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Zastupitelstvo m styse Strážný p íslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona .183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení
§ 43 odst. 4. a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti
(dále jen „vyhláška 500/2006 Sb.“), § 171 a následující zákona .500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní
(dále jen „správní ád“), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

vydává
ZM NU .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÝ
(dále jen „Zm na .1 ÚP Strážný“) formou opat ení obecné povahy
schváleného usnesením Zastupitelstva m styse Strážný . 1 : 2012-5/7 ze dne 17.9.2012, jehož závazná ást
byla vydána obecn závaznou vyhláškou . 1198/2012 dne 18.9.2012 s ú inností od 2.10.2012 ve zn ní jeho
pozd jších zm n a úprav, v rozsahu návrhové ásti dokumentace, upravené na základ výsledku projednání
podle §§ 50 až 53 stavebního zákona ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle
§§ 171 až 174 správního ádu, kdy rozsah m
ných ástí územního plánu, ve kterých je zm na vydávána
podle § 16 vyhlášky 500/2006 Sb., je roven ešenému území zm ny vyzna enému v grafické ásti v rozsahu 4
ešených lokalit.

a) Vymezení zastav ného území
Zastav né území je vymezeno sou asn platným ÚP Strážný. Zm nou .1 ÚP Strážný se zastav né území
nem ní.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Základní koncepce rozvoje správního území a ochrany jeho hodnot z stávají zachovány podle schváleného
územního plánu Strážný. Zm na .1 nevymezuje nové hodnoty území.
V ešeném území Zm ny .1 ÚP Strážný se p edpokládá rozvoj bydlení a ob anského vybavení.
EHLED EŠENÝCH LOKALIT
Po adové íslo
B-1
B-2
OV-3
OV-4

Popis jednotlivých lokalit
Návrh plochy bydlení, k.ú. Strážný.
Návrh plochy bydlení, k.ú. Hliništ .
Návrh nových podmínek zp sobu využití stávající plochy ob anského vybavení, k.ú.
Silnice.
Návrh plochy ob anského vybavení, k.ú. Strážný.

c) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a
systému zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nem ní se, je dopln na o návrhy bydlení a ob anského vybavení. Nov navržené plochy vhodn navazují na
stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. P edm tem Zm ny .1 ÚP Strážný
jsou 2 nové lokality bydlení v k.ú. Strážný a Hliništ (B-1, B-2), a nová lokalita ob anského vybavení v k.ú.
Strážný (OV-4). Sou asn jsou zm
ny podmínky zp sobu využití v lokalit hrani ního p echodu (OV-3)
v k.ú. Silnice.
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využit a dále Od vodn ní územního plánu – Využití zastav ného území a vymezení zastavitelných
ploch.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto ochranných pásem
v navazujících ízeních.
OZNA ENÍ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
PLOCHY
Plocha bydlení – k.ú. Strážný.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
B-1
Limity využití území – Národní park Šumava, Pta í oblast Šumava, Evropsky významná
lokalita Šumava, biosférická rezervace UNESCO – Šumava, Chrán ná oblast p irozené
akumulace vod Šumava.
Plocha bydlení - k.ú. Hliništ .
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
B-2
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava, Evropsky významná lokalita
Šumava, biosférická rezervace UNESCO – Šumava, Chrán ná oblast p irozené akumulace
vod Šumava, vzdálenost 50m od kraje lesa.
Plocha ob anského vybavení - k.ú. Strážný.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
OV-4
Limity využití území – Národní park Šumava, Pta í oblast Šumava, Evropsky významná
lokalita Šumava, biosférická rezervace UNESCO – Šumava, Chrán ná oblast p irozené
akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od kraje lesa, telekomunika ní kabel.
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen není m

n.

d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Zm na . 1 ÚP Strážný nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury.
Koncepce dopravní infrastruktury se zm nou .1 nem ní. K navrženým lokalitám budou zajišt ny p ístupové
komunikace a jejich p ipojení na stávající pozemní komunikace.
V návrhových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu
s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou tyto plochy pro místní
komunikace zakresleny.
Na plochách ešených zm nou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na
vlastním pozemku. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby.
Správním územím obce Strážný prochází silnice I/4, jejíž trasa je v ešeném území stabilizována. Na tuto
silnici nebudou umožn na nová p ímá napojení.
Lokalita OV-3 bude respektovat silni ní ochranné pásmo silnice I/4. Zp sob využití lokality je podmín n
spln ním hygienických limit . Náklady pro p ípadná opat ení (která budou v p ípad pot eby realizována mimo
silni ní pozemky) nep jdou na vrub státu.
V p ípad zm n sou asného modelu dopravní obsluhy v ešeném území, musí toto ešení spl ovat platné
normy a musí být projednáno a odsouhlaseno majetkovým správcem komunikace. V p ípad kdyby došlo
vlivem využití ploch k podstatnému navýšení intenzit v p ilehlém území, bude požadováno kapacitní
posouzení (v etn vyhodnocení vlivu na bezpe nost a plynulost dopravy) stávajících k ižovatek. SD R
v tomto p ípad nebude investorem p ípadných úprav stávajících k ižovatek. Náklady spojené s nezbytnou
úpravou dot ené ásti silnice je povinna uhradit osoba, která nár st zp sobila.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Návrhem Zm ny .1 Strážný nedojde ke zm
koncepce zásobování pitnou vodou oproti platnému ÚP
Strážný. Návrh Zm ny .1 tuto koncepci respektuje.
Lokality B-1 a OV-4: zásobování sídla Strážný pitnou vodou vyhovuje, a proto z stane zachováno. V rámci
navrhované výstavby budou budovány nové vodovodní ady.
Lokalita B-2: s ohledem na velikost osady Ko enný se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro ve ejnou pot ebu.
I nadále budou využívány individuální zdroje pitné vody.
Lokalita OV-3: eší pouze úpravu podmínek využití území stávající plochy, koncepce zásobování vodou se
nem ní.
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ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Návrhem Zm ny .1 Strážný nedojde ke zm
Návrh Zm ny .1 tuto koncepci respektuje.

koncepce ist ní odpadních vod oproti platnému ÚP Strážný.

