy bydlení

plochy bydlení

1,9800
0,3597
0,5503
1,5938
0,2528

A7

plochy bydlení

0,1605

plochy bydlení
plochy technické infrastruktury
plochy výroby - zemědělské

veřená zeleň
veřejná zeleň

0,9580
0,4790

místní komunikace k A

0,8914
0,2492
0,5376

mezisoučet

9,2931

B1

plochy bydlení

0,9008

B2

plochy bydlení

0,5112

B3
B4

plochy výroby a skladování

1,3953
0,6376

vodní plocha
retenční prostor

plochy bydlení

7 29 11
7 29 44
7 29 01
7 29 01
7 67 01
7 29 01
7 29 11
7 50 11
7 50 11

1,6006
0,0399
1,9800
0,3897
0,5503
1,5938
0,1164
0,1364
0,0144

vně
vně
vně
vně
vně
vně
vně
vně
vně

0,1461
0,9580
0,4415
0,0375
0,8914
0,2492
0,3149
0,1675
0,0552

TTP
TTP
TTP
zahrada
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP/zahr
.
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
orná
orná
orná

7 67 01
7 29 01
7 50 11
7 67 01
7 67 01
7 29 01
7 29 01
7 29 11
7 29 44

7 29 11
7 29 44
7 29 11
7 29 11
7 67 01
7 29 11

0,8684
0,0324
0,0770
0,4342
1,3953
0,0189

orná
orná
zahrada
orná
TTP
zahrada

vně
vně
vně
vně
vně
vně

vně
vně
vně
vně
vně
vně
vně
vně
vně
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B5
B6
B7

veřejná zeleň

0,2565
0,0208
0,0917
0,8784

plocha pro přeložku silnice II/137

3,6677

plochy bydlení
ČOV
plochy bydlení

mezisoučet
součet

7 50 01
7 29 11
7 29 54
7 29 11
7 67 01

0,6187
0,2565
0,0208
0,0917
0,8784

zahrada
orná

TTP

vně
vně
vně
vně
vně

7 29 01
7 50 11
7 67 05

0,9417
2,5506
0,1754

orná
orná
orná

vně
vně
vně

TTP

TTP

8,3600
18,0128

Členění záborů podle ploch s rozdílným způsobem využití:
Přehled před veřejným projednáním:

plochy s rozdílným způsobem využití
plochy bydlení
plochy výroby a skladování
plochy technické infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
plochy vodní a vodohospodářské
součet

výměra
v ha
6,1568
2,9891
0,5711
4,2053
2,3154
1,1406
17,3783

I.

stupeň
přednosti
ochrany
ZPF
III.

5,6729
1,5938

0,4515

1,4241
0,958
0,2492
9,8980

2,6058
0,4415
3,4988

V.
0,0324
1,3953
0,5711
0,1754
0,9159
0,8914
3,9815

Změna po zapracování námitek dotčených fyzických a právnických osob:

plochy s rozdílným způsobem využití
plochy bydlení
plochy výroby a skladování
plochy technické infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
plochy vodní a vodohospodářské
součet

výměra
v ha
6,7913
2,9891
0,5711
4,2053
2,3154
1,1406
18,0128

I.

stupeň
přednosti
ochrany
ZPF
III.

5,8034
1,5938

0,8094

1,4241
0,958
0,2492
10,0285

2,6058
0,4415
3,8567

V.
0,1785
1,3953
0,5711
0,1754
0,9159
0,8914
4,1276

Příčinou zvětšení záborů půdního fondu je důsledkem zapracování námitky p. Jany Fialové,
na zařazení celého pozemku parc. č. 1640/1 k.ú. Běleč u Mladé Vožice (zahrada) do území pro
bydlení. Původní návrh, předložený k veřejnému projednání část pozemku 1640/1, nacházejícího se
pod ochranným pásmem VN elektro, vymezil jako VP – plochy smíšené nezastavěného území.
Zapracováním námitky se plocha zastavitelné plochy A3 zvětšuje z 0,2693 na 0,3597 ha, v celkovém
součtu záborů půdního fondu se původních 17,3783 ha zvětšuje na 18,0128 ha.
Dotčený orgán odnětí půdního fondu vydal k navýšení záborů kladné stanovisko.
58

2f 2)
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení:
V řešeném území se vyskytují funkční meliorace, jejich rozsah je uveden ve výkresové části.
Do ploch meliorací zasahují rozvojové plochy A1, A2, A5, B4, veřejná zeleň 1 a retenční
prostor.

