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Zastupitelstvo obce Vlksice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 
stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti 

v y d á v á 

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLKSICE. 
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1 ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU VLKSICE 
Územní plán Vlksice se mění následovně: 

[1] V podkapitole d.2 technická infrastruktura, v části Koncepce zásobování vodou, se úvodní 

odstavec ruší a nahrazuje odstavcem novým, který zní: 

„Koridor V13 Vodovod (Přeštěnice - Chyšky). Tento koridor je navržen pro umístění 
vodovodu napojujícího sídla v jeho trase na vodárenskou soustavu Jižní 
Čechy. Do koridoru lze umisťovat i další stavby dopravní a technické 
infrastruktury, které neznemožní nebo neomezí realizaci vodovodu. 
Zejména se jedná o záměry vodojemů a úpraven vod, kdy je nutné tyto 
vzájemně koordinovat. Šíře koridoru je převážně 100 m, v kontaktu se 
zastavěným územím nebo zastavitelnými plochami je zúžen (v případě 
návaznosti na zastavitelnou plochu S6 až na 6 m). V trase koridoru je 
možné provádět stavby, zařízení a činnosti v souladu s podmínkami 
využitím dané plochy s rozdílným způsobem využití, které však 
neznemožní nebo neomezí výstavbu vodovodu.“ 

Zároveň se tento odstavec přesouvá do části „Nové liniové stavby“. 

[2] V podkapitole d.2 technická infrastruktura, v části Koncepce zásobování vodou, Sídlo Vlksice, 

Nové liniové stavby, se doplňuje nová úvodní odrážka, která zní:  

„Koridor V1 Tento koridor je navržen pro umístění vodovodu spojujícího vodojem T3 
s úpravnou úpravna vody T2. Do koridoru lze umisťovat i další stavby 
dopravní a technické infrastruktury, které neznemožní nebo neomezí 
realizaci vodovodu. Zejména se jedná o záměry vodojemu T3 a úpravny 
vody T2, kdy je nutné tyto vzájemně koordinovat. V trase koridoru je 
možné provádět stavby, zařízení a činnosti v souladu s podmínkami 
využitím dané plochy s rozdílným způsobem využití, které však 
neznemožní nebo neomezí výstavbu vodovodu.“ 

[3] V podkapitole d.2 technická infrastruktura, v části Koncepce zásobování vodou, Sídlo Vlksice, 
Nové liniové stavby, se u druhé odrážky věta „Územní plán konkrétní vedení vodovodní sítě 
nenavrhuje.“ nahrazuje větou novou, která zní: „Územní plán, z důvodu pružnějšího řešení 
reagujícího na aktuální potřeby a situaci v území, konkrétní vedení vodovodů, vyjma koridorů 
V1 a V13, nenavrhuje.“  

[4] V kapitole 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, se tabulka doplňuje o nový řádek, který zní 

V1 koridor vodovodního řádu Vlksice Vlksice 
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1 POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Pořízení změny č.1 územního plánu Vlksice bylo zahájeno na základě žádosti ze dne 6.11.2016. 

Zpracovatelem územního plánu bylo vybráno  Studio, Ing. Lenka Šímová, Č. Budějovice, Nolimat, 
Ing. arch. Filip Dubský. Návrh zadání oznámil Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje 

veřejnou vyhláškou dne 13. 1. 2017 a vystavil po zákonnou dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. 
Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány státní správy, krajský úřad a sousední obce 

mohli uplatnit do 30 dnů požadavky, připomínky a podněty. Dle § 47 odst. 5 stavebního zákona 

bylo konečné zadání doplněné o požadavky a připomínky schváleno zastupitelstvem obce dne 24 

4. 2017.  

Dle § 47 odst. 5 stavebního zákona nebylo uloženo zpracování konceptu změny č. 1 územního 
plánu. Na základě schváleného zadání vypracoval projektant návrh změny územního plánu v 

souladu se stavebním zákonem a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

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

Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dobu a místo konání společného jednání 

nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, 
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, obci Vlksice a 

sousedním obcím. Společné jednání o návrhu proběhlo dne 2. 8. 2017 na Městském úřadě 
Milevsko, pracoviště Sažinova 843, kancelář č. 106. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel 

umožnil  po zákonnou dobu 30 dnů všem výše uvedeným orgánům nahlížet do návrhu. Dle § 50 

odst. 2 zákona do 30 dnů od společného jednání dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska a 
sousední obce své připomínky. Dle § 50 odst. 3  stavebního zákona pořizovatel oznámil společné 

jednání veřejnou vyhláškou. Každý mohl uplatnit k návrhu změny územního plánu připomínky do 

30 dnů od doručení veřejné vyhlášky.  

