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VBŘPJNÁ YYHLÁŠKA

CIbecní rlřad Dolní Třcbonťn jako pořizovatel mrěny č" 3 rizanrlho plánu Doiní Tř§b§nín podle § 6
adst. 3 zákona č. 18312006 Sb., o územnim plránování a §tay*bnífi[ řádu, ve arění pozičjšíclr předpisů
(dr{le též jen "stavební zákon"}, oznamuje dle § 47 stavebního zákona veřejné projednávání

návrhu zaťlání změrry č.3 územního plánu Dolní Třebonín.

Náyrh mťlfuízměny ř, 3 uzemrdho plánu Dolnl Třeborrln {dál* též jen "návrh zadárrf") je vlxtaven k
veřejnému nshl$dnutí na Ob§en{m rtřadu Dolrrí Třgbonín ode dno vyv$ení teřejné vye§§ky
oanamují*í wřeiré projednávání náwhu z*d§lrí do 1§ dne ode dne doruřerí veřejné vyhláštty.
Náwh aadálrrí je též připraven k nahlédnuti na r*-ebových stnánkách Obecniho úřadu Dolní Třebonín
{www"dolniťebonince). Dal§í inťonnace popřipadě podá opráw§rrá ářední osoba pofranvatele p.
§mítka (773 638 043)"

P*dle § 4? odst 2 stavebního a{kona může ktždÝ uplatrrit do 15 dnů ode dne doruče.ní nál,rŤlu zadáni
vefujnou vyhláškou své písemné připominky na adresu pořizovatele, §, Obecniho uřadu f)olní
Třebonín

K připomínkrám uplatněným po wedené lhůtě se nepřihlíá.

Pavel Ševčík. v. r.
starosta obce

*ffi§Ěř{,"i l!*sat*_
**!"§§i :i"ffi § §*ř,ř§ ř,,

túii *,l l)llrlí "ikis**ia
!Ěi,lÍ.:r i; :?4,.| \-?_ tt il, 7J^ í!,}?

tilt:;: rc.; §í2:

Obec DolníTřebonín-tč:o02 45 852

Vyvéóeno na úŘEDNl DE§cl oBcE Dol-NíTŘEBONiM
óna

ttEKrRONlcKÉ ÚRtDNí DEscE oBcĚ DotNÍTŘfBoNÍN

vyvéšenodne: /?,q. Ior Y / /*ďt
Sejmuto dne:



l\ávrh zaďání zmén

územního plánu Dolní Třebonín

VYPracoval: Obecní úřad Dolní Třebonín ve spolupráci s oprávněnou uřední osobou
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a) úvod

Úzerflfi plrán Dolní Třebonín nabyl účinnosti dne 4.9.2010. Na svém zasďáŇ dne 9. 2.2017
roáodlo zastupitelstvo obce o pořueru nrĚny územního planu která má za cl]. prověřit dílčí
požaiavky na zrněny v ilzerni, resp. na zrněny v podmínkách vyuáť ízeríi dílčích lokalit zqména
doplnění rozvojových možností, včetně ploch pro bydlení, a áodnocertt využívéni území obce.

Současně je také jedním zcíIi nnény prověřit soulad uzemního planu Třebonín se zasadami
územního rozsroje a politikou uzemního rozvoje.

b) požadavky na základní koncepci rozvoie území obce

bl) požadavlrv na základní koncepci romoje uzemí obce

Nové požadavky na rozvoj územi obce nejsou uplatněny.

b2)požadavlcv na ochranu a ronoj hodnot v území

Nejsou stanoveny požadavky na ochranu arozvoj hodnot v tzemí Jejich prověření je ponecháno
na zv ážení zprac ovatele.

b3)požadavkv na urbanistickou koncepci, zeiména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně v:lmezení
zastavitelných ploch

