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(1) Důvodem pro pořízení nového územního plánu 
Vyššího Brodu (dále též jen „ÚP“) je usn. zastupitel-
stva města č. 2015.5.11.2ze dne 24. 2. 2015 ve 
znění „Zastupitelstvo města schvaluje podle usta-
novení § 44 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
pořízení nového územního plánu města Vyšší Brod 
z vlastního podnětu“, kterým bylo rozhodnuto o po-
řízení nového ÚP. 

A.A.A.A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNPOŽADAVKY NA ZÁKLADNPOŽADAVKY NA ZÁKLADNPOŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE Í KONCEPCI ROZVOJE Í KONCEPCI ROZVOJE Í KONCEPCI ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH É ZEJMÉNA V CÍLECH É ZEJMÉNA V CÍLECH É ZEJMÉNA V CÍLECH 
ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ HO STAVU, VČETNĚ HO STAVU, VČETNĚ HO STAVU, VČETNĚ 
ROZVOJE OBCE A OCHRAROZVOJE OBCE A OCHRAROZVOJE OBCE A OCHRAROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZENY HODNOT JEJÍHO ÚZENY HODNOT JEJÍHO ÚZENY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, MÍ, MÍ, MÍ, 
V POŽADAVCÍCH NA ZMĚV POŽADAVCÍCH NA ZMĚV POŽADAVCÍCH NA ZMĚV POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, NU CHARAKTERU OBCE, NU CHARAKTERU OBCE, NU CHARAKTERU OBCE, 
JEJÍHO VZTAHU K SÍDEJEJÍHO VZTAHU K SÍDEJEJÍHO VZTAHU K SÍDEJEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A LNÍ STRUKTUŘE A LNÍ STRUKTUŘE A LNÍ STRUKTUŘE A 
DOSTDOSTDOSTDOSTUPNOSTI VUPNOSTI VUPNOSTI VUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTUREŘEJNÉ INFRASTRUKTUREŘEJNÉ INFRASTRUKTUREŘEJNÉ INFRASTRUKTURYYYY    

a.1a.1a.1a.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na 
prověření plošného a prostorového uspořádání za-prověření plošného a prostorového uspořádání za-prověření plošného a prostorového uspořádání za-prověření plošného a prostorového uspořádání za-
stavěného území a na prověření možných změn, stavěného území a na prověření možných změn, stavěného území a na prověření možných změn, stavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných plochvčetně vymezení zastavitelných plochvčetně vymezení zastavitelných plochvčetně vymezení zastavitelných ploch    

(2) Urbanistická koncepce bude primárně stanovena 
rozdělením ploch dle jejich funkčního využití. Bude 
přitom respektováno ust. §§ 4-19 vyhl. 501/2006 
Sb. Jen ve skutečně výjimečných případech bude 
užito ustanovení § 3 odst. (4) o podrobnějším čle-
nění a skutečně jen zcela výjimečně budou tímto 
ÚP definovány nové typy funkčního využití ploch. 

(3) Bude přiměřeno vycházeno ze stávajícího územ-
ního plánu obce Vyšší Brod (dále jen „ÚPO“) tak, aby 
bylo minimalizováno riziko sporů o náhrady za 
změny v území dle ust. § 102 stavebního zákona. 
Je také zájmem vedení města i pořizovatele, aby 
nový ÚP byl evolucí, nikoliv revolucí z hlediska vyu-
žití území a dalšího rozvoje města. 

(4) Při vymezování konkrétní rozvojových záměrů a za-
stavitelným ploch a ploch přestaveb bude vychá-
zeno z provedených doplňujících průzkumů a roz-
borů (dále jen „P+R“), zejména z výkresu Záměrů na 
provedení změn v území a z textové části těchto 
P+R, zejména z kap. 3.B „Záměry na provedení 
změn v území“, pokud ve výjimečných a konkrét-
ních případech není tímto zadáním stanoveno ji-
nak. 

(5) V návrhu se objeví požadavek na revitalizaci ne-
vzhledných průmyslových a zemědělských areálů, 
lze je charakterizovat jako „brownfields“, (bývalá lé-
čebna HRUDKOV, původní rekreační areál Myslivna, 
bývalé ředitelství statků Těchoraz, opuštěné a ex-
tenzivně využívané statky (Dolní Drkolná, Lacho-
vice, starý Hrudkov), objekt pivovaru). 

(6) V návrhu ÚP Vyšší Brod budou stanoveny rámcové 
prostorové regulativy staveb (výška zástavby sta-
novením max. možného počtu NP, max. % zasta-
vění pozemku budovami a min. % zeleně na po-
zemku), kdy bude velmi zodpovědně hodnoceno, 
zda se jedná o nové plochy ve volné krajině, kde 
bude preferována velmi rozvolněná zástavba, až po 
dostavbu proluk nebo vnitřní dvorů ve městě, kde 
naopak s ohledem na historický charakter docho-
vané zástavby může být % zastavění velmi vysoké 
(ve výjimečných případech i 100%). 

(7) V rámci kap. „urbanistická koncepci, včetně vyme-
zení zastavitelných ploch, ploch přestavby a sys-
tému sídelní zeleně“, bude v rámci podkapitoly „sta-
novená urbanistická koncepce“ deklarováno, že je 
nutné se vyvarovat necitlivých a nevhodných sta-
vebních zásahů do stávajících objektů, zejména 
v prostoru náměstí ve Vyšším Brodě a v okolí cis-
terciáckého kláštera Vyšší Brod“. Zároveň budou 
objekty požívající památkovou ochranu a objekty 
v cenných historicky urbanistických prostorách 
(výše zmíněné náměstí a přímé sousedství kláš-
tera) zahrnuty mezi stavby, kde architektonickou 
část projektové dokumentace může vypracovávat 
jen autorizovaný architekt. 

(8) V rámci snahy o vymístěné vietnamských tržnic 
z urbánních ploch sídel Vyšší Brod a Studánky bude 
prověřen, nikoliv ale automaticky vymezen, prostor 
občanské vybavenosti podél silnice II/161 jižně od 
sídla Studánky (viz záměry Z50, Z51, Z52 dle pro-
blémového výkresu doplňujících P+R, byť tyto zá-
měry nebyly doporučeny odbornou komisí). 

(9) Na základě diskuse z jednání zastupitelstva města 
dne 23.6.2015, bude znovu a na základě přesněj-
ších podkladů prověřena možnost vymezení plochy 
pro bydlení v k.ú. Studánky u Vyššího Brodu, p.p.č. 
368/3, 374/4.  
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a.2a.2a.2a.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, 
zzzzejména na prověření uspořádání veřejné infrastruk-ejména na prověření uspořádání veřejné infrastruk-ejména na prověření uspořádání veřejné infrastruk-ejména na prověření uspořádání veřejné infrastruk-
tury a možnosti jejích změntury a možnosti jejích změntury a možnosti jejích změntury a možnosti jejích změn    

(10) Ke všem navrženým novým plochám bude též na-
vrženo normám odpovídající dopravní napojení a 
bude též řešen systém napojení na energie, pitnou 
vodu a likvidace odpadních vod. 

(11) Do textové části návrhu ÚP bude vložen pokyn 
umožňující řešit nedostatečné parametry (šířkové a 
směrové uspořádání) stávajících komunikací pro-
cházejících městem Vyšší Brod i dalšími sídly 
(zejména II/163 a II/161). 

(12) Do návrhu ÚP bude zapracován návrh cyklostezky 
dle doplňujících P+R podél Vltavy (záměr Z65). 

(13) Vložit do výrokové části návrhu ÚP pokyn, do kap. 
koncepce veřejné infrastruktury, do podkapitoly zá-
sobování teplem, ve smyslu „novou výstavbu vyba-
vovat převážně takovými zdroji tepla, které nezvy-
šují zatížení ovzduší ve městě a podporovat změnu 
systému vytápění ve stávajících objekt od spalo-
vání tuhých paliv směrem k plynofikaci, využití zka-
palněného zemního plynu nebo tepelných čerpadel 
či spalování pelet či štěpků“. 

(14) V návrhu prověřit možnost umístění nového domu 
s pečovatelskou službou nebo vhodné rozšíření 
toho stávajícího, jehož kapacita je již nedostačující, 
vymezit vhodnou rozvojovou plochu občanské vy-
bavenosti pro tento účel nebo plochu přestavby, za-
hrnout jako VPS občanského vybavení s možností 
uplatnění předkupního práva. 

(15) V návrhu prověřit možnost úpravy parkovacích 
ploch a výstavby zázemí smuteční síně na plo-
chách přiléhajících ke hřbitovu (p.č. 263/1 k.ú. 
Vyšší Brod). 

(16) V návrhu ÚP navrhnout plochu pro zařízení základ-
ního občanského vybavení (zejména v oblasti zdra-
votnictví), ať již formou nové zastavitelné plochy 
s touto funkcí nebo plochy přestavby. 

(17) Návrhem ÚP bude řešen špatný stav či nedostatek 
mobiliáře v obci, bude navrženo vhodné rozšíření 
stávajícího dětského hřiště a příp. i nové víceúče-
lové hřiště (viz zpracované doplňující P+R). 

(18) Zadáním se zapovídá následné vymezení nebo roz-
šíření skládky, spalovny, odkaliště, objektu s umís-
těnými nebezpečnými látkami skupiny A nebo B, 
spalovny. Zadání připouští v návrhu vymezení 
ploch výroby a skladování nebo zemědělské výroby 
mající potenciálně negativní vliv na své okolí, ale 
musí být stanoveno mezní rozsah pásma hygie-
nické ochrany a to na vlastním pozemku investora. 
Zadání zapovídá návrhy zařízení a objektů, které by 
mohly mít potenciálně negativní vliv na životní pro-
středí, překročení norem kvality životního prostředí 
nebo mezních hodnot. 

a.3a.3a.3a.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání na prověření plošného a prostorového uspořádání na prověření plošného a prostorového uspořádání na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných nezastavěného území a na prověření možných nezastavěného území a na prověření možných nezastavěného území a na prověření možných 
změn, včetně prověření, ve kterých plochách je změn, včetně prověření, ve kterých plochách je změn, včetně prověření, ve kterých plochách je změn, včetně prověření, ve kterých plochách je 
vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 staveb-opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 staveb-opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 staveb-opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 staveb-
ního zákonaního zákonaního zákonaního zákona    

(19) V rámci stanovení koncepce uspořádání krajiny 
bude max. vycházeno ze skutečného stavu v území. 
Všechny plochy nezastavitelné budou definovány 
svým funkčním využitím v rozsahu dle ust. §§ 4-19 
vyhl. 501/2006 Sb. Žádná plocha v nezastavitel-
ném území nezůstane bez stanoveného funkčního 
využití.  

(20) Prvky NR-RÚSES budou vymezeny v souladu s 1. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje (dále jen „AZÚR“). Lokální ÚSES bude vyme-
zen na základě podkladů MěÚ ČK, příp. v rámci šir-
ších vazeb i podkladů Správy NP a CHKO Šumava.  

(21) V rámci návrhu ÚP bude zapovězeno umisťování 
FTE elektráren a omezeno umisťování větrných 
elektráren v souladu s ustanovením AZÚR (bod 58, 
odd. 1., písm. r), tj. v ostatních oblastech kraje, kam 
patří i Vyšebrodsko (tj. mimo oblasti vymezené vý-
kresem č. 5 jako silně urbánní oblasti) lze umístit 
pouze fotovoltaické systémy, které se posuzují jako 
technické zařízení stavby a větrné elektrárny do 
výše sloupu 24m a počtu 5 sloupů, kdy tyto bude 
upřesněno a zpřísněno v dohodě s orgány ochrany 
krajiny. V rámci PP Vyšebrodsko bude umisťování 
FTE i větrných elektráren zapovězeno zcela. Pod-
pora malých vodních elektráren, výroben elektřiny 
na bázi spalování biomasy nebo štěpků, a bioplyno-
vých stanic malého rozsahu platí obecně na celém 
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území kraje, tedy i ve správním území Vyššího 
Brodu, vždy za splnění všech zákonných podmínek. 

(22) V návrhu bude věnována pozornost územím s eko-
logickými riziky, zejména skládky Bolechy, Bolechy 
II., Studánky, Čertova Stěna a v rámci koncepce kra-
jiny bude prověřena možnost revitalizace uvede-
ných skládek, nebo jiných vhodných opatření smě-
řujících k úplné eliminaci těchto ekologických rizik 
nebo alespoň k jejich podstatné redukci. 

(23) Existující poddolované území bude vymezeno dle 
ÚAP a podkladů Geofondu ČR v rámci Koordinač-
ního výkresu a nebude na něj primárně navrhována 
žádná výstavba. 

(24) Vymezené záplavové území vodního toku Vltava 
bude návrhem ÚP respektováno, bude zakresleno 
no v rámci Koordinačního výkresu a nebude na něj 
primárně navrhována žádná výstavba kromě zvlášť 
odůvodněných případů, viz ust. 26 APÚR („Vymezo-

vat zastavitelné plochy v záplavových územích a 

umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 

zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemís-

tění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod.“). 

B.B.B.B. POŽADAVKY NA VYMEZENPOŽADAVKY NA VYMEZENPOŽADAVKY NA VYMEZENPOŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ Í PLOCH A KORIDORŮ Í PLOCH A KORIDORŮ Í PLOCH A KORIDORŮ 
ÚZEÚZEÚZEÚZEMNÍCH REZERV A NA STMNÍCH REZERV A NA STMNÍCH REZERV A NA STMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH ANOVENÍ JEJICH ANOVENÍ JEJICH ANOVENÍ JEJICH 
VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘITNUTNO PROVĚŘITNUTNO PROVĚŘITNUTNO PROVĚŘIT    

(25) Nový ÚP vymezí územní rezervu pro LAPV Větší Vl-
tavice na Větší Vltavici v rozsahu přesně dle AZÚR 
(kód L/C).  

(26) Dále nový ÚP primárně nebude vymezovat další 
plochy územních rezerv. Nicméně pokud by tako-
výto požadavek vzešel ze stanovisek dotčených or-
gánů, nebo by byl výsledkem uzavřené dohody, toto 
zadání to připouští.  

C.C.C.C. POŽADAVKY NA PROVĚŘEPOŽADAVKY NA PROVĚŘEPOŽADAVKY NA PROVĚŘEPOŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ NÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ NÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ NÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ A ASANACÍ, OPATŘENÍ A ASANACÍ, OPATŘENÍ A ASANACÍ, OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉPRO KTERÉ BUDE MOŽNÉPRO KTERÉ BUDE MOŽNÉPRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ    
UUUUPLATNIT VYVLASTNĚNÍ PLATNIT VYVLASTNĚNÍ PLATNIT VYVLASTNĚNÍ PLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVONEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVONEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVONEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO    

(27) Nový ÚP bude vymezovat jako plochy a koridory 
VPS pouze nezbytně nutné navržené záměty tech-

nické a dopravní infrastruktury a to s možností vy-
vlastnění, bez návrhu na uplatnění předkupního 
práva. 

(28) Nový ÚP může, ale nutně nemusí, vymezovat zá-
měry veřejně prospěšné občanské vybavenosti 
s možností uplatnění předkupního práva. Předpo-
kládá se vymezení takovéto plochy pro nový dům 
s pečovatelskou službou a plocha pro zdravotnické 
zařízení nebo rozšíření stávajícího,  

(29) Pouze nezbytně nutné a nefunkční prvky USES bu-
dou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření, 
existující a funkční prvky ÚSES nikoliv. Jiná VPO 
s možností vyvlastnění primárně vymezována no-
vým ÚP nebudou. I zde ale platí, že pokud by tako-
výto požadavek na vymezení VPO vzešel ze stano-
visek dotčených orgánů, nebo by byl výsledkem 
uzavřené dohody, toto zadání to výslovně připouští. 