Dle § 50 odst. 7 stavebního zákona posoudil návrh změny územního plánu Krajský úřad 

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic a na základě zákonem stanovených podkladů vydal dne 29. 11. 2017 

kladné stanovisko pod č. j. KUJCK 139870/2017. Návrh byl upraven dle stanovisek.  

Dle § 52 stavebního zákona pořizovatel dnem  6. 2. 2018 zahájil veřejné projednání návrhu změny 

a vystavil tuto dokumentaci po zákonnou dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky k 
veřejnému nahlédnutí. Pořizovatel dle § 52 odst. 1 stavebního zákona přizval k veřejnému 

projednání jednotlivě obec Vlksice, dotčené orgány a sousední obce.  

Veřejné projednání se konalo dne 14.3.2018 na  Městském  úřadě v Milevsku, Sažinova 843,  
zasedací místnost. Na veřejném projednání byly podány  námitka obce a další námitky dle zápisu. 

Do 7 dnů od veřejného projednání přišla žádná jedna námitka. Dle § 5 odst. 1 stavebního zákona 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu, 

zpracovatel upravil návrh pořizovatel zahájil dne 16.5.2018 opakované veřejné projednání, které 

se konalo 22.6. 2018 ve 14 hod na Městském úřadu Milevsko, poté obeslal výzvu k uplatnění 
stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a zajistil konečnou úpravu návrhu změny č. 1 

územního plánu. Tento byl zastupitelstvu předložen k vydání.  
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2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ  
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vzhledem k charakteru změny č. 1 územního plánu Vlksice, nedochází v případě koordinace 

využívání území z hlediska širších vztahů k nesouladům, tzn. je respektována a zajištěna 
návaznost na sousední území obcí definovaná v platném územním plánu Vlksice. Změna č. 1 

územního plánu Vlksice řeší zejména úpravu stávajícího koridoru a vymezení nového, změnu 

funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití a změny v textové části územního plánu 

Vlksice. Nedochází tak k ovlivnění širších vztahů v území. 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 

3.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY, SPECIFICKÉ OBLASTI 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, vymezuje rozvojové osy, rozvojové oblasti 

a specifické oblasti republikového významu. Správní území obce Vlksice neleží v žádné z nich. 

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, vymezuje záměry v oblasti dopravní a 

technické infrastruktury. Z těchto záměrů se řešeného území netýká žádný. 

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, stanovuje obecné priority a cíle územního 

rozvoje, které je třeba respektovat při územně plánovací činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, kdy 
změna č. 1 územního plánu Vlksice zásadním způsobem nemění stanovenou koncepci rozvoje 

danou platným územním plánem Vlksice, lze konstatovat, že změna respektuje priority a cíle 

územního rozvoje stanovené v Politice územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1.  

3.2 VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO 
KRAJE 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY, SPECIFICKÉ OBLASTI 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, vymezují rozvojové osy, rozvojové 
oblasti a specifické oblasti nadmístního významu a upřesňují rozvojové osy, rozvojové oblasti a 

specifické oblasti republikového významu. Řešené území změny č. 1 územního plánu Vlksice neleží 

v žádné z nich. 
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KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, vymezují záměry v oblasti dopravní 

a technické infrastruktury. Z těchto záměrů se řešeného území netýká žádný. 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezovaly koridor vodovodu Přeštěnice – Chyšky, 
který územní plán Vlksice převzal a dále upřesnil. Aktualizace č. 1 Zásady územního rozvoje 

Jihočeského kraje tento koridor vypustila s odůvodněním, že se nejedná již o záměr nadmístního 
významu. Nicméně s ohledem na návaznost širších vztahů, kdy územní plán  

Přeštěnice a návrh územního plánu Chyšky tento koridor vymezují a také z důvodu potřeby napojit 

sídla v trase navrženého vodovodu na vodárenskou soustavu Jižní Čechy, změna č. 1 tento koridor 

vymezuje i nadále, pouze dochází k vypuštění jeho jedné „větve“. 

PLOCHY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, vymezují územní systém ekologické 
stability nadregionálního a regionálního významu. Správním územím obce Vksice neprochází 

žádný biokoridor ani se zde nenachází žádné biocentrum. 