Lokality B-1 a OV-4: navrhovaná zástavba bude napojena na stávající kanaliza ní systém s išt ním
splaškových vod na centrální OV.
Lokalita B-2: v sídle Ko enný se nep edpokládá výstavba ve ejné kanalizace a OV. Likvidace odpadních vod
bude ešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách a vývozem na OV Strážný.
Lokalita OV-3: eší pouze úpravu podmínek využití území stávající plochy, koncepce odkanalizování se
nem ní.
Deš ové vody budou vsakovány na vlastním pozemku.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ - ZÁSOBOVÁNÍ
ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zm nou .1 ÚP Strážný nedojde ke zm
koncepce zásobování el. energií. Stávající trafostanice mají
dostate nou rezervu výkonu i pro napojení nových lokalit.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ - KONCEPCE
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou . 1 ÚP Strážný nedojde ke zm
koncepce zásobování plynem oproti platnému ÚP Strážný.
Správním územím m styse Strážný prochází zám ry ve ejné technické infrastruktury v oblasti zásobování
plynem:
Ep9 - VTL plynovod Lenora – Strážný – Horní Vltavice, zám r vysokotlakého plynovodu, vymezeno
koridorem ší e 200m. Tento zám r nezasahuje do území ešeného Zm nou .1 ÚP Strážný.
Ep-F - Propojení VTL plynovod Strážný - Philippsreut - územní rezerva pro zám r p íhrani ního propojení
vysokotlakých plynovod v eské republice a v N mecku, ší e koridoru 200m.
Trasa tohoto koridoru je touto Zm nou .1 ÚP Strážný zp esn na, respektive zúžena. Po zp esn ní je koridor
veden mimo území ešené Zm nou .1 a proto je jeho trasa patrna pouze z Výkresu širších vztah .
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ - ZÁSOBOVÁNÍ
TEPLEM
Koncepce zásobování teplem z stává nezm

na oproti ÚP Strážný.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Koncepce ob anského vybavení z stává zachována. Zm na .1 ÚP Strážný vymezuje novou plochu
ob anského vybavení OV-4, pro stávající plochu ob anského vybavení jsou Zm nou .1 stanoveny nové
podmínky pro zp sob využití této plochy (lokalita OV-3).
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zm nou . 1 ÚP Strážný nejsou vymezeny plochy ve ejných prostranství.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 1 ÚP Strážný nedojde ke zm
VOJENSKÉ ZÁJMY

koncepce odpadového hospodá ství.

Do lokality OV-3 zasahuje plocha vymezená jako objekt d ležitý pro obranu státu. Vzhledem k tomu, že
v dané lokalit se m ní pouze podmínky stávajícího využití, nebudou nov dot eny ani tyto objekty.

e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
ochrana p ed povodn mi
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou .1 ÚP Strážný nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚP Strážný.
V souvislosti s návrhem Zm ny .1 ÚP Strážný se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické
stability krajiny.
Do lokality OV-3 zasahuje stávající lokální biocentrum. Vzhledem k tomu, že v dané lokalit se m ní pouze
podmínky stávajícího využití, nebude nov Zm nou .1 tento prvek ovlivn n.
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OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
stává nezm

no oproti ÚP Strážný.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
stává nezm

no oproti ÚP Strážný.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Záplavové území
Do území ešeného Zm nou .1 ÚP Strážný nezasahuje záplavové území.
Protipovod ové opat ení
V návrhu Zm ny .1 ÚP Strážný není uvažováno s protipovod ovými opat eními.
Protierozní opat ení
V návrhu Zm ny .1 ÚP Strážný není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na .1 ÚP Strážný nenavrhuje plochy pro rekreaci.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 1 ÚP Strážný nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání ložisek
nerostných surovin.

f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití, p ípustného, nep ípustného, pop . podmín ného
využití, využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání,
etn základních podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Koordina ního a Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní území m styse
Strážný do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou rozlišeny
barvou, grafikou a specifickým kódem. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu šrafou.
ešené území obsahuje 4 plochy, s níže uvedenými podmínkami pro využití ploch. Pro zbývající ást
správního území m styse Strážný jsou i nadále v platnosti p vodní podmínky pro využití ploch dle schválené
ÚPD.
Definice použitých pojm a obecné zd vodn ní
Obecn
Podmínky využití u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu
(p ístavby, nástavby a dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu
podmínkami využití umož ující zm ny sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že
být již v sou asnosti vyšší, než umož ují plošné podmínky pro možnost p ístavby).
Plošné podmínky
Zastav nost budovami
- zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha hlavní budovy navrženého funk ního využití
bez teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk k ploše celé
funk ní ploše (nap íklad OV);
Zastav nost celková
- veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým celkovým funk ním plochám
(nap íklad OV);
- celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových cest
a všech zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk k celé funk ní ploše v %;
- plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout p vodní ornici;
- pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Výškové podmínky
Výška budovy
- výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
- obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na
vn jším líci výšky 0 - 1 m;
Prostorové podmínky
St echa - typ
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- podmínky pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé
ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro
venkovní posezení, samostatné garáže, k lny, viký e atd.
- nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech (nap . násobné nebo pilové uspo ádání, soustava
sedlových st ech vedle sebe …);
- u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
St echa - sklon
- podmínky využití pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it
pouze malé ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup ,
íst ešk pro venkovní posezení, samostatné garáže, k lny, viký e atd.
Navrhované podmínky pro využití ploch jsou použity dle vydaného ÚP Strážný, s tím že oproti ÚP Strážný
jsou upraveny tak, aby nedocházelo k nežádoucí podrobnosti podmínek. To znamená že byly vypušt ny
výškové podmínky – výška budovy do h ebene v metrech a výška ímsy v metrech a u prostorových podmínek
barevnost st ech a p dorys budovy.
Hlavní využití
Kód plochy
Plochy bydlení
B-1
- návrh
ípustné využití
Bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody,
provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap .
kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.).
Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a
garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z izování místních
komunikací, nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské
prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení,
za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace.
Vymezení zastavitelné plochy
Po et staveb na navržené
ploše:
po
et staveb neuvád n, jedná
B-1 - Plocha bydlení – západn od centrální ásti sídla Strážný.
se velmi malý pozemek p idaný
Limity využití území – lokalita leží v Pta í oblasti Šumava, EVL Šumava, NP k ploše BR7, která byla
Šumava. (st et OP s plochou bydlení je nutné ešit v navazujících ízeních). vymezena již v ÚP Strážný
Plošné a prostorové podmínky
Regulativ pro výstavbu
Plošné podmínky
Zastav nost budovami
maximáln 15%
Zastav nost celková
maximáln 25%
Velikost parcely
dle grafické ásti
Výškové podmínky
Výška budovy
objekty budou p ízemní
s možností podkroví
Prostorové podmínky
St echa - typ
sedlová, polovalbová
St echa - sklon
330 - 430
Hlavní využití
Kód plochy
Plochy bydlení
B-2
- návrh (okrajové ásti a rozptýlená zástavba)
ípustné využití
Bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody,
provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap .
kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.).
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Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a
garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z izování místních
komunikací, nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské
prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení,
za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace.
Vymezení zastavitelných ploch
Po et staveb na navržené
ploše
B-2 - Plocha bydlení - k.ú. Hliništ .
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – Chrán ná krajinná oblast Šumava, Evropsky
1 RD
významná lokalita Šumava, biosférická rezervace UNESCO – Šumava,
Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Šumava, vzdálenost 50m od
kraje lesa.
Plošné a prostorové podmínky
Podmínky pro výstavbu
Plošné podmínky
Zastav nost budovami
maximáln 15%
Zastav nost celková
maximáln 25%
Velikost stavební parcely
dle grafické ásti
Výškové podmínky
Výška budovy
objekty budou p ízemní
s možností podkroví a
(výškové uspo ádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu
podsklepení
charakteru okolních staveb)
Prostorové podmínky
St echa - typ
St echa - sklon

