1

PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K
Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998

ZM NA . 2
ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

DRAHOT ŠICE
OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ÁST
Listopad 2010

Paré íslo :

2

2
OBSAH

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah

v území, v etn

souladu s územn

plánovací

dokumentací vydanou krajem ................................................................................................................................................ 3
b) Údaje o spln ní zadání........................................................................................................................................................... 3
c) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn vyhodnocení p edpokládaných d sledk tohoto ešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území........................................................................................................ 3
d) Informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro toto stanovisko nebo jeho ást nebylo
respektováno ......................................................................................................................................................................... 5
e) Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL.................................................................... 5
f) Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti ............................................ 8

3

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztah v území, v etn souladu s územn plánovací dokumentací
vydanou krajem
SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (DÁLE JEN „PÚR“)
Dle PÚR 2008 leží ešené území uvnit oblasti OB 10, kterou respektuje, uvnit transevropského multimodálního
koridoru M1, tvo eného zde koridorem dálnice D3 a koridorem konven ní železnice AGC a AGTC C-E 551, které
respektuje. ešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava ani jiných zám
v oblasti technické a dopravní infrastruktury. Neprochází zde žádný koridor mezinárodního významu.
SOULAD S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Návrh Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice není v rozporu s ÚPD vydanou (schválenou) krajem – zm na .1 a 2. ÚPVÚC
BSRA. ešené území Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice rovn ž spadá do rozpracovaného ZÚR Jiho eského kraje.
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH
Z hlediska širších územních vztah p edm tná zm na nekoliduje s územn plánovací dokumentací sousedících obcí.
edm tné lokality této zm ny nemají vazby na správní území sousedních obcí. Zm na . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se
nachází ve východní ásti ešeného území, kdy ást ešeného území kopíruje hranici katastrálního území Drahot šic a
Šev tína. Tyto dv katastrální území rozd luje vodní plocha, která jde zárove po ásti hranice ešeného území.

b) Údaje o spln ní zadání
Návrh Zm ny .2 ÚPNSÚ Drahot šice je zpracován v souladu s požadavky schváleného zadání, byl však dopln n rozší en na základ požadavku obce v rámci spole ného jednání, o novou plochu velmi malého rozsahu, která se
nachází uvnit ešeného území dle schváleného zadání. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu, která byla projednána s
íslušnými dot enými orgány a nep edpokládá se tímto rozší ením zm na v dopadu do práv vlastník dot ených
ešením zm ny oproti schválenému zadání, bylo vyhov no požadavku obce a ešené území bylo rozší eno.

c) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty,
etn vyhodnocení p edpokládaných d sledk tohoto ešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Navrhovaná zm na nem ní koncepci p vodního územního plánu, pouze dopl uje již d íve navržené ešení. Ve zm
.2 ÚPNSÚ Drahot šice je umožn n rozvoj výroby a skladování (fotovoltaická elektrárna). Navrhované ešení vychází
z požadavk po izovatele (zadání) na provedení zm ny a výsledk ve ejnoprávního projednání Zadání, kde byly
specifikovány podmínky pro provedení p íslušné zm ny.
Zm na .2 ÚPNSÚ Drahot šice vymezuje nové zastavitelné území ve východní ásti k. ú. Drahot šice.
Lokalita je ozna ena íslem plochy, viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch... (textová ást návrhu
územního plánu) a takto jsou zakresleny v grafické ásti.
Lokalita . 1 – Plocha výroby a skladování – ve východní ásti k. ú. Drahot šice.
Limity využití území – vzdálenost 50 m od kraje lesa, el. vedení VN 110 kV, OP el. vedení, pásmo hygienické ochrany
stupn II.b a CHOPAV, které jsou respektovány.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Z hlediska zabezpe ení zájm ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší a k zabezpe ení
jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí zne iš ujících
látek dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona . 86/2002 Sb..
V území ešeném Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana
kulturních hodnot území i p ípadných archeologických nález bude ešena v podmínkách pro vlastní provád ní staveb
i jiných inností v souladu s p íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i
v platném zn ní.
Zpracovaný návrh Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice respektuje požadavky zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
edpis o ochran p írody a krajiny, zejména pak prvky nadregionálního a regionálního ÚSES i lokálního systému
ekologické stability krajiny.
Udržitelný rozvoj území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský
rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území.“
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Z t chto d vod a s ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhované zm ny není návrh Zm ny .2 ÚPNSÚ
Drahot šice v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a
zajišt ní zdravých životních podmínek.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zm na . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury, protože navržená lokalita je
situována v p ímé návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu a svoji parkovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku, a to již p ímo jako sou ást stavby.P ístup k navržené ploše bude zajišt n z místních komunikací.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm
koncepce vodohospodá ského ešení, protože navrhovaná
fotovoltaická elektrárna nevyžaduje vodohospodá ské ešení. Srážkové vody budou ešeny na pozemku stavebníka.