ROZVOJOVÉ PLOCHY  

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, vymezují nebo definují rozvojové 
plochy nadmístního významu pro bydlení, výrobu a průmysl, sport a rekreaci, těžbu nerostných 

surovin, asanaci a asanační úpravy. Ve správním území obce Vlksice se žádná takováto plocha 

nenachází. 

PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, stanovují priority územního 

plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (zajištění příznivého životního prostředí, 
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel). S ohledem k povaze změny, která ze své 

podstaty řeší pouze dílčí otázky regulace území, není možné, aby plnila veškeré priority územního 

plánování kraje. Popsány jsou proto pouze priority, zásady a úkoly týkající se změny č. 1 územního 

plánu Vlksice. 

priority pro zajištění 
příznivého životního 

prostředí 

 

• Změna č. 1 pro nové využití smíšené obytné nevymezuje nové 

zastavitelné plochy, ale využívá již urbanizované území. 

priority pro zajištění 

hospodářského 

rozvoje 

 

• Nejsou s ohledem na rozsah a velikost řešeného území změny  

č. 1 územního plánu Vlksice řešeny. 

priority pro zajištění 

sociální soudržnosti 

obyvatel 

• Nejsou s ohledem na rozsah a velikost řešeného území změny  

č. 1 územního plánu Vlksice řešeny. 

PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, stanovují podmínek koncepce 

ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Územní plán tyto priority 
respektuje a dále rozvíjí, jak je uvedeno níže. S ohledem k povaze změny, která ze své podstaty 
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řeší pouze dílčí otázky regulace území, není možné, aby plnila veškeré podmínky ochrany hodnot. 

Popsány jsou proto pouze podmínky týkající se změny č. 2 územního plánu Vlksice. 

podmínky koncepce 
ochrany a rozvoje 

přírodních hodnot 

 

• Nejsou s ohledem na rozsah a velikost řešeného území změny  

č. 1 územního plánu Vlksice řešeny. 

podmínky koncepce 
ochrany a rozvoje 

kulturních hodnot 

 

• Nejsou s ohledem na rozsah a velikost řešeného území změny  

č. 1 územního plánu Vlksice řešeny. 

podmínky koncepce 

ochrany a rozvoje 

civilizačních hodnot 

• Změna č. 1 vymezuje koridor pro propojení navržené úpravny vody 

s vodojemem. Vymezení koridoru by mělo přispět k jednodušší 
realizaci záměru vodovodu. Změna tak podporuje rozvoj veřejné 

infrastruktury. 

PODMÍNKY PRO ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, definují základní typy krajiny a 
stanovují pro ně zásady využívání území.  Změnou č. 1 územního plánu Vlksice nedochází ke 

změnám koncepce řešení krajiny, definované v platném územním plánu Vlksice. 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Obecně jsou cíle a úkoly územního plánování popsány v §§ 18 a 19 stavebního zákona, které 

změna č. 2 územního plánu města Český Krumlov, jak je uvedeno níže, respektuje. S ohledem 
k povaze změny, která ze své podstaty řeší pouze dílčí otázky regulace území, není možné, aby 

plnila veškeré úkoly územního plánování. Popsány jsou proto pouze úkoly týkající se změny č. 1 

územního plánu Vlksice. 

4.1 SOULAD S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

soulad s § 18 odst. 1 Základní princip dlouhodobé udržitelnosti vývoje obce je  

změnou č. 1 územního plánu Vlksice dodržován. Změna vytváří změnou 
využití plochy s rozdílným způsobem využití předpoklady pro novou 

výstavbu, která nebude mít negativní dopad na příznivé životní 
prostředí, zvýší možnosti pro populační rozvoj obce, aniž by byly 

ohroženy podmínky života budoucích generací. Změna svým řešením 
negativně neovlivňuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 

včetně urbanistického a architektonického dědictví. Změna využití se 

děje v již urbanizovaném území. 

Vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je zajištěn 
vzájemnou koordinací jednotlivých koncepcí, s ohledem na rozsah 

změny zejména koncepce urbanistické a koncepce veřejné 

infrastruktury.  
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soulad s § 18 odst. 2 Soustavnost a komplexnost řešení účelného využití a prostorového 

uspořádání území obce Vlksice je zajištěna kontinuitou a návazností na 

platný územní plán a na zpracované územně analytické podklady.  

Změna č. 1 územního plánu Vlksice taktéž aktualizuje koncepci veřejné 

infrastruktury, zejména zásobování vodou, čímž naplňuje požadavky na 

soustavnost a komplexnost řešení území. 

soulad s § 18 odst. 3 Změna č. 1 územního plánu Vlksice respektuje zadání, ve kterém byly 
zohledněny požadavky dotčených orgánů, veřejné záměry i záměry 

soukromé. Tyto pak koordinuje s ohledem na ochranu veřejných zájmů. 

soulad s § 18 odst. 4 Základní principy územního plánování jsou ve změně č. 1 územního 
plánu Vlksice respektovány. V navrhovaném řešení dochází k 

optimálnímu sladění dílčích veřejných i soukromých zájmů, 
respektujících princip dlouhodobé udržitelnosti vývoje obce Vlksice. 

Přijaté řešení se jednak děje v urbanizovaném území, čímž není 

zasahováno do volné krajiny a dále umožňuje snazší realizaci navržené 

koncepce zásobování vodou. 

soulad s § 18 odst. 5 Není s ohledem na požadavky zadání změny č. 1 územního plánu 

Vlksice řešen. 

soulad s § 18 odst. 6 Nezastavitelné pozemky jsou dle § 2 písm. e) stavebního zákona řešeny 

pouze na území obce, která nemá vydaný územní plán. 

4.2 SOULAD S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

soulad s § 19  
odst. 1 písm. a) 

Zjištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot je obsaženo v územně analytických podkladech, jejichž analýzy  

a doporučení změna č. 1 územního plánu Vlksice využívá. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. b) 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice doplňuje koncepci plošného uspořádání 
s ohledem na hodnoty a podmínky území. Změnou využití plochy s rozdílným 

způsobem využití nedochází k negativnímu ovlivnění hodnot území. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. c) 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice reaguje na požadavky na změny v území, 

čemuž odpovídá i přijaté řešení. Změna respektuje zadání, ve kterém byly 
zohledněny požadavky dotčených orgánů, veřejné záměry i záměry 

soukromé. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. d) 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice vymezením nového koridoru negativně 
nezasahuje do ochrany urbanistických, architektonických a estetických 

hodnot území.  

soulad s § 19  

odst. 1 písm. e) 
Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. f) 

Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. g) 

Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. h) 

Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. i) 
Není s ohledem na charakter změny řešen. 
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soulad s § 19  

odst. 1 písm. j) 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice vytváří v území podmínky pro hospodárné 

vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů, a to především návrhem 

nového koridoru pro umístění vodovodu a taktéž částečnou úpravou 

stávajícího koridoru pro zásobování vodou. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. k) 

Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. l) 

Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. m) 

Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. n) 
Není s ohledem na charakter změny řešen. 

soulad s § 19  

odst. 1 písm. o) 

Poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, 

ekologie a památkové péče se v územním plánu uplatňují zejména při 

stanovení dílčích řešení změny, návrhem doplnění koncepcí apod. 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice je zpracována v souladu s platnými předpisy v oboru územního 

plánování, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších, 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 500/2006 

Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, kdy nedochází změnou č. 1 územního plánu Vlksice k novým záborům 
zemědělského půdního fondu, není z tohoto důvodu součástí změny č. 1 územního plánu Vlksice 

výkres předpokládaného záboru půdního fondu. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu již vydaného územního plánu Vlksice, je 

respektováno jím navržené členění ploch s rozdílným způsobem využití. 

6 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. Návrh změny č. 1 územního plánu Vlksice byl řádně 

projednán ve smyslu §§ 50 až 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, uplatněných k návrhu změny č. 1 územního 

plánu Vlksice jsou součástí spisu, vážícího se k pořizování předmětné změny a všechny jsou 

souhlasná. 
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7 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
Ze zadání změny č. 1 územního plánu Vlksice vyplynuli následující požadavky, které změna, jak 

je uvedeno níže, respektuje. 

prověřit, posoudit a vyhodnotit možnost 

změny plochy s rozdílným způsobem využití na 

pozemku p.č. st. parc. č. 74, 73/1, 73/3, 73/4, 
73/5 a 73/6 v k.ú.  Střítež z plochy výroby – 

stav na plochu přestavby smíšenou obytnou – 

návrh 

 Předmětné pozemky byly zařazeny do ploch 

s rozdílným způsobem využití – plochy 

smíšené obytné. Vymezení plochy přestavby 
nebylo využito, neboť plochy smíšené obytné 

zahrnují velmi široké spektrum možných 
staveb, a to i některé typy výroby a 

skladování.  

při stanovování podmínek využití pro plochu 
smíšenou obytnou vyjít z podmínek 

nastavených v ÚP Vlksice, zohlednit však tyto 
podmínky s ohledem umístění předmětného 

pozemku, na charakter a strukturu okolní 

zástavby a v neposlední řadě s ohledem na 
novelu stavebního zákona z roku 2013, tj. 

podmínky nastavit pouze v podrobnosti 

náležející územnímu plánu 

 

 Podmínky využití plochy smíšené obytné byly 
ponechány v souladu s platným územním 

plánem Vlksice. 

