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2 ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
- VÝROKOVÁ ČÁST (DLE SCHVÁLENÉHO ÚPO ZÁVAZNÁ
ČÁST)

Textová část
a) Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno schváleným Územním plánem obce Kostelec nad Vltavou. Změnou č. 1 ÚPO Kostelec
nad Vltavou se toto území rozšiřuje o lokalitu č. 4. Jedná se o doplnění stávající plochy bydlení v rodinných domech
v k. ú. Sobědraž.

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

Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot zůstává zachována podle schváleného ÚPO.
Změna č. 1 nově vymezuje plochy bydlení v rodinných domech.

OKRUHY PROBLÉMŮ ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 1 ÚPO KOSTELEC NAD VLTAVOU
Pořadové číslo Popis jednotlivých lokalit

BR 2 Návrh plochy bydlení v rodinných domech v k.ú. Zahrádka u Kovářova
BR 3 Návrh plochy bydlení v rodinných domech v k.ú. Zahrádka u Kovářova
BR 4 Oprava stavu plochy bydlení v rodinných domech v k.ú. Sobědraž

Dle usnesení ZO č.7 ( schváleno 17.10.2007), kterým bylo potvrzeno vyjádření MěÚ Milevsko, odboru životního
prostředí se nebude dále projednávat lokalita č.1 (Návrh plochy bydlení v rodinných domech v sídle Kostelec nad
Vltavou,  k.ú. Kostelec nad Vltavou). Číselné označení jednotlivých lokalit zůstává nezměněno.

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

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby
odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást
důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci
výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které
nenaruší okolní bydlení – viz. regulativy.
Změna č.1 ÚPO řeší návrh ploch pro bydlení v rodinných domech. Nová výstavba pro bydlení bude mít charakter
individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekreačním účelům. Přitom je nutno respektovat okolní
prostředí a měřítko stávající zástavby. Objekty budou umísťovány v min vzdálenosti 25m od okraje lesa.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

ČÍSLO
PLOCHY

CHARAKTERISTIKA PLOCHY

BR 2

Plocha bydlení v rodinných domech – v jižní části sídla Zahrádka, k.ú.  . Lokalita navazuje na
plochy určené pro plnění funkce lesa v severní části a na navržené plochy bydlení v rodinných
domech ve východní části.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo plochy určené pro plnění funkce lesa.
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BR 3

Plocha bydlení v rodinných domech – východně od sídla Zahrádka, k.ú. Zahrádka u Kovářova.
Lokalita navazuje na navrhovanou plochu bydlení v rodinných domech.
Obsluha území – sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo plochy určené pro plnění funkce lesa.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedojde k zásahu do systému sídelní zeleně. Současný podíl zeleně v sídle
zůstane zachován.

d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ
Lokalita BR 2 – v návrhové ploše je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu
s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. V grafické části nejsou tyto plochy pro místní komunikace
zakresleny. Příjezd k ploše je možný z místní komunikace – sjezdu v místě ukončení silnice III/0196a.
K objektům bydlení musí být zřízena přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel o odpovídajících
parametrech technických předpisů.
Lokalita BR 3 – plocha navazuje na zastavitelné území vymezené současně platným územním plánem, bude proto
respektovat a navazovat na dopravní koncepci této plochy bydlení. K objektům bydlení musí být zřízena přístupová
komunikace umožňující příjezd požárních vozidel o odpovídajících parametrech technických předpisů dále musí být
umožněn přístup k lesním pozemkům p. č. 201 a 205/2.

DOPRAVA V KLIDU
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku,
a to již jako součást stavby.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedojde ke změně v koncepci zásobování pitnou vodou. To znamená, že
obyvatelé sídla Zahrádka budou nadále používat vlastní soukromé studny. Výhledově se uvažuje o napojení sídla na
vodovod Kostelec nad Vltavou.

Jako zdroj požární vody v sídle Zahrádka slouží náhon, který je napájený z rybník Horní Oprava z rybníka Silvestr.
Náhon je v obci upraven do betonového koryta. V případě požáru je možno jej přehradit a vytvořit zásobu vody.