(30) Výše uvedené se nepoužije u doposud nekonzumo-
vaných VPS a VPO vymezených v původním územ-
ním plánu obce Vyšší Brod a jeho dnes účinných 
změnách. Tyto doposud nerealizované záměry VPS 
a VPO budou opětovně vymezeny ve stejném roz-
sahu i v rámci nového územního plánu, pokud jsou 
stále aktuální nebo požadavek na ně vyplývá z nad-
řazené ÚPD. 

D.D.D.D. POŽADAVKY NA PROVĚŘEPOŽADAVKY NA PROVĚŘEPOŽADAVKY NA PROVĚŘEPOŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A NÍ VYMEZENÍ PLOCH A NÍ VYMEZENÍ PLOCH A NÍ VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ, VE KTERÝKORIDORŮ, VE KTERÝKORIDORŮ, VE KTERÝKORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ CH BUDE ROZHODOVÁNÍ CH BUDE ROZHODOVÁNÍ CH BUDE ROZHODOVÁNÍ O O O O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM ÍNĚNO VYDÁNÍM ÍNĚNO VYDÁNÍM ÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZREGULAČNÍHO PLÁNU, ZREGULAČNÍHO PLÁNU, ZREGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ PRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ PRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ PRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ 
STUDIE NEBO UZAVŘENÍSTUDIE NEBO UZAVŘENÍSTUDIE NEBO UZAVŘENÍSTUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACIM DOHODY O PARCELACIM DOHODY O PARCELACIM DOHODY O PARCELACI    

(31) V rámci nového ÚP nebudou primárně vymezovány 
plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování 
v území podmíněno předchozím zpracováním a po-
řízením regulačního plánu, pokud ovšem nebude ze 
strany města, dotčených orgánů nebo majitelů do-
tčených ploch vznesen požadavek na povinné poří-
zení RP z podnětu. Totéž platí pro návrh na povinné 
prověření měněných ploch územní studií a/nebo 
dohodou o parcelaci. 

E.E.E.E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NPŘÍPADNÝ POŽADAVEK NPŘÍPADNÝ POŽADAVEK NPŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANTA ZPRACOVÁNÍ VARIANTA ZPRACOVÁNÍ VARIANTA ZPRACOVÁNÍ VARIANT    
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ŘEŠENÍŘEŠENÍŘEŠENÍŘEŠENÍ    

(32) Vzhledem k určitosti a podrobnosti řešení tohoto 
zadání stanovující invariantní požadavky na řešení 
návrhu se zpracování variant řešení nepředpo-
kládá.  

F.F.F.F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDPOŽADAVKY NA USPOŘÁDPOŽADAVKY NA USPOŘÁDPOŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHUÁNÍ OBSAHUÁNÍ OBSAHUÁNÍ OBSAHU    
NÁVRHUÚZEMNÍHO PLÁNUNÁVRHUÚZEMNÍHO PLÁNUNÁVRHUÚZEMNÍHO PLÁNUNÁVRHUÚZEMNÍHO PLÁNU    A NA USPOŘÁDÁNÍ A NA USPOŘÁDÁNÍ A NA USPOŘÁDÁNÍ A NA USPOŘÁDÁNÍ 
OBSAHU JEOBSAHU JEOBSAHU JEOBSAHU JEHOHOHOHO    ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK ŘÍTEK ŘÍTEK ŘÍTEK 
VÝKRESŮ A POČTU VYHOVÝKRESŮ A POČTU VYHOVÝKRESŮ A POČTU VYHOVÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍTOVENÍTOVENÍTOVENÍ    

f.1f.1f.1f.1 Požadavky na uspořádání obsahu návrhuPožadavky na uspořádání obsahu návrhuPožadavky na uspořádání obsahu návrhuPožadavky na uspořádání obsahu návrhu    ÚP Vyšší ÚP Vyšší ÚP Vyšší ÚP Vyšší 
BrodBrodBrodBrod    vč. stanovení měřítek výkresůvč. stanovení měřítek výkresůvč. stanovení měřítek výkresůvč. stanovení měřítek výkresů    

(33) Textová část návrhu ÚP Vyšší Brod bude zpraco-
vaná přesně a v rozsahu dle stavebního zákona a 
přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. 

(34) Pořizovatel zpracuje tyto dále uvedené kapitoly 
odůvodnění: 

- vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o ná-
mitkách dle požadavků ust. § 172 odst. 5 správního 
řádu, 

- postup pořízení změny ve vazbě na splnění poža-
davků správního řádu na náležitosti rozhodnutí, 

- náležitosti odůvodnění vyplývající u ust. § 53 odst. 4 
stavebního zákona s výjimkou vyhodnocení souladu 
řešení změny s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území, komplexního zdů-
vodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty a 
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
– to provede projektant. 

(35) Grafická část ÚP Vyšší Brod bude zpracovaná 
přesně dle stavebního zákona a přílohy č. 7 vy-
hlášky 500/2006 Sb., kdy se jedná zejména o tyto 
výkresy: 

- Výkres základního členění území 1 : 5 000, 
- Hlavní výkres 1 : 5 000, 
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asa-

nací 1 : 5 000, 
- Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000, 
- Výkres koncepce krajiny a vymezení ÚSES 1 : 5 000, 

_____ 

- Koordinační výkres 1 : 5 000, 
- Výkres širších vztahů 1 : 25 000, 
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 

5 000. 

f.2f.2f.2f.2 Počet vyhotoveníPočet vyhotoveníPočet vyhotoveníPočet vyhotovení    

(36) Tištěná (papírová) podoba bude odevzdána v počtu 
pare (viz níže) vždy po vydání souhlasného písem-
ného zápisu o předání jednotlivé etapy a tím potvr-
zení její správnosti:  

- návrh pro společné jednání o návrhu územního 
plánu dle § 50 stavebního zákona - 2 pare, 

- návrh upraveného a posouzeného návrhu ÚP pro ve-
řejné projednání návrhu územního plánu dle § 52 
stavebního zákona - 2 pare, 

- výsledný návrh - 4 pare. 

f.3f.3f.3f.3 Další technické požadavky na návrhDalší technické požadavky na návrhDalší technické požadavky na návrhDalší technické požadavky na návrh    

(37) Každá etapa návrhu ÚP Vyšší Brod bude odevzdána 
ke kontrole v jednom pracovním výtisku a v soubo-
rech ve formátech PDF pro grafickou část a DOCX 
pro texty. Po vydání souhlasného písemného zá-
pisu o předání jednotlivé etapy a tím potvrzení její 
správnosti pořizovatelem bude, kromě tištěné po-
doby, grafická část dané etapy též znovu předána 
ve vektorové podobě ve struktuře PDF a textová 
část ve formátu DOCX programu Microsoft Word. 

(38) Výsledný návrh bude odevzdán též v elektronické 
verzi ve formátu PDF, jak je uvedeno výše a dále v 
nativním formátu AutoCAD(přednostně DWG, 
možno též DXF výměnný formát) nebo ArcGIS 
(přednostně SHP a MXD, možno též MDB nebo jiné 
geodatabáze) použitého pro zpracování grafické 
části. Data musí být topologicky čistá (plošné jevy 
musí být obrysovou čarou zcela ohraničeny, plochy 
s charakterem souvislého pokrytí musí být zakres-
leny bez mezer a překryvů, nedochází k přetažení 
nebo nedotažení linií v místě dotyku atd.), bude za-
kresleno v souřadnicovém systému S-JTSK. 

PřílohPřílohPřílohPřílohyyyy::::    

- č. 1 – ODŮVODNĚNÍ VE VZTAHU K PŘÍLOZE Č. 8 ZÁ-
KONA Č. 100/2001 Sb. 

- č. 2 – doplňující P+R, samostatná příloha (v rozsahu 
textové části a výkresů záměrů na změny v území) 
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ODŮVODNĚNÍ VE VZTAHU K PŘÍLOZE 
Č. 8 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

1. OBSAH KONCEPCE, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA: 

a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sle-a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sle-a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sle-a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sle-
dovaných cílů koncepcedovaných cílů koncepcedovaných cílů koncepcedovaných cílů koncepce    

Nový ÚP Vyšší Brod nebude obsahovat varianty řešení.  

b. b. b. b. mmmmíruíruíruíru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné , v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné , v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné , v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné 
činnosti, a to činnosti, a to činnosti, a to činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, buď vzhledem k jejich umístění, povaze, buď vzhledem k jejich umístění, povaze, buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska poža-velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska poža-velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska poža-velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska poža-
davků na přírodní zdrojedavků na přírodní zdrojedavků na přírodní zdrojedavků na přírodní zdroje    

Podrobnost územního plánu Vyšší Brod je dána jeho 
měřítkem, což je 1:5000 a dále § 43 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon“). Územní plán je v prvé řadě 
koncepčním materiálem a jeho náplní není řešit kon-
krétní stavby a zařízení, ale vymezovat plochy a kori-
dory pro jejich umístění. Úkolem ÚP bude zejména: 
� komplexně řešit celé správní území města 
� navrhnout nové zastavitelné plochy pro bydlení, 

podnikání, rekreaci a další funkce v souladu se 
všemi urbanistickými zásadami a prioritami územ-
ního plánování v návaznosti na zastavěné nebo již 
v dnešním ÚP vymezené zastavitelné plochy 

� upřesnit NR-R ÚSES dle z AZÚR 
� stanovit základní prostorovou regulaci staveb 

s důrazem na ochranu krajinné rázu, zejména s oh-
ledem na krajinné hodnoty PP Vyšebrodsko (viz 
bod (6)zadání) 

� zajistit ochranu dochovaných hodnot v území, ať 
již přírodních, kulturních nebo sociálních.  

c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepcec. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepcec. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepcec. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce    

ÚP bude zpracována v souladu se strategickými doku-
menty města, které podporují rozvoj cestovního ruchu, 
zejména jeho ekologických forem, dále je plně v souladu 
s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jiho-
českého kraje, je v naprostém souladu s koncepcí opti-
malizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje a 
podporuje obecný trend transformace brownfields na 
nové rozvojové zóny. 

Nový ÚP bude respektovat všechny závazně vymezené 
záměry dle AZÚR ležící ve správním území města Vyšší 
Brod nebo mající k němu přímo vazbu. Jedná se o: 
� velmi malý hraniční přesah záměru SR22 (rozšíření 

LA Lipno Kramolín) 

� vymezení a upřesnění NBK 174 v nové trasy 
� vymezení a upřesnění nově vloženého RBC 4065 

do výše zmíněného NBK 
� vymezené územní rezervy pro LAPV L/C Větší Vlta-

vice na Větší Vltavici  
d. význam koncepce pro začlenění požadavků na d. význam koncepce pro začlenění požadavků na d. význam koncepce pro začlenění požadavků na d. význam koncepce pro začlenění požadavků na 
ochranu životního prostředí a veřejochranu životního prostředí a veřejochranu životního prostředí a veřejochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s né zdraví, zejména s né zdraví, zejména s né zdraví, zejména s 
ohledem na podporu udržitelného rozvojeohledem na podporu udržitelného rozvojeohledem na podporu udržitelného rozvojeohledem na podporu udržitelného rozvoje    

Zadání neobsahuje požadavky na záměry, které by měly 
mít vliv na uplatnění požadavky na VVURÚ. 

Nový ÚP Vyššího Brodu bude zpracována v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování definovanými v § 18 a 
§ 19 stavebního zákona. Jedním z cílů územního pláno-
vání je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrž-
nost společenství obyvatel území a taktéž ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hod-
noty území. Dále jedním z úkolů územního plánování je 
prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, ri-
zika s ohledem například na veřejné zdraví, životní pro-
středí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou in-
frastrukturu a na její hospodárné využívání. Nový ÚP 
Vyššího Brodu by tak s ohledem na zajištění souladu 
s cíli a úkoly územního plánování měla obsahovat poža-
davky na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, 
zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje ob-
sahovat, tj. měly by být včleněny do jeho výrokové části.  

e. vliv koncepe. vliv koncepe. vliv koncepe. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území ce na udržitelný rozvoj dotčeného území ce na udržitelný rozvoj dotčeného území ce na udržitelný rozvoj dotčeného území 
(včetně sociálně(včetně sociálně(včetně sociálně(včetně sociálně----ekonomických aspektů)ekonomických aspektů)ekonomických aspektů)ekonomických aspektů)    

Zadání neobsahuje požadavky na záměry, které by měly 
mít vliv na uplatnění požadavky na VVURÚ 

Jak je uvedeno v předchozím bodě, jedním z cílů územ-
ního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmí-
nek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský roz-
voj a pro soudržnost společenství obyvatel území a tak-
též ve veřejném zájmu chránit a rozvíjí přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území. Nový ÚP Vyššího Brodu tak 
pro zajištění souladu s cíli územního plánování musí 
tento cíl plně respektovat. Stanovené koncepce územ-
ního plánu Vyššího Brodu, zejména základní koncepce 
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, ur-
banistická koncepce včetně vymezení zastavitelných 



Zadání ÚP Vyšší Brod – NÁVRH 

8 | S t r a n a  

 

ploch, ploch přestavby a systému sídlení zeleně a kon-
cepce uspořádání krajiny budou tomuto cíli podřízeny, 
tzn. rozvojem území obce a jeho prostorovým uspořá-
dání a taktéž využíváním krajiny by nemělo docházet 
k ohrožení udržitelného rozvoje území. Tento cíl by měl 
být zachován nebo naopak dále rozvíjen, neboť nový ÚP 
Vyššího Brodu by měl v souladu s cíli územního pláno-
vání hodnoty přírodní, kulturní a civilizační v území dále 
rozvíjet. 

f. problémy životního f. problémy životního f. problémy životního f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které prostředí a veřejného zdraví, které prostředí a veřejného zdraví, které prostředí a veřejného zdraví, které 
jsou závažné pro koncepcijsou závažné pro koncepcijsou závažné pro koncepcijsou závažné pro koncepci    

Územně analytické podkladyÚzemně analytické podkladyÚzemně analytické podkladyÚzemně analytické podklady obcí ve správním území 
ORP Český Krumlov definovaly, na str. 119-120 v rámci 
„aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 06/2015“ tyto 
problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci, 
které se promítají do měněného území ÚP Vyšší Brod: 

• A.1 přetíženost obce dopravou – vzhledem k tomu, 
že obchvat města (D49/2 dle ZÚR z roku 2011) i pře-
ložka silnice na HP Studánky mimo náměstí (záměr 
D47 dle ZÚR 2011) byly vyřazeny z AZÚR, nemá 
nový ÚP ambici (ani možnost) tento problém přímo 
řešit. Již nyní ale byla provedena dílčí opatření (roz-
šíření silnice II/163) na vjezdu do Vyššího Brodu od 
východu.    

• A.3 nedostatečné parametry (šířkové a směrové 
uspořádání) komunikací – již průběžně řešeno, 

bude vloženo do textové části ÚP, viz bod (11) to-
hoto zadání. 

• A.4 kolize osobní a veřejné dopravy – bude řešeno 
průběžným zlepšováním parametrů, zejména šířko-
vých, stávajících komunikací, viz předchozí bod. 

• A.5 nepřehledná křižovatka, vzhledem k vypuštění 
obchvatů na II/161 a II/163 musí být křižovatka 
těchto silnic II. třídy na náměstí ve Vyšším Brodu 
zachována, její parametry jdou jen mírně zlepšovat 
a to technickými opatřeními svojí podrobností pod 
úrovní ÚP.    

• A.6 Absence parkovacích ploch – řešeno tímto za-
dáním, v rámci doplňujících P+R bylo vytipováno 
několik lokalit pro parkovací plochy menšího roz-
sahu, byla volena koncepce více menších parkova-
cích ploch před jedním velkým centrálním parkoviš-
těm. 

• A.7 Absence (potřeba) cyklostezky – řešeno, ulo-
ženo v zadání jako úkol pro návrh, vytipováno 
v rámci doplňujících P+R (záměr Z65), viz bod (12) 
zadání. 

• A.8 Absence (potřeba) chodníku, zejména kolem 
tržnic – bude řešeno obecným pokynem zlepšovat 
nedostatečné šířkové parametry stávajících komu-
nikací, viz bod (11) zadání. 

• A.11 Špatná dopravní obslužnost veřejnou dopra-
vou – nelze řešit přímo jen nástroji jednoho ÚP, 
nicméně ve vazbě na probíhající změny ÚP Loučo-
vice a uvažované rozšíření železniční stanice Lou-
čovice a protažení železnice formou ŠED až do 
černé v Pošumaví je zde předpoklad vyšší intenzity 
železničního spojení.    

• A.12 Překračování omezené rychlosti (ohrožování 
chodců) – nelze řešit nástroji ÚP, jen represí, příp. 
technickými opatřeními pod úrovní podrobnosti ÚP. 

• Úrovňové křížení se železničními tratěmi – návrh na 
oba obchvaty silnic II/161 a II/163 byl ze ZÚR JČK 
vypuštěn, problém nelze řešit jen na úrovni ÚP 
Vyššího Brodu.  

• B.1 Existence černých skládek – nelze řešit nástroji 
územního plánování. 

• B.3 Hlučný provoz dopravy – nelze nyní řešit ná-
stroji územního plánování na úrovni ÚP Vyššího 
Brodu, návrh na oba obchvaty mimo zastavěné 
území města byl vypuštěn z AZÚR. 

• B.5 Problémy se smogem (zejména v zimním ob-
dobí inverze) – nelze řešit přímo nástroji územního 
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plánování, bude vložen pokyn ve znění „novou vý-
stavbu vybavovat převážně takovými zdroji tepla, 
které nezvyšují zatížení ovzduší ve městě a podpo-
rovat změnu systému vytápění ve stávajících objekt 
od spalování tuhých paliv směrem k plynofikaci, vy-
užití zkapalněného zemního plynu nebo tepelných 
čerpadel či spalování pelet či štěpků“, viz bod (13) 
zadání. 

• B.6 Problémy s imisemi – viz předchozí, imise 
z tranzitní automobilové dopravy nyní, po vypuštění 
obchvatů, nelze řešit nástroji ÚP jen na úrovni 
územního plánu Vyššího Brodu, imise ze stacionár-
ních zdrojů znečištění budou řešeny výše uvede-
ným pokynem. 

• C.2 Stárnutí populace – návrh ÚP byl měl vymezit 
dostatek ploch pro podnikání (v CR i v jiných obo-
rech, vč. lehkého průmyslu), které by měly po napl-
nění vytvořit nová pracovní místa a tyto nové pra-
covní příležitosti přivedou především aktivní obyva-
tele ochotné stěhovat se za prací, tedy především 
mladší ročníky, s potřebnou znalostí cizích jazyků i 
specifických odborností, což lze předpokládat 
zejména u mladších ročníků populace.  

• C.3 Problematické soužití obyvatel (Asiaté v pane-
láku) – nelze řešit nástroji ÚP, naopak, prioritou 
územního plánování je zamezovat vzniku nežá-
doucí segregace určitých skupin obyvatel. 

• C.4 Nedostatek pracovních příležitostí(zrušeno 
SAPELLI dveře, léčebna, Lesy ČR) – nový ÚP přímo 
směřuje k vytvoření nových pracovních příležitostí 
v primárním (lesnictví, zemědělství), v sekundárním 
(zpracovatelský průmysl, stavebnictví) i terciálním 
sektoru (zde zejména v oblasti cestovního ruchu a 
s ním spojených a CR navázaných služeb) vytvoře-
ním vhodných a dostatečně dimenzovaných no-
vých rozvojových ploch pro všechny tyto druhy 
podnikání. 

• C.5 Nedostatečná bezpečnost obyvatel (zrušeno 
obvodní oddělení 2013, nyní jen služebna PČR) – 
nelze řešit nástroji ÚP. 

• C.6 Nedostatečná péče o seniory a zdravotně posti-
žené (dům s pečovatelskou službou je nedostaču-
jící) – uloženo řešit v návrhu nového ÚP, viz bod 
(14) zadání. 

• C.8 Přítomnost sociálně nepřizpůsobivých občanů 
(občasně) – nelze řešit nástroji ÚP. 

• D.1 Přítomnost nevzhledných průmyslových areálů 
(bývalá léčebna Hrudkov, původní rekreační areál 

Myslivna, bývalé ředitelství statků Těchoraz) – na-
vrhnout v rámci návrhu ÚP revitalizaci těchto are-
álů, viz bod (5) tohoto zadání. 

• D.2 Přítomnost nevzhledných zemědělských areálů 
(opuštěné statky a extenzivně využívané statky 
Dolní Drkolná, Lachovice, starý Hrudkov) – navrh-
nout v rámci návrhu ÚP revitalizaci těchto areálů, 
viz bod (5) tohoto zadání. 

• D.3 Nevhodná forma zástavby (Asiaté - přístavby 
náměstí) – bude řešeno vhodnými nástroji ÚP 
v etapě návrhu ÚP, tj. stanovení přiměřeně po-
drobné prostorové regulace staveb, viz bod (6) za-
dání. 

• D.10 Nevhodné stavební zásahy do objektů 
(zejména na náměstí) – bude řešeno jednak poža-
davkem v rámci stanovené urbanistické koncepce 
(viz bod (7) zadání) spolu s požadavkem, aby archi-
tektonickou část projektové dokumentace mohl 
zpracovávat jen autorizovaný architekt. 

• D.11 Chátrání nevyužívaných objektů a souborů 
(objekt pivovaru)– viz požadavek na revitalizaci 
chátrajících průmyslových a zemědělských objektů, 
bod (5) tohoto zadání. 

• D.12 Negativní vlivy fotovoltaických elektráren na 
krajinný ráz – zapovědět umísťování nových FTE 
v souladu s požadavkem AZÚR, bod 58., odd. 1., 
písm. r., viz bod (21) zadání. 

• E.1 Přítomnost brownfields – je vložen závazný po-
kyn k řešení, tj. jejich revitalizaci, viz ust. (5) zadání. 

• E.3 Přírodní, kulturní nebo technické limity omezu-
jící rozvoj obce (regulativy v okolí kláštera (přede-
vším pro dolní část náměstí a Zahradní ulici (pane-
láky) – bude řešeno stanovením prostorové regu-
lace vč. max. výšky zástavby v NP a % zastavění bu-
dovami a min. % požadovaných zelených ploch na 
daném pozemku, viz bod (6) zadání. 

• F.1 Absence nebo špatná dostupnost základního 
občanského vybavení (zejména v oblasti zdravot-
nictví) – v návrhu bude vymezena nová zastavitelná 
plocha s touto funkcí nebo plocha přestavby (viz 
bod (16) zadání). 

• F.2 Špatný stav či nedostatek mobiliáře v obci Dět-
ské hřiště – rozšíření a víceúčelové hřiště, viz bod 
(17) zadání. 

• F.4 Nekvalitní zázemí pro cestující veřejnou dopra-
vou (autobusové zastávky) – jde nad rámec po-
drobnosti obsahu ÚP, zadání ukládá obecně vyme-
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zit dostatečné plochy pro možné rozšíření stávají-
cích komunikací, kde bude možné příp. zastávky au-
tobusů umístit. 

• F.9 Vysoký podíl využití neobnovitelných zdrojů 
energie (1/3 města, problém především v dolní 
části náměstí) – je řešeno obecně formulovaným 
pokynem, viz bod (13) výrokové části zadání, s oh-
ledem na urbanistické a architektonické hodnoty 
Vyššího Brodu nelze obecně doporučit využití solár-
ních panelů nebo větrných elektráren. 

• G.1 Plovoucí vory na Vltavě (bary) – nelze omezo-
vat nástroji územního plánování. 

• G.2 Prostituce - zákaz provozování na území obce 
Dolní Dvořiště způsobil přesun a koncentraci – 
nelze omezovat nástroji územního plánování. 

• G.3 Vietnamské tržnice – jsou určeny k prověření, 
nikoliv ale automaticky k návrhu, nové plochy ob-
čanské vybavenosti podél silnice II/161 v prostoru 
mezi sídlem Studánky a státní hranicí (viz bod (8) 
výrokové části zadání).  

• R.1 Území ekologických rizik (skládka Bolechy, Bo-
lechy II., Studánky, Čertova Stěna) – v rámci kon-
cepce krajiny bude v návrhu prověřena možnost re-
vitalizace uvedených skládek, viz bod (22) zadání.  

• R.2 Poddolovaná území – bude vymezeno v rámci 
Koordinačního výkresu a nebude na něj primárně 
navrhována žádná výstavba (viz bod (23) zadání). 

• Ohrožení povodněmi, vymezeno záplavové území 
vodního toku Vltava – bude respektováno, bude vy-
mezeno v rámci Koordinačního výkresu a nebude 
na něj primárně navrhována žádná výstavba kromě 
zvlášť odůvodněných případů, viz ust. 26 APÚR, viz 
bod (24) výrokové části zadání. 
 

Pro potřeby zadání nového územního plánu Vyšší Brod 
byly provedeny pořizovatelem ve spolupráci s externím 
architektem (Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA) do-
plňující P+R, na jejichž výsledky je tímto zadáním odka-
zováno a které jsou samostatnou přílohou č. 2 tohoto 
zadání. 

g. význam koncepce pro implementaci požadavků vy-g. význam koncepce pro implementaci požadavků vy-g. význam koncepce pro implementaci požadavků vy-g. význam koncepce pro implementaci požadavků vy-
plývajících z právních předpisů Evropského společen-plývajících z právních předpisů Evropského společen-plývajících z právních předpisů Evropského společen-plývajících z právních předpisů Evropského společen-
ství týkajících se životního prostředí a ství týkajících se životního prostředí a ství týkajících se životního prostředí a ství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví veřejného zdraví veřejného zdraví veřejného zdraví 
(např. plány a programy v oblasti odpadového hospo-(např. plány a programy v oblasti odpadového hospo-(např. plány a programy v oblasti odpadového hospo-(např. plány a programy v oblasti odpadového hospo-
dářství nebo ochrany vod).dářství nebo ochrany vod).dářství nebo ochrany vod).dářství nebo ochrany vod).    

Nový ÚP Vyššího Brodu nebude obsahovat podstatné 
změny koncepci uspořádání krajiny oproti stávajícímu 

územnímu plánu obce. Řešení koncepce veřejné in-
frastruktury, v níž bude řešena dopravní a technická in-
frastruktura obou lokalit (např. odkanalizování území, 
zásobování vodou, nakládání s odpady) musí zohlednit 
platné právní předpisy České republiky. Tímto respekto-
váním je tak zajištěno zohlednění právních předpisů Ev-
ropského společenství týkajících se životního prostředí 
a veřejného zdraví implementovaných do právních před-
pisů České republiky. Nad rámec běžné praxe bude na-
víc v případě potřeby do výkresové části dokumentace 
doplněna vlajka Evropské unie, příp. i další požadované 
symboly. 

 
2. CHARAKTERISTIKA VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A CHARAKTERISTIKA 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA: 

a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost 
vlivuvlivuvlivuvlivu    

Nový ÚP Vyššího Brodu je zpracován na neurčitou dobu, 
může však být v budoucnu měněn s ohledem na stav 
území. Vliv územního plánu Vyššího Brodu na životní 
prostředí a veřejné zdraví tak není časově ohraničen. 

b. kumulativní a synergickou povahu vlivub. kumulativní a synergickou povahu vlivub. kumulativní a synergickou povahu vlivub. kumulativní a synergickou povahu vlivu    

S ohledem na fázi zadání nového územního plánu 
Vyššího Brodu, kdy je známo konkrétní vymezení ploch 
a koridorů a kdy jsou k dispozici požadavky k prověření 
ve velké podrobnosti jejich obsahu, lze jednoznačně ur-
čit, že realizace záměrů v konkrétně vymezených plo-
chách a koridorech nepřinese kumulativní a synergické 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Opětovné 
zhodnocení možných kumulativních a synergických 
jevů tak bude provedeno ve fázi návrhu územního plánu 
Vyššího Brodu podle ustanovení § 50 SZ. 

Nový ÚP Vyššího Brodu z 1. aktualizace Zásad územ-
ního rozvoje Jihočeského kraje přebírá tyto již výše uve-
dené záměry:  

� velmi malý hraniční přesah záměru SR22 (rozšíření 
LA Lipno Kramolín) 

� vymezení a upřesnění NBK 174 v nové trasy 
� vymezení a upřesnění nově vloženého RBC 4065 

do výše zmíněného NBK 
� vymezené územní rezervy pro LAPV L/C Větší Vlta-

vice na Větší Vltavici 
Všechny tyto záměry již byly vyhodnoceny, a s kladným 
výsledkem, v rámci hodnocení vlivů AZÚR na udržitelný 
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rozvoj území a nebyly u nich hodnotitelem (společnost 
EIA servis, s.r.o., oprávněný hodnotitel RNDr. Vojtěch 
Vyhnálek, CSc.) konstatovány žádné kumulativní 
a/nebo synergické vlivy na životní prostředí. Stejně tak 
byly všechny výše uvedené záměry hodnoceny i z hle-
diska dopadů na EVL a PO soustavy NATURA 2000. 
Opět byl vyloučen významně negativní vliv.      

c. přeshraniční povahu vlivuc. přeshraniční povahu vlivuc. přeshraniční povahu vlivuc. přeshraniční povahu vlivu 

Záměry obsažení v návrhu ÚP Vyšší Brod ani samotný 
návrh územního plánu nebude mít přeshraniční vliv. Za-
dání nepředpokládá vymezování konkrétních záměrů 
přímo nebo v bezprostředním sousedství státní hranice. 

d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající 
z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, 
při haváriích)při haváriích)při haváriích)při haváriích)    

Nový ÚP Vyššího Brodu bude zpracován v souladu 
s úkoly územního plánování definovanými v § 19 sta-
vebního zákona. Jedním z těchto úkolů je vytvářet v 
území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich dů-
sledků. Pro zajištění splnění tohoto úkolu bude Nový ÚP 
Vyššího Brodu mj. obsahovat stanovení podmínek 
ochrany před povodněmi, protierozní opatření, a další 
opatřená související se zmírňováním rizik pro životní 
prostředí a pro veřejné zdraví obyvatel.  

e. závažnost a e. závažnost a e. závažnost a e. závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by rozsah vlivu (počet obyvatel, který by rozsah vlivu (počet obyvatel, který by rozsah vlivu (počet obyvatel, který by 
mohl být pravděpodobně zasažen)mohl být pravděpodobně zasažen)mohl být pravděpodobně zasažen)mohl být pravděpodobně zasažen)    

Zadání neobsahuje požadavky na záměry, které by měly 
mít vliv na uplatnění požadavky na VVURÚ 

Nový ÚP nebude vymezovat záměry, které by mohly mít 
negativní vliv na obyvatele řešeného území. Jak z výše 
uvedeného vyplývá, snahou tohoto územního plánu je 
nastavit takové podmínky v území, které povedou k za-
chování, případně zlepšení stavu území, jak pro trvale 
bydlící, tak i pro rekreanty. 

Zadání neobsahuje požadavky na záměry, které by měly 
mít vliv na uplatnění požadavky na VVURÚ. 

f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být 
zasažena, s ohledem na:zasažena, s ohledem na:zasažena, s ohledem na:zasažena, s ohledem na:    

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dě-i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dě-i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dě-i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dě-
dictví,dictví,dictví,dictví,    

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,    

iii. překročení iii. překročení iii. překročení iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo norem kvality životního prostředí nebo norem kvality životního prostředí nebo norem kvality životního prostředí nebo 
mezních hodnot,mezních hodnot,mezních hodnot,mezních hodnot,    

iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání.iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání.iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání.iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání. 

Ad i.Ad i.Ad i.Ad i. 

NP ani biosférické rezervace nezasahují do správního 
území Města Vyšší Brod, do správního území obce zasa-
huje Přírodní park Vyšebrodsko a ÚSES všech úrovní. V 
řešeném území se nevyskytuje území  NP, CHKO, 
MZCHU, biosférické rezervace, plochy Ramsarské 
úmluvy. Okrajově do správního území zasahuje NPR Čer-
tova stěna – Luč a stejnojmenná lokalita soustavy NA-
TURA, jde ale o plochy velmi daleko od jakékoliv i poten-
ciálně uvažované budoucí zástavby. Je zde koryto Vltavy 
jako VKP ze zákona.  

Ve správním území je NNKP cisterciácký klášter Vyšší 
Brod, městská památková zóna Vyšší Brod, nemovité kul-
turní památky a archeologické naleziště. Do správního 
území též zasahuje navržená krajinná památková zóna 
Rožmbersko.   

ÚP bude vymezovat zastavitelné plochy mimo tato 
území.  

Ad ii.Ad ii.Ad ii.Ad ii. Obec Vyšší Brod má 2533 obyvatel (k 1.1.2014), vý-
měra správního území obce je 69,76 km2, hustota obyva-
tel dosahuje hodnoty 36,31 obyv./km2. Město Vyšší Brod 
se nenachází v rozvojové ose ani oblasti, ale zato se na-
chází ve specifické oblasti Šumava a to jako vůbec nej-
východněji položená obec v rámci této specifické oblasti. 
Z 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje pro tuto osu, oblast vyplývají následující zásady pro 
územně plánovací činnost: 

- podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů 
ochrany přírody a zájmů na rozvoj socioekonomic-
kých aktivit a na rozvoj sportovního a rekreačního 
využívání oblasti, např. podpora rozvoje cykloste-
zek, běžeckých tras, in-line tras, záměru zoologic-
kého programu na Šumavě, apod., 

- stanovit podmínky pro citlivé a přijatelné využití re-
kreačního potenciálu oblasti s ohledem na nejcen-
nější území s ochranou přírody, 

- podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostup-
nosti území, a to vzhledem ke specifickým podmín-
kám území, i formou rozvoje ekologické železniční 
dopravy, např. lehké železnice, zejména v rámci 
projektu Šumavských elektrických drah, 
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- vzhledem ke specifickým podmínkám tohoto pří-
hraničního území vytvořit podmínky pro zkvalitnění 
přeshraničních vazeb, a to zejména v oblasti turis-
tického a cestovního ruchu, vytvořením dostatečně 
husté sítě hraničních přechodů, ale také např. 
umožněním propojení rekreačních středisek, apod., 

- situovat hlavní póly a střediska socioekonomického 
a hospodářského rozvoje zejména v rámci rozvo-
jové osy Severojižní - Pasovské a do dalších středi-
sek osídlení a do středisek cestovního ruchu, do 
ostatních částí území situovat zejména rozvoj spor-
tovně rekreačních aktivit s ohledem na socioekono-
mické potřeby rozvoje kraje a s ohledem na přírodní 
hodnoty území.  

 

Z hlediska postavení obce v sídelní struktuře se jedná o 
město, které lze charakterizovat jako centrum regionu, 
které plní funkci spádového centra z hlediska nabídky 
služeb, občanské vybavenosti, z části i nadřazené, a za-
městnání. Z hlediska vývoje počtu obyvatel dochází od 
roku 2008 k postupnému mírnému úbytku počtu obyva-
tel (v roce 2008 měl Vyšší Brod2676 obyvatel, v roce 
2014 již jen2533 obyvatel, úbytek tedy činní 143 obyva-
tel). Tento negativní trend by bylo nanejvýše žádoucí 
zvrátit tak, aby nedocházelo k vylidňování venkovských a 
marginálních oblastí. Do budoucna představuje Město 
Vyšší Brod zajímavý potenciál z hlediska CR, coby ná-
stupní brány na Šumavu a Lipensko od vývodu, kdy 
zvláště po vybudování dálnice D3/R3 a napojení na ra-
kouskou dálnici může význam této „vstupní“ brány radi-
kálně narůst. Pozitivní je, že trend úbytku počtu obyvatel 
se v posledních letech (2011-2014) výrazně zpomalil. 
Mezi roky 2011-2012 došlo dokonce k mírnému nárůstu 
počtu obyvatel. 
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Ad iii.Ad iii.Ad iii.Ad iii. Správní území Města Vyšší Brod se podle územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností ne-
nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V řeše-
ném území se nachází potenciální staré ekologická zá-
těže (skládka Bolechy, Bolechy II., Studánky, Čertova 
Stěna), skládky (viz výše), nenachází se zde odkaliště, ani 
objekt s umístěnými nebezpečnými látkami skupiny A 
nebo B, ani spalovna. Ve správním území města jsou vy-
mezeny a existují plochy výroby a skladování nebo země-
dělské výroby mající možný negativní vliv na své okolí. 
V zadání ale není uplatněn žádný požadavek na vymezení 
nebo rozšíření skládky, spalovny, odkaliště, objektu 
s umístěnými nebezpečnými látkami skupiny A nebo B, 
spalovny. Zadání připouští v návrhu vymezení ploch vý-
roby a skladování nebo zemědělské výroby mající poten-
ciálně negativní vliv na své okolí, ale musí být stanoveno 
pásmo hygienické ochrany na vlastním pozemku inves-
tora. Zadání zapovídá návrhy zařízení a objektů, které by 
mohly mít potenciálně negativní vliv na životní prostředí, 
překročení norem kvality životního prostředí nebo mez-
ních hodnot (viz bod (18) výrokové části zadání). 

Ad iv.Ad iv.Ad iv.Ad iv. Ve správním území obce se vyskytují půdy různé 
třídy ochrany. Půdní fond je ve správním území Města 
Vyšší Brod v převážné míře zemědělsky využíván, cca 2/3 
jsou využívány jako orná půda, zbývající část jako trvalý 
travní porost. Převažují nicméně PUPFL. VVVV    rámci nově rámci nově rámci nově rámci nově 
navržených zastavitelných ploch bude postupováno navržených zastavitelných ploch bude postupováno navržených zastavitelných ploch bude postupováno navržených zastavitelných ploch bude postupováno 
přesně dle ust. § 4 zákona o ochraně ZPF.  přesně dle ust. § 4 zákona o ochraně ZPF.  přesně dle ust. § 4 zákona o ochraně ZPF.  přesně dle ust. § 4 zákona o ochraně ZPF.   
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g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem 
ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní 
úrovni.úrovni.úrovni.úrovni.    

NP, CHKO, KPZ, biosférické rezervaci ani plochy 
Ramsarské úmluvy nezasahují do správního území 
města. 

V řešeném území se vyskytuje  NATURA2000 a velmi 
okrajově NPR Čertova stěna. Do řešeného území rovněž 
zasahuje navržená KPZ Rožmbersko. 

 
3. PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS POSOUZENÍ KONCEPCE VE 

VZTAHU K POSOUZENÍ JINÝCH KONCEPCÍ ZPRACO-

VÁVANÝCH NA ODLIŠNÝCH ÚROVNÍCH V TÉŽE OB-

LASTI. 

Nový ÚP Vyššího Brodu bude respektovat strategický 
plán / vizi Města Vyšší Brod. Nový ÚP Vyššího Brodu bude 
plně respektovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na 
území Jihočeského kraje, koncepci optimalizace do-
pravní sítě na území Jihočeského kraje. 

Strategický plán Strategický plán Strategický plán Strategický plán Města Vyšší BrodMěsta Vyšší BrodMěsta Vyšší BrodMěsta Vyšší Brod 

Město Vyšší Brod nemá v současné době zpracován stra-
tegický plán Města Vyšší Brod.  

Rozvoj vodovodů a kanalizací na území Jihočeského Rozvoj vodovodů a kanalizací na území Jihočeského Rozvoj vodovodů a kanalizací na území Jihočeského Rozvoj vodovodů a kanalizací na území Jihočeského 
krkrkrkrajeajeajeaje 

Z rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského Z rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského Z rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského Z rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského 
kraje vyplývá řešení následujících cílů:kraje vyplývá řešení následujících cílů:kraje vyplývá řešení následujících cílů:kraje vyplývá řešení následujících cílů:    

V městě Vyšší Brod je uvažováno s dostavbou kanali-
zační sítě. Na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod 
města Vyšší Brod bude napojena místní část Těchoraz. S 
ohledem na stav a stáří části kanalizační sítě se doporu-
čuje její postupná obnova. 

Osada Martínkov: stávající technologie čištění odpadních 
vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé 
sledované období do roku 2020. 

Nový ÚP Vyššího Brodu bude řešení uvedených cílů dle 
krajské koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací na území 
Jihočeského kraje s ohledem na podrobnost náležející 
územnímu plánu (§ 43 odst. 3 stavebního zákona) ze-
vrubně prověřovat. 

Koncepci optimalizace dopravní sítě na území Koncepci optimalizace dopravní sítě na území Koncepci optimalizace dopravní sítě na území Koncepci optimalizace dopravní sítě na území Jihočes-Jihočes-Jihočes-Jihočes-
kého krajekého krajekého krajekého kraje    

Z koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočes-Z koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočes-Z koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočes-Z koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočes-
kého kraje vyplývá řešení následujících cílů:kého kraje vyplývá řešení následujících cílů:kého kraje vyplývá řešení následujících cílů:kého kraje vyplývá řešení následujících cílů:    

Po vypuštění obchvatů na silnicích II/161 a II/163 nevy-
plývá z koncepce optimalizace dopravní sítě na území Ji-
hočeského kraje pro návrh ÚP žádný konkrétní úkol ani 
cíl. 
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1111.A.A.A.A    Vymezení a základní charakteristiky řešeného územíVymezení a základní charakteristiky řešeného územíVymezení a základní charakteristiky řešeného územíVymezení a základní charakteristiky řešeného území    

Město Vyšší Brod se nachází v Jihočeském kraji, přibližně 27 km jižně od města Český Krumlov. 
Z hlediska správního členění spadá město Vyšší Brod pod ORP Český Krumlov a okres Český Krumlov. 
Město se skládá z 8 částí (Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, 

Těchoraz, Vyšší Brod) a nachází se na 7 katastrálních území (Bolechy, Dolní Drkolná, Herbertov, Hrudkov, 
Studánky u Vyššího Brodu, Svatomírov, Vyšší Brod) o celkové výměře 6 975 ha. 

 Celkový počet obyvatel je 2 546 (k 31. 12. 2012) s průměrným věkem 39,7 let, což přibližně odpovídá 
průměrnému věku obyvatelstva ČR. 
    
 

1.1.1.1.BBBB    Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivitaDemografie, vzdělanost, ekonomická aktivitaDemografie, vzdělanost, ekonomická aktivitaDemografie, vzdělanost, ekonomická aktivita    
    
1.1.1.1.BBBB.1.1.1.1    Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo podle věku ––––    2011201120112011    

 
 

VěkVěkVěkVěk    0 0 0 0 ––––    19191919    20 20 20 20 ----    29292929    30303030    ----    39393939    40404040    ––––    49494949    50505050    ----    59595959    60606060    ----    69696969    70 70 70 70 ----    79797979    80808080    a vícea vícea vícea více    nezjištěnonezjištěnonezjištěnonezjištěno    

Počet obyv. 541 338 381 323 376 290 132 59 7 

 
VěkVěkVěkVěk    Počet obyv.Počet obyv.Počet obyv.Počet obyv.    Zastoupení v %Zastoupení v %Zastoupení v %Zastoupení v %    

0 – 19 541 22,11 
20 – 39 719 29,38 
40 – 59 699 28,57 
60 a více 481 19,66 
nezjištěno 7 0,29 

 
Vysoký počet předproduktivní a produktivní generace je dobrým indikátorem pro sociální stabilitu a prosperitu 
sídla. Stav demografie je výrazně pozitivnější než u většiny sídel obdobné velikosti v ČR. 

 
 
 

1.1.1.1.BBBB....2222    Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo podle stupně vzdělání ––––    2012012012011111    
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VzděláníVzděláníVzděláníVzdělání    Počet obyv.Počet obyv.Počet obyv.Počet obyv.    
bez vzdělání 17 
základní vč. neukončeného 458 
střední vč. vyučení (bez maturity) 746 
úplné střední s maturitou 490 
nástavbové studium 50 
vyšší odborné vzdělání 21 
vysokoškolské 135 

 
Oblast disponuje velmi malým počtem vysokoškolsky vzdělaných odborníků, stejně tak s vyšším odborným. 
Z těchto skupin se však často profilují odborníci středních a vyšších manažerských pozic, potřebných pro 
odborné řízení a znalosti u větších zaměstnavatelů, kteří zde převážně chybí. Je zde vysoký podíl vyučených, 
kde se však předpokládají slabší znalosti z hlediska řízení menších firem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1.BBBB....3333    ObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvo    podle ekonomické aktivity podle ekonomické aktivity podle ekonomické aktivity podle ekonomické aktivity ––––    2012012012011111    
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Ekonomická aktivitaEkonomická aktivitaEkonomická aktivitaEkonomická aktivita    Počet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatel    
zaměstnaní (vč. prac. studentů, prac. důchodců a žen na mateřské) 1008 
nezaměstnaní 173 
neaktivní (žáci, studenti, učni, nepracující důchodci) 1097 
nezjištěná ekonomická aktivita 169 

 
Nezaměstnanost oblasti je poměrně malá, silnou vazbu poptávky zde tvoří sousední Rakousko.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1.B.B.B.B.4444    Obyvatelstvo podle Obyvatelstvo podle Obyvatelstvo podle Obyvatelstvo podle odvětví zaměstnáníodvětví zaměstnáníodvětví zaměstnáníodvětví zaměstnání    ––––    2011201120112011    
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OdvětvíOdvětvíOdvětvíOdvětví    Počet obyv.Počet obyv.Počet obyv.Počet obyv.    
zemědělství, lesnictví, rybářství 66 
průmysl 193 
stavebnictví 69 
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 113 
doprava a skladování 63 
ubytování, stravování a pohostinství 91 
informační a komunikační činnosti 6 
peněžnictví a pojišťovnictví 17 
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti  
a administrativní a podpůrné činnosti 

50 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 62 
vzdělávání 46 
zdravotní a sociální péče 53 
nezjištěno 131 

 
Z hlediska průmyslu jde především o zaměstnání v sousedních oblastech, zejména Rakousku. Lesnictví hraje 
důležitou roli v oblasti, vysoký podíl je ve službách obchodu, opět díky vazbě na Rakousko. 
 
 
1111.B..B..B..B.5555    Obyvatelstvo podle dojížďky do zaměstnání a škol Obyvatelstvo podle dojížďky do zaměstnání a škol Obyvatelstvo podle dojížďky do zaměstnání a škol Obyvatelstvo podle dojížďky do zaměstnání a škol ----    2011201120112011    
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VyjíždějícíVyjíždějícíVyjíždějícíVyjíždějící    Počet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatel    
vyjíždějící do zaměstnání 414 

z toho 

v rámci obce 150 
do jiné obce okresu 111 
do jiného okresu kraje 42 
do jiného kraje 5 
do zahraničí 106 

vyjíždějící do škol 163 

z toho 
v rámci obce 38 
mimo obec 125 

 
Převažuje vysoký podíl lidí, kteří jezdí z Vyššího Brodu za prací. Zejména do sousedního Rakouska. Počet 
obyvatel, kteří pracují v obci, je relativně malý, tvoří třetinu obyvatel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1.B.B.B.B.6666    Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel vPorovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel vPorovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel vPorovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel ve městě Vyšší Brode městě Vyšší Brode městě Vyšší Brode městě Vyšší Brod    
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RokRokRokRok    1869186918691869    1880188018801880    1890189018901890    1900190019001900    1910191019101910    1921192119211921    1930193019301930    1950195019501950    1961196119611961    1970197019701970    1980198019801980    1991199119911991    2001200120012001    2011201120112011    

Počet domů 486 522 532 536 547 562 605 447 328 342 368 454 503 572 

 
Počet domů nabírá po poválečném útlumu dynamiku (od r. 1961) a do nyní je vytrvale rostoucí. Lze však 
předpokládat, že se nárůst počtu domů zpomalí, dnes zde existuje vysoké procento prázdných objektů. 
 

 
 

RokRokRokRok    1869186918691869    1880188018801880    1890189018901890    1900190019001900    1910191019101910    1921192119211921    1930193019301930    1950195019501950    1961196119611961    1970197019701970    1980198019801980    1991199119911991    2001200120012001    2011201120112011    

Počet obyv. 3864 4017 4047 3937 4071 4003 4601 2194 2201 2356 2595 2606 2561 2447 

 
Počet obyvatel měl do roku 1980 setrvale klesající tendenci. Tento trend se dá mírně překlopit, nebude však 
dynamický. Výrazný pokles v poválečných letech souvisí s vysídlením Němců, z tohoto exogenního šoku se 
obec nikdy nevzpamatovala. 
 
1.B.1.B.1.B.1.B.7777    Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel ve městobyvatel ve městobyvatel ve městobyvatel ve městechechechech    Vyšší BrodVyšší BrodVyšší BrodVyšší Brod    a Český Krumlova Český Krumlova Český Krumlova Český Krumlov    
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RokRokRokRok    1869186918691869    1880188018801880    1890189018901890    1900190019001900    1910191019101910    1921192119211921    1930193019301930    1950195019501950    1961196119611961    1970197019701970    1980198019801980    1991199119911991    2001200120012001    2011201120112011    
Vyšší Brod 486 522 532 536 547 562 605 447 328 342 368 454 503 572 

Český Krumlov 757 782 819 823 859 882 1138 1346 1345 1378 1515 1736 1772 1912 

 
Český Krumlov jako středisko správní celé oblasti má o něco lepší potenciál růstu než Vyšší Brod a to i 
díky jeho unikátnímu historickému dědictví a hodnotě nemovitostí. 
 

 
 

RokRokRokRok    1869186918691869    1880188018801880    1890189018901890    1900190019001900    1910191019101910    1921192119211921    1930193019301930    1950195019501950    1961196119611961    1970197019701970    1980198019801980    1991199119911991    2001200120012001    2011201120112011    
Vyšší Brod 3864 4017 4047 3937 4071 4003 4601 2194 2201 2356 2595 2606 2561 2447 

Český Krumlov 7071 8106 8903 9412 9485 9078 9709 8441 9294 10430 13776 14108 14443 13361 

 
Obě obce mají v současné době patrné demografické poklesy odrážející celospolečenský stav populace. U 
českého Krumlova jsou poklesy výraznější, Vyšší Brod má díky vysokému potenciálu mladé generace mnohem 
lepší podmínky. 
 

1.1.1.1.CCCC    Urbanistická kompoziceUrbanistická kompoziceUrbanistická kompoziceUrbanistická kompozice    
    
1.1.1.1.CCCC....1111        Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Dolní DrkolnáDolní DrkolnáDolní DrkolnáDolní Drkolná    
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Sídlo má charakter satelitu samostatně stojících obdélných objektů, nízkopodlažních, uspořádaných 
do uliční řady. Jedná se o novodobou urbanistickou kompozici, doplněnou většími hmotami solitérně umístěných 
objektů hospodářského využití.  

 
 

1.1.1.1.CCCC....2222    Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla DolníDolníDolníDolní    JíloviceJíloviceJíloviceJílovice    
Původní radiála o štítových orientacích s obdélnými nízkopodlažními objekty. V severní části dostavba 

nízkopodlažního objektu obdélného půdorysu. Velký podíl obklopující kompoziční zeleně, která uzavírá 
záhumenní partie. 

 
 

1.1.1.1.CCCC....3333        Urbanistická komUrbanistická komUrbanistická komUrbanistická kompozice sídla pozice sídla pozice sídla pozice sídla HerbertovHerbertovHerbertovHerbertov    
Solitérní uspořádání převážně dvorcových jednopodlažních usedlostí větších objemů s obklopující 

vysokou zelení. 
 
 
1.1.1.1.CCCC....4444    Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla HrudkovHrudkovHrudkovHrudkov    

Velká návesní obdélná partie, zčásti zarostlá náletovými dřevinami, severní fronta s absentující 
zástavbou, tedy neukončená. Obklopující zástavba bez jednotící urbanistické koncepce, převažují solitérní 
stavby menších objemů, jihovýchodní cíp s původním charakterem zástavby obdélných staveb a štítových 
orientací. 

Samostatné enklávy stojící mimo sídlo tvořeny jak dvorcovou usedlostí velkých objemů, tak solitérně 
uspořádanými stavbami přízemních objektů, posazených na uliční řadu. 
 
 
1.1.1.1.CCCC....5555    Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla LachoviceLachoviceLachoviceLachovice    

Sídlo kompozičně rozděleno na tři celky. První je organicky umístěnou zástavbou převážně mírně 
obdélných půdorysů s velkými parcelami, druhá je pravidelně umístěnou zástavbou na šachovnicové parcelaci, 
opět bez hospodářského zázemí, třetí enkláva je pouze hospodářská s nízkopodlažními objekty velkých 
objemů, výrazně protáhlými a se samostatně stojícím hospodářským dvorem. 

 
 

1.1.1.1.CCCC....6666    Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla StudánkyStudánkyStudánkyStudánky    
Typický charakter pohorské ulicové vsi s rozmanitou strukturou stavebních objektů. Převažuje okapové 

uspořádání jedno a dvoupodlažních obdélných objektů, tvořící zpravidla nespojitou uliční čáru. Dostavby 
solitérních či řadových domů, respektující obdélné kompozice a okapové orientace.  

V jihovýchodním cípu soubor nízkopodlažních solitérních objektů s výrazně protáhlými půdorysy a 
umístěných v pravidelném ortogonálním rastru. 

 
 

1.1.1.1.CCCC....7777    Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla TěchorazTěchorazTěchorazTěchoraz    
Samostatně umístěné kompozice velkých nízkopodlažních dvorcových usedlostí s převážně 

obklopujícími plochami luk. 
 
 
 
 

1.1.1.1.CCCC....8888    Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Urbanistická kompozice sídla Vyšší BrodVyšší BrodVyšší BrodVyšší Brod    
Původní ulicová kompozice s čočkově formovaným náměstím a striktně danou okapovou orientací 

převážně dvoupodlažních objektů se plošně rozrostla západním a východním směrem, kde tvoří šachovnicové 
uspořádání převážně solitérně umístěné zástavby rodinných domů. 
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Samostatnou dominantou velkých objemů, uspořádaných do dvorce je severní expozice klášterního 
areálu. 

Druhou samostatnou enklávou je na straně východní průmyslový areál s obdélnými objekty, které jsou 
posazeny na vrstevnici. Areál je doplněn uliční řadou nízkopodlažních samostatně stojících objektů pro bydlení. 

V severovýchodní části oblasti je třetí enkláva, která je charakterem sídlištním se středněpodlažními 
objekty určenými pro bydlení. Jedná se o typ řádkové zástavby převážně panelových domů. 
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2222    Hodnoty územíHodnoty územíHodnoty územíHodnoty území    

    
2222.A.A.A.A    Přírodní hodnotyPřírodní hodnotyPřírodní hodnotyPřírodní hodnoty    
 

• H1H1H1H1 Významný pohledový horizont prostorově odděluje 2 celky zástavby 

• H2H2H2H2 Údolní niva Menší Vltavice 

• H3H3H3H3 Významný pohledový horizont s dálkovými pohledy do kopcovité krajiny 

• H4H4H4H4 Významný pohledový horizont s dálkovými pohledy na sídlo Vyšší Brod 

• H5H5H5H5 Pohledově exponovaný příměstský lesík 

• H6H6H6H6 Pohledově exponovaný příměstský lesík 

• H7H7H7H7 Významný pohledový horizont s dálkovými pohledy do kopcovité krajiny, jasně patrné zbytky osídlení 

• H8H8H8H8 Část údolní nivy se strmými srázy řeky Vltavy 

• H9H9H9H9 Údolní niva potoka Větší Vltavice 

• H10H10H10H10 Významný pohledový horizont s dálkovými pohledy do kopcovité krajiny 

• H11H11H11H11 Údolní niva Hodslavského potoka s rozptýlenými samotami 

• H12H12H12H12 Lokalita s cennými rostlinnými druhy 

• H13H13H13H13 Studánecký rybník se svými břehovými partiemi 

• H14H14H14H14 Lokalita s pestrou krajinnou skladbou rostlin a živočichů, místo se zajímavými kompozičními výhledy 

• H15H15H15H15 Údolní niva říčky Bystrá 

• H16H16H16H16 Významný pohledový horizont s dálkovými pohledy do kopcovité krajiny 

 
 

2222.B.B.B.B    Kulturní hodnotyKulturní hodnotyKulturní hodnotyKulturní hodnoty    
 

• H17H17H17H17 Dvorcový statek 

• H18H18H18H18 Historické jádro Vyššího Brodu 

• H19H19H19H19    Kompozice architektonicky zajímavých staveb 

• H20H20H20H20 Návesní partie sídla Hrudkov 

• H21H21H21H21 Kompozičně zajímavý jez přes řeku Vltavu 

• H22H22H22H22 Dvorcový statek 

• H23H23H23H23 Kompozičně a historicky zajímavý most přes řeku Vltavu 

• H24H24H24H24 Dvorcový statek 

• H25H25H25H25 Kompoziční dominanta kláštera Vyšší Brod 

• H26H26H26H26 Podzemní štola Lipenské přehrady 

• H27H27H27H27 Zbytky původní zástavby historické vesnice 

• H28H28H28H28    Dvorcový statek  

 
Hodnoty označené indexy budou ochráněny v navazující územně plánovací dokumentaci. 
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3333    Problémy a Problémy a Problémy a Problémy a záměryzáměryzáměryzáměry    v územív územív územív území    
 

3333.A.A.A.A    Problémy kProblémy kProblémy kProblémy k    řešenířešenířešenířešení    
 

V problémovém výkresu jsou konkrétně vymezeny tyto problematické lokality: 

• P1P1P1P1 Záměr zástavby v kolizi s pohledovými horizonty, znovu prověřit, , znovu prověřit, , znovu prověřit, , znovu prověřit, stanovit podmínku územní studiestanovit podmínku územní studiestanovit podmínku územní studiestanovit podmínku územní studie, , , , 

vymezena plocha Z60vymezena plocha Z60vymezena plocha Z60vymezena plocha Z60 

• P2P2P2P2 Záměr zástavby je příliš výškově exponován, dopravně obtížně napojitelný, umístěn ve značně 

svažitém sklonu 

• P3P3P3P3 Nebezpečné křížení komunikací 

• P4P4P4P4 Záměr zástavby v kolizi s pohledovými horizonty, , , , prověřit možnost změny na veřejnou zeleňprověřit možnost změny na veřejnou zeleňprověřit možnost změny na veřejnou zeleňprověřit možnost změny na veřejnou zeleň 

• P5P5P5P5 Chátrající a nevyužitý areál 

• P6P6P6P6 Nebezpečné křížení komunikací 

• P7P7P7P7 Chátrající a nevyužitý areál 

• P8P8P8P8 Záměr obchvatu - neodůvodnitelný zásah do vlastnických práv, destrukce kulturních a přírodních 

hodnot 

• P9P9P9P9 Chátrající a nevyužitý areál 

• P10P10P10P10 Chátrající a nevyužitý areál 

• P11P11P11P11 Záměr zástavby obtížně přístupný a v kolizi s pohledovými horizonty 

• P12P12P12P12 Záměr zástavby v kolizi s ochranou krajinných hodnot 

• P13P13P13P13 Potřeba jasně definované funkční transformace 

• P14P14P14P14    Chátrající a nevyužitý areál 

• P15P15P15P15    Nebezpečné křížení komunikací 

• P24P24P24P24 Vyšší Brod, rozvojová plocha pro bydlení – prověřit, I. třída ochrany ZPF, v kolizi s vymezenou 

přírodní hodnotou H1H1H1H1, , , , prověřit možnost změny na veřejnou zeleňprověřit možnost změny na veřejnou zeleňprověřit možnost změny na veřejnou zeleňprověřit možnost změny na veřejnou zeleň    

• P26P26P26P26 Herbertov, rozvojová plocha pro bydlení – příliš velký plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné 

krajiny, neodůvodnitelné z hlediska poptávky po bydlení a stávajícího chátrajícího stavebního fondu, 

přesto prověřit, redukovat rozsah na velikost původního sídla, podmínit předchozím vybudováním přesto prověřit, redukovat rozsah na velikost původního sídla, podmínit předchozím vybudováním přesto prověřit, redukovat rozsah na velikost původního sídla, podmínit předchozím vybudováním přesto prověřit, redukovat rozsah na velikost původního sídla, podmínit předchozím vybudováním 

skskskskupinové ČOV a zajištění zásobování pitnou vodou coby tzv. výstupními limitami, vložit i jako etapizaci, upinové ČOV a zajištění zásobování pitnou vodou coby tzv. výstupními limitami, vložit i jako etapizaci, upinové ČOV a zajištění zásobování pitnou vodou coby tzv. výstupními limitami, vložit i jako etapizaci, upinové ČOV a zajištění zásobování pitnou vodou coby tzv. výstupními limitami, vložit i jako etapizaci, 

příp. podmínit pořízením územní studie,příp. podmínit pořízením územní studie,příp. podmínit pořízením územní studie,příp. podmínit pořízením územní studie,     

• P30P30P30P30 Studánky, rozvojová plocha pro bydlení – v kolizi s vymezenou přírodní hodnotou H14H14H14H14, prověřit, , prověřit, , prověřit, , prověřit, 

redukovat roredukovat roredukovat roredukovat rozsah, navázat hranici zastavitelných ploch na vnější hranici Z26 a P11zsah, navázat hranici zastavitelných ploch na vnější hranici Z26 a P11zsah, navázat hranici zastavitelných ploch na vnější hranici Z26 a P11zsah, navázat hranici zastavitelných ploch na vnější hranici Z26 a P11    

• P44 Vyšší Brod, parkoviště „Před Klášterem“P44 Vyšší Brod, parkoviště „Před Klášterem“P44 Vyšší Brod, parkoviště „Před Klášterem“P44 Vyšší Brod, parkoviště „Před Klášterem“    ––––    vymezena plocha Z75vymezena plocha Z75vymezena plocha Z75vymezena plocha Z75    

• P45 Vyšší Brod, parkoviště pohraniční stráže, čp. 33 a veřejná zeleňP45 Vyšší Brod, parkoviště pohraniční stráže, čp. 33 a veřejná zeleňP45 Vyšší Brod, parkoviště pohraniční stráže, čp. 33 a veřejná zeleňP45 Vyšší Brod, parkoviště pohraniční stráže, čp. 33 a veřejná zeleň    ––––    vymezena plocha Z76vymezena plocha Z76vymezena plocha Z76vymezena plocha Z76    

• P46 Vyšší Brod, změnit na P46 Vyšší Brod, změnit na P46 Vyšší Brod, změnit na P46 Vyšší Brod, změnit na občanskou vybavenost „U Polikliniky“občanskou vybavenost „U Polikliniky“občanskou vybavenost „U Polikliniky“občanskou vybavenost „U Polikliniky“    ––––    vymezena plocha Z77vymezena plocha Z77vymezena plocha Z77vymezena plocha Z77    

• P47 Vyšší Brod, parkoviště „U Garáží“ P47 Vyšší Brod, parkoviště „U Garáží“ P47 Vyšší Brod, parkoviště „U Garáží“ P47 Vyšší Brod, parkoviště „U Garáží“ ––––    vymezena plocha Z78vymezena plocha Z78vymezena plocha Z78vymezena plocha Z78    

    

Problematické záměry vzešlé zProblematické záměry vzešlé zProblematické záměry vzešlé zProblematické záměry vzešlé z    pracovních mappracovních mappracovních mappracovních map – zakreslené návrhy od obyvatel, které byly posouzeny jako 

problematické a nedoporučované 

• P16P16P16P16    Bolechy, rozvojová plocha pro bydlení – v kolizi s údolní nivou Bolešského potoka     

• P17P17P17P17 Bolechy, rozvojová plocha pro rekreaci - v kolizi s depresní nivou potoka, sídlo má statut opuštěné 

osady, nejsou vytvořené odpovídající podmínky pro přístup, zajištění vybaveností, apod.    

• P18P18P18P18 Lopatné, rozvojová plocha pro bydlení – v kolizi s OP VVN 110 kV    
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• P19P19P19P19 Studánky, rozvojová plocha pro bydlení - v kolizi s údolní nivou Studáneckého potoka, výrazně 

proniká do volné krajiny bez vazeb na sídlo    

• P20P20P20P20 Studánky, rozvojová plocha pro podnikání - zasahuje výrazně do volné krajiny bez vazeb na sídlo, 

příliš vzdálené od sídla, neexistence adekvátního dopravního napojení    

• P21P21P21P21 Studánky, rozvojová plocha pro podnikání - zasahuje výrazně do volné krajiny bez vazeb na sídlo, 

příliš vzdálené od sídla, existuje již řada dalších ploch pro podnikání v návaznosti na silnici II. třídy    

• P22P22P22P22 Studánky, rozvojová plocha pro bydlení - zasahuje výrazně do volné krajiny a k horizontu    

• P23P23P23P23 Studánky, rozvojová plocha pro bydlení - v kolizi s údolní nivou říčky Bystrá, proniká do volné 

krajiny bez vazeb na sídlo    

• P25P25P25P25 Herbertov, rozvojová plocha pro rekreaci – v kolizi s vymezenou přírodní hodnotou H7H7H7H7    

• P26P26P26P26 Herbertov, rozvojová plocha pro bydlení – příliš velký plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné 

krajiny, neodůvodnitelné z hlediska poptávky po bydlení a stávajícího chátrajícího stavebního fondu    

• P27P27P27P27 Těchoraz, rozvojová plocha pro bydlení – příliš velký plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné 

krajiny    

• P28P28P28P28 Vyšší Brod, rozvojová plocha pro bydlení – v kolizi s vymezenou přírodní hodnotou H4H4H4H4, příliš velký 

plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné krajiny    

• P29P29P29P29 Studánky, rozvojová plocha pro bydlení - v kolizi s údolní nivou říčky Bystrá, proniká do volné 

krajiny    

• P31P31P31P31 Studánky, rozvojová plocha pro podnikání – v kolizi s údolní nivou potoka, výrazně zasahuje do 

volné krajiny    

• P32P32P32P32 Dolní Drkolná, rozvojová plocha pro bydlení – v kolizi s BP VTL plynovodu, výrazně zasahuje do 

volné krajiny    

• P33P33P33P33 Dolní Drkolná, rozvojová plocha pro rekreaci - výrazně proniká do volné krajiny    

• P34P34P34P34 Dolní Drkolná, rozvojová plocha pro podnikání - výrazně proniká do volné krajiny bez vazeb na sídlo    

• P35P35P35P35 Vyšší Brod, rozvojová plocha pro rekreaci – příliš velký plošný rozsah, zasahuje do lesních ploch, 

vystupuje výrazně do volné krajiny    

• P36P36P36P36 Vyšší Brod, rozvojová plocha pro rekreaci - příliš velký plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné 

krajiny, výrazně svažitý pozemek    

• P37P37P37P37 Těchoraz, rozvojová plocha pro podnikání – příliš velký plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné 

krajiny    

• P38P38P38P38 Vyšší Brod, rozvojová plocha pro bydlení – příliš velký plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné 

krajiny bez vazeb na sídlo    

• P39P39P39P39 Hrudkov, rozvojová plocha pro rekreaci – příliš velký plošný rozsah, vystupuje výrazně do volné 

krajiny, plošně neodůvodnitelný rozsah zástavby    

• P40P40P40P40 Vyšší Brod, rozvojová plocha pro rekreaci – vystupuje výrazně do volné krajiny, bez vazeb na sídlo, 

již vymezena plocha Z45Z45Z45Z45    

• P41P41P41P41 Herbertov, rozvojová plocha pro bydlení - zasahuje výrazně do volné krajiny bez vazeb na sídlo    

• P42P42P42P42 Těchoraz, rozvojová plocha pro bydlení – v kolizi s OP lesa 

• P4P4P4P43333 Kyselov, rozvojová plocha pro bydlení – v kolizi s OP VVN 110 kV 
 

Modře jsou dopsány doporučení pracovní komise Modře jsou dopsány doporučení pracovní komise Modře jsou dopsány doporučení pracovní komise Modře jsou dopsány doporučení pracovní komise složené ze starosty, místostarostky, určeného zastupitele, složené ze starosty, místostarostky, určeného zastupitele, složené ze starosty, místostarostky, určeného zastupitele, složené ze starosty, místostarostky, určeného zastupitele, 
vybraných členů zastupitelstva, pořizovatele a vedoucího stavebního úřadu.vybraných členů zastupitelstva, pořizovatele a vedoucího stavebního úřadu.vybraných členů zastupitelstva, pořizovatele a vedoucího stavebního úřadu.vybraných členů zastupitelstva, pořizovatele a vedoucího stavebního úřadu.    
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3333....BBBB    Záměry na provedení změn v územíZáměry na provedení změn v územíZáměry na provedení změn v územíZáměry na provedení změn v území    
    

Předané návrhy pořizovateli dne 19. 5. 2015, které byly podané oficiální žádostí:Předané návrhy pořizovateli dne 19. 5. 2015, které byly podané oficiální žádostí:Předané návrhy pořizovateli dne 19. 5. 2015, které byly podané oficiální žádostí:Předané návrhy pořizovateli dne 19. 5. 2015, které byly podané oficiální žádostí:    

(Nedoporučované návrhy jsou zakresleny v problémovém výkrese jako problematické záměry.) 

Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

1111    
(8)(8)(8)(8)    

Josef Hanák, 
Věra Hanáková 

Hrudkov 762/6 

Zahrada, 
zahradní 
chatka, 
rekreace 

Doporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladné, zahrnuto do vymezené 
plochy rekreace ZZZZ74747474. Dořešit parkování.Dořešit parkování.Dořešit parkování.Dořešit parkování. 

2a2a2a2a    

Ing. René 
Mraček 

Hrudkov 

9/7, 9/8 

RD 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno projektantemprojektantemprojektantemprojektantem, příliš velký 
rozsah zastavěných záhumenních partií za 
sídlem, bude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno v    návrhu návrhu návrhu návrhu 
vvvv    návaznosti na Z9 a Z10, návaznosti na Z9 a Z10, návaznosti na Z9 a Z10, návaznosti na Z9 a Z10, stanovit stanovit stanovit stanovit 
podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím 
vybudováním TI (ČOV, zdroj vody).vybudováním TI (ČOV, zdroj vody).vybudováním TI (ČOV, zdroj vody).vybudováním TI (ČOV, zdroj vody).     

2b2b2b2b    76/1 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno    projektantemprojektantemprojektantemprojektantem, výrazně 
proniká do volné krajiny, bude nicméně bude nicméně bude nicméně bude nicméně 
prověřeno vprověřeno vprověřeno vprověřeno v    návrhu vnávrhu vnávrhu vnávrhu v    návaznosti na Z9 a návaznosti na Z9 a návaznosti na Z9 a návaznosti na Z9 a 
Z10, stanovit podmínku ÚS, podmínit Z10, stanovit podmínku ÚS, podmínit Z10, stanovit podmínku ÚS, podmínit Z10, stanovit podmínku ÚS, podmínit 
předchozím předchozím předchozím předchozím vybudováním TI (ČOV, zdroj vybudováním TI (ČOV, zdroj vybudováním TI (ČOV, zdroj vybudováním TI (ČOV, zdroj 
vody).vody).vody).vody). 

3333    

Ing. Martin 
Honetschläger, 
Jana 
Honetschläger 

Studánky u 
Vyššího 
Brodu 

368/3, 
374/4 

RD 
NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje do ploch lesa a 
vystupuje výrazně do volné krajiny, 
k horizontu.    

4a4a4a4a    
(33k)(33k)(33k)(33k)    

Stanislav 
Pavelec 

Studánky u 
Vyššího 
Brodu 

6/1, 6/2, 
6/3, 6/8, 
9/1 

Bytová 
výstavba a 
podnikání 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje výrazně do volné 
krajiny a k horizontu, který je pohledově 
dominantní. 
Na parc. č. 6/2Na parc. č. 6/2Na parc. č. 6/2Na parc. č. 6/2 vymezena plocha podnikání 
Z69Z69Z69Z69    za podmínky zachování koridoru 
potočních niv na severu a na jihu.    

4b4b4b4b    
261/1, 
262/2 

Bytová 
výstavba 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje výrazně do volné 
krajiny, k horizontu, který je pohledově 
dominantní, zcela mimo urbanistickou 
koncepci a principy trvalé udržitelnosti 
rozvoje zástavby a demografické potřeby 
obce.    

4c4c4c4c    
2465/1, 
2473/1, 
2819/2 

Bytová 
výstavba a 
podnikání 

Lze Lze Lze Lze doporučit doporučit doporučit doporučit zčástizčástizčástizčásti, na části parc. č. 
2473/1 přimykající se k silnici vymezena 
plocha podnikání Z52Z52Z52Z52. Nicméně pracovní Nicméně pracovní Nicméně pracovní Nicméně pracovní 
skupinou požadováno vyřadit celé plochy skupinou požadováno vyřadit celé plochy skupinou požadováno vyřadit celé plochy skupinou požadováno vyřadit celé plochy 
Z50, Z51, Z52.Z50, Z51, Z52.Z50, Z51, Z52.Z50, Z51, Z52. 

4d4d4d4d    Herbertov 668/1 
Bydlení a 
rekreace 

DDDDoporučenooporučenooporučenooporučeno, vymezena plocha rekreace 
Z25Z25Z25Z25. Pracovní skupina požaduje prověřit, 
redukovat rozsah na velikost původního 
sídla, podmínit předchozím vybudováním 
skupinové ČOV a zajištění zásobování 
pitnou vodou coby tzv. výstupními limitami, 
vložit i jako etapizaci, příp. podmínit 
pořízením územní studie, viz P26. 
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Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

5555    Josef Toth 
Studánky u 
Vyššího 
Brodu 

2771/1 RD 
NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje výrazně do volné 
krajiny.    

6666    
DESERT EAGLE 
TRADE s.r.o., 
Oksana Chalaya 

Studánky u 
Vyššího 
Brodu 

3145/1, 
3145/3, 
1310/6 

Obytná 
zástavba 

– 
rozšíření 
zázemí RD 

DoporučenoDoporučenoDoporučenoDoporučeno, vymezena plocha bydlení Z25Z25Z25Z25. 

7777    
Pham Dinh 
Khuong, Nguyen 
Thi Thanh Minh 

Studánky u 
Vyššího 
Brodu 

457/1, 
457/3, 
457/4, 
457/5 

Bydlení a 
podnikání 

Lze Lze Lze Lze doporučit doporučit doporučit doporučit zčástizčástizčástizčásti a to podél 
komunikace v pásu cca 40 metrů a doplnit 
tak urbanistikou koncepci ulicové zástavby 
- vymezena plocha smíšená obytná Z28Z28Z28Z28. 
Prověřit i možnost čistě obytné plochy.Prověřit i možnost čistě obytné plochy.Prověřit i možnost čistě obytné plochy.Prověřit i možnost čistě obytné plochy. 

8888    
(1)(1)(1)(1)    

Josef a Věra 
Hanákovi 

Hrudkov 762/6 

Zahrada, 
zahradní 
domek, 

rekreace 

Doporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladné, zahrnuto do vymezené 
plochy rekreace ZZZZ74747474. 

9999    
(25)(25)(25)(25)    

Alena Tomková Vyšší Brod 998/1 
Soukromá 

zeleň 
DoporučenoDoporučenoDoporučenoDoporučeno, vymezena plocha zeleně Z54Z54Z54Z54. 

10101010    
(30)(30)(30)(30)    

Mgr. Petr 
Kubovský 

Vyšší Brod 1028/21 

Rekreační 
RD + 

umožnit 
přístupovo
u cestu na 
vedlejší 
pozemek 
1028/22  

Doporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladné, zahrnuto do vymezené 
plochy bydlení ZZZZ16161616. Cestu bude připouštět 
regulativ plochy bydlení. 

11 11 11 11 
(4, (4, (4, (4, 
33m)33m)33m)33m)    

Stanislav 
Pavelec 

Studánky u 
Vyššího 
Brodu 

2473/1, 
2489 

Podnikání 

Lze Lze Lze Lze doporučit doporučit doporučit doporučit zčástizčástizčástizčásti, na části parc. č. 
2473/1 přimykající se k silnici vymezena 
plocha podnikání, pracovní skupina nicméně pracovní skupina nicméně pracovní skupina nicméně pracovní skupina nicméně 
požaduje vypustit všechny 3 lokality Z50, požaduje vypustit všechny 3 lokality Z50, požaduje vypustit všechny 3 lokality Z50, požaduje vypustit všechny 3 lokality Z50, 
Z51 a Z52.Z51 a Z52.Z51 a Z52.Z51 a Z52. 

12121212    Jana Thabor Herbertov 
223/3, 
224/4 

Bydlení 
NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, výrazně proniká do volné 
krajiny.    

13131313    
Pavelec s.r.o., 
Ing. Miloš 
Pavelec 

Hrudkov 

827/16, 
827/24, 
784, 

1822/1, 
1822/4, 
827/31, 
827/32, 
151, 160, 
161, 162, 
163, 170 

Smíšená 
plocha 

bydlení a 
podnikání 

DoporučenoDoporučenoDoporučenoDoporučeno, pokud bydlení nebude 
převažovat - vymezena plocha smíšená 
obytná Z27Z27Z27Z27. 

14141414    
Ing. Roman 
Urbanec, Ph.D. 

Hrudkov 7/4 RD 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, příliš velký rozsah 
zastavěných záhumenních partií za sídlem, 
bude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno v    návrhu návrhu návrhu návrhu 
vvvv    návaznosti na Z9 a Z10, stanovit návaznosti na Z9 a Z10, stanovit návaznosti na Z9 a Z10, stanovit návaznosti na Z9 a Z10, stanovit 
podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím 
vybudováním TI (ČOV, vybudováním TI (ČOV, vybudováním TI (ČOV, vybudováním TI (ČOV, zdroj vody), viz 2b.zdroj vody), viz 2b.zdroj vody), viz 2b.zdroj vody), viz 2b. 
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Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

15151515    
Ing. Miloš 
Pavelec 

Herbertov 
4/36, 

4/34, 4/4, 
233/1, 6 

Sport a 
rekreace 

Doporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladné, zahrnuto do vymezené 
plochy rekreace ZZZZ29292929, skautské tábořiště.skautské tábořiště.skautské tábořiště.skautské tábořiště. 

16161616    
Ing. Miloš 
Pavelec 

Herbertov 4/23 
Podnikání, 
výroba, 
sklady 

DoporučenoDoporučenoDoporučenoDoporučeno, vymezena plocha výroby    Z53Z53Z53Z53. 

17171717    

MVDr. Pavel 
Honetschläger, 
Petr 
Honetschläger 

Vyšší Brod 1715/12 
Stavební 
pozemek 

Doporučeno projektantemDoporučeno projektantemDoporučeno projektantemDoporučeno projektantem, vymezena plocha 
bydlení Z24Z24Z24Z24. Pracovní skupina Pracovní skupina Pracovní skupina Pracovní skupina 
nedoporučuje, špička, p.p.č. 1715nedoporučuje, špička, p.p.č. 1715nedoporučuje, špička, p.p.č. 1715nedoporučuje, špička, p.p.č. 1715////12, 12, 12, 12, 
zůstane jako veřejná zeleň a zůstane jako veřejná zeleň a zůstane jako veřejná zeleň a zůstane jako veřejná zeleň a komunikace, komunikace, komunikace, komunikace, 
zbylá část, p.p.č. 1715zbylá část, p.p.č. 1715zbylá část, p.p.č. 1715zbylá část, p.p.č. 1715/11 /11 /11 /11 a sousední a sousední a sousední a sousední 
pozemky, může být řešena jako plocha pro pozemky, může být řešena jako plocha pro pozemky, může být řešena jako plocha pro pozemky, může být řešena jako plocha pro 
bydlení.bydlení.bydlení.bydlení.  

18181818    
Ing. David 
Hruda, Iveta 
Hrudová 

Bolechy 1701/3 
Bydlení 
nebo 

rekreace 
DoporučenoDoporučenoDoporučenoDoporučeno, vymezena plocha bydlení Z3Z3Z3Z3. 

19191919    
BARABA CZ, 
s.r.o., Petr 
Procházka 

Hrudkov 

1074/1, 
1074/4, 
1074/5, 
1091 

Smíšená 
obytná 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje výrazně do volné 
krajiny bez vazeb na sídlo, pracovní pracovní pracovní pracovní 
skupina doporučuje prověřit jako lokalitu skupina doporučuje prověřit jako lokalitu skupina doporučuje prověřit jako lokalitu skupina doporučuje prověřit jako lokalitu 
pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, 
zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na 
hrázi), předepsat etapizaci, pouze hrázi), předepsat etapizaci, pouze hrázi), předepsat etapizaci, pouze hrázi), předepsat etapizaci, pouze 
rozvolněná zástavba rozvolněná zástavba rozvolněná zástavba rozvolněná zástavba ––––    vymezena plocha vymezena plocha vymezena plocha vymezena plocha 
Z73.Z73.Z73.Z73. 

20202020    
(35)(35)(35)(35)    

BIO TOP s.r.o., 
Václav Lattner 

Herbertov 54/2 
Sport a 
rekreace 

DDDDoporučenooporučenooporučenooporučeno,,,, vymezena plocha rekreace 
Z65Z65Z65Z65, pracovní skupina požaduje možnost pracovní skupina požaduje možnost pracovní skupina požaduje možnost pracovní skupina požaduje možnost 
prověřit realizace hřiště, prověřit realizace hřiště, prověřit realizace hřiště, prověřit realizace hřiště, cyklostezky, cyklostezky, cyklostezky, cyklostezky, 
vvvv    souladu ssouladu ssouladu ssouladu s    podmínkami pro NRBK dle podmínkami pro NRBK dle podmínkami pro NRBK dle podmínkami pro NRBK dle 
AZÚRAZÚRAZÚRAZÚR. 

21212121    Václav Lattner Herbertov 48/2 
Sport a 
rekreace 

DDDDoporučenooporučenooporučenooporučeno, vymezena plocha rekreace 
Z65Z65Z65Z65, pracovní skupina požaduje možnost pracovní skupina požaduje možnost pracovní skupina požaduje možnost pracovní skupina požaduje možnost 
prověřit realizace hřiště, cyklostezky, prověřit realizace hřiště, cyklostezky, prověřit realizace hřiště, cyklostezky, prověřit realizace hřiště, cyklostezky, 
vvvv    souladu ssouladu ssouladu ssouladu s    podmínkami pro NRBK podmínkami pro NRBK podmínkami pro NRBK podmínkami pro NRBK dle dle dle dle 
AZÚRAZÚRAZÚRAZÚR. 

22222222    
František 
Maurer 

Studánky u 
Vyššího 
Brodu 

261/5 RD 

Lze doporučitLze doporučitLze doporučitLze doporučit, malý plošný rozsah, 
navazuje na již existující zástavbu - 
vymezena plocha bydlení Z26Z26Z26Z26, dále 
pracovní skupina doporučuje změnit plochy pracovní skupina doporučuje změnit plochy pracovní skupina doporučuje změnit plochy pracovní skupina doporučuje změnit plochy 
„„„„zemědělské činnostizemědělské činnostizemědělské činnostizemědělské činnosti“, “, “, “, lokalita 18 dle lokalita 18 dle lokalita 18 dle lokalita 18 dle 
stávající ÚP, na plochy pro smíšené stávající ÚP, na plochy pro smíšené stávající ÚP, na plochy pro smíšené stávající ÚP, na plochy pro smíšené 
bydlení.bydlení.bydlení.bydlení.   

23232323    

ATSČ – 
AUTOMOTOKLU
B AVZO Vyšší 
Brod 

Vyšší Brod 

1200/1, 
1200/3, 
1200/4, 
1203/1, 
1220/1, 
1232/1, 
1717/1 

Motoristick
ý sport 
(enduro-
trial), 

kulturní a 
společensk

é akce 
(koncerty) 

Lze částečně doporučit Lze částečně doporučit Lze částečně doporučit Lze částečně doporučit pro sport a 
rekreaci, pokud nedojde k degradaci 
svahové partie díky erozním plochám. 
Vymezena plocha rekreace Z47Z47Z47Z47. Přesný 
rozsah bude upřesněn v další fázi (Návrh 
ÚP). Pracovní skupina souhlasí sPracovní skupina souhlasí sPracovní skupina souhlasí sPracovní skupina souhlasí s    obecně obecně obecně obecně 
vymezenou plochou pro sport a rekreaci vymezenou plochou pro sport a rekreaci vymezenou plochou pro sport a rekreaci vymezenou plochou pro sport a rekreaci 
dle stávajícího dle stávajícího dle stávajícího dle stávajícího ÚP, ne motocross.ÚP, ne motocross.ÚP, ne motocross.ÚP, ne motocross.  
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Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

24242424    
Petr Šampalík 
a Barbora 
Šampalík Máčel 

Bolechy 2300 
Soukromá 

zeleň 
Lze doporučit,Lze doporučit,Lze doporučit,Lze doporučit, není v rozporu s ochranou 
přírody -    vymezena plocha zeleně Z55Z55Z55Z55. 

25252525    
(9)(9)(9)(9)    

Alena Tomková Vyšší Brod 998/1 Zahrada DoporučenoDoporučenoDoporučenoDoporučeno, vymezena plocha zeleně Z54Z54Z54Z54. 

26a26a26a26a    
(14)(14)(14)(14)    

Ing. Roman 
Urbanec, Ph. D. 

Hrudkov 

7/4 RD 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, příliš velký rozsah 
zastavěných záhumenních partií za sídlem, 
bude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno vbude nicméně prověřeno v    návrhu návrhu návrhu návrhu 
vvvv    návaznosti na Z9 a Z10, stanovit návaznosti na Z9 a Z10, stanovit návaznosti na Z9 a Z10, stanovit návaznosti na Z9 a Z10, stanovit 
podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím podmínku ÚS, podmínit předchozím 
vybudováním TI (ČOV, zdroj vybudováním TI (ČOV, zdroj vybudováním TI (ČOV, zdroj vybudováním TI (ČOV, zdroj vody), viz 2b.vody), viz 2b.vody), viz 2b.vody), viz 2b. 

26b26b26b26b    
9/1, 9/7, 

253 

Zachování 
trvalého 
travního 
porostu 

Lze dLze dLze dLze doporučoporučoporučoporučit částečněit částečněit částečněit částečně, pomůže zamezení 
příliš velkého rozsahu zastavěných 
záhumenních partií za sídlem, bude bude bude bude 
nicméně prověřeno vnicméně prověřeno vnicméně prověřeno vnicméně prověřeno v    návrhu vnávrhu vnávrhu vnávrhu v    návaznosti návaznosti návaznosti návaznosti 
na Z9 a Z10, stanovit podmínku ÚS,na Z9 a Z10, stanovit podmínku ÚS,na Z9 a Z10, stanovit podmínku ÚS,na Z9 a Z10, stanovit podmínku ÚS,    
podmínit předchozím vybudováním TI (ČOV, podmínit předchozím vybudováním TI (ČOV, podmínit předchozím vybudováním TI (ČOV, podmínit předchozím vybudováním TI (ČOV, 
zdroj vody), viz 2b.zdroj vody), viz 2b.zdroj vody), viz 2b.zdroj vody), viz 2b. 

27272727    
BARABA CZ, 
s.r.o., Petr 
Procházka 

Hrudkov 

1074/1, 
1074/4, 
1074/5, 
1091 

Bytová 
výstavba 
(bytové 
domy, 

rezidenční 
bydlení) 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje výrazně do volné 
krajiny bez vazeb na sídlo. Pracovní Pracovní Pracovní Pracovní 
skupina doporučuje prověřit jako lokalitu skupina doporučuje prověřit jako lokalitu skupina doporučuje prověřit jako lokalitu skupina doporučuje prověřit jako lokalitu 
pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, pro rezidenční bydlení, prověřit ÚS, 
zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na zajistit napojení na TI (voda, kanalizace na 
hrázi), předepsat etapizaci, pouze hrázi), předepsat etapizaci, pouze hrázi), předepsat etapizaci, pouze hrázi), předepsat etapizaci, pouze 
rozvolněná zástavba rozvolněná zástavba rozvolněná zástavba rozvolněná zástavba ––––    vymezena plocha vymezena plocha vymezena plocha vymezena plocha 
Z73.Z73.Z73.Z73. 

28282828    Jana Zoufalá Hrudkov 975/1 

RD, 
rekreace, 
vodní 

plocha – 
retenční 
rybníček 

Lze doporučitLze doporučitLze doporučitLze doporučit, vymezena plocha rekreace 
Z48Z48Z48Z48. Nutno řešit problém se SSL (OP lesa, Nutno řešit problém se SSL (OP lesa, Nutno řešit problém se SSL (OP lesa, Nutno řešit problém se SSL (OP lesa, 
bylo projednáváno ve změně ÚP), nutno bylo projednáváno ve změně ÚP), nutno bylo projednáváno ve změně ÚP), nutno bylo projednáváno ve změně ÚP), nutno 
vyřešit odkanalizování.vyřešit odkanalizování.vyřešit odkanalizování.vyřešit odkanalizování. 

29292929    
Stanislav 
Pavelec 

  

V případě 
záměrů 

výstavby 
RD a 

rekreačníc
h staveb 
ustoupit 
od dělení 
parcel na 
podnikatel

skou 
činnost a 
bydlení v 
poměru 
40% a 
60% 

Bude řešeno v další fázi, v rámci 
nastavení regulativů v textové části ÚP. 

30303030    
(10)(10)(10)(10)    

Mgr. Petr 
Kubovský 

Vyšší Brod 1028/1 RD 
Doporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladné, zahrnuto do vymezené 
plochy bydlení ZZZZ16161616. (Cestu bude připouštět 
regulativ plochy bydlení.) 
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Předané návrhy pořizovateli dne Předané návrhy pořizovateli dne Předané návrhy pořizovateli dne Předané návrhy pořizovateli dne 9999. . . . 6666. 2015, které byly podané oficiální žádostí:. 2015, které byly podané oficiální žádostí:. 2015, které byly podané oficiální žádostí:. 2015, které byly podané oficiální žádostí:    

(Nedoporučované návrhy jsou zakresleny v problémovém výkrese jako problematické záměry.) 

Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

31313131    
    

Andrea 
Tothová 

Studánky 
u Vyššího 
Brodu 

129 RD 
Doporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladné, zahrnuto do vymezené 
plochy bydlení Z26Z26Z26Z26. 

32323232    
    

Ing. Roman 
Urbanec, 
Ph. D. 

Vyšší 
Brod 

306/21, 
484/6, 

484/3, 303 

Sportovní 
využití -
střelnice 

Doporučeno Doporučeno Doporučeno Doporučeno pracovní komisípracovní komisípracovní komisípracovní komisí, vymezena 
plocha rekreace Z64 Z64 Z64 Z64 pro sportovní využití 
– střelnice. 

33a33a33a33a    

Stanislav 
Pavelec 

Bolechy 2305/9 
Rekreace – 

zahrádkářské 
kolonie 

Nedoporučeno pracovní komisí, Nedoporučeno pracovní komisí, Nedoporučeno pracovní komisí, Nedoporučeno pracovní komisí, leží 
v nadregionálním biokoridoru, v aktivní 
zóně zápl. území.    

33b33b33b33b    

Dolní 
Drkolná 

930/3 bydlení 
NedoNedoNedoNedoporučeno pracovní komisíporučeno pracovní komisíporučeno pracovní komisíporučeno pracovní komisí, , , , v kolizi s 
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu. 

33c33c33c33c    

1077/1  
(část), 
1077/2, 

1064 část 

rekreace 
Projektantem doporučeno z části, Projektantem doporučeno z části, Projektantem doporučeno z části, Projektantem doporučeno z části, 
vymezena plocha hromadné rekreace Z61Z61Z61Z61.    

33d33d33d33d    

Herbertov 

195/1 bydlení 
Nedoporučeno pracovní komisí, Nedoporučeno pracovní komisí, Nedoporučeno pracovní komisí, Nedoporučeno pracovní komisí, vystupuje 
výrazně do volné krajiny.    

33e33e33e33e    
517/1, 
1056/1 

bydlení    
Doporučeno pracovní komisí zčásti, Doporučeno pracovní komisí zčásti, Doporučeno pracovní komisí zčásti, Doporučeno pracovní komisí zčásti, 
vymezena plocha bydlení Z59Z59Z59Z59.    

33f33f33f33f    
668/1, 
668/6 

rekreace 
Doporučeno pracovní komisí, Doporučeno pracovní komisí, Doporučeno pracovní komisí, Doporučeno pracovní komisí, vymezena 
plocha rekreace Z62Z62Z62Z62 pro individuální 
chatky.    

33g33g33g33g    719 (část) rekreace    
Doporučeno pracovní komisí, Doporučeno pracovní komisí, Doporučeno pracovní komisí, Doporučeno pracovní komisí, vymezena 
plocha rekreace Z63Z63Z63Z63 pro individuální 
chatky.    

33h33h33h33h    

Vyšší 
Brod 

949/7, 
949/6, 
949/1, 
949/8, 
949/3 

Rekreace, 
sportovní 
zázemí 

Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, zahrnuto do 
vymezené plochy rekreace Z45.Z45.Z45.Z45.    

33i33i33i33i    
687, 426/1, 
774/2, 776 

Obchodní zóna, 
možnost 

výstavby prům. 
komplexu s cca 
100 prac. místy 

Projektantem nedoporučeno,Projektantem nedoporučeno,Projektantem nedoporučeno,Projektantem nedoporučeno, zasahuje do 
pohledových horizontů města, v kolizi 
s přírodní hodnotou H4H4H4H4. Pracovní Pracovní Pracovní Pracovní komise komise komise komise 
doporučuje, plocha bude podmíněna územní doporučuje, plocha bude podmíněna územní doporučuje, plocha bude podmíněna územní doporučuje, plocha bude podmíněna územní 
studií studií studií studií ––––    vymezena plocha Z60.vymezena plocha Z60.vymezena plocha Z60.vymezena plocha Z60.    

33j33j33j33j    Herbertov 30/2 Bydlení 
Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, vymezena plocha 
bydlení Z57Z57Z57Z57.    

33k33k33k33k    
(4a)(4a)(4a)(4a)    

Studánky 
u Vyššího 
Brodu 

6/1 
Průmyslová 

zóna, podnikání 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje výrazně do volné 
krajiny a k horizontu, který je pohledově 
dominantní. 

33l33l33l33l    

1431/10, 
1552, 

1542/1, 
1602/3 

Průmyslová 
zóna, podnikání 

– možnost 
výstavby 
bioplynky 

Projektantem doporučeno zčástiProjektantem doporučeno zčástiProjektantem doporučeno zčástiProjektantem doporučeno zčásti, vymezena 
plocha výroby a podnikání Z49Z49Z49Z49 a Z68Z68Z68Z68,,,, 
doplnit doplnit doplnit doplnit podmínku přednostně využívat již podmínku přednostně využívat již podmínku přednostně využívat již podmínku přednostně využívat již 
zastavěné plochy, revitalizace.zastavěné plochy, revitalizace.zastavěné plochy, revitalizace.zastavěné plochy, revitalizace. 
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Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

33m33m33m33m    
(4c, (4c, (4c, (4c, 
11)11)11)11)    

2473/1, 
2489, 
2819/2, 
2465/1 

Obchodní zóna, 
výstavba 
pensionu 

Lze doporučit zčástiLze doporučit zčástiLze doporučit zčástiLze doporučit zčásti, na části parc. č. 
2473/1 přimykající se k silnici vymezena 
plocha podnikání Z52Z52Z52Z52. Nicméně Nicméně Nicméně Nicméně pracovní pracovní pracovní pracovní 
skupinou požadováno vyřadit celé plochy skupinou požadováno vyřadit celé plochy skupinou požadováno vyřadit celé plochy skupinou požadováno vyřadit celé plochy 
Z50, Z51, Z52.Z50, Z51, Z52.Z50, Z51, Z52.Z50, Z51, Z52.    

33n 33n 33n 33n 
(4a)(4a)(4a)(4a)    

6/5, 6/3 
Obchod a 
podnikání 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno, zasahuje výrazně do volné 
krajiny a k horizontu, který je pohledově 
dominantní. 

33o 33o 33o 33o 
(4a)(4a)(4a)(4a)    

6/2 Obchodní zóna 

Projektantem doporučeno Projektantem doporučeno Projektantem doporučeno Projektantem doporučeno za podmínky 
zachování koridoru potočních niv na 
severu a na jihu – vymezena plocha 
podnikání Z69.Z69.Z69.Z69.    

33p 33p 33p 33p 
(4b)(4b)(4b)(4b)    

261/1, 
262/1, 
262/2, 
277/1 

Bydlení 

Projektantem nedoporučeno,Projektantem nedoporučeno,Projektantem nedoporučeno,Projektantem nedoporučeno, zasahuje 
výrazně do volné krajiny, k horizontu, 
který je pohledově dominantní, zcela mimo 
urbanistickou koncepci a principy trvalé 
udržitelnosti rozvoje zástavby a 
demografické potřeby obce.    

33q 33q 33q 33q 
(29)(29)(29)(29)    

Celé 
správní 
území 

 

Ustoupit od 
dělení využití 

parcel na 
podnikatelskou 

činnost a 
bydlení v 

poměru 40% a 
60%. 

Bude řešeno v další fázi ÚP, v rámci 
nastavení regulativů v textové části ÚP. 

33r33r33r33r    
Vyšší 
Brod 

306/21 

Na parcele se 
nachází 

sportovní 
střelnice. 

Žádáme o úplné 
zrušení provozu 
střelnice. Rušivý 
zvukový element 
střelby pro 50% 

obyvatel. 

Budou    zajištěna protihluková opatření 
valu, aktivita není v rozporu s přírodními 
funkcemi krajiny.    

34343434    
Ing. Roman 
Urbanec, 
Ph. D. 

Hrudkov 2100/3 Bydlení 
Projektantem nedoporučeno, Projektantem nedoporučeno, Projektantem nedoporučeno, Projektantem nedoporučeno, leží v OP 
lesa, mimo zástavbu.    

35353535    
(20)(20)(20)(20)    

BIO TOP 
s.r.o., 
Petra 
Caltová 

Herbertov 54/2 Rekreace - kemp 
Doporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladnéDoporučení kladné, vymezena plocha 
rekreace Z65Z65Z65Z65, pracovní skupina , pracovní skupina , pracovní skupina , pracovní skupina 
nesouhlasí, redukovat velikost kempu.nesouhlasí, redukovat velikost kempu.nesouhlasí, redukovat velikost kempu.nesouhlasí, redukovat velikost kempu.    

36363636    

BIO TOP 
s.r.o., 
Petra 
Caltová 

Vyšší 
Brod 

1320/2, 
1311/4 

Obč. vybavení – 
ubytování a 

občerstvení pro 
turisty, 

společenské 
akce ve volné 

krajině 

Projektantem nedoporučeno, Projektantem nedoporučeno, Projektantem nedoporučeno, Projektantem nedoporučeno, leží ve volné 
krajině, bez vazeb na existující zástavbu.    
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Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

37373737    
Mgr. 
Martin 
Řehout 

Bolechy 720/1, 722 
Zahrada + 2 

chatky 

Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno, vymezena plocha 
rekreace Z67Z67Z67Z67 pro individuální chatky. 
Prověřit možnost přístupové cesty.Prověřit možnost přístupové cesty.Prověřit možnost přístupové cesty.Prověřit možnost přístupové cesty.    

38383838    
Mgr. 
Martin 
Řehout 

Bolechy 1638/4 

Rekreace – 
chatka 

s přístupovou 
cestou 

Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno, vymezena plocha 
rekreace Z66Z66Z66Z66 pro individuální chatku.    

39393939    
Mgr. 
Martin 
Řehout 

Herbertov 63/2 Rekreace - kemp NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno    pracovní skupinou.pracovní skupinou.pracovní skupinou.pracovní skupinou.    

40404040    
František 
a Marie 
Marek 

Herbertov 
30/13, 
34/2 

Připojení 
k zahradě u RD 
(30/13), stav. 

parcela – stavba 
kolny (34/2) 

Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno,Projektantem doporučeno, vymezena plocha 
bydlení Z56Z56Z56Z56 a    Z57Z57Z57Z57.    

    

Předané návrhy Předané návrhy Předané návrhy Předané návrhy projektantoviprojektantoviprojektantoviprojektantovi    dne dne dne dne 16161616. . . . 6666. 2015:. 2015:. 2015:. 2015:    

Ozn.Ozn.Ozn.Ozn.    JménoJménoJménoJméno    Kat. územíKat. územíKat. územíKat. území    Parc. čísloParc. čísloParc. čísloParc. číslo    PožadavekPožadavekPožadavekPožadavek    PosouzeníPosouzeníPosouzeníPosouzení    

41414141    
Ing. Jan 
Štěpán 

Studánky 
u Vyššího 
Brodu 

185/2 
185/1 

zahrada 
PPPPracovní skupinracovní skupinracovní skupinracovní skupina doporučuje a doporučuje a doporučuje a doporučuje přidat 2 
plochy bydlení - zahrnuto do vymezené 
plochy bydlení ZZZZ26262626. 

42424242    
Ing. Jan 
Štěpán 

Studánky 
u Vyššího 
Brodu 

2470 Bydlení 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno    pracovní skupinoupracovní skupinoupracovní skupinoupracovní skupinou    ani ani ani ani 
projektantemprojektantemprojektantemprojektantem, totožné s problematickým 
záměrem P23P23P23P23 - v kolizi s údolní nivou 
říčky Bystrá, proniká do volné krajiny bez 
vazeb na sídlo. 

43434343    
Ing. Jan 
Štěpán 

Studánky 
u Vyššího 
Brodu 

2465/2 
2563/1 
2563/2 

Podnikání -
obchod a služby 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno    pracovní skupinoupracovní skupinoupracovní skupinoupracovní skupinou    
(projektant by část u silnice umožnil), 
zasahuje výrazně do volné krajiny a 
k horizontu, příliš vzdálené od sídla.    

44444444    
Ing. Jan 
Štěpán 

Studánky 
u Vyššího 
Brodu 

2050/1 
2040/1 

Podnikání - 
restaurace 

s menším sálkem 

NedoporučenoNedoporučenoNedoporučenoNedoporučeno    pracovní skupinou ani pracovní skupinou ani pracovní skupinou ani pracovní skupinou ani 
projektantemprojektantemprojektantemprojektantem, totožné s problematickým 
záměrem P21P21P21P21 - zasahuje výrazně do volné 
krajiny bez vazeb na sídlo, příliš vzdálené 
od sídla, existuje již řada dalších ploch 
pro podnikání v návaznosti na silnici II. 
třídy. 

45454545    
Ing. Jan 
Štěpán 

Herbertov 18/9 Bydlení 
Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, zahrnuto do 
vymezené plochy bydlení ZZZZ12121212....    

46464646    
Ing. Tibor 
Ďureje 

Bolechy 2287 Bydlení 
Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, Projektantem doporučeno, zahrnuto do 
vymezené plochy bydlení ZZZZ4444....    

44447777    
Ing. Tibor 
Ďureje 

Vyšší 
Brod 

263/1 
st. 169 
264 

smuteční síň a 
parkové úpravy 
pro smuteční síň 

Projektantem Projektantem Projektantem Projektantem doporučeno, doporučeno, doporučeno, doporučeno, vymezena plocha 
občanského vybavení ZZZZ79797979....    
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PARÉ

VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

3

Fáze: Průzkumy a rozbory M 1 : 10 000

S

VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
1 : 10 000

DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY
ÚZEMNÍHO PLÁNU VYŠŠÍ BROD

LEGENDA

INFORMATIVNÍ PRVKY

ZÁMĚRY ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JčK

územní rezerva pro vodní nádrž Větší Vltavice

rozvojová plocha SR22 Lipno - Kramolín - rozšíření stávajícího lyžařského

NAVRHOVANÉ ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN

rozvojové plochy bydlení

rozvojové plochy výroby a podnikání

Příroda

lesní plochy

vodní plochy

vodní toky

Dopravní infrastruktura

železnice

místní komunikace

Z1

Z49

hranice řešeného území

zastavěné území převzaté z ÚAP 2015
(vymezení dle platné ÚPD)

hranice KN parcel

hranice katastrálního území

státní hranice

silnice III. třídy

silnice II. třídy
II/163

III/1623

trať č. 195

ZÚR L/C

ZÚR SR22
areálu Kramolín spolu s doplněním dalších celosezónních sportovně rekreačních aktivit

rozvojové plochy rekreaceZ74

doplnění cestní sítě a cyklostezek

Zastavitelné plochy vymezené v platné ÚPD

plochy bydlení

plochy výroby

plochy rekreace

plochy smíšené obytné

plochy občanského vybavení

plochy dopravní a technické infrastruktury

rozvojové plochy smíšené obytnéZ27

rozvojové plochy soukromé zeleněZ54

SEZNAM ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN

(vzešlé z pracovních map, podaných oficiálních

žádostí a požadavků pracovní komise)

PLOCHY BYDLENÍ

Z1 Rozvojová plocha bydlení

Z2 Rozvojová plocha bydlení

Z3 Rozvojová plocha bydlení

Z4 Rozvojová plocha bydlení

Z5 Rozvojová plocha bydlení

Z6 Rozvojová plocha bydlení

Z7 Rozvojová plocha bydlení

Z8 Rozvojová plocha bydlení

Z9 Rozvojová plocha bydlení

Z10 Rozvojová plocha bydlení

Z11 Rozvojová plocha bydlení

Z12 Rozvojová plocha bydlení

Z13 Rozvojová plocha bydlení

Z14 Rozvojová plocha bydlení

Z16 Rozvojová plocha bydlení

Z17 Rozvojová plocha bydlení

Z18 Rozvojová plocha bydlení

Z19 Rozvojová plocha bydlení

Z20 Rozvojová plocha bydlení

Z21 Rozvojová plocha bydlení

Z22 Rozvojová plocha bydlení

Z23 Rozvojová plocha bydlení

Z25 Rozvojová plocha bydlení

Z26 Rozvojová plocha bydlení

Z56 Rozvojová plocha bydlení

Z57 Rozvojová plocha bydlení

Z58 Rozvojová plocha bydlení

Z59 Rozvojová plocha bydlení

Z71 Rozvojová plocha bydlení

Z72 Rozvojová plocha bydlení

Z73 Rozvojová plocha bydlení

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Z27 Rozvojová plocha smíšená obytná

Z28 Rozvojová plocha smíšená obytná

PLOCHY REKREACE

Z29 Rozvojová plocha rekreace - skautské tábořiště

Z31 Rozvojová plocha rekreace

Z32 Rozvojová plocha rekreace

Z33 Rozvojová plocha rekreace

Z34 Rozvojová plocha rekreace

Z35 Rozvojová plocha rekreace

Z36 Rozvojová plocha rekreace

Z37 Rozvojová plocha rekreace - individuální chatky

Z38 Rozvojová plocha rekreace - ind. chatky na velkých parcelách

Z39 Rozvojová plocha rekreace - rozhledna

Z41 Rozvojová plocha rekreace

Z42 Rozvojová plocha rekreace - rozhledna

Z43 Rozvojová plocha rekreace - rekreace hromadná

Z44 Rozvojová plocha rekreace - hřiště

Z45 Rozvojová plocha rekreace - sjezdovka

Z47 Rozvojová plocha rekreace - sport a rekreace

Z48 Rozvojová plocha rekreace

Z61 Rozvojová plocha rekreace - rekreace hromadná

Z62 Rozvojová plocha rekreace - individuální chatky

Z63 Rozvojová plocha rekreace - individuální chatky

Z64 Rozvojová plocha rekreace - sportovní střelnice

Z65 Rozvojová plocha rekreace - sport

Z66 Rozvojová plocha rekreace - individuální chatka

Z67 Rozvojová plocha rekreace - individuální chatky

Z74 Rozvojová plocha rekreace - individuální chatky

PLOCHY VÝROBY A PODNIKÁNÍ

Z49 Rozvojová plocha výroby a podnikání

Z53 Rozvojová plocha výroby a podnikání

Z60 Rozvojová plocha výroby a podnikání - podmíněna územní studií

Z68 Rozvojová plocha výroby a podnikání

Z69 Rozvojová plocha výroby a podnikání

PLOCHY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Z46 Rozvojová plocha občanského vybavení + parkoviště (dle platného ÚPO)

Z30 Rozvojová plocha dopr. infrastruktury - parkoviště

Z70 Rozvojová plocha veřejné zeleně

Z75 Rozvojová plocha dopr. infrastruktury - parkoviště "Před Klášterem"

Z76 Rozvojová plocha dopr. infrastruktury - parkoviště pohraniční stráže čp. 33 a veřejná zeleň

Z77 Rozvojová plocha občanského vybavení "U Polikliniky"

Z78 Rozvojová plocha dopr. infrastruktury - parkoviště "U Garáží"

Z79 Rozvojová plocha občanského vybavení (smuteční síň) a parkové úpravy

PLOCHY SOUKROMÉ ZELENĚ

Z54 Rozvojová plocha soukromé zeleně

Z55 Rozvojová plocha soukromé zeleně

rozvojové plochy veřejné zeleněZ70

rozvojové plochy dopravní infrastrukturyZ30

rozvojové plochy občanského vybaveníZ77