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Plocha navržená Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice je ur ena pro stavbu FVE, z tohoto d vodu bude p ipojena ke
stávajícímu el. vedení 110 kV, které prochází p ímo p es ešené území.
.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm
elektrárna nevyžaduje zásobování plynem.

koncepce zásobování plynem, protože navržená fotovoltaická

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm
elektrárna nevyžaduje zásobování teplem.

koncepce zásobování teplem, protože navržená fotovoltaická

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve Zm
. 2 ÚPNSÚ Drahot šice nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace, protože
plochy ešené Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nejsou charakteru, který by stanovoval VPS.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Zm nou . 2
ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm
koncepce odpadového hospodá ství, protože realizací funk ního využití
navržené plochy pro FVE nebude vznikat žádný nebezpe ný odpad ani zatížení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
ešené území Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nevymezuje nové plochy pro dobývání nerost , protože navržená
lokalita FVE se nachází mimo území, kde jsou registrovány plochy pro dobývání nerost .

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPNSÚ.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Veškeré zde uvedené limity jsou respektovány Zm nou . 2 ÚPnSÚ Drahot šice.
VZDÁLENOST 50m OD OKRAJE LESA
Do území ešeného Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice zasahuje vzdálenost 50 m od kraje lesa. Fotovoltaická elektrárna
nenaruší ani neohrozí p írodní hodnoty ani plochy lesní.
OCHRANNÉ PÁSMO VN V ETN EL. VEDENÍ VN 110 KV
Do území ešeného Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice zasahuje ochranné pásmo VN 110 kV. Fotovoltaické panely
nenaruší ochranné pásmo elektrického vedení ani stávající elektrické vedení.
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PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY STUPN II.B (DOLNÍ BUKOVSKO, TÝN N/VLT, JIND .HRADEC)
Celé ešené území Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nachází v pásmu hygienické ochrany stupn II.b (Dolní
Bukovsko, Týn n/Vlt, Jind .Hradec). Navržená plocha fotovoltaické elektrárny žádným zp sobem nenaruší pásmo
hygienické ochrany stupn II.B.
CHOPAV – T EBO SKÁ PÁNEV
Celé ešené území Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nachází CHOPAV – T ebo ská pánev. Navržená plocha
fotovoltaické elektrárny žádným zp sobem nenaruší chrán nou oblast p irozené akumulace vod.

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro
toto stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno
Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území,
který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel území a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. P i ešení zm ny územního plánu a vymezení nových ploch nedochází k narušení vyváženého
vztahu a podmínek udržitelného rozvoje území. Z t chto d vod nebylo vyhodnocení zpracováno.

e) Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení
na ZPF a PUPFL
ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice, zabírající zem lskou
du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla
katastrální mapa.
BONITOVANÉ P DN EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci
skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské
dy. P íklad kódu BPEJ : 7.43.00 (7 - klimatický region, 43 - hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem,
subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
00 - íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy).
DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
HPJ 43
Hn dozem luvické, luvizem oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), st edn t žké, ve
spodin i t žší, bez skeletu nebo jen s p ím sí, se sklonem k p evlh ení
Gleje akvické, gleje akvické zrašelin né a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách,
HPJ 67
evážn t žké, výrazn zamok ené, p dy depresí a rovinných celk
CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
II. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
V.

Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné.
U t chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí.
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Charakteristika zem

lských p d v ešeném území

Kód regionu
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Symbol regionu :

MT 4

Charakteristika regionu :

mírn teplý, vlhký

Suma teplot nad 100:

2200 - 2400

Pr

rná ro ní teplota ve 0C :

6-7

Pr

rný ro ní úhrn srážek v mm :

650 - 750

Pravd podobnost suchých vegeta ních období :

5 - 15

Vláhová jistota :

10
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT – ZM NA . 2 ÚPNSÚ DRAHOT ŠICE
VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT PODLE
KULTURY
OZNA .
LOKALIT

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VS 1

VÝM RA LOKALITY V HA
CELKEM

Plocha výroby a skladování

32,28

Celkem

32,28

DRUH POZEMKU

plochy zem lské,
ostatní plochy, trvalý
travní porost
-

MIMO SOU AS.
ZASTAV. ÚZEMÍ

VÝM RA
NEZEM.
PLOCH

32,28

0,21

7.43.00
7.67.01

II.
V.

31,95
0,33

32,28

0,21

-

-

32,28

BPEJ

ÍDA
OCHRANY
ZPF

ZÁBORY P DY PODLE T ÍD OCHRANY CELKEM
ÍDA OCHRANY

ZÁBOR ZPF V HA

ZÁBOR ZPF V %

II.
V.

31,95
0,33

98,98
1,02

CELKEM

32,28

100

Nezem

lská p da

0,21

VÝM RA
DLE BPEJ
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Zd vodn ní
Lokalita íslo VS 1:

Plochy výroby a skladování – východn v k. ú. Drahot šice. Lokalita nenavazuje na
zastav né území, je za azena do II. a V. t ídy ochrany a ást leží na nezem lské p . Ve
správním území jsou chrán né bonity I. a II. t ídy. P i výb ru vhodné lokality pro návrh FVE
bylo z d vodu ochrany ZPF zvažováno více lokalit. Návrh byl ešen mimo jiné i s ohledem
na možnosti zajišt ní p edávacího místa do soustavy VN el. vedení. Ostatní varianty byly z
hlediska možnosti p ipojení na soustavu VN zna
složit jší a ekonomicky náro jší. Jiné
možnosti umíst ní nebyly vhodné z hlediska napojení na p ístupovou komunikaci.
edložený návrh plochy pro výstavbu FVE vyhovuje jak z hlediska napojení na soustavu
VN, tak je i dob e dopravn obslužitelný. Dalším d vodem návrhu v uvedené lokalit jsou i
do ešené vlastnické vztahy. Navržená lokalita nebude blokována jinými ú astníky ízení a má
edpoklad pro brzkou realizaci.
Z d vodu ucelení a funk ního využití navržené plochy a po konzultaci s obcí se ešené území
rozší ilo o pozemek s parcelním íslem 512/2, které bylo p vodn vedeno jako plochy lesní,
ale na žádost majitele pozemku byl v katastru nemovitostí zm n pozemek na trvale travní
porost. Z tohoto d vodu se navržená plocha pro FVE zv tšila o 0,22ha oproti p vodnímu
návrhu.

ZÁV R
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo k nezbytnému
odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Ve Zm

f)

. 2 ÚPNSÚ Drahot šice je vymezena plocha, která zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

OZNA . LOKALIT

FUNK NÍ VYUŽITÍ

PARCELA ÍSLO

VS 1

Plocha výroby a skladování

518/26, 517/1

DRUH POZEMKU
plochy zem lské, ostatní
plochy

Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres
k n mu p ipojené grafické ásti
Od vodn ní územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST
3. Koordina ní výkres
4. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
5. Výkres širších vztah

8 stran
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000