Uóanisťcká koncepce není zrrrěnou dotčen4 prověření ploch nebude mít zásadní vliv na
urbanistickou koncepcí. Změna prověří rrymezení ploch vplatrém uzemním plránu vnávamosti
na akťuání vytlžíváttt územi či vzhledem k at<fuálním zánrĚrtmt, zejména prověří využiť, a
podmínky vwňti v hlavních zájmových lokatitáclr - viz tabulka ntže. Y těchto případech se jedná

o zíméry místního .rfu:m.ííu, které navazují na řešení vplatrém uzemním planu včetrě navržené

urbanistické koncepce. Dále zrněna prověří stanovené podmíŇy vyuátí území a případně prověří
další požadavky na nnény v území

hlavní zájmové
lokaliťy

cíle změny

severovýchod
sídla prostřední

Svince

- prověřit funkční vylůití a podmínky využití zejménapozemků p. č.I32l2,
I42lI, st. 16 k. ú. Prostřední Svince - zátméremje umístění bydlení
s možností podnikatelských aktivit (např. malý autoservis či autoopravna
nerušící sousední zástavbu, skladování nahradních dílů)

západ síďIa
Dolní Svince

- prověřit možnost rozšíření bydlení západním směrem zejména
v návaznosti na zastavitelnou plochu 95

sever sídla
Čertině

- prověřit možnost výstavby pro bydlení na severu sídla zejména na p. č.

1030/5 k. ú. Záhůí nad Vltavou
východ sídla

Dolní Třebonín
reagovat nazměny využitít;zemi včetně realizované výstavby a dále
prověřit zejménamožnosti rozvoje bydlení na p. č. l402ll3,I402lI,
I 402 l I 4, I 4021 4I, 17 20 l 2, 17 20 l 48, st. 324, st. 323

západné od
Záluží

- prověřit vylůití pro rekreaci na pozemku p. č. 426lI k. i. Záluži nad
Vltavou
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b4)požadaýW na koncepci
veřejnétnírastTuhwyam ) lL

oo.p.áffihujíkoridoryveřejnédopravníinfrastrukturyvymezené
v zásadách územního rozvoje, které je nutno ve změně zohlednit:

-+ D'í6- Dálnice D3 - úsek Borek - Dolní Třebonín;

_ž DztI_ Rychlostní sitnice R3 _ úsek Dolní Třebonín _ Dolní Dvořiště;

_+ D3/ó _Iy. tranzitníže|ezniční koridor - úsek České Budějovice - Horní Dvořiště;

-+ D13/1 - Sitnice a39 -úsek Dolní Třebonín - Rájov;

Požadujeme prověřit zétmér dopravní infrastruktury C-E551 Praha _ Benešov - Veselí nad

L:ů^1j-_ 
-č".r.. 

e"acjovice -' Horní Dvořiště - hranice ČR/Rakousko (-Linz) vYnrezený

v politice územního rozvoje a zpřesněný v zásadáchúzemního rozvoje,

Jiné požadavky na koncepci veřejné infrastruktury nejsou uplatněny, koncepce veřejné

i"fr*i*kt"ry stavajícího uzemnitro pt*u ztstává zachována. v případě potielr ponecháváme

lazvéženirp.u"ouu*1. prověření jeOlro*ir^Y"r, koncepcí býkajících se veřejné infrastruktury,

b5) ln
mla

l

koncepce uspořádání krajiny není změnou dotčena. Na zváůertt zpracovate|e změny

necháváme možnosi p.oujrii plochy, ve kterých je vhodné vyloučit umisťování staveb,

zaíízenía jiných opatření pro ú8ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zíkona,

požadujeme prověřit vymezení nadregionálního biocentra ve stávajícím územním plánu

vzhledem k návaznos ti na zásady územního rozvoj e,

b6)hlavní střet.y zájmů a problémv v území

ztnemnéanalýických podkladů nevyplývají pro změnu žádné kon}rétní požadavky,

c) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na

siu"-oe"i ieiión "v"Ziti. 
t t.,e U"a

Do sprármího uzerní obce zasahuje územní rezerva veřejné_šo:i,,i' }lYrut<tury 
pro