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedojde ke změně v koncepci odkanalizování. Obyvatelé sídla proto budou do
doby vybudování oddílné kanalizace a ČOV  vyvážet odpadní vody na ČOV v Kostelci nad Vltavou.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedojde ke změně koncepce zásobování elektrickou energií. Pro pokrytí
odběrů lokalit řešených Změnou č. 1 budou využito rekonstruované trafostanice T9 nebo nově navrhované trafostanice
T14 – viz současně platný ÚPO Kostelec nad Vltavou.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Pro obec Kostelec nad Vltavou není ani výhledově uvažováno s plynofikací.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu
ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly
vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Je možno doporučit pro provozovatele některé
dostupné systémy, které splňují ekologické limity.
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Jako výhodný zdroj vytápění se nyní jeví použití elektrického akumulačního a přímotopného vytápění v kombinaci
s tepelnými čerpadly, popřípadě alternativní zdroje energie formou využití biomasy, solárních kolektorů. Pro vytápění
nelze vyloučit ani propanbutan umístěný v samostatných zásobnících.

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou není vymezena plocha občanského vybavení.

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nejsou vymezeny plochy veřejných prostranství.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství. Likvidace domovního
odpadu bude i nadále zajišťována svozem na řízenou skládku.
CIVILNÍ OCHRANA
Řešení požadavků civilní ochrany se Změnou č.  1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nemění – zůstává v platnosti řešení dle
schváleného ÚPO.

K objektům dle stanoviska HZS JČK Písek musí být zřízena přístupová komunikace umožňující příjezd požárních
vozidel o odpovídajících parametrech technických předpisů. K objektům musí být zajištěno zásobování požární vodou
pro zasahující požární jednotky požární ochrany. Zařízení pro zásobování požární vodou musí odpovídat parametrům
technických norem.

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

NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
V souvislosti s návrhem Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou se nenavrhují žádné prvky územního systému
ekologické stability krajiny.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Území řešené Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou není dotčeno záplavovým územím.

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ
V souvislosti s návrhem  Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou se nenavrhují žádná protipovodňová opatření.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
V souvislosti s návrhem  Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou se nenavrhují žádná protierozní opatření.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Změna č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nevymezuje plochy pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
V území řešeném Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nejsou vymezeny žádné plochy určené pro dobývání ložisek
nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpečení.
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f) Stanovení podmínek pro funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Z grafické části je patrné členění území řešeného Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou do ploch s rozdílným
způsobem využití. Funkční plochy jsou označeny barvou upřesňující způsob využití. Jednotlivé  plochy jsou rozlišeny
barvou a grafikou.

Hlavní využití

Plochy bydlení v rodinných domech – stav (BR4), návrh (BR 2, BR 3)

Přípustné využití
individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady,
vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobná zařízení řemeslná a výrobní
nenarušující sousedskou pohodu, možnost výstavby individuální rekreace vyššího standartu (chatové objekty pro
celoroční užívání, RD pro tvz. druhé bydlení) v návaznosti na urbanizované území, malá rekreační a sportovní zařízení.
Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro
potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.
Podmíněné využití
zahradnické, sadovnické a vinařské provozovny, nerušící řemeslné a hospodářské provozy s vyloučením provozů
vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb a občanská
vybavenost menšího rozsahu, veřejné stravování (sloužící převážně pro denní potřebu obyvatel přilehlého území).
Nepřípustné využití
ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněně přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské
prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení
dopravních služeb a autobazary. V sídlech nepřipouštět samostatně stojící malometrážní objekty sezónní rekreace
(osazování mobilních zařízení, srubů, mobilních chatek, stavebních buněk a podobně).
Vymezení zastavitelných ploch
BR 2 – Plocha bydlení v rodinných domech – v jižní části sídla Zahrádka, k.ú. Zahrádka u Kovářova. Lokalita
navazuje na plochy určené pro plnění funkce lesa v severní části a na navržené plochy bydlení v rodinných domech ve
východní části.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo plochy určené pro plnění funkce lesa.
BR 3 - Plocha bydlení v rodinných domech – východně od sídla Zahrádka, k.ú. Zahrádka u Kovářova. Lokalita
navazuje na navrhovanou plochu bydlení v rodinných domech.
Obsluha území – sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo plochy určené pro plnění funkce lesa.