sedlová, polovalbová
330 - 430

Hlavní využití
Kód plochy
Plochy ob anského vybavení
OV-3
– stav
ípustné využití
Využití poskytující ve ejné, sportovní, vzd lávací služby* netechnického charakteru (nemají negativní vlivy na
okolní prost edí – hluk, vibrace exhalace, prašnost, zastín ní...), ve ejnou správu, za ízení pro obchodní
prodej, stravování, služby v etn služeb motorist m a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a ve ejných prostranství. P ípustné je z izovat a provozovat parkovací a odstavná stání
vyvolaná funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru.
*Vzd lávacími službami jsou obecn myšlena za ízení jako nap . autoškoly, školící st ediska apod..
Limitem pro využití této plochy je silni ní ochranné pásmo silnice I/4. Funk ní využití lokality bude podmín no
spln ním hygienických limit . Náklady pro p ípadná opat ení (která budou v p ípad pot eby realizována
mimo silni ní pozemky) nep jdou na vrub státu.
Plošné a prostorové podmínky
Podmínky pro výstavbu
Plošné podmínky
Zastav nost hlavní budovou
maximáln 55%
Výškové podmínky
Výška budovy
objekty budou mít maximáln
2 nadzemní podlaží s možností
podkroví a podsklepení
Prostorové podmínky nejsou p esn ji specifikovány
Hlavní využití
Kód plochy
Plochy ob anského vybavení
OV-4
– návrh („u sjezdovky“)
ípustné využití
Využití poskytující ve ejné, sportovní, služby netechnického charakteru (nemají negativní vlivy na okolní
prost edí – hluk, vibrace exhalace, prašnost, zastín ní...), z izování a provozování parkovacích a odstavných
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stání vyvolaných funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru,
nezbytná technická infrastruktura. P ípustná je jedna víceú elová stavba – obslužný objekt, která m že
obsahovat i malé ob erstvení a sociální za ízení.
U plochy je p ípustný prodej skipas a zázemí pro obsluhu lyža ského areálu a hygienické za ízení pro
návšt vníky sousední sjezdové trati.
Vymezení zastavitelných ploch
Po et staveb na navržených
plochách:
OV-4 - Plocha ob anského vybavení – v k. ú. Hliništ , severn od
Strážného.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
1
Limity využití území – plocha leží v NP Šumava, EVL Šumava a Pta í
oblasti.
Plošné a prostorové podmínky
Podmínky pro výstavbu
Plošné podmínky
Zastav nost budovami
max 200 m2
Výškové podmínky
Výška budovy
1 nadzemní podlaží
+ podkroví
Prostorové podmínky
St echa - typ
sedlová, polovalbová
St echa - sklon
350 - 430
Hlavní využití
Kód plochy
Plochy dopravní infrastruktury
DI
– stav
ípustné využití
Plochy silni ní dopravy zahrnující silni ní pozemky silnic I. t ídy a místních komunikací, v etn pozemk , na
kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a
izola ní zelen , a dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusové
zastávky, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové garáže a
odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, erpací stanice pohonných hmot.
Cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás v navržené výstavb . Plochy ur ené pro
umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo,
spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn související s danou funkcí
technické infrastruktury a obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Podmínka vybudování infrastruktury
Zahájení výstavby v navržených lokalitách bude uskute
no teprve po p edchozí realizaci technické a
dopravní infrastruktury (kanalizace, vodovodu, komunikací apod.).
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OB ANSKÉHO VYBAVENÍ A BYDLENÍ
Hranice negativních vliv z provozu u ob anského vybavení i ploch bydlení bude na hranici této plochy
rozdílného využití (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované.
UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa (oplocení lze
umístit v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé plochy, na
vlastním pozemku.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici I. t ídy
dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.
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g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a
opat ení k zajišt ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Zm na .1 ÚP Strážný nevymezuje nové ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení ani opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a plochy pro asanaci.
Lokalitou OV-3 prochází plocha ve ejn prosp šné stavby, která je p evzata z ÚP Strážný a Zm nou .1 ÚP
Strážný není tato plocha m
na – z stává v platnosti.

h) Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Další VPS a VPO, pro které lze uplatnit pouze p edkupní právo nejsou ve Zm

i)

.1 ÚP Strážný navrhovány.