áoprurorri infrastrukturu D/J Napojéní českého Krumlova na IV. TžK, která musí být ve

změně zohledněna a dosavadni iyužítí ízemí dotčené touto územní rezewou nesmí bý
měněno způsobem, Ř"rý uv ,n"^Šžni|nebo podstatné ďíži|předpokládané budoucívYuŽitÍ,

d)
v

požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšnáopatření a asanace nejsou uplatněny,

Stanovení jiných 
"ď.,fu 

prospěsnycň-staveb, ópaťení či asanací je ponecháno na z:1ňeru

,pru.orrut"Ě, popř.bude vychazet z řešení zrrěny územnflro planu.

nu

vlast

Tento požadavek není uplatněn. Jejich vymezení je ponecháno nazvíňení zpracovatele,



f) případnÝ požadavek na zpracování variant řešení

Požadavek nazplacování variant řešení není uplatněn,

g; požadavkv na uspořádání obsahu návrhu změny Územního Dlánu a

ňu "rrror,eOe"i 
or*t., i.t o odů"od"ění

nočtu vvhotovení
zména bude obsahovat:
ffi;;a 8fi] u.ra. ,rurrazovat na původní text územního plánu, kteý vychazi z PřilohY_1 .I..

"vTŘ-r.y 
sog. Výroková část ,-ěrry bude zprac9vana formou změn tohoto textu. DalŠÍ

pioziďŇuvje možno zaŤadit jenv případě, že to poíizovatel nebo projektant budou PovaŽovat
ŽaiĚelné"iebo pokud to budé stanóveno ve schválenémzadémi

grafická čast bude obsahovat zejménatyto ýkresy:
_ ýkres základního ělenění tnemínejlépe v měřítku 1 : 5 000,

- hlavní výkres nejlépe v měřítku 1 : 5 000,

- dle potřeby další rnýkresy a schémata.

Odůvodnění změny bude obsahovat:
t."tó"á oari_ členěha bude do kapitol dle přílohy č..7 část II. odst. 1 vYhláškY 500, vŽdY v té

Ňaoue ":at 
é je bude možno naplnit k datu předaní jednotlivé etapy

gafi cká čast - bude obsahovat zejména tyto výlrresy:

- koordinační výkres nejlépe v měřítku 1 : 5 000,
_ qýkres předpokládaných zéhoŇpůdního fondu v měřítku 1 : 5 000,

- dle potřeby další výkresy a schémata.

h) vk vvhodn řed nÝch
plánu na udržit€lnÝ rozvo

Teprve dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivŮ ve svém stanovisku k náwhu

,idaniuplatní Ei nzuplatnipožadavek na zpracovaní vyhodnocení vlivů na životní ProstředÍ.

Teprve áotčený org* ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku vyloučí Či nevYlouČÍ

ýŽnamný vlivna evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Jak jsme již předeslali v předchazejících kapitolách:
_ zttstává-zachována Žaaua^koncepce rozvoje územi a stejně tak urbanistická koncePce a

koncepce veřejné infrastruktury,
- jedná se o prověřeni zménvyllžítí, která nejsou v rozporu s významem a funkcí obce ve

,t*kt rr. oiídlení, všechny požadavky vychénejíze stávajícího územního Plánu,
- není významné dotčena ewopsky význarnálokalita ani ptačí oblast,
_ není významné dotčeno žádné zvláště chraněné ,území přírody, přírodní park, Územní

systém ekologické stability
- nejsou požadavky na varianty řešení,
_ pozuaarrt y ,ru uý-.zení ploch a zmérul způsobu využitíjsou pouze místního významu,

mimo záméry posouzené v rámci pořizování zásadúzernního rozvoje.