Prověřit stávající návrh koncepce veřejné 
infrastruktury dle dosud platného územního 

plánu obce Vlksice. V případě potřeby tuto 
koncepci upravit, aktualizovat nebo navrhnout 

novou. 

 Koncepce byla prověřena a upravena 

v souladu s požadavky zadání. Viz text níže. 

Prověřit vymezení koridoru pro umístění 
propojení navrhovaného vodojemu s vodním 

zdrojem, resp. úpravnou vody v k.ú. Vlksice. 

 Byl vymezen nový koridor propojující 
navrhovaný vodojem s novou úpravnou vody. 

Tento záměr, resp. vodovod, byl současně 

vymezen jako veřejně prospěšná stavba. 

Koridor vodovodního řádu V13 v k.ú. 

Dobřemilice a k.ú. Střítež již není součástí 
nadmístního významu promítnutého v 

Zásadách územního rozvoje Jihočeského 

kraje.  

 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 

vymezovaly koridor vodovodu Přeštěnice – 
Chyšky, který územní plán Vlksice převzal a 

dále upřesnil. Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Jihočeského kraje tento 
koridor vypustila s odůvodněním, že se 

nejedná již o záměr nadmístního významu. 
Nicméně s ohledem na návaznost širších 

vztahů, kdy územní plán Přeštěnice a návrh 

územního plánu Chyšky tento koridor 
vymezují a také z důvodu potřeby napojit sídla 

v trase navrženého vodovodu na vodárenskou 

soustavu Jižní Čechy 
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8 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

8.1 ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Bod [1] V podkapitole d.2 technická infrastruktura, v části Koncepce zásobování vodou, se 

úvodní odstavec ruší a nahrazuje odstavcem novým, který zní: 

„V13 Vodovod (Přeštěnice - Chyšky). Tento koridor je navržen pro umístění 
vodovodu napojujícího sídla v jeho trase na vodárenskou soustavu Jižní 
Čechy. Do koridoru lze umisťovat i další stavby dopravní a technické 
infrastruktury, které neznemožní nebo neomezí realizaci vodovodu. 
Zejména se jedná o záměry vodojemů a úpraven vod, kdy je nutné tyto 
vzájemně koordinovat. Šíře koridoru je převážně 100 m, v kontaktu se 
zastavěným územím nebo zastavitelnými plochami je zúžen (v případě 
návaznosti na zastavitelnou plochu S6 až na 6 m). V trase koridoru je 
možné provádět stavby, zařízení a činnosti v souladu s podmínkami 
využitím dané plochy s rozdílným způsobem využití, které však 
neznemožní nebo neomezí výstavbu vodovodu.“ 

Zároveň se tento odstavec přesouvá do části „Nové liniové stavby“. 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezovaly koridor vodovodu Přeštěnice 

– Chyšky, který územní plán Vlksice převzal a dále upřesnil. Aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje tento koridor vypustila s odůvodněním, že se 

nejedná již o záměr nadmístního významu. Nicméně s ohledem na návaznost širších 
vztahů, kdy územní plán Přeštěnice a návrh územního plánu Chyšky tento koridor 

vymezují a také z důvodu potřeby napojit sídla v trase navrženého vodovodu na 

vodárenskou soustavu Jižní Čechy, změna č. 1 tento koridor vymezuje i nadále, pouze 
dochází k vypuštění jeho jedné „větve“. Tato větev byla vypuštěna z důvodu její 

nadbytečnosti. Pro možnou realizaci postačí pouze jedna, která zůstává zachována. 
Dochází tak i k minimalizaci zásahu do území, kdy územní plán Vlksice, resp. jeho 

změna č. 1, vymezuje jen nezbytně nutný koridor. 

Přesunutí odstavce se děje z důvodu přehlednosti a logického uspořádání textu. 