2f 3)
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:
Areály zemědělské prvovýroby nejsou územním plánem dotčeny. Navržen je jejich případný
rozvoj prostřednictvím rozvojových ploch A5 resp. B3.
Zemědělské komunikace jsou zachovány, resp. rozšířeny ( obnova původních cest podle
pozemkového katastru ).
2f 4)
Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.
Z celkové výměry území obce Běleč – 1222 ha, tvoří zemědělská půda 670 ha, tj. 54,82
% celkové výměry.
Jednotlivé druhy zemědělské půdy jsou zastoupeny takto:
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)

31,4
5,7
1,8
37,8
447
12
210
462
22
8
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Z hlediska hodnoty zemědělské půdy jsou v řešeném území BPEJ ve stupni ochrany I:
7 29 01, 7 29 11, 7 69 01.
Zemědělská půda zařazená do II. stupně ochrany v řešeném území chybí.
Do I.
stupně ochrany ZPF jsou navrženy rozvojové plochy o celkové výměře 10,0285 ha. Jejich
umístění vyplývá z požadavků na celistvost sídla a jeho posici v krajině.
Výčet ploch, umístěných do ZPF s I. stupněm ochrany:
označen
í
lokality
změny

navržené využití

výměra
( ha )

BPEJ

dílčí
výměra
( ha )
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A1
A2
A3
A5
A6

plochy bydlení

0,9008
0,5112
0,6376
0,2565
0,0917

7 29 11
7 29 01
7 29 01
7 29 01
7 29 01
7 29 01
7 29 01
7 29 01
7 29 11
7 29 11
7 29 11
7 29 11
7 29 11
7 29 11

1,6006
1,9800
0,3597
1,5938
0,1164
0,9580
0,2492
0,3149
0,1675
0,8684
0,5112
0,0189
0,2565
0,0917

plocha pro přeložku silnice II/137

3,6677

7 29 01

0,9417

plochy bydlení
plochy bydlení
plochy bydlení
plochy výroby - zemědělské
plochy bydlení
veřená zeleň 1
retenční prostor
místní komunikace k A1

B1
B2
B4
B5
B7

plochy bydlení
plochy bydlení
plochy bydlení
plochy bydlení

1,6405
1,9800
0,3597
1,5938
0,2528
0,9580
0,2492
0,5376

součet

10,0285

Ekologická stabilita není návrhem územního plánu dotčena, zásah do ploch zemědělské půdy
nezanechává enklávy nevyužitelných zbytků ZPF, nejsou dotčeny plochy s charakterem VKP ze
zákona. Rozvoj území je navržen mimo trasy funkčního systému ekologické stability.
Zpětná vazba mezi navrhovanými zastavitelnými plochami a ochranou vodních toků a území
před znehodnocením vlivem změny vodohospodářského uspořádání není v řešeném území aktuální.
Zástavba se nachází mimo údolnice vodních toků, Sklon rostlého terénu na zastavitelných plochách
nezakládá možnost eroze.
Souhrnný přehled záborů ZPF podle BPEJ:
označen
í

navržené využití

místní komunikace k A1

1,6405
1,9800
0,3597
0,5503
1,5938
0,2528
0,1605
0,9580
0,4790
0,8914
0,2492
0,5376

mezisoučet

9,6528

plochy bydlení

0,9008
0,5112
1,3953
0,6376

plochy bydlení
plochy bydlení
plochy bydlení
plochy technické infrastruktury
plochy výroby - zemědělské
plochy bydlení
plochy bydlení
veřená zeleň 1.
veřejná zeleň 2
vodní plocha
retenční prostor

B1
B2
B3
B4

stupeň
přednosti
ochrany
ZPF

( ha )

lokality
změny

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

výměra

plochy bydlení
plochy výroby a skladování
plochy bydlení

I.

III.

1,6006
1,9800
0,3597

0,0399

V.