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní
studií nebo regula ním plánem podmínkou pro rozhodování

Návrh Zm ny .1 ÚP Strážný nevymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní
studií.

j)

Údaje o po tu list Zm ny . 1 ÚPO Strážný a po tu výkres grafické ásti

Dokumentace Zm ny .1 ÚP Strážný obsahuje 9 list A4 textu tj. strany 2 až 9 tohoto opat ení obecné povahy
a grafickou ást, která je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy a obsahuje celkem 2 výkresy:
Výkres základního len ní území (1a, 1b)
Hlavní výkres (2a, 2b)

1: 5 000
1 : 5 000

Vzhledem k tomu, že Zm nou .1 ÚP Strážný nejsou dot eny ve ejn prosp šné stavby ani navrženy nové
ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná opat ení, pro které lze vyvlastnit nebo uplatnit p edkupní
právo, není sou ástí grafické ásti výkres ve ejn prosp šných staveb a asanací.
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OD VODN NÍ ZM NY .1 ÚP Strážný
a) Proces po ízení Zm ny .1 ÚP Strážný
ešené území Zm ny .1 ÚP Strážný je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací dokumentace.
edkládaný návrh Zm ny .1 ÚP Strážný je výsledkem procesu projednávání s Krajským ú adem –
Jiho eský kraj, dot enými orgány, obcí, pro kterou se tato zm na po izovala, sousedními obcemi
a ve ejností, kterých se Zm na .1 ÚP Strážný dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, p ipomínky a námitky
z procesu projednávání.
1. O po ízení Zm ny .1 ÚP Strážný rozhodlo Zastupitelstvo m styse Strážný svým usnesením ze dne
19.11.2010. Na základ projednání zadání nevznikl požadavek na vyhotovení konceptu.
2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m styse Strážný dne 5.10.2011.
3. Projektantem Zm ny .1 ÚP Strážný je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Dan k,
autorizovaný architekt, . autorizace 0279.
4. Spole né jednání o návrhu Zm ny .1 ÚP Strážný, zpracovaného podle nového stavebního zákona
a vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci
a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále jen „vyhláška . 500/2006 Sb.“), prob hlo dne
3.2.2012. Na základ došlých stanovisek a vyjád ení bylo vypracováno jejich vyhodnocení, které bylo
spole
s návrhem p edáno k posouzení Krajskému ú adu – Jiho eský kraj. Posouzení bylo
krajským ú adem vydáno dne 18.7.2012 .j. KUJCK 19023/2012 OREG/2 ve kterém konstatoval, že
lze zahájit ízení o vydání této územn plánovací dokumentace.
5. Oznámení o zahájení ízení o Zm
.1 ÚP Strážný podle § 52 ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188
odst. (4) stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou vyhláškou ze dne
31.7.2012. Tato ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce m styse Strážný po dobu min. 45
dn . Ve ejné projednání prob hlo dne 17.9.2011. Na ve ejném projednání nebyly podány žádné
námitky ani p ipomínky.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Správní území m styse Strážný se dle PÚR R nachází ve specifické oblasti SOB1 a koridoru dopravní
infrastruktury S3. Správní území m styse Strážný není dle PÚR R sou ástí žádné z rozvojových oblastí,
rozvojových os ani jiných zám
(než výše zmín ných) v oblasti technické infrastruktury.
Specifická oblast Šumava SOB 1 - na vymezeném území SOB1 je pot eba úm rn a rovnom rn
rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekrea ní potenciál krajiny p írodn
cenné a spole ensky atraktivní oblasti Šumavy, která je nejv tším národním parkem v R,
chrán nou krajinnou oblastí a biosférickou rezervací UNESCO. Jedná se o celistvé území s kvalitním
životním prost edím a vysokými p írodními a krajinnými hodnotami. Pot eba posílit ekonomický a
sociální rozvoj v souladu s ochranou p írody, zejména rozvoj drobného a st edního podnikání v oblasti
místní tradi ní výroby a cestovního ruchu. Pot eba koordinace využívání území se sousedními
spolkovými zem mi Bavorskem a Horním Rakouskem.
Koridor dopravní infrastruktury S3 – koridor dopravní infrastruktury byl vymezen z d vodu návaznosti na
koridor rychlostní silnice R4 (jeden z hlavních dopravních sm
v rámci území státu).
ešené území zm ny . 1 ÚP Strážný zám ry z PÚR
dopravní infrastruktury, respektuje.