Tyto regulativy jsou stanovené dle schváleného ÚPO Kostelec, který byl zpracován v souladu se Stavebním
zákonem č. 50/1976.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY

PODMÍNKA VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
Podmínkou realizace staveb je předchozí vybudování jednotlivých sítí infrastruktury.

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční využití
na vlastním pozemku, a to již jako součást stavby.

UMISŤOVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa (oplocení lze umístit
v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).
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g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit

1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, U KTERÝCH JE
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ I PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Ve Změně č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, u kterých je
možno uplatnit vyvlastnění i předkupní právo.

2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, U KTERÝCH JE
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ BEZ MOŽNOSTI PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
Ve Změně č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, u kterých je
možno uplatnit vyvlastnění bez možnosti předkupního práva.

STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
V návrhu Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nejsou navrhovány stavby a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci.

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

Ve Změně č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nejsou vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření
změn  jejich využití územní studií

Návrh Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nevymezuje plochy ani koridory, u kterých by bylo nutné prověření změn
jejich využití územní studií.

j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a
vydání regulačního plánu

Návrh Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nevymezuje plochy ani koridory, u kterých by bylo nutné pořízení
a vydání regulačního plánu.

k) Stanovení pořadí změn v území
Návrh Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedělí návrh do jednotlivých etap.

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

Návrh Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou obsahuje:
TEXTOVOU ČÁST 8 stran
GRAFICKOU ČÁST

· Výkres základního členění území
· Hlavní výkres
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3  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
(DLE SCHVÁLENÉHO ÚPO SMĚRNÁ ČÁST)

Textová část

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem

Řešené území obce Kostelec nad Vltavou je součástí území řešeného schváleným územním plánem velkého územního
celku (ÚP VÚC) Orlická nádrž. Územní plán obce tuto dokumentaci respektuje a je s ní v souladu.
Vzhledem k umístění lokalit Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou navržené využívání území z hlediska širších vztahů
nijak nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedících obcí, jednotlivé lokality této změny nemají přímou vazbu
na správní území sousedních obcí.
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR – návrh Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou není v rozporu
s Politikou územního rozvoje ČR.
Změna č.1 ÚPO Kostelec nad Vltavou je v souladu s rozpracovanými Zásadami územního rozvoje kraje.
Obce Kostelec nad Vltavou se nedotýká ani nejbližší záměr rychlostní komunikace R4 v úseku Příbram – Nová
Hospoda (křižovatka se silnicí I/20). Řešené území se nedotýká rozvojové oblasti OB 10 České Budějovice, ani nemá
přímou vazbu na rozvojovou osu OS 4 Praha – České Budějovice – Linz, tvořenou dálnicí D3, resp. transevropský
multimodální koridor M1. Specifické oblasti SOB 1 Šumava, ani záměrů v oblasti technické infrastruktury se měněné
území ani vzdáleně nedotýká.
Rozsah území řešeného Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou je dán velikostí jednotlivých řešených lokalit. Správní
území obce Kostelec nad Vltavou tvoří čtyři katastrální území – Kostelec nad Vltavou, Přílepov, Sobědraž a Zahrádka u
Kovářova o celkové výměře 3 281 ha.

b) Údaje o splnění zadání

Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou schválilo zadání Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou dne 23.11.2007. Do
zadání byla zapracována stanoviska DO, nové záměry investorů na území obce, průběžně projednávané v zastupitelstvu
obce. Na základě žádosti obce bylo Zadání doplněno o bod č. 4. Na základě stanoviska OŽP byla ze Zadání vypuštěna
lokalita č. 1. Návrh Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou takto schválené Zadání respektuje.
Důvodem pořízení změny byl požadavek na rozvoj bydlení.