0,5503
1,5938
0,1164

0,1364
0,0144

0,1461

0,9580
0,4415
0,2492
0,4824

0,0375
0,8914

0,0552

0,8684
0,5112

0,0324
1,3953

0,0189

0,6187
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B5
B6
B7

plochy bydlení
ČOV
plochy bydlení
veřejná zeleň
plocha pro přeložku silnice II/137

mezisoučet
součet
Výčet parcel pro rozvojové plochy:
A1
A2
A3
A4
A5

0,2565
0,0208
0,0917
0,8784

0,2565

3,6677
8,3600

0,9417

2,5506

0,1754

18,0128

10,0285

3,8567

4,1276

0,0208
0,0917
0,8784

A6
A7
PZ1
PZ2
RP
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
PZ3

213/1, 213/2, 214, 215/1, 215/4, 216, 217
185, 186, 188, 189/2, 190/5, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 201/1
1640/1
42, 43, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50/1
1616/1, 1617/1, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1626/1, 1629/1, 1631/1, 1632/1, 1633/1,
1634/1, 1653/3
178/1, 1720
1284/10, 1285/3
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
1283/1
196, 197, 201/2, 202, 203, 204, 205, 1653/11
573/4, 592/2, 592/3, 5592/10, 592/11, 593/2, 593/6
531/4, 553, 569/1, 569/16, 569/22, 1699/36
1130/1, 11331/1, 1132/1
939/1, 939/2
930/2
684/1
955/2
573/1, 592/14, 592/16

2f 5)

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území

Řešené území obce Běleč tvoří 1 katastrální území ( k.ú. Běleč u Mladé Vožice ), vůči
sousedním urbanistickým jednotkám není vymezena přímá funkční, prostorová ani technická
vazba.

Vzájemná posice řešeného území a navazujících katastrů ( územních jednotek ).
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2f 6)
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů.
Navrhované řešení nabízí rozvoj území v závislosti na vnitřní hierarchii území. Rozvoj m.č.
Běleč je logické z hlediska mentálního vnímání sídla a dostupnosti 2 km od Mladé Vožice. Míra
urbanizace opovídá přerušenému vývoji, kdy v minulém režimu výstavba v obci nebyla možná –
soustředěna byla do Mladé Vožice jako střediskové obce.
Rozvoj m.č. Běleč je orientován do jižní strany území s ohledem na trasu silnice II/137, která
prochází m.č. Běleč s cílem distancovat novou zástavbu od dopravní zátěže silnicí II/137 vyvolané.
Navržená zástavba sleduje současná spontánní trend rozvoje této části obce. Případný rozvoj obce
na opačné – severní části obce nic z hlediska ochrany ZPF neřeší, i zde je rozhodující podíl
zemědělských půd v I. stupni ochrany.
Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa ( PUPFL )
Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa, jsou navrženy v celkovém rozsahu
0,2042 ha pro umístění 2 účelových komunikací:
-

zábor 0,0571 ha z pozemku 999 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, určený pro umístění účelové
komunikace, která připojí prostor židovského hřbitova k silnici II/137,

-

zábor 0,1471 ha a to: pozemek 1868/1 ( 0,0280 ha – celý ), z pozemku 1034/1 0,1159 ha a
z pozemku 1034/2 0,0032 ha. Vše k.ú. Běleč u Mladé Vožice. Zábor je určený pro umístění
účelové komunikace, která zpřístupní pro účel správy lesa zalesněný prostor SZ svahu pod
Holými vrchy nad Elbančicemi.

2g) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů

Územní plán je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.
Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území. Podrobnější vymezení nad
rámec citované vyhlášky je uplatněno v případě:
-

-

ploch rekreace:
R
plochy rekreace
RX
plochy rekreace - specifické
ploch veřejných prostranství:
VP
plochy veřejných prostranství
VPP
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
ploch dopravní infrastruktury:
DS
plochy dopravní infrastruktury – silniční
DP
plochy dopravní infrastruktury – specifické
ploch zemědělských:
NO
plochy zemědělské – orná půda
NZ
plochy zemědělské - zahrady
NT
plochy zemědělské – trvalý travní porost
Popis a souvislosti podrobnějšího vymezení je uvedeno v kapitole 2c tohoto Odůvodnění.
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2h) Postup při pořizování územního plánu
O pořízení územního plánu bylo rozhodnuto dne 18.11.2008 Zastupitelstvem obce Běleč.
Projednání návrhu zadání bylo zahájeno 2.3.2010, ve smyslu projednání bylo doplněno a schváleno
zastupitelstvem obce dne 19.8.2010. Při projednání zadání nebyla shledána nezbytnost komplexního
posouzení vlivů na ŽP (SEA), byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti
(soustava Natura 2000) a nebylo požadováno se zpracování ověřující variantní řešení. Z ohledem na
toto se upustilo od zpracování konceptu ÚP a přistoupilo se ke zpracování návrhu.
Dne 21.6.2011 se konalo společné jednání o návrhu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona.
Oznámení obdržely 15 dnů předem, dotčené orgány, Krajský úřad JČ, Obec Běleč a sousední obce.
Uvedené orgány mohly nahlížet u pořizovatele do návrhu územního plánu po dobu 30 dnů ode dne
jednání. Stanoviska dotčených orgánů bylo možno uplatnit do 30 dnů ode dne jednání. Při společném
jednání dotčený orgán nedoložil závažné důvody, tzn. lhůta pro uplatnění stanoviska se neprodlužovala.
Sousední obce v zákonné lhůtě neuplatnily své připomínky. Ze stanovisek DO nevzešly žádné podstatné
požadavky na přepracování dokumentace, který by si vyžádaly nové společné jednání.
10.5.2012 bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje - nadřízeného
orgánu územního plánování.
Zahájení řízení o vydání ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na
úřední desce a na webových stránkách obce a města Tábora. Návrh ÚP byl v souladu se stavebním
zákonem a správním řádem vystaven na MěÚ v Táboře a obecním úřadě obce po dobu 30 dnů od
doručení veřejné vyhlášky.
Dne 10.7 2012 od 9:00 hod. proběhlo veřejné projednání s výkladem projektanta. Přítomní
byli poučeni o tom, že nejpozději při tomto veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. K návrhu byly uplatněny námitky a připomínky, jejichž
vyhodnocení je součástí kap.2 j) a 2k) odůvodnění územního plánu.

2i)

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů, uplatněných k návrhu územního plánu.
K návrhu zadání územního plánu bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu – Jihočeského
kraje čj. KUJCK 10384/2010/OZZL/2 ze dne 1.4.2010, ve kterém není požadováno zpracování
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – nebyla shledána nezbytnost komplexního
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a to z těchto důvodů:
zadání ÚPD nemá vliv na žádnou navrženou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,
dotčené správní úřady nevznesly zásadní připomínky.

K návrhu územního plánu byly uplatněny následující stanoviska dotčených orgánů :
Ministerstva dopravy ČR – Centrum dopravního výzkumu, čj. UP/1832/11 ze dne 2.6.2011,
Ministerstva průmyslu a obchodu čj.20717/2011/03100 ze dne 24.5.2011, Ministerstva životního
prostředí ČR č.j. 42307/ENV/11 06/510/11 ze dne 27.5.2011, Krajského úřadu JČ - odboru životního
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prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 20691/2011 OZZL/2/Se ze dne 19.7.2011, Krajské
hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích čj. KHSJC 12072/2011/HOK.TA ze
dne 29.6.2011, Vojenská ubytovací a stavební správa čj. 7899TAÚP/2011-1420/PracČB ze dne
18.7.2011, Městský úřad Tábor – odbor dopravy ze dne 21.6.2011, ČR – Státní energetická inspekce
čj. 516/11/31.103/Ka ze dne 4.7.2011.
Návrh územního plánu byl po společném jednání upraven podle výsledků projednání, tzn. dle
stanovisek uplatněných výše uvedenými dotčenými orgány. Úpravy nebyly takového rozsahu, aby si
vyžádaly řešení rozporů, nebo vypsání opakovaného společného jednání.