Bod [2] V podkapitole d.2 technická infrastruktura, v části Koncepce zásobování vodou, Sídlo 

Vlksice, Nové liniové stavby, se doplňuje nová úvodní odrážka, která zní: 

„V1 Tento koridor je navržen pro umístění vodovodu spojujícího vodojem T3 
s úpravnou úpravna vody T2. Do koridoru lze umisťovat i další stavby 
dopravní a technické infrastruktury, které neznemožní nebo neomezí 
realizaci vodovodu. Zejména se jedná o záměry vodojemu T3 a úpravny 
vody T2, kdy je nutné tyto vzájemně koordinovat. V trase koridoru je 
možné provádět stavby, zařízení a činnosti v souladu s podmínkami 
využitím dané plochy s rozdílným způsobem využití, které však 
neznemožní nebo neomezí výstavbu vodovodu.“ 

 

Platný územní plán Vlksice v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití 

umožňoval propojení vodojemu T3 a úpravny vody T2. Nicméně s ohledem potřeby 
vymezit tento záměr jako veřejně prospěšnou stavbu, byl změnou č. 1 vymezen 

koridor pro její realizaci. Současně s vymezením tohoto koridoru bylo potřeba 

definovat i podmínky jeho využití. 

Bod [3] V podkapitole d.2 technická infrastruktura, v části Koncepce zásobování vodou, Sídlo 

Vlksice, Nové liniové stavby, se u druhé odrážky věta „Územní plán konkrétní vedení 
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vodovodní sítě nenavrhuje.“ nahrazuje větou novou, která zní: „Územní plán, z 
důvodu pružnějšího řešení reagujícího na aktuální potřeby a situaci v území, konkrétní 
vedení vodovodů, vyjma koridorů V1 a V13, nenavrhuje.“  

Tuto úpravu textu bylo nutné doplnit z důvodu přidání nového záměru koridoru V1. 

V opačném případě by docházelo k rozporu v textu. 

Bod [4] V kapitole 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, se tabulka doplňuje o nový řádek, 

který zní: 

V1 koridor vodovodního řádu Vlksice Vlksice 
 

Z důvodu zařazení koridoru V1, resp. záměru vodovodu umožňující propojení 
vodojemu T3 a úpravny vody T2, mezi veřejně prospěšné stavby, bylo potřeba i do 

tabulky veřejně prospěšných staveb zařadit i záměr V1. 

V grafické části došlo dále k níže uvedeným změnám: 

změna využití 
plochy výroby a 

skladování na 

plochy smíšené 

obytné 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice definuje nové využití na pozemcích st. 
parc. č. 74, 73/1, 73/3, 73/4, 73/5 a 73/6 v k. ú.  Střítež u Milevska, a to 

smíšené obytné. Změna byla provedena z důvodu budoucího využití 

pozemků, kterému odpovídá využití smíšené obytné, a nikoliv výroba a 

skladování. 

Při realizaci výstavby na těchto plochách musí být splněny hygienické 
limity hluku např. pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 

prostor staveb. 

změna využití 
plochy veřejného 

prostranství – 
veřejná zeleň na 

plochy 
zemědělské – 

zahrady 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice definuje nové využití na pozemku parc. 
č. 82/19 v k. ú.  Vlksice, a to plochy zemědělské – zahrady. Využití 

pozemku bylo změněno na základě požadavku k prověření jeho funkce. 
Tento pozemek byl v územním plánu Vlksice vymezen jako plocha plochy 

veřejného prostranství – veřejná zeleň a zároveň zařazen do lokálního 
biokoridoru. Biokoridor je veden v přímé vazbě na Dobřemilický potok a 

části jeho nivy s vegetačním doprovodem toku. Sama přítomnost 

biokoridoru zamezuje možnostem výstavby v něm. Při průchodu 
zastavěným územím jsou v územním plánu vymezovány ve vazbě na 

Dobřemilický potok a lokální biokoridor plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň, a to z důvodu zajištění přirozených podmínek biokoridoru a 

nesnížení jeho aktuální míry ekologické stability. V územním plánu Vlksice, 

který by platný do 23. 10. 2012 a na který současně platný územní plán 
navázal, byl pozemek parc. č. 82/19 v k. ú. Vlksice do lokálního biokoridoru 

zahrnut také, a to bez možnosti realizace jakékoliv zástavby. Změnou č. 1 
došlo ke změněn využití předmětného pozemku z plochy veřejného 

prostranství – veřejná na plochu zemědělskou – zahradu. Děje se tak 

z důvodu zohlednění soukromého vlastnictví předmětného pozemku, 
nicméně při zachování existence lokálního biokoridoru a nivy 

Dobřemilického potoku. 

změna využití 

plochy veřejného 
prostranství – 

veřejná zeleň na 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice definuje nové využití na pozemků parc. 