Z wedených důvodů a dalších skutečností v textu se pořizovatel domnívá, Že není nutno

stanovit požadavek na zpracoyání vyhodnocení vlivů na životní prostředÍ, resP. Že lze

vyloučit iyznamny vliv ná inemíevropsky významné lokality nebo Ptačí oblasti.
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Návrh na pořízení změny územního plánu - CB Truck Assistance 1

k.ú.: ProstředníSvince p.č.: 13zlz, 142|1,st. 16

požadavek vlastníka:
požadujeme prověřit funkční využití a podmínky využití zejména pozemkŮ p. č. 't3z|z,

14211, st.16 - záměrem je umístění bydlení s možností podnikatelských aktivit (např. malý

autoservis čí autoopravna nerušící sousední zástavbu, skladování náhradních dílŮ)

Doporučení pořizovateIe: PROVĚŘIT V NÁVRHU ZMĚNY
Komentář:
pozemky jsou v zastavěném území vymezeny jako plochy občanského vybavenÍ, změnu

funkčního využití je možno prověřit ve změně územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu - Olga Kolářová z.

k.ú.: Záluží nad Vltavou p.č.: ll57 ll, ll57 |z, 1157 15, to3o/5

požadavek vlastníka:
Máme v úmyslu postavit nový rodinný domek p. č.ll57|1,1157|z,115715,1o3o|5.

Doporučení pořizovatele: pRovĚŘlT V NÁvRHU zMĚNy pouze
pozemek to3o/5

Komentář:
pozemky p. č. ll57|l, ll57|z,115715 jsou již v platném územním plánu vymezeny jako plochy
bydlení - vesnické, ve kterych je výstavba rodinného domu možná. Proto doporuČuji ve

změně prověřit využití části pozemku p. č. lqol5 navazující na zastavěné územÍ. Záměr se

dostává do střetu s ochranou zemědělské půdy patřící do ll. třídy ochrany - nadprŮměrně
produkční půdy.

Návrh na pořízení změny územního plánu - Miroslav Janouch 3.

k.ú.: Dolní Svince p.č.:7|1,1fi6

požadavek vlastníka:
Žaaam o možnost výstavby rodinného domu.

Doporučení pořizovatele: pRovĚŘfi V NÁvRHU zMĚNy pouze část
tl16

Komentář:
Zásadní problém pro změnu územního plánu bude prokázání využití navržených ploch
v platném územním plánu. Sídlo Dolní Svince neprochází žádným zásadním rozvojem.
Dostatečné rozvojové plochy jsou vymezeny v návaznosti na stávající sídlo. Dle § 55 odst.

4 stavebního zákona je možno další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit
pouze na základě prokázání nemožnosti využit již vymezené zastavitelné plochy a

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Platný územní plán v tuto chvíli nabízí
dostatek rozvojových ploch pro bydlení a proto vymezení dalších zastavitelných ploch

bude velmi problematické.
pozemek lfi6 je již částečně součástí zastavitelné plochy 95. Za moŽné povaŽuji

přehodnocení plochy tak, aby byl pozemek t/36 využitelný pro výstavbu. AvŠak zbylou
jižní část pozemku pro výstavbu nedoporučuji - problematika dostateČného mnoŽství
zastavitelných ploch, pozemek zasahuje ao tl. trnav o.t .unv .



} 3::ťTě'"nrozemek lh ie položen' aatá zapadnějí od sídla. Jedná 
,r.u 

o nezastavěné území. Další
i?,'o*:il".'1?"o13,§ill' j:illH Považují za n"oa,iuoanítelné. Ň.",. ie nutnon"uyužitý.h..rt p|o.h. Y zemědělské půdy a již u|r"J"ny.r,, avšak

k.ú.: Doln-r.*"
.č.: rclg,lJsjlsz

|g!!!Irého d"r*
rurpnovĚŘnffi

_-----Zásadní,
v Platném Územnrin pra"", sň"'o"i", í;,il" ;;;Jilr, r žaanjÁ.l.rl",* rozvojem.

r,Ti."r-lÍ;";l;nX*j*jrJezeny 
vnávazností n_a stávair.r,raio. Dle § 55 odst.