2j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Rozhodnutí o námitkách (kap. 2j), odůvodnění územního plánu)
V průběhu veřejného projednání byly podány tyto námitky k návrhu územního plánu Běleč:
1.) pan Miroslav Procházka, paní Marie Procházková, Praha
Námitka :
Vlastníci pozemků a nemovitostí na parcelách st. 56 a 145 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požadují
úpravu podmínek ploch VS – plocha výroby a skladování, tak aby bylo možné v budoucnosti využívat
pozemky pro bydlení, individuální rekreaci či výrobní činnost.
Závěr :
Námitce se vyhovuje částečně. V budoucnosti bude možné využít pozemky pro bydlení, nebudou
upraveny regulativy plochy výroby a skladování VS.
Odůvodnění :
Pozemky se nachází v zastavěném území, v těsném sousedství se stávající bytovou zástavbou. Jako
nejvhodnější bylo vyhodnoceno určit plochu jako smíšenou obytnou (SO). Hlavní využití této plochy je
bydlení ve spojení s výrobní činností. Regulativy v této ploše umožňují umístit stavby pro výrobu, které
svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí
pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území a zároveň jsou zde možné stavby pro
bydlení.
Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o jednu takto vymezenou plochu v ÚP, bude plocha VS
vypuštěna z výkresové i textové části ÚP.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : bez připomínek
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.
2.) pan Josef Hájek, Bzová
Námitka :
Vlastník pozemku parc. č. 1162/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařazení celého pozemku
pro výstavbu RD.
Závěr :
Námitce se vyhovuje částečně. Část přiléhající ke komunikaci bude nadále vymezena jako NP –
plocha smíšená, nezastavěného území, východní část pozemku, dosud jako plocha zemědělská –
orná půda, bude vymezena jako plocha zemědělská – zahrada.
Odůvodnění :
Pozemek je součástí zastavitelné plochy B2, v blízkosti silnice II. třídy a plocha NP – smíšená,
nezastavěného území opticky a hlukově odděluje plochu B2 od komunikace. Dopravní obsluha plochy
B2 je doporučována mimo silniční těleso, bez jednotlivých sjezdů na parcely, vedením paralelní
obslužné komunikace napojené na silnici II. třídy.
Současně vymezená zastavitelná plocha je dostatečná pro stavbu rodinného domu. K tomu, aby mohl
být pozemek oplocen a využíván společné se stavbou bude zadní část pozemku vymezena jako
zahrada a přední část se ponechá jako zastavitelná plocha pro bydlení.
V úpravě je nutno zohlednit trojúhelníkový pozemek severně od řešeného, kterému tímto bude
snížena možnost obhospodařování. Z tohoto důvodu bude pozemek vymezen jako plocha
zemědělská – zahrada.
Stanoviska DO :
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Orgán ochrany ZPF: jedná se o rozšíření návrhové plochy směrem do krajiny. Nedoporučujeme
z důvodu možnosti vzniku zbytkových ztíženě dostupných a hůře obhospodařovatelných ploch a
navýšení záboru ZPF s třídou ochrany I.
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.