č. 27/1 a 1282/12 v k. ú.  Vlksice, a to plochy smíšené obytné. Změna 
využití předmětných pozemků lépe zohledňuje faktické využití pozemků, 

které odpovídá smíšené funkci, a nikoliv veřejnému prostranství. 
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plochy smíšené 

obytné 

8.2 ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE 

Územně analytické podklady ve správním území obce Vlksice neidentifikovali žádné problémy 

nebo střety k řešení. 

9 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změna č. 1 územního plánu Vlksice nevymezuje nové zastavitelné plochy. Z tohoto důvodu nebylo 

přistoupeno k prokazování nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a prokazování 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

10 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Vzhledem ke skutečnosti, kdy nebylo krajským úřadem v uplatněném stanovisku podle § 47 odst. 

3 stavebního zákona požadováno posoudit změnu č. 1 územního plánu Vlksice z hlediska vlivů na 
životní prostředí a stejně tak byl podle výše uvedeného paragrafu vyloučen významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast, nebylo provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území.  

11 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Vzhledem ke skutečnosti, kdy nebylo krajským úřadem v uplatněném stanovisku podle § 47 odst. 
3 stavebního zákona požadováno posoudit změnu č. 1 územního plánu Vlksice z hlediska vlivů na 

životní prostředí a stejně tak byl podle výše uvedeného paragrafu vyloučen významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast, nebylo provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona tak nemohlo být 

uplatněno. 
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12 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO 

Vzhledem ke skutečnosti, kdy nebylo krajským úřadem v uplatněném stanovisku podle § 47 odst. 

3 stavebního zákona požadováno posoudit změnu č. 1 územního plánu Vlksice z hlediska vlivů na 
životní prostředí a stejně tak byl podle výše uvedeného paragrafu vyloučen významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast, nebylo provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona tak nemohlo být 

uplatněno. 

13 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S 
ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Ve změně č. 1 územního plánu Vlksice nejsou navrhovány žádné záměry, které by mohly být 

identifikovány jako záměry nadmístního významu. 

 

14 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

14.1 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF) 

Změnou č. 1 územního plánu Vlksice nedochází k novým záborům zemědělského půdního fondu. 

14.2 VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL) 

Změnou č. 1 územního plánu Vlksice nedochází k novým záborům pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. 

15 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
V rámci veřejného projednání byla uplatněna námitka:  

Michal Barnáš 

1.  Michal Barnáš 

Námitka: 1.  Projednávaná změna, poškozující majitele pozemku 82/19 a 
neřešící jeho požadavek prověřit celé zájmové území. Řeší se 
lokální pozemek bez návaznosti na jeho reálné využití, což by mělo 
být hlavním úkolem územního plánování. Je zde upřednostňován 
zájem starosty nikoliv vlastníka pozemku. 

2. Neřeší požadavek majitele č.p. 28 a pozemku p.č. 82/18 ostatní 
plocha, pro návrat původního využití ploch v návaznosti na 
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zemědělskou usedlost č.p. 28 do svého původního a reálného 
využití, kdy v objektu čp 28 je realizována živnost a nachází se zde 
provozovna zámečnické dílny a provozovna ubytování. Objekt není 
využíván k rodinnému bydlení.  Jeho využití má jiný charakter, než 
určuje platný UP a znemožňuje jeho funkčnost, jako území pro 
podnikání (zámečnická dílna a ubytování) , protože změnou UP 
jsou funkčně pozemky odděleny, dokonce členěny do veřejné 
zeleně. Dochází zde změnám majetkoprávním vztahů 

3. Nesouhlasím s finanční účastí 22 000 Kč na úpravě územního 
plánu. Požaduji úhrady z využívání soukromého majetku jako 
veřejného prostranství, vzhledem k tomu že přes nesoulad 
s reálným využitím a bez účasti jakýchkoliv účastníků, schválen. 
Byl dám požadavek na úpravu území na p.č. 82/18, 27/1 a 
1282/12 aby se zprostila povinnosti úhrady za zábor těchto 
pozemků, jako ostatní plocha – veřejná zelen, protože v reálu se 
tyto toto využití nemají. 
 