Požadavky vyplývající ze zadání
Městský úřad – odbor ochrany životního prostředí: na základě vyjádření tohoto dotčeného orgánu se zastupitelstvo
obce  dohodlo na svém usnesení č. 7, schváleném 17.10.2007 o vypuštění lokality č.1. – zohledněno v textové a
grafické části dokumentace.
Městský úřad – odbor ochrany životního prostředí: požadavek na zpřístupnění lesních pozemků p. č. 201 a 205/2 byl
zapracován do textové části návrhu Změny č.1 ÚPO Kostelec nad Vltavou v kapitole - 2d) Koncepce veřejné
infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování.
Hasičský záchranný sbor JČK Písek: požadavek byl zapracován do textové části - 2d) Koncepce veřejné
infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování.
Státní energetická inspekce: požadavek byl zapracován do textové části - 2d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně
podmínek pro její umísťování.
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c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty,
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu obce, pouze upřesňuje a doplňuje již dříve navržené
řešení. Ve změně č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou je umožněn rozvoj bydlení v rodinných domech.
Hlavním cílem Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou je zahrnutí lokality v jižní části sídla Zahrádka, lokality
východně od sídla Zahrádka mezi plochy bydlení v rodinných domech. U lokality č. 3 se jedná pouze o zakreslení stavu
plochy bydlení v rodinných domech.
Lokality Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou navazují na současně zastavěné nebo zastavitelné území.
Navrhované řešení vychází z požadavků pořizovatele na provedení změny (Zadání) a výsledků veřejnoprávního
projednání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení příslušných změn.
Jednotlivé lokality jsou označeny číslem plochy, viz. kapitola e) stanovení podmínek pro využití ploch... a takto jsou
zakresleny v grafické části.
Lokalita BR 2 – návrh plochy bydlení v rodinných domech, k.ú. Zahrádka u Kovářova. Částí plochy prochází ochranné
pásmo plochy určené pro plnění funkce lesa.
Lokalita BR 3 – návrh plochy bydlení v rodinných domech, k.ú. Zahrádka u Kovářova. Částí plochy prochází ochranné
pásmo plochy určené pro plnění funkce lesa.
Lokalita BR 4 – doplnění stavu plochy bydlení v rodinných domech, k.ú. Sobědraž.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Rozbor udržitelného rozvoje podle §4 odst.1 písm.b) vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsob evidence územně plánovací činnosti nebyl dosud zpracován.
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných změn není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje
území, ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh
Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou respektuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
ochraně přírody a krajiny, zejména pak prvky nadregionálního a regionálního ÚSES i lokálního systému ekologické
stability krajiny. Udržitelný rozvoj území „spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.“

Z hlediska zabezpečení zájmů ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší a k zabezpečení
jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících
látek dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb..

V území řešeném Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana
kulturních hodnot území i případných archeologických nálezů bude řešena v podmínkách pro vlastní provádění staveb
či jiných činností v souladu s příslušnými ustanoveními § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění.

ZDŮVODNĚNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Návrh Změny č. 1 nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury.
V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými
normami dle důvodu vzniku komunikace. V grafické části nejsou tyto plochy pro místní komunikace zakresleny.
K objektům bydlení musí být zřízena přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel o odpovídajících
parametrech technických předpisů dále musí být umožněn přístup k lesním pozemkům p. č. 201 a 205/2.

DOPRAVA V KLIDU
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku,
a to již jako součást stavby.
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V sídle Zahrádka není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny.
Západně od sídla se nachází vrt se kterým se ve výhledu počítá pro posílení zdrojů vody pro vodovod Kostelec nad
Vltavou. V rámci tohoto posílení je možno uvažovat o napojení obce Zahrádka na vodovod Kostelec.

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Zahrádka nemá vybudovanou žádnou soustavnou kanalizační síť, zabezpečující komplexní a vyhovující odvádění
a čištění odpadních vod.

Současně platný ÚPO Kostelec nad Vltavou navrhuje pospojování stávající kanalizace před jejím vyústěním do potoka
a vodoteče a napojení na navrhovanou kanalizaci k doposud neodkanalizovaným objektům a v rámci nové zástavby.
Návrh uvažuje s vybudováním nové ČOV, kam budou svedeny odpadní vody oddílnou  splaškovou kanalizací. Do doby
realizace ČOV lze ponechat současný stav, tj. septiky a žumpy (při zjištění jejich nepropustnosti) a odpadní vody
vyvážet na ČOV v Kostelci nad Vltavou.

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Současně platný ÚPO Kostelec nad Vltavou navrhuje opatření ke zvýšení kapacity pro zásobování el. energií posílením
stávající trafostanice T9 a vybudováním nové trafostanice T14. Toto opatření pokryje i lokality navrhované Změnou č.1
ÚPO Kostelec nad Vltavou s dostatečnou rezervou.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
ÚPO Kostelec nad Vltavou ani jeho následná Změna neuvažuje s plynofikací.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu
ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly
vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Je možno doporučit pro provozovatele některé
dostupné systémy, které splňují ekologické limity.
Jako výhodný zdroj vytápění se nyní jeví použití elektrického akumulačního a přímotopného vytápění v kombinaci
s tepelnými čerpadly, popřípadě alternativní zdroje energie formou využití biomasy, solárních kolektorů. Pro vytápění
nelze vyloučit ani propanbutan umístěný v samostatných zásobnících.

ZDŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
Ve Změně č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Změnou č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství. Likvidace odpadu bude
i nadále zajišťována svozem na řízenou skládku.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Změna č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou nevymezuje plochy pro dobývání nerostů.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Orientační údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPO.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

OCHRANNÉ PÁSMO PLOCHY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Do území řešeného změnou č. 1 zasahuje ochranné pásmo plochy určené pro plnění funkce lesa – lokalita BR 2 a BR 3.
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d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Ze závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, že změnu není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na ZPF a PUPFL

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZPŮSOB IDENTIFIKACE  LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou, zabírající
zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně
ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci
skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské
půdy. Příklad kódu BPEJ : 7.37.15 (7 - klimatický region, 37 - hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem,
subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě,
15 - číselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice půdy).

PŮDNÍ JEDNOTKY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

HPJ 32
Kambizemě   modální   eubazické   až   mezobazické  na  hrubých zvětralinách,   propustných,
minerálně   chudých  substrátech, žulách,  syenitech,  granodioritech,  méně  ortorulách, středně těžké
lehčí s  vyšším  obsahem  grusu, vláhově  příznivější ve vlhčím klimatu

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

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

CHARAKTERISTIKA TŘÍD OCHRANY

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

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

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

V.  Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých
až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné.
U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě
kombinace  klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí
zemědělské půdy ve smyslu zákona o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ  JEDNOTLIVÝCH LOKALIT – ZMĚNA Č. 1 ÚPO KOSTELEC NAD VLTAVOU

VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ
PODLE KULTURY
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A
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BR 2 Bydlení v rodinných domech 2,85

Trvalý travní porost
Orná půda

Ostatní plochy

2,85 0 2,76

0,09

7.50.11
7.32.14
7.37.15

III
IV
V

0,1
0,35
2,31

BR 3 Bydlení v rodinných domech 0,18 Trvalý travní porost 0,18 0 0,18 0 7.32.01
7.37.15

II
V

0,15
0,03

BR 4  jedná se pouze o zakreslení stavu

Celkem 3,03 3,03 0 2,94 0,09 2,94

ZÁBORY  PŮDY PODLE TŘÍD OCHRANY CELKEM

TŘÍDA OCHRANY ZÁBOR ZPF V HA ZÁBOR ZPF V %

II 0,15 5,10
III 0,1 3,40
IV 0,35 11,90
V 2,34 79,60
CELKEM 2,94 100,00

Nezemědělská půda 0,09
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Zdůvodnění

Lokalita číslo BR 2:           Plocha bydlení v rodinných domech v jižní části sídla Zahrádka, k.ú. Zahrádka u Kovářova.
Lokalita navazuje na plochy určené pro plnění funkce lesa v severní části a na navržené
plochy bydlení v rodinných domech ve východní části, nachází se převážně na zemědělské
půdě s V. třídou ochrany, z části na půdě se III. a IV. třídou ochrany.

Lokalita číslo BR 3:          Plocha bydlení v rodinných domech východně od sídla Zahrádka, k.ú. Zahrádka u Kovářova.
Lokalita navazuje na navrhovanou plochu bydlení v rodinných domech, nachází se na
zemědělské půdě s II. a V. třídou ochrany.

ZÁVĚR
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kdy došlo k nezbytnému
odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

V řešeném území se nacházejí hospodářské lesy.
V návrhu Změny č. 1 ÚPO Kostelec nad Vltavou není uvažováno se  záborem ploch určených k plnění funkcí
lesa, pouze se záborem zemědělské půdy ležící v tomto ochranném pásmu.
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