3.) pan Josef Hladík, Mladá Vožice
Námitka :
Vlastník pozemku parc. č. 569/11 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařadit pozemek do
zastavitelné plochy pro bydlení.
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Obec v minulosti prodala pozemek jako stavební a nedopatřením se toto nepromítlo do návrhu
územního plánu. Pozemek je v současné době zemědělsky nevyužívaný.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : bez připomínek
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
4.) pan Pavel Rychlý, Bzová
Námitka :
Vlastník pozemků na parcelách 968/1, 968/3, 968/4 a 968/5 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje
zařadit parcely do ploch pro bydlení.
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemky jsou součástí zastavěného území, nebude vymezena nové rozvojová plocha a tím nedojde
ani k navýšení záboru ZPF. Změní se pouze funkční vymezení plochy z plochy zemědělské –
zahrady, na plochu bydlení.
Z ohledem na přístup ke stávajícímu tenisovému kurtu a k budoucím parcelám, bude v návrhu
územního plánu vymezena nová komunikace.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : jedná se o proluku v intravilánu, lze připustit smíšenou obytnou plochu popř.
bydlení přestože se jedná o pozemky s kvalitní zem. půdou (tř. ochrany I), podmínkou je zachovat
přístup a zamezit vzniku zbytkových ploch
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
5) pan Ladislav Melichar, Bzová
Námitka :
Vlastník pozemku parc. č. 955/2 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje určit parcelu jako zastavitelnou.
Závěr :
Námitce se vyhovuje částečně. Část pozemku cca 900 m2 bude vymezena pro bydlení, zbývající část
bude ponechána v ploše zemědělské – zahrady.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí zastavěného území, je reálně využíván jako zahrada a není oplocen.
Ponecháním části pozemku v ploše zemědělské – zahrady, dojde k zachování tradičního průhledu na
stávající statek. V jihozápadní části pozemku bude vymezena plocha pro bydlení o výměře cca 900
m2, kde bude možné umístit stavbu rodinného domu.
Vymezením části pozemku pro bydlení nedojde k navýšení záboru ZPF, změní se pouze funkční
vymezení z plochy zemědělské – zahrady, na plochu bydlení.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF: pravděpodobně tato parcela není zemědělsky využívaná, leží v intravilánu, bez
námitek
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
6.) pan František Fiala, Mladá Vožice
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Námitka :
Vlastník pozemku parc. č. 1284/10 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařadit pozemek do
zastavitelného území pro bydlení.
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o pozemek o výměře 797 m2, vedený na Katastru nemovitostí jako zahrada. Parcela
sousedí s pozemkem na kterém byl vybudován rybník, v území dochází k povrchovému splachu vod.
Vymezením pozemku jako nové zastavitelné plochy pro bydlení dojde k zarovnání kompaktního tvaru
sídla.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : lze vyhovět, nacházejí se zde půdy s nižším stupněm ochrany (V. třída)
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
7.) pan Luboš Bartůněk, Běleč
Námitka:
Nesouhlas, aby přes pozemek parc. č. 100 a parc. č. 101 k.ú. Běleč u Mladé Vožice vedla veřejná
cesta.
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Dotčená cesta zpřístupňuje pozemky drobných zemědělců a p. Bartůňka, pozemky lesa jsou
zpřístupněny jinou cestou ze severu. Vyznačená cesta v návrhu územního plánu bude zkrácena k
hranici pozemku p. Bartůňka. Tímto návrhem bude vyhověno námitce a zůstane zachována
obslužnost ostatních pozemků.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : bez připomínek
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
8.) paní Miroslava Svatková, Smilovy Hory
Námitka:
Vlastník pozemku parc. č. 178/1 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařadit parcelu do územního
plánu jako stavební, na výstavbu rodinného domu a zřídit příjezdovou cestu k výše uvedené parcele.
Závěr :
Námitce se vyhovuje částečně. Pozemek bude určen jako zastavitelný pro výstavbu rodinného domu,
ale k parcele nebude územním plánem zřízena příjezdová komunikace.
Odůvodnění:
Pozemek není reálně zemědělsky využíván a navazuje na zastavěné území. V návrhu územního
plánu bude určen jako zastavitelný pro bydlení.
Majitelka požaduje i přístupovou komunikaci. Stávající sjezd vedoucí po obecních pozemcích je jediné
místo, kde lze pozemek bez větších problémů napojit na silnici, ale je nutno dořešit parametry sjezdu.
Pro obec není ekonomicky únosné budovat místní komunikaci zajišťující přístup na parcelu. Příjezd
musí být řešen vlastníkem pozemku v řízení při povolování stavby pro bydlení.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : jedná se o zábor pozemků s I. a II. třídou ochrany, parcela je na okraji sídla,
v návaznosti na zastavěné území, v případě řádného zdůvodnění dalšího navýšení záboru ZPF, lze
připustit
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
10) Jana Fialová, Běleč
Požadavek na zařazení celého pozemku parc. č. 1640/1 k.ú. Běleč u Mladé Vožice (zahrada) do
území pro bydlení
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
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Pozemek se nachází v blízkosti zastavitelné plochy A3, v ochranném pásmu vedení VN. Pozemek je
v současnosti zaplocen, mezi pozemkem parc. č. 1640/1 a 1640/2 na kterém se nachází stavba
rodinného domu není oplocení. Námitce bude vyhověno, pozemek ale bude stále omezen ochranným
pásmem a v této části na něm nelze stavět. Celý pozemek parc. č. 1640/1 bude zahrnut do
zastavitelné plochy A3.
Orgán ochrany ZPF : bez připomínek
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

13.) Jan Kindl, Mladá Vožice
Námitka:
Spoluvlastník pozemku parc. č. 939/2 k.ú. Běleč u Mladé Vožice požaduje zařadit celý pozemek pro
bydlení (rozšíření plochy B4 o plochu NZ)
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek je prolukou v zastavěném území obce, není zemědělsky obhospodařován. Parcela bude
určena jako zastavitelné území pro bydlení s tím, že stavba RD bude umístěna v západní části a
směrem do volné krajiny budou situovány zahrady.
Sousední parcela 939/1 (zahrada) tvoří souvislý celek se stavebním pozemkem č. 69 a z tohoto
důvodu není nutné vymezovat tuto část jako zastavitelnou a navyšovat tímto zábory ZPF. Tato část
plochy B4 bude přidána do zastavěného území určeného jako Sb.
Orgán ochrany ZPF : rozšíření plochy B4 lze připustit vzhledem k umístění v okrajové části mezi
zástavbou a zastavitelným územím, přestože se jedná o zábor kvalitní zeměděl. půdy
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

2k) Vyhodnocení připomínek
V průběhu veřejného projednání byly podány tyto připomínky k návrhu územního plánu Běleč:
9.) Obec Běleč:
Připomínka:
Pozemek parc. č. 1285/3 k.ú. Běleč u Mladé Vožice přidat do ploch určených pro výstavbu RD – obec
prodala pozemek jako stavební.
Závěr :
Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Obec v minulosti prodala pozemek jako stavební a nedopatřením se toto nepromítlo do návrhu
územního plánu. Vymezením pozemku jako nové zastavitelné plochy pro bydlení dojde k zarovnání
kompaktního tvaru sídla
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : : lze vyhovět, nacházejí se zde půdy s nižším stupněm ochrany (V. třída)
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
11.) Obec Běleč
Připomínka:
Žádost o zařazení pozemku parc. č. 531/4 k.ú. Běleč u Mladé Vožice do zastavitelné plochy –
smíšené obytné.
Závěr :
Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
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Pozemek je oplocen a využíván jako zahrada k čp 26 v sídle Bzová. V návrhu územního plánu byla
část pozemku určena jako zastavitelná pro bydlení (plocha B1) a část jako NT plocha zemědělská –
trvalý travní porost.
Námitce bude vyhověno, vzhledem ke stávajícímu využití parcely. Část pozemku (NT) bude zařazena
do zastavěného území, plochy smíšeně obytné, stejně jako je pozemek, na kterém je umístěna stavba
rodinného domu.
Orgán ochrany ZPF : bez připomínek, nejedná se nový zábor ZPF, patří do zastavěných ploch obce
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek
12.) Obec Běleč
Připomínka:
Požadavek na doplnění textové části návrhu ÚP. Do regulativů ploch zemědělských NT doplnit
možnost výstavby pohybových prvků (herních prvků pro děti)
Závěr :
Připomínce se nevyhovuje .
Odůvodnění:
V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy veřejného prostranství – zeleň, ve kterých je možné
umístit dětské hřiště. Např. v místní části Bzová na pozemku parc. č. 573/10 v k.ú. Běleč u Mladé
Vožice (cca 1 ha), který je v majetku obce. Není nezbytně nutné upravovat regulativy ploch
zemědělských.
Orgán ochrany ZPF : bez připomínek
MěÚ Tábor OŽP: z hlediska ochrany přírody a krajiny nedoporučujeme úpravu regulativů dle
připomínky obce z důvodu možného vzniku herních prvků kdekoliv ve volné krajině.
14.) sdružení občanů Bzová
Připomínka:
K převedení orné půdy A1 na stavební parcely (mezi bytovkou a zahradou) z důvodu záboru kvalitní
zemědělské půdy.
Závěr : Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Zastavitelná plocha A1 je vymezena s ohledem na potřeby a další rozvoj obce. Logicky navazuje na
novou výstavbu v severní části území. V blízkosti sídla, v návaznosti na zastavěné území se nachází
pouze půdy s vyšší bonitou půdy.
„Sdružení občanů Bzová“, není registrováno jako občanské sdružení, tzn. že nevzniklo registrací
stanov na Ministerstvu vnitra ČR. V řízení o územním plánu, mohou námitky k návrhu uplatnit pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Sdružení občanů Bzová není možné definovat
jako zástupce veřejnosti.

2l)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
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