vyhodnocení Námitce se nevyhovuje  

odůvodnění 1. Změnou UP se mění funkční využití pozemku p.č. 82/19 ze zeleň 
veřejná na zeleň soukromá.  V rámci projednávané změny byl 
vznesen požadavek obce Vlksice o prověření vymezených 
veřejných prostranství v obci.  Na základě tohoto bylo 
přehodnoceno vymezení p.č. 82/19 na zeleň soukromá. V této 
části obce je procházející vodoteč a USES, který je nutné 
nastavením funkčních ploch respektovat i nastavením funkčních 
ploch. Z tohoto důvodu byla zvolena funkce zeleň soukromá.   
Současně projektant posoudil stav tohoto pozemku a jeho okolí. 
V tomto území posoudil potřebu změny v tomto území (její 
přínosy, problémy a rizika na životní prostředí), zohlednil 
podmínky pro snižování přírodních katastrof a prověřil podmínky 
pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 
změny v území.  
 

2. námitka majitele č.p. 28 pro změnu využívání nebyl v rámci 
procesu projednávání podán. Nově je uveden až v rámci námitky 
k veřejnému projednání  
Objekt č.p. 28 má funkční ploch plochy smíšené obytné, které je 
definováno UP takto: 

Hlavní využití  

plochy smíšené obytné  

Přípustné využití  

 
stavby pro bydlení – rodinné domy  
stavby a zařízení občanského vybavení  

stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci  

pozemky dalších staveb a zařízení, např. zázemí ke stavbě hlavní, bazény, 

přístřešky, altány, související hospodářské stavby  

související dopravní a technická infrastruktura  
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně  
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Podmíněně přípustné využití  

 
stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby, zemědělství (pěstitelskou a 

chovatelskou činnost)  

 

To vše za podmínek, že:  

stavba svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího 

území,  

stavba svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž v území,  

budou splněny hygienické limity např. z hlediska hluku pro chráněný 

venkovní prostor a chráněný vnitřní prostor staveb.  

 

▪ Nepřípustné využití  

 

▪ Činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným využitím a dále činnosti, stavby a 

zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky mohou 

vyvolávat druhotně.  

 

Činnosti jako zámečnická dílna a ubytování nejsou v rozporu 

s tímto funkčním nastavením.  
 

pozemek p.č. 82/18 ostatní plocha je ve vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 12800 Praha 2. jednou z činností této instituce je i 
hospodaření s majetkem státu a jeho ochrana (podle zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, a to podle § 9, § 10 a § 11 tohoto zákona).  
Vzhledem ke skutečnosti, že tento vlastník pozemku nepodal 
připomínku, námitku k funkčnímu využití pozemku p.č. 82/18 při 
projednávání UP, při projednávání zprávy o uplatňování ani při 
projednávání změny č. 1 UP Vlksice a  pozemek je využíván dlouhodobě 
jako veřejný prostor, není důvod pro změnu funkčního využití.    

 

3. Finanční vypořádání není věcí projednávání změny č. 1 UP Vlksice. 
Požadavek na změnu funkčního využití je podán námitkou k veřejnému 
projednání   
p.č. 82/18 - je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 
Jednou z činností této instituce je i hospodaření s majetkem státu a 
jeho ochrana (podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a to podle § 9, § 10 a 
§ 11 tohoto zákona).  
Vzhledem ke skutečnosti, že tento vlastník pozemku nepodal 
připomínku, námitku k funkčnímu využití pozemku p.č. 82/18 při 
projednávání UP, při projednávání zprávy o uplatňování ani při 
projednávání změny č. 1 UP Vlksice a  pozemek je využíván dlouhodobě 
jako veřejný prostor, není důvod pro změnu funkčního využití.    
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27/1 je ve vlastnictví Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 

Strahovské nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 1 

V rámci projednávané změny byl vznesen požadavek obce Vlksice o 
prověření vymezených veřejných prostranství v obci.   
Vzhledem ke skutečnému stavu (jedná se uzavřený celek) bylo 
změněno funkční využití na plochy smíšené obytné.  
 
1282/12 je ve vlastnictví Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 

Strahovské nádvoří 132/1, Hradčany, 11800 Praha 1 

Jedná se pozemek doplňující předešlý pozemek p.č. 27/1 v k.ú. 
Vlksice, proto bylo jeho funkční využití změněno na plochy bydlení 
smíšené.  
 

 

16 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
Připomínky v rámci projednávání nebyly uplatněny.  
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P o u č e n í  

Proti změně č. 1 územního plánu Vlksice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 
 

 
 

Ú č i n n o s t  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce 

(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 

 

 

 

   

  Vladimír Koutník 

starosta obce 

 

 

 

 