i::iii;ňťa**?:íilT,[",.Tt!iůt]ť'"'#::ilJi"#,ff"ilťtťf; řrdostaták á.";;;;.h nlnrh np^ L. ,, rý:h Ploch. Platný územní ora" "i,'*^ rÁ,,íli ̂ -l-. .dostatek rozvoiov,
b,ň;;il;;:ř:řJ:r,pí".r,p,.ffi :í'.;fi"ť;;"|'j:J"fi :ffi i:l.""L:*l"J,.ffi
Všechny uvedené pozemky jsou položeny západně bezzcela Ve volné krajině, o.Ěr""r".šířování sídla o 

návaznosti na zastavěné území

t ŤlŤli 
* 
"";ff, J,:l K. ![ři,i,ťř 

l

k.ú.: oornřreOo.-

-!-č:', ̂ P, 
t,

1720 l 48, st. 324, st. 323

vNÁvnrruffi
----_----Porurky

katastru nemovitostí jsou 
"e*i"ř'""deny v...Ěo!irin,9ůdě. upo.o.nu;"me, že je síce

moŽno PozemkY Pro.věřít u' 
"ene-j.uÁnir,o př""l.";.o i" ,.řj,"r"'n, ," z určitých

g;f;:ffiémúzemním



Návrh na pořízení změny územního plánu - otto klán 5.
k.ú.: DolníTřebonín p.č.: p. č. t4oz|l3

požadavek vlastníka:
Žaaá o změnu územního plánu na pozemku p. č. l4oz|3 ze zahrady na výstavbu
rodinných domů.
Doporučení pořizovatele: PROVĚŘIT V NÁVRHU ZMĚNY
Komentář:
Pozemek bude prověřován v návaznosti na požadavky paní Ondřejové v předchozí
tabulce. Upozorňujeme, že je sice možno pozemky prověřit ve změně územního plánu,
avšak je také možné, že zurčitých důvodů, např. neprokázání využítí vymezených
zastaviteIných ploch v platném územním plánu bude záměr negativně hodnocen ze
strany některych dotčených orgánů.

Návrh na pořízení změny územního plánu - václav Neiedlý 6.

k.ú.: Záluží nad Vltavou p.č.: 4z6|t

Požadavek v!astníka:
žaaam o vvimutí pozemku z území nadregionálního biocentra a rozšíření zastavitelné plochy.

Doporučení pořizovatele: PROVĚŘm V NÁVRHU ZMĚNY
Komentář:
V těsné návaznosti na záměr majitele je vymezena v platném územním plánu zastavítelná
plocha rekreace. Na základě dostupných podkladů se záměr nachází na hranici
nadregionálního biocentra. Ve změně územního plánu je možno prověřít upřesnění
územního systému ekologické stability a prověřit tak také záměr na využití území.

Návrh na pořízení změny územního plánu - Josef Haláček 7.

k.ú.: Láluží nad Vltavou o.č.: 5491z.6

požadavek vlastníka:
!, ,,ládám o změnu využití pozemku z nezastavitelných ploch na ploch bydlení vesnické.

Doporučení pořizovatele: NEPROVĚŘIT V NÁVRHU ZMĚNY
Komentář:
Zásadní problém pro změnu územního plánu bude prokázání využití navržených ploch
v platném územním plánu. Sídlo Čertyně neprochází žádným zásadním rozvojem.
Dostatečné rozvojové plochy jsou vymezeny v návaznosti na stávající sídlo. Dle § 55 odst.

4 stavebního zákona je možno další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit
pouze na základě prokázání nemožnosti využit již vymezené zastavitelné plochy a

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Platný územní plán v tuto chvíli nabízí
dostatek rozvojových ploch pro bydlení a proto vymezení dalších zastavitelných ploch by
bylo problematické.
Uvedený pozemek je položen jižně od stávajícího sídla bez návaznosti na zastavěné
území. Další rozšiřování sídla do volné krajiny považuji za neodůvodnítelné. Navíc je nutno
připomenout problematiku ochrany zemědělské půdy a jíž vymezených, avšak
nevyužitých zastavítelných ploch.
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