R, kterými jsou specifická oblast a koridor

VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHO ESKÉHO KRAJE
ROZVOJOVÁ OSA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU SEVEROJIŽNÍ – PASOVSKÁ N–OS 1
Zm nou .1 ÚP Strážný jsou mimo ploch bydlení navrhovány aktivity šetrné k p írodnímu a krajinnému
prost edí, orientované na rozvoj rekreace, turistického a cestovního ruchu. Návrhem nejsou dot eny kulturní a
urbanistické hodnoty území, podrobné podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití jsou
nastaveny s cílem zachování venkovského rázu sídel a jejich p evážn obytného charakteru a s cílem chránit
pohledov významná panoramata sídel i krajiny.
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SOB1 – SPECIFICKÁ OBLAST ŠUMAVA
Specifická oblast republikového významu Šumava zahrnuje do svého území mimo ádn p írodn a krajiná sky
cenné, ale zárove mimo ádn turisticky atraktivní lokality.
Zm na .1 ÚP Strážný podporuje vyváženost zájm ochrany p írody a zájm na rozvoj socioekonomických
aktivit a na rozvoj sportovního a rekrea ního využívání oblasti. Dále vytvá í podmínky pro zlepšení a
stabilizaci životní úrovn obyvatel formou vytvá ení nových pracovních p íležitostí v území s vysokou mírou
nezam stnanosti. Hlavní rozvoj je situován do st ediska osídlení a cestovního ruchu. Návrhem jsou vytvá eny
podmínky pro rozvoj sportovn rekrea ních aktivit a tím celosezónní prosperit území a k vytvá ení nových
pracovních míst. V návrhu Zm ny jsou respektovány p írodní hodnoty.
VYMEZENÍ KORIDOR
A PLOCH NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO VE EJNOU DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURU
Koridory republikového významu jsou ve správním území obce Strážný zastoupeny rychlostní silnicí R4
(Praha – k ižovatka se silnicí I/20 Nová Hospoda) s pokra ováním po silnici I/4 na Strážný a dále na Pasov.
Tento koridor mezinárodního a republikové významu Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje respektují a
up es ují jejich vymezení do dále vymezených koridor pro jednotlivé zám ry dopravní infrastruktury.
Základní typ krajiny podle zp sobu využívání
Celé správní území obce je za azeno z ásti do kategorie ObKR 19 – Šumava I. (NP), a z ásti do kategorie
ObKR 20 – Šumava II. (CHKO).
Správní území obce Strážný je tvo eno p edevším krajinou lesní, která je relativn p írodní. Je
charakteristická horským, vrchovinným a pahorkatinným reliéfem, výrazným zastoupením lesních porost ,
menší a rozptýlenou zástavbou s výraznou rekrea ní funkcí pro zimní a letní rekreaci. Jsou zde hodnotné
poto ní a ní nivy, mok ady a p írod blízké louky, dále atraktivní výhledy a zelené krajinné obzory. V menší
mí e je v území zastoupena krajina lesopolní, kde se st ídá zem
lská krajina s lesní krajinou. P i využívání
chto typ krajiny je nutno posilovat p vodní druhovou skladbu lesních porost , nepodporovat intenzivní
formy zem
lství, zamezit budování velkých a v krajin osamocených st edisek pro rekreaci a cestovní ruch
bez vazby na p vodní sídelní strukturu, posilovat stabilitu lesních porost a obnovit p vodní kulturní
zem
lskou krajinu, nevnášet do prost edí nep vodní a cizí architektonické a urbaniza ní prvky, apod..
ÚZEMNÍ REZERVA PRO ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Ep/F - Propojení VTL plynovod Strážný - Philippsreut - územní rezerva pro zám r p íhrani ního propojení
vysokotlakých plynovod v eské republice a v N mecku, ší e koridoru 200m. Jde o zám r mezinárodního
významu, p estože na území R je koridor územní rezervy cca jen 4 km dlouhý, dle ZÚR není investice
v dohledné dob cca 5 až 10 let p íliš reálná. Trasa tohoto koridoru je Zm nou .1 ÚP Strážný zp esn na,
respektive zúžena a nenachází se tudíž v území ešeném Zm nou .1. Lokalita OV-3 je navíc plochou
stabilizovanou a p ípadné zm ny staveb v tomto území budou realizovány pouze v rámci tohoto stávajícího
areálu. Sou asn lze p edpokládat, že i navrhovaná trasa plynovodu bude realizována v takové vzdálenosti,
aby nezasáhla výše uvedenou stabilizovanou plochu OV–3. S tímto v domím bylo také provedeno i
navrhované zp esn ní, ve kterém je uvažováno s vedením trasy v dostate né vzdálenosti od stávajících
staveb bývalého hrani ního p echodu. Vzhledem k tomu, že z metodického hlediska nelze zakreslovat jevy
mimo ešené území je zp esn ní trasy patrno z Výkresu širších vztah .
SCHÉMA ZP ESN NÍ TRASY KORIDORU OPROTI ZÚR
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Zm na .1 ÚP Strážný není v rozporu s vydanými Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje, ze kterých
vyplývají priority pro zajišt ní udržitelného rozvoje území.
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH V ÚZEMÍ, ZEJMÉNA NÁVAZNOSTI NA
SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
Území ešené zm nou .1 nemá vliv na sousední správní území, nebo lokality nemají tuto p ímou vazbu.
Lokalita ozna ená OV-4, která eší pouze úpravu podmínek pro využití - nachází se v blízkosti hrani ního
echodu s N meckem.
Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území jsou zobrazeny ve
Výkresu širších vztah .

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastav ného území
SOULAD S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (§18 ZÁKONA . 183/2006SB.)
Návrh Zm ny .1 Územního plánu Strážný je zpracován s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, zabezpe ením vyváženého vztahu hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti
a kvalitních životních podmínek.
Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého životního prost edí
- Zm na územního plánu je koncipována se snahou o zachování nezastav ného území a p írodních hodnot
území
- s ohledem na jedine ný p írodní potenciál ešeného území nejsou v krajin vymezovány žádné
zastavitelné plochy
- zastavitelné plochy jsou umíst ny v p ímé vazb na zastav né území, které rozši ují p im en velikosti a
významu sídla a s ohledem na míru využití zastav ného území
- jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s p ihlédnutím na charakter
obce, urbanistickou strukturu, p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty obce
- návrh koncepce išt ní odpadních vod a postupným odstra ováním zdroj zne išt ní ovzduší.
Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého hospodá ského rozvoje:
- navržené ešení obsahuje mimo ploch pro bydlení i plochy ob anského vybavení
- návrh vytvá í podmínky pro rozvoj ob anského vybavení na vymezených zastavitelných plochách i
v zastav ném území
Napln ní priorit pro zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel:
- dojížd ní za prací v tšiny obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí a
krásné p írod
- vzhledem ke kvalitnímu životnímu prost edí je návrhem územního plánu podpo ena p edevším funkce
bydlení, v etn ob anského vybavení
Soulad s úkoly územního plánování (§19 zákona . 183/2006Sb.)
Zm na .1 Územního plánu Strážný napl uje úkoly územního plánování tím, že
- stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
- uplat uje poznatky z obor architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
edpis
Zm na .1 Územního plánu Strážný je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou
. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn plánovací innosti (dále též jen „vyhláška 500“). Jednotlivé plochy jsou len ny dle §§ 4 až 19
vyhlášky 501.
Ve Zm

.1 ÚP Strážný byly použity následující plochy s rozdílným zp sobem využití:
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE
ZD VODN NÍ
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP
VYHLÁŠKY 501/2006 Sb.
Plochy bydlení (B)
Plochy bydlení
- soulad s vyhláškou 501
Plochy ob anského vybavení
- soulad s vyhláškou 501
Plochy ob anského vybavení
(OV)
Stránka 12 z 19

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis
a se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem
ešení rozpor
Zm na .1 ÚP Strážný je zpracována v souladu s požadavky zvláštních p edpis . K návrhu Zm ny .1 ÚP
Strážný byla v rámci spole ného jednání uplatn na stanoviska, tj. dot ené orgány vyjád ily souhlas bez
požadavk . Zárove nevznikly žádné rozpory.

f)

Vyhodnocení spln ní zadání

Návrh Zm ny .1 ÚP Strážný je zpracován v souladu se schváleným zadáním.

g) Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn vyhodnocení
edpokládaných d sledk
tohoto ešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území
IJATÉ EŠENÍ
V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou
životního prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky
atraktivním prost edí. Proto návrh Zm ny .1 ÚP Strážný umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je
v návrhu umožn n rozvoj ob anského vybavení.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, turistickým a
cykloturistickým trasám a památkám, je m stys Strážný významným st ediskem pro celoro ní rodinnou
rekreaci.
ZD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
k. ú. STRÁŽNÝ
B-1 - Návrh plochy bydlení
Lokalita se nachází na západním okraji sídla Strážný a je sou ástí plochy vymezené již v ÚP Strážný.
Jedná se v podstat o zm nu využití z návrhové plochy ve ejných prostranství na návrhovou plochu
bydlení. Rozsahem se jedná o velmi malé území, p evážn na nezem
lské p
.
OV-4 - Návrh plochy ob anského vybavení
Lokalita se nachází v p ímé návaznosti na zastav né území v severní ásti sídla Strážný. Bude sloužit
jako zázemí pro stávající plochu sportu – sjezdovky. P ípadný zábor p dního fondu bude provád n na
V. t ídou ochrany, která má velmi nízkou produk ní schopnost a je tak pro zem
lské ú ely
postradatelná. Požadavek vyplývá ze zájmu obce, zejména z d vodu posílení atraktivity sídla.
k. ú. HLINIŠT
B-2 - Návrh plochy bydlení
Navržená plocha bydlení se nachází v místní ásti zvané Ko enný, severn od sídla Strážný. Vypl uje
prostor mezi stávající zástavbou a místní komunikací. Realizací návrhu nedojde k záboru
zem
lského p dního fondu.
k. ú. SILNICE
OV-3 – Plocha ob anského vybavení
Jedná se o stabilizovanou plochu ob anského vybavení v blízkosti hrani ního p echodu. Návrhem
Zm ny .1 ÚP Strážný dojde pouze k úprav podmínek využití této plochy, a to na základ požadavku
vlastníka pozemku.
ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
Dopravní infrastruktura
Zm na . 1 ÚP Strážný nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. P ístup k navrženým plochám bude
zajišt n ze stávajících místních komunikací.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu
s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny.
Vodohospodá ské ešení
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU - Zm nou .1 ÚP Strážný nedojde ke zm
vodou.

v koncepci zásobování pitnou

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD - Zm nou .1 ÚP Strážný nedojde
ke zm
v koncepci odkanalizování.
Energetické ešení
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ - Zm nou .1 ÚP Strážný nedojde ke zm
koncepce zásobování el. energií.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM - Zm nou .1 ÚP Strážný nedojde ke zm
koncepce zásobování plynem.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM - Zm nou .1 ÚP Strážný nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Zm nou .1 ÚP Strážný nejsou vymezeny nové ve ejn prosp šné stavby a z tohoto d vodu není sou ástí
dokumentace Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací.
VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady se nem ní.
RADONOVÁ PROBLEMATIKA
stává v platnosti dle vydaného ÚP Strážný.
CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou .1 ÚP Strážný nem ní – z stává v platnosti ešení dle
schváleného ÚP. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového – Havarijního plánu
Jiho eského kraje.
K objekt m musí být z ízena p ístupová komunikace umož ující p íjezd požárních vozidel o odpovídajících
parametrech technických p edpis . K objekt m musí být zajišt no zásobování požární vodou pro zasahující
požární jednotky požární ochrany. Za ízení pro zásobování požární vodou musí odpovídat parametr m
technických norem.
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Do území ešeného Zm nou .1 Strážný nezasahuje záplavové území.
USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Následky neuváženého hospoda ení v krajin se stále více negativn projevují na stavu životního prost edí.
Hospoda ení lov ka se rušiv projevilo na tvá i krajiny, a proto navrhované ešení hledá vyvážený kompromis, který je nezbytným p edpokladem zachování životních podmínek.
Nejzávažn jší narušení životního prost edí se v návrhu eší zejména zlepšením kvality ovzduší a zatížení
ekosystému odpady.
ELNÉ VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zm na .1 ÚP Strážný uvažuje p edevším s rozvojem bydlení a ob anského vybavení, které nenaruší
obytnou funkci. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v tšinou po obvod sídla v návaznosti na zastav né
území. V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou
zásadami pro innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA - Do ešeného území (lokality B-1, OV-3 a OV-4) zasahuje Národní park
Šumava.
CHRÁN NÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA - Do ešeného území (lokalita B-2) zasahuje Chrán ná
krajinná oblast Šumava.
SOUSTAVA NATURA 2000 – PTA Í OBLAST ŠUMAVA - Do ešeného území (lokality B-1, OV-3 a OV-4)
zasahuje Pta í oblast Šumava.
SOUSTAVA NATURA 2000 – EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA ŠUMAVA - Celé ešené území leží
v Evropsky významné lokalit Šumava.
BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO – ŠUMAVA - Celé ešené území leží v Biosférické rezervaci
UNESCO - Šumava.
CHRÁN NÁ OBLAST P IROZENÉ AKUMULACE VOD ŠUMAVA - Celé ešené území leží v Chrán né
oblasti p irozené akumulace vod Šumava.
VZDÁLENOST 50 m OD OKRAJE LESA - Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahují lokality B-2, OV-3 a
OV-4.
Ochranné pásmo silnice - Ochranné pásmo silnice I. t ídy iní 50 m od osy silnice na každou stranu (mimo
zastav né území).
TELEKOMUNIKACE - Ochranné pásmo telekomunika ního kabelu je 1,5 m.
OBJEKT D LEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU - Do lokality B-3 zasahuje objekt d ležitý pro obranu státu.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - Do ešeného území (lokalita B-3) zasahuje lokální
biocentrum.
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KORIDOR VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU - Do správního území zasahuje zám r ze ZÚR - navržená
plocha koridoru vysokotlakého plynovodu, který je návrhem Zm ny .1 ÚP Strážný zp esn n tak, aby
nedocházelo ke st etu se stávající zástavbou.
ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY - Celé ešené území je nutno chápat jako území
s archeologickými nálezy.
POUŽITÉ PODKLADY
Pro po ízení Zm ny .1 územního plánu Strážný bylo použito státní mapové dílo, které vychází z posledního
stavu katastrálních map. Mapové podklady neobsahují rozestav né objekty, objekty na které již bylo vydáno
stavební povolení, ani objekty které již fyzicky existují a jejich majitelé nepožádali o zanesení do katastrálních
map.
Pro zpracování byly použity Územn analytické podklady pro SO ORP Vimperk, ZÚR Jiho eského kraje.
ÚZEMNÍ STUDIE
Zm nou .1 ÚP Strážný nejsou vymezeny plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní
studií.
ZD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro
jednotlivé tématické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí,
hospodá ský rozvoj a soudržnost spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických
podklad pro SO ORP Vimperk vyplývají podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmetální pilí ), pro
hospodá ský rozvoj (ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ).
Environmentální pilí
ešené území má územní podmínky pro p íznivé životní prost edí (hodnoceno jako dobrý stav). Jedná se o
geologicky stabilní území bez výskytu sesuvných území, s dostatkem zdroj podzemní vody, která má
vysokou kvalitu, dále s velkým podílem les a díky tomu s dobrou reten ní schopností. Je jedním z nejmén
imisn zatížených území z hlediska v tšiny hlavních škodlivin v ovzduší, má hustou sí prvk ÚSES (biocentra
a biokoridory), vysoký podíl zem
lské p dy s vysokým zastoupením p d I. a II. t ídy.
Navržené lokality vhodn navazují na zastav né území anebo vypl ují proluky mezi zastav ným územím.
Ekonomický pilí
ešené území má územní podmínky pro hospodá ský rozvoj (hodnoceno jako dobrý stav). Mezi silné stránky
ekonomického pilí e pat í vysoká míra podnikatelské aktivity, sídlo je významným centrem pracovních
íležitostí, má výhodnou polohu s ohledem na hlavní silnici I/4 a sousedství s bohatšími regiony EU
(N mecko), má hustou sí zajímavých turistických tras. V území je vysoký podíl obyvatel napojených na OV
a na ve ejný vodovod.
Sociální pilí
ešené území má územní podmínky pro soudržnost spole enství - popula
stabilní území (v rámci ORP za
posledních 10 let nepatrný úbytek obyvatel), vysoký podíl ploch ob anského vybavení, rekrea
atraktivní
území díky p írodním, kulturním a urbanistickým hodnotám, dostate ná kapacita ubytovacích za ízení a
služeb cestovního ruchu.
Návrhem Zm ny .1 ÚP Strážný dojde k posílení sociálního pilí e vymezením nových ploch pro bydlení, které
se nachází v kvalitním životním prost edí.
Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, tzn. všech t í územních podmínek
je charakterizována jako dobrý stav.

h) Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a sd lení, jak bylo zohledn no
stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí, pop ípad zd vodn ní, pro
toto stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno
V rámci projednání zadání nebyly vzneseny požadavky na zpracování vyhodnocení vliv na ŽP. Správa NP a
CHKO Šumava Vimperk vydala stanovisko z hlediska ust. §45i ZOPK, ve kterém uvedla: orgán ochrany
írody dosp l k záv ru, že významný vliv návrhu zadání Zm ny .1 na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo
celistvosti EVL Šumava a PO Šumava lze vylou it.
Na základ zjiš ovacího ízení podle kritérií uvedených v p íloze . 8 k zákonu a souladu s § 10i odst. 3
zákona sd luje KÚ J K dle zák. .100/2001 Sb., že nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivu zm ny .1 ÚP
Strážný na ŽP - nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vliv na ŽP (SEA), a to p evážn
z t chto d vod :
Zadání nemá významný vliv na žádnou navrženou evropsky významnou lokalitu i pta í oblast podle § 45i
zákona .114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
Dot ené správní ú ady nevznesly zásadní p ipomínky.
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i)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch

Podmínky pro rozdílný zp sob využití ploch jsou navrženy tak, aby zastav né území mohlo být hospodárn
dostate
využíváno a sou asn byla zajišt na ochrana hodnot území. To znamená, že je umožn no
intenzivn jší využití ploch bydlení nap . pro podnikání, ubytování v etn aktivit rekreace a turistického ruchu.
Vymezení zastavitelných ploch vychází z postavení a významu jednotlivých sídel ve struktu e osídlení.
Zastavitelné rozvojové plochy jsou v zásad vymezovány zejména v sídle Strážný, které má dobrý rozvojový
potenciál v etn vybavení ve ejnou infrastrukturou. Obec registruje zájemce o výstavbu rodinných dom .
Návrhové plochy vhodn navazují na stávající zástavbu, tímto uspo ádáním navržených ploch dochází
k ucelení sídla.
Pln ním územního plánu dojde ke zlepšení možností dalšího rozvoje obce v oblasti bydlení a podnikatelských
aktivit a tím budou vytvo eny podmínky nejen pro výstavbu, ale také pro celkový rozvoj území, který bude
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

j)
ZEM

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

lský

LSKÝ P DNÍ FOND

Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené Zm nou .1 územního plánu Strážný k zastav ní
(zastavitelné plochy), zabírající zem
lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce.
Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
Investice do p dy
V návrhu Zm ny .1 ÚP nebudou v zásad ovlivn ny hydrologické pom ry.
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TABULKA VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK

ÍSLO
LOKALITY

B-1*
B-2

ZP SOB VYUŽITÍ PLOCHY

Plocha bydlení
- k.ú. Strážný
Plocha bydlení
- k.ú. Hliništ

Plochy bydlení celkem
OV-3

OV-4

Plocha ob anského
vybavení
- k.ú. Silnice
Plocha ob anského
vybavení
- k.ú. Strážný

Plochy ob anského vybavení
celkem

Celkem

CELKOVÝ
ZÁBOR ZPF
(HA)

0,006
nezem
0,006

NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZEM

ZÁBOR ZPF PODLE KULTUR (HA)

LSKÝ P DNÍ FOND

ZÁBOR ZPF PODLE T ÍD OCHRANY (HA)

ORNÁ
DA

TRVALÉ
TRAVNÍ
POROSTY

ZAHRADY

I.

II.

III.

IV.

V.

-

0,006

-

-

-

0,005

-

0,001

-

-

-

0,005

-

0,001

lské plochy – zábor neprovád n
-

0,006

zm na podmínek pro využití – zábor neprovád n

0,46

-

0,46

-

-

-

-

-

0,46

0,46

-

0,46

-

-

-

-

-

0,46

0,466

-

0,466

-

-

-

0,005

0,461

* u plochy byl zábor provád n již v ÚP Strážný, jedná se pouze o zm nu funk ního využití
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Zábory zem
lské p dy podle zp sobu využití
FUNK NÍ VYUŽITÍ
ZÁBOR ZPF V HA
Plochy bydlení
0,006
Plochy ob anského vybavení
0,46
CELKEM
0,466

ZÁBOR ZPF V %
1,29
98,71
100

Zábory zem
lské p dy podle t íd ochrany
ÍDY OCHRANY ZPF
ZÁBOR ZPF V HA
III
0,005
V
0,461
CELKEM
0,466

ZÁBOR ZPF V %
1,07
98,93
100

ZD VODN NÍ ZÁBOR ZEM
LSKÉHO P DNÍHO FONDU
Zm na .1 Územní plánu Strážný respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona .
334/1992 Sb., o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP .
13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF. Zm na .1 Územní plánu Strážný si klade
za cíl zabezpe ení rozvoje všech funk ních složek v souladu s krajinnými uspo ádáním v konkrétních
terénních podmínkách.
Lokalita B-1: Návrh plochy bydlení – k.ú. Strážný. Jedná se o zm nu funk ního využití z plochy
ve ejných prostranství na plochu bydlení, tzn. že zábor zem
lské p dy byl provád n již
v ÚP Strážný. Rozlohou se jedná o velmi malou plochu, která navíc leží z ásti na
nezem
lské p
. Minimální zábor je provád n na p dách se III. a V. t ídou ochrany, tzn.
na p dách s pr
rnou až velmi nízkou produk ní schopností. Plocha má dobrou návaznost
na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita OV-4: Návrh plochy ob anského vybavení – k.ú. Strážný. Plocha navazuje na zastav né území
obce a uceluje tak sídlo Strážný. Lokalita má vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.
Nachází se na p
V. t ídou ochrany, která má velmi nízkou produk ní schopnost a je tak
pro zem
lské ú ely postradatelná.
ZÁV R
Ve Zm
.1 ÚP Strážný 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 zákona O ochran ZPF ve zn ní
pozd jších p edpis .
POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V návrhu Zm ny .1 ÚP Strážný nedochází k záboru lesních ploch. Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
zasahují lokality s ozna ením: B-2; OV-3; OV-4.

k) Rozhodnutí o námitce, v etn od vodn ní rozhodnutí o námitce
Žádné námitky k návrhu nebyly vzneseny.

l)

Vyhodnocení p ipomínek
ipomínka M Ú Vimperk – odbor výstavby a územního plánování ze dne 22.8.2012:

Dne 30.07.2012 jsme obdrželi oznámeni o ve ejném projednáni návrhu zm ny . 1 ÚP Strážný s p ílohou
textu a grafické ásti v podob koordina ního výkresu.
Vzhledem k tomu, že jsme budoucím uživatelem vydané územn plánovací dokumentace, cht li bychom
t, jak je zpracováno zp esn ni vedeni územní rezervy koridoru VTL plynovodu s ozn. Ep/F dle ZÚR J ;
který p es ešené území prochází. P edm tem ešení zm ny . 1 musí být úprava trasy Ep/F a
nesouhlasíme s konstatováním v textu : „... trasa koridoru je touto zm nou ... zp esn na, respektive zúžena.
Po zp esn ni je koridor veden mimo území ešené zm nou . 1 a proto je jeho trasa patrna pouze z výkresu
širšich vztah .", jinak by stavební ú ad nemohl v této lokalit rozhodovat a vydaná zm na . 1 by nem la
význam.
Textová ást od vodn ní sice obsahuje schéma zp esn ní trasy Ep/F na str. 15, ale z p iloženého výkresu
to není z ejmé. Domníváme se, že by toto ešení m lo být obsahem hlavního výkresu, koordina ního
výkresu, pop . výkresu VPS, VPO a asanací v etn legend.
Žádáme o vyjasn ni celé v ci, pop . vyjád ení krajského ú adu jak má uživatel takovéto zpracování vykládat
budoucím stavebník m a jak máme jako po izovatel zm ny . 2 ÚP Strážný postupovat v obdobné
záležitosti (pouze slovn popsat úpravu koridoru, který v bec ÚP neobsahuje?).
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Rozhodnutí o p ipomínce:
Na základ podané p ipomínky byla na ve ejném jednání dohodnuta úprava dokumentace následujícím
zp sobem:
V grafické ásti Zm ny .1 bude v lokalit OV-3 dopln na vn jší hranice koridoru VTL plynovodu, která
bude totožná se západní hranicí ešené lokality.
Bude vyhotoven výkres právního stavu ÚP Strážný, ve kterém bude informativn zakreslen koridor VTL
plynovodu, resp. území ve kterém nelze využít ÚP Strážný z d vodu nesouladu se ZÚR.

m) Úprava dokumentace na základ uplatn ných námitek a p ipomínek
Na základ vznesené p ipomínky bude dokumentace upravena a sou asn
právního stavu. Zm na .1 ÚP Strážný bude vyhotovena ve 4 paré.

bude vyhotoven i výkres

n) Údaje o po tu list od vodn ní Zm ny .1 ÚP Strážný a po tu výkres grafické
ásti od vodn ní
Dokumentace od vodn ní Zm ny .1 ÚP Strážný 10 list textu A4, tj. str. 10 - 19 tohoto od vodn ní
a grafickou ást od vodn ní Zm ny .1 ÚP Strážný, která je jeho nedílnou sou ástí a obsahuje celkem 3
výkresy.
Koordina ní výkres
(3a, 3b)
1 : 5000
Výkres širších vztah (4)
1 : 50000
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu (5a; 5b)
1: 5 000
POU ENÍ :
Proti tomuto opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního ádu podat opravný prost edek.
UPOZORN NÍ:
Zm na .1 ÚP Strážný je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Ú adu m styse Strážný,
etn doklad o jeho po izování; opat ená záznamem o ú innosti je poskytnuta stavebnímu ú adu a odboru
územního plánování M stského ú adu Vimperk, Krajskému ú adu – Jiho eský kraj, odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic.
Údaje o vydané Zm
.1 ÚP Strážný a místech, kde je do této územn plánovací dokumentace a její
dokladové ásti možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uve ejn ny na web
stránkách m styse Strážný http://www.strazny.cz .

………………………………………
Mgr. Ji ina Kraliková
místostarostka

………………………………………
Bc. Ji í Vacek
starosta
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