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VÝROKOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU 
 

Pozn.:  v grafické  ásti  dokumentace  je  z  d vodu  p ehlednosti  p ed  každým  ozna ením jednotlivých 
navrhovaných lokalit ešených zm nami ÚPSN, uvedena zkratka ur ující, kterou zm nou je plocha ešena.   

íklad: ZM3-R1 – plocha rekreace . 1 vymezená Zm nou . 3 Územním plánem sídelního útvaru Horní Vltavice. 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

Hlavní cíle ešení  

 

Zhodnocení d íve zpracované dokumentace a schválené územn  plánovací dokumentace 

 

Vyhodnocení spln ní zadání ÚPSÚ  

 

Metodika zpracování 

 

Použité podklady 
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Mapové podklady 

 
Základní údaje o sídle 

 

2. EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, ARHCITEKTONICKÝ NÁRH  
2.1 VYMEZENÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 
V ešeném území obce se nachází sídla Horní Vltavice a Ra í. 
Komplexní urbanistický návrh sídla je ešen v m ítku 1:2000. 

ešené území je vymezeno velikostí zpracovaného mapového podkladu. Velikost byla stanovena tak, aby bylo možné 
graficky vyjád it celé souvisle zastav né území, v etn  navržených ploch a výhledový územní rozvoj. Komplexní 
urbanistický návrh celého katastrálního území je ešen v m ítku 1:10 000. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
Zastav né území je vymezeno schváleným ÚPSÚ Horní Vltavice. Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice se zastav né 
území rozši uje o ešenou lokalitu s ozna ením ZM3/R1, u které zm nou dochází k legalizaci stavu. Zm na . 3 
aktualizuje zastav né území podle ustanovení § 58 odst. (3) stavebního zákona. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Zastav né území je vymezeno sou asn  platnou územn  plánovací dokumentací (dále jen „ÚPD“). 
Zm nou . 4 Územního plánu sídelního útvaru Horní Vltavice (dále jen ÚPSÚ) se zastav né území nem ní. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Zastav né území je vymezeno sou asn  platnou územn  plánovací dokumentací obce – Územní plán sídelního útvaru 
Horní Vltavice  (dále jen „ÚPSÚ Horní Vltavice“).  
Zm nou . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice je v lokalit . 1 ešena zm na vymezení zastav ného území dle skute nosti (plocha 
stávajícího bydlení) a rozší ení zastav ného území o plochu ZM6/SO1. V lokalit . 2 je ešena zm na vymezení 
zastav ného území podle skute nosti ZM6/B2 (plocha stávajícího bydlení). 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Zastav né území je vymezeno sou asn  platnou územn  plánovací dokumentací. Zm nou . 7 Územního plánu 
sídelního útvaru Horní Vltavice (dále jen „ÚPSÚ“) se nem ní. 
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2.2 ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 
ÚZEMÍ  

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

Tradi ní zastav ní 

 

Památkov  chrán né objekty 

 

 

Ostatní kulturní památky 
 

Archeologické lokality 

 

Ochrana ovzduší 

 
 

Geologické pom ry 
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Hydrogeologické pom ry 

 

Chrán né ložiskové území, prognózní zdroje 
 

Vymezení ploch p ípustných pro dobývání ložisek nerost  a ploch ro jeho technické 
zajišt ní 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 
 

Poddolovaná území 
 

Radonová problematika 

 

Odpadové hospodá ství  
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 

2.2.1  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT  EŠENÉ ZM NAMI ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

Základní p edpoklady a podmínky vývoje obce, koncepce rozvoje obce 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 

Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot z stává zachována podle schváleného ÚPSÚ Horní 
Vltavice. Ve zm . 3 se p edpokládá p edevším uspokojení oprávn ných pot eb obyvatel pro rozvoj obce v oblasti 
rekreace (sportu a souvisejících pot eb) a dopravní infrastruktury (p ší, b žecké trasy a cyklotrasu).  

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Základní koncepce rozvoje území obce z stává zachovaná dle platné ÚPD, je pouze dopln na o 4 rozvojové lokality. 
Jedná se o  vymezení dvou ploch rekreace a sportu (víceú elová plocha s nástupišt m pro vodáky a výchozím 
informa ním bodem turistických tras a prodloužení lyža ského vleku s zokruhováním sjezdových tras), jedné plochy 
výroby a skladování (umíst ní hospodá ského objektu a skladu krmiva) a jedné plochy bydlení proluce zastav ného 
území (rozší ení navržené plochy bydlení ešené v ÚPSÚ). 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Základní koncepce rozvoje území obce z stává zachovaná podle schváleného ÚPSÚ Horní Vltavice, je pouze dopln na 
o novou rozvojovou plochu. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Základní koncepce rozvoje území obce z stává zachovaná dle platné ÚPD, je pouze dopln na o plochy dopravní 
infrastruktury pro rozší ení a p eložku silnice I. t ídy I/4 rozd lenou na t i úseky (DI-D5/8, DI-D5/9, DI-D5/10) v etn  
plochy pro napojení obce na p eložku (DI-1) a jednu nezastavitelnou plochu rekreace a sportu pro lyža skou sjezdovku 
(R-SR9). 
Sou asn  s návrhem p eložky je zm na hranice zastavitelného území vymezená ÚPSÚ Horní Vltavice tak, aby 
plochy ob anského vybavení a bydlení nekolidovaly s úsekem p eložky DI D5/10. 
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Vymezení urbanistických, architektonických, p írodních a kulturních hodnot a 
stanovení podmínek jejich ochrany, ochrana a rozvoj hodnot území  

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn  
urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné 
využívání zastav ného území a zajiš uje ochranu nezastav ného území a nezastavitelných pozemk . Zastavitelné 
plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území. Soulad p írodních, 
civiliza ních a kulturních hodnot v ešeném území je zajišt n vzájemným respektováním vyváženým rozvojem t chto 
hodnot a respektováním limit  využití území, tak aby byl umožn n trvale udržitelný rozvoj všech hodnot. 
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 
V sídle Horní Vltavice lze mezi urbanistické hodnoty území adit centrum a dominanty obce, charakter sídla a hladinu 
zástavby. 
Nejhodnotn jší zástavba: 
Do architektonicky nejhodnotn jší zástavby lze za adit historické jádro obce s nemovitými kulturními památkami. 
Mén  hodnotná zástavba: 
Jedná se o zástavbu bytovými domy a novodob jšími objekty sm rem k okraj m jednotlivých sídel. 
Nejmén  hodnotná zástavba 
Obecn  se jedná o plochy výroby a skladování a technické infrastruktury. 
Ochrana hodnot: 

i provád ní rekonstrukcí, modernizací p ístaveb a nástaveb ve vyzna eném území je nezbytné dodržet regulativy pro 
stávající zástavbu. Z navržených regulativ  je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším: výškovou hladinu zástavby, 
sklon a typ st echy navržených objekt . Ve Zm . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice jsou tyto hodnoty pln  respektovány. 

ÍRODNÍ HODNOTY 
ešeným územím Zm nou . 3 procházejí prvky územního systému ekologické stability (ÚSES): 

- nadregionální biokoridor NBK007 
- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru 
- regionální biocentrum RBC042 
- lokální biokoridory 
- lokální biocentrum 

Dále se v ešeném území Zm nou . 3  nachází n kolik typ  krajinného rázu: 
- plochy lesní  
- plochy vodní a vodohospodá ské 

Celé ešené území Zm ny . 3 se nachází v CHKO Šumava (chrán ná krajinná oblast), evropsky významné lokalit  
Šumava a CHOPAV (chrán ná oblast p irozené akumulace vod) Šumava. 
Ochrana hodnot: 
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran  p írody a krajiny. Stávající p írodní hodnoty je t eba chránit a citliv  
rozvíjet. Ve Zm . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice jsou tyto hodnoty pln  respektovány. 
KULTURNÍ HODNOTY 
Nemovité kulturní památky 
Mimo památkov  chrán né objekty, které se zde nacházejí, je nezbytné respektovat i drobné stavby (Boží muka, 
kapli ky, kamenné k íže, litinové k íže, apod.), nebo  tvo í tradi ní sou ást kulturní krajiny.  

íslo rejst íku Památka ást obce 

16085 / 3-3561 kostel P. Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého Horní Vltavice 
22574/3-3562 kaple sv. Jana Nepomuckého Horní Vltavice 
25057/3-3564 architektonizované socha . dílo - sloup lesmistra Johna Horní Vltavice 
44677/3-5934 silni ní most . 4-073 Horní Vltavice 
102556 zájezdní hospoda p. 10 Horní Vltavice 
44678/3-5973 venkovská usedlost p. 27 Horní Vltavice 

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY 
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby 
povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést na dot eném 



 

9 
 

území záchranný archeologický výzkum, viz zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších zm n. 
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové pé i. 
Ochrana:  
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové pé i. Ve Zm . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice jsou tyto hodnoty 
pln  respektovány. 
CIVILIZA NÍ HODNOTY 
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat  celé zastav né území obce, které zahrnuje prostor stavebních parcel 
(zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly stavby za ízeny. 
Dále se jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Pro dobrou 
funk nost zastav ného území se ve správním území nalézají plochy technické infrastruktury (tj. el. vedení, vodovodní 
ad, kanaliza ní ad, apod.). Tento zám r vytvá í dostate né p edpoklady pro zachování a rozvoj civiliza ních hodnot. 

Ve Zm . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice jsou tyto hodnoty pln  respektovány. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Ve zm  jsou pln  respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválených ÚPD.  

ÍRODNÍ HODNOTY 
Lokalita . 1 se nachází v nadregionálním biokoridoru NBK 173 vymezeného Zásadami územního rozvoje Jiho eského 
kraje (dále jen ZÚR J K). Zm na . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice navrhuje posunutí hranice nadregionálním biokoridoru 50 
m oproti vymezení v grafické ásti ZÚR J K sm rem k vodnímu toku Teplé Vltavy.  
Lokality . 2 a 3. se nachází v II. zón  ochrany NP a CHKO Šumava. 

KULTURNÍ HODNOTY 
Zm na . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice nemá vliv na celkovou koncepci ochrany kulturních památek. V území ešeném touto 
zm nou se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana kulturních hodnot území i p ípadných 
archeologických nález  bude ešena v podmínkách pro vlastní provád ní staveb, i jiných inností v souladu s 

íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní.  
CIVILIZA NÍ HODNOTY 
Stávající limity dopravní a technické infrastruktury budou respektovány - vodovodní a kanaliza ní ady, OP 
elektrického vedení, elektronické komunika ní za ízení. 
Civiliza ní hodnoty v území ešeném zm nou budou posíleny návrhem ploch pro rozvoj bydlení, rekreace a sportu, 
a s tím souvisejícím rozvojem technické infrastruktury. 
Vlivem navrhovaných zm n nebudou narušeny podmínky ochrany p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot území. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Ve zm  jsou pln  respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schváleného ÚPSÚ Horní Vltavice.  
Vlivem navrhované zm ny nebudou zásadn  narušeny podmínky ochrany p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot 
území.  
V ešeném území Zm ny . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané 
v úst edním seznamu a ešením nedojde k negativnímu ovlivn ní nemovitých kulturních památek ani kulturních hodnot 
v navazujícím území. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Ve zm  jsou pln  respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené ÚPD.  
KULTURNÍ HODNOTY 
Zm na . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice nemá vliv na celkovou koncepci ochrany kulturních památek. V území ešeném touto 
zm nou se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana kulturních hodnot území i p ípadných 
archeologických nález  bude ešena v podmínkách pro vlastní provád ní staveb, i jiných inností v souladu 
s p íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní.  

ÍRODNÍ HODNOTY 
Zám ry ešené zm nou . 7 se nachází v II. zón  ochrany CHKO Šumava a v chrán né oblasti p irozené akumulace vod 
Šumava (NATURA 2000). 
Plocha dopravní infrastruktury DI-D5/9 prochází regionálním biokoridorem RBK 6. Plocha DI-D5/10 prochází 
nadregionálním biokoridorem NBK 173, áste  zasahuje do p írodní památky „Pod Ostrohem“, p írodní rezervace 
„Záto ská mok ina“ a p ichází do kontaktu se stromo adím památných strom  „Smíšená alej“. 
Plocha rekreace a sportu R-RS9 zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 6. 
Je nutné minimalizovat zásahy do II. zóny ochrany CHKO Šumava. Je zakázáno umíst ní trvalých nadzemních staveb 
v této zón , pokud pro n  nebude ud lena výjimka ze zákazu. Funk nost nadregionálního biokoridoru NBK 173 a 
regionálního biokoridoru RBK 6 nesmí být narušena. Je d ležité chránit památné stromy a p írodní biotypy na plochách 
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II. zóny CHKO, p írodní památky a rezervace. Zásah do zvýšených krajiná sky p írodních hodnot území bude 
podrobn ji posouzen v dalších stupních projektové p ípravy stavby silnice a je podmín n se souhlasem orgánu ochrany 

írody. 
Stanovenými podmínkami pro využití ploch je minimalizován negativní dopad na krajinu a p írodní hodnoty ešeného 
území.  
CIVILIZA NÍ HODNOTY 
Stávající limity dopravní a technické infrastruktury jsou respektovány - vodovodní a kanaliza ní ády, OP elektrického 
vedení, elektronické komunika ní za ízení. 
Civiliza ní hodnoty v území ešeném zm nou jsou posíleny návrhem ploch dopravní infrastruktury a plochy rekreace a 
sportu. 

2.3 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

Prostorové uspo ádání 
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Stavební stav stávajících objekt  

 

Výšková hladina zástavby 

 

Etapizace návrhu a návrhové období  

 

 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je 
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby 
odpovídající p ím stského prost edí a celkové m ítko stávající zástavby.  
Zm nou . 3 je ešen nový požadavek na plošné a prostorové uspo ádání území. Lokality jsou v souladu s obecnými 
zásadami pro ešení území založených na plánu posílení rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Tento cíl je podmi ující 
také pro rozvoj trvalého bydlení a zakládání technické infrastruktury. Zm na . 3 vymezuje novou plochu pro dopravní 
infrastrukturu a sjednává nápravu (legalizaci) stavu pro plochu rekreace. Tyto požadavky jsou ešeny v souladu se 
schváleným ÚPSÚ, jehož urbanistická koncepce a koncepce uspo ádání krajiny z stává nezm na.  

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice se nem ní urbanistická koncepce schváleného ÚPD obce. Zm na reaguje na vývoj 
využívání zastavitelných ploch a aktuální zám ry vlastník  pozemk  v konkrétní lokalit . 
Uvažované zám ry mají vazby na stávající a návrhové území obce a ešené lokality jsou vhodn  za len ny do krajiny. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Nezm na oproti schválenému ÚPSÚ Horní Vltavice. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Urbanistická koncepce je nezm na oproti schválenému ÚPSÚ Horní Vltavice. 

edm tem Zm ny . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice je: 
 vymezení plochy dopravní infrastruktury rozd leného na úseky - DI-D5/8, DI-D5/9, DI-D5/10 etn  plochy 

DI-1 pro napojení obce Horní Vltavice na p eložku; 
 vymezení rozvojové plochy nadmístního významu pro sport a rekreaci R-SR9; 
 soulad ÚPD s AZÚR J K v oblasti ÚSES. Jedná se o územní systém ekologické stability nadregionálního a 

regionálního významu -  RBC, NBK, RBK.  
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2.4  NÁVRH LEN NÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUMK NÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH 
VYUŽITÍ 

1. estavbové území  
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 
 ZM NAMI ÚPSÚ . 3, 4, 6 a 7 HORNÍ VLTAVICE nejsou ešeny nové plochy p estavbového území. 

2. Bydlení  
  ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 

Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice je vymezena jedna plocha bydlení ZM4/B 1 v proluce jihozápadní ásti sídla 
Horní Vltavice. 

3. Obchody a služby (ob anská vybavenost) 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 
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Školství a výchova 

 
Kultura a osv ta 

 
lovýchova a osv ta 

 
Zdravotnictví 

 
Sociální pé e 

 
Maloobchod 

 

 
Stravování a ubytování 

 
Výrobní, nevýrobní o opravárenské služby 

 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 

Zm na . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice nem ní koncepci ob anského vybavení. Je vymezena plocha pro rekreaci a sport 
(ZM4/R3) s možností ob anské vybavenosti pro turisty a vodáky. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Zm nou . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice nejsou vymezeny plochy ob anského vybavení.  
Plocha smíšená obytná, která p ipouští ob anské vybavení, je vymezena v západní ásti sídla Horní Vltavice 
(ZM6/SO1). 
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4. Zem lství 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

  
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 

Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice je vymezena jedna ur ená zem lství – plocha výroby a skladování - zem lská 
výroba ZM4/VS4 a to v severní ást sídla Horní Vltavice, jež  navazuje na zastav né území. 

5. Pr mysl, výroba a sklady 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 

6. Sport a rekreace 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 

Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice se vymezuje rekreace v lokalit   s ozna ením ZM3/R1, která se nachází 
jihozápadn  od sídla Horní Vltavice. Jedná se o rozší ení sportovního areálu, který je zm nou . 3 uveden do stavu 
(náprava a legalizace stavu). 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Zm na . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice dopl uje dv  plochy pro rekreaci.  
První plocha rekreace ZM4/R2 je vymezena pro vytvo ení nástupního místa pro sezónní splouvání Teplé Vltavy v jižní 
ásti sídla Horní Vltavice. Sou asn  bude sloužit i jako výchozí bod na turistické stezky. ást plochy byla ešena již 

Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice jako návrh dopravní infrastruktury - nástupní místo na vycházkové i cyklistické 
trasy. Druhá plocha rekreace ZM4/R3 je vymezena pro sjezdové trasy a lyža ský vlek a rozši uje stávající lyža ský 
areál „Nad Kovárnou“ v jižn  od sídla Horní Vltavice. Jedná se o návrh plochy rekreace a sportu p írodního charakteru 
- rozší ení stávajícího lyža ského areálu „Nad Kovárnou“, respektive prodloužení lyža ského vleku a zokruhování 
sjezdových tras ve stávajícím lyža ském areálu. 
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 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Zm na . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice vymezuje v souladu s AZÚR J K plochu nadmístního významu pro sport a rekreaci. 
Jedná o rozší ení stávajícího lyža ského areálu Kubova Hu  - Boubín na ploše rekreace a sportu ZM7/R-SR9. Ve 
vymezené  ploše  Zm na  .  7  ÚPSÚ  Horní  Vltavice  nep ipouští  žádné  trvalé  nadzemní  stavby.  V  rozsahu  plochy  je  
možné provád t zimní technickou údržbu lyža ských tratí a realizovat opat ení a za ízení nezbytná pro jejich provoz. 
Pro plochu je stanovena podmínka zachování pr chodnosti RBK 6. 

7. Funk ní plochy volné krajiny 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 

8. Plochy smíšené obytné 
Nov  je vymezena pouze jedna plocha smíšená obytná a to zm nou ZM NAOU ÚPSÚ . 6 - ZM6/SO1 v západní 
ásti sídla Horní Vltavice navazující na zastav né území. 

9. Plochy ve ejných prostranství 
Nov  je vymezena pouze jedna plocha ve ejných prostranství a to zm nou ZM NAOU ÚPSÚ . 4 - ZM4/VP1 
v proluce jihozápadní ásti sídla Horní Vltavice. Je ur ena pro výsadbu zelen , kde není povoleno oplocení pozemku. 

10. Plochy dopravní infrastruktury 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 

Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice je vymezen návrh plochy dopravní infrastruktury ZM3/DI2 - stezky se zpevn ným 
povrchem v sídle Horní Vltavice. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Zm nou . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice jsou vymezeny nové plochy dopravní infrastruktury - ZM7/DI-D5/8, ZM7/DI-
D5/9, 
ZM7/DI-D5/10 - úseky sou ástí dopravního koridoru D5 vymezeného nad azenou územn  plánovací dokumentací 
AZÚR J K pro zkapacitn ní silnice I/4. Plocha ZM7/DI-D1 je vymezena pro sjezd z nové silnice I/4. 
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2.5 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ V ETN  STANOVENÍ ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍ 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

Ochranná pásma 
Ochranná pásma elektrického vedení jsou dána novelizovaným energetickým zákonem .222/1994 Sb., nabývajícím 

innosti dne 1. 1. 1995. 
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Ochranné pásmo vodních zdroj  
V blízkosti sídla není vyhlášeno pásmo ochrany vodního zdroje. 

Ochranné pásmo istírny odpadních vod 

 
Ochranné pásmo silnic 

 
Ochranné pásmo železnice 
Sídlem neprochází železni ní tra . 

Pásmo hygienické ochrana zem lských areál  

 

Omezení lesními celky, vodními plochami a zátopovým územím 
Sídlem prochází horní tok eky Vltavy, který však rozvoj sídla neomezuje.  

Telekomunikace  
V obci je proveden nový rozvod telekomunika ních sítí. Navrženým ešením nejsou tyto trasy dot eny. 

Radiokomunikace  
V ešeném území nejsou návrhem dot eny radiokomunika ní trasy. 

Produktovody 
V ešeném území se nenacházejí produktovody. 

Zájmy vojenské správy 
Návrhem nejsou dot eny zájmy vojenské správy. 
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2.5.1.  PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY EŠENÉ ZM NAMI ÚPSÚ 
HORNÍ VLTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
V rozvojových plochách v blízkosti silnic I., II. a III. t ídy mohou být situovány stavby vyžadující ochranu p ed hlukem 
(chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit  z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové 
zát že. 

Dopravní za ízení 
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na 
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. 

Umis ování staveb v hranici 50m od okraje lesa 
Hlavní stavby lze umístit v minimální vzdálenosti 30 m od kraje lesa. Ve vzdálenosti vetší než 10m od okraje lesa lze 
umis ovat pouze stavby dopl kové. Investor je povinen si vyžádat souhlas p íslušného orgánu dle § 14 zákona . 
289/1995 Sb. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Limity využití území podle zvláštních p edpis  byly p i ešení respektovány. Dle t chto právních p edpis  je nutno 
respektovat stávající za ízení, kulturní a p írodní hodnoty v etn  podmínek jejich ochrany. 

Ochrana p ed zvýšenou hygienickou zát ží 
OCHRANA P ED NEGATIVNÍMI VLIVY Z DOPRAVY 
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici I. t ídy 
v navrhované ploše pro bydlení mohou být situovány stavby pro bydlení, (chrán ný venkovní prostor) až po spln ní 
hygienických limit  z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že. 
OCHRANA P ED NEGATIVNÍMI VLIVY Z PROVOZU - PRO PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
Pro plochy výroby a skladování je stanovena (graficky neznázorn na) hranice negativních vliv  (nap . hluk, prašnost 
apod.) max. na hranici této plochy rozdílného využití. Maximální hranice negativního vlivu prost edí plochy výroby a 
skladování je hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it. Hranice je stanovena vzhledem 
k zastav nému území, sm rem do volné krajiny není omezena. V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le 
stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity 
hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb, dále možné ojedin le stavby pro ubytování za podmínky, že 
bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním 
prostoru staveb. 

Dopravní za ízení 
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé plochy s rozdílným 
zp sobem využití na vlastním pozemku. 

Plochy pro p ístup k vodním tok m 
Podél vodního toku Teplá Vltava bude zachován p ístupný pruh pozemk  v dostate né ší ce od b ehové hrany, pro 
pot ebu provád ní údržby vegetace. 

Umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
Není povolena realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je pr rná výška 
blízkého lesního porostu v mýtném v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality, dále je nutné, aby byl 
zajišt n dostate ný p ístup do okolních les  s ohledem na mechanizaci v sou asné dob  ve využívaných lesích.  
Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu orgánu státní 
správy. 
Do ešeného území zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa vymezené dle § 14 odst. 2 zákona . 289/1995 Sb. (lesní 
zákon). V rámci této vzdálenosti 50 m od okraje lesa jsou p ípustné tyto stavební zám ry: 

 ve vzdálenosti v tší i rovno 30metr  od okraje lesních pozemk  lze p ipustit stavbu hlavní, 
 ve vzdálenosti v tší i rovno 10metr  od okraje lesních pozemk  budou umis ovány pouze stavby dopl kové 

(garáže, hospodá ské budovy, p íst ešky…), 
 oplocení pozemk  bude realizováno ve vzdálenosti v tší í rovno 5metr  od lesních pozemk . 

Území s možnými archeologickými nálezy 
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad  archeologických 

nález  p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického pr zkumu. 
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Plochy ÚSES 
V území ešené Zm nou . 4 ÚPNS Horní Vltavice je vymezen nadregionální biokoridor, jehož sou ástí jsou r zné 
prvky zelen , vodní tok, Teplá Vltava a zem lské p dy. Biokoridor je graficky vyzna en v Hlavním výkresu 
a podmínky pro využití území prvk  ÚSES jsou vypsány v textu této kapitoly f) stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným zp sobem využití. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 

Dopravní za ízení 
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku. 

Území s možnými archeologickými nálezy ( ešené území) 
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad  archeologických 

nález  p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického pr zkumu. 

Umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
Hlavní stavby lze umístit v minimální vzdálenosti 30 m od kraje lesa, dopl kové stavby lze umístit v min. vzdálenosti 
10 m od kraje lesa a ve vzdálenosti 5 m od okraje lesního pozemku lze realizovat oplocení. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 

Území s možnými archeologickými nálezy ( ešené území) 
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad  archeologických 

nález  p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického pr zkumu. 

Ochrana ovzduší 
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran  ovzduší a krajského programu 
snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena p ípustná úrove  zne išt ní ovzduší. 

Podmínky pro využití ploch dopravní infrastruktury 
Navržené plochy pro dopravní infrastrukturu (plochy silni ní dopravy) jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci 
zám ru výstavby dopravní infrastruktury. Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto 
staveb v navazujících ízeních (v etn  prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad  také 
následný p ístup k nim. P sobnost ploch dopravní infrastruktury navržená územním plánem je ukon ena vydáním 
zm ny územního plánu v takovém rozsahu, jak ji zm na ešila, pop ípad  vydáním nového ÚP. Pokud nebude zm nou 
územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou 
navráceny zem lskému p dnímu fondu. 

2.6 P EHLED A CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH 
ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 
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2.6.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH EŠENÝCH ZM NAMI ÚPSÚ 
HORNÍ  VLTAVICE 

V p ípad  st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto ochranných pásem 
v navazujících ízeních. 

OZNA ENÍ 
PLOCHY POPIS A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ÚPSÚ  

 HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 

ZM3 
DI2 

Plocha dopravní infrastruktury 
Limity využití území: 

 respektovat podmínku ochranného pásma silnice I., II a III. t ídy, respektovat zvýšenou 
hygienickou zát ž hluku (viz. Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), ochranné pásmo 
el. vedení, hranice 50 m od okraje lesa, ochranné pásmo h bitova, max. hranice negativního 
vlivu prost edí OV, regionální biocentrum, lokální biocentrum, lokální biokoridor, 
nadregionální biokoridor, ochranou zónu nadregionálního biokoridoru, vodovodní ad, 
kanaliza ní ad, radioreléové trasy, hranice záplavového území, aktivní zónu záplavového 
území, území s archeologickými nálezy, památné stromy, CHKO Šumava, NATURA 2000 - 
evropsky významná lokalita Šumava, CHOPAV Šumava a plochy vodní. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 

ZM4 
B1+VP1 

Plocha bydlení (B) + plocha ve ejných prostranství (VP) - v jihozápadní ásti sídla Horní Vltavice, 
k. ú. Horní Vltavice, proluka v zastav ném území. 
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území: 
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 zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), záplavové území, 
komunika ní vedení, nadregionální biokoridor NBK 173 a jeho ochrannou zónu, III. a IV. 
zónu ochrany CHKO Šumava, Evropsky významnou lokalitu - NATURA 2000 a chrán nou 
oblast p irozené akumulace vod Šumava. 

 ešit st et s navrženou trasou kanaliza ního adu a zvýšenou hygienickou zát ž hluku ze 
silnice I. t ídy (viz kap. f) podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

ZM4 
R2 

Plocha rekreace a sportu - jižní ást sídla Horní Vltavice, na pravém b ehu toku Vltavy, lokalita se 
nachází v zastav ném území, k. ú. Horní Vltavice. 
Obsluha území - sjezdem na parkovišt  stávající silnice I/4. 
Limity využití území: 

 zohlednit záplavové území, OP silnice, OP elektrického vedení VN 22kV, II. a IV. zónu 
ochrany CHKO Šumava, Evropsky významnou lokalitu - NATURA 2000 a chrán nou oblast 

irozené akumulace vod Šumava. 
 ešit st et s navrženou trasou kanaliza ního adu a zvýšenou hygienickou zát ž hluku ze 

silnice I. t ídy (viz kap. f) podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

ZM4 
R3 

Plocha rekreace a sportu - jižní ást sídla Horní Vltavice, k. ú. Horní Vltavice a k. ú. Žlíbky, lokalita 
se áste  nachází v zastav ném území.  
Obsluha území - sjezd ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území: 

 zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), II. a III. zónu ochrany 
CHKO Šumava, Evropsky významnou lokalitu - NATURA 2000, chrán nou oblast p irozené 
akumulace vod Šumava a území s archeologickými nálezy. 

ZM4 
VS4 

Plocha výroby a skladování - zem lská výroba (VS) - severní ást sídla Horní Vltavice, 
navazující na zastav né území, k. ú. Horní Vltavice. 
Obsluha území - po vlastním pozemku investora. 
Limity využití území: 

 zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), IV. zónu CHKO 
Šumava, Evropsky významnou lokalitu - NATURA 2000 a chrán nou oblast p irozené 
akumulace vod Šumava.  

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 

ZM6 
SO1 

Plochy smíšené obytné – západní ást sídla Horní Vltavice, navazující na zastav né území. 
Obsluha území - z místní komunikace. 
Limity využití území:  

 zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity, Natura 2000 - Evropsky 
významná lokalita Šumava, hranici II. a III. zóny CHKO Šumava, chrán nou oblast p irozené 
akumulace vod Šumava, OP nadregionálního biokoridoru. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 

ZM7 
DI-D5/8 

Plocha dopravní infrastruktury - úsek Solná Lhota - Kubova Hu , návrh vedení silnice v upravené 
trase - severní ást ešeného území k. ú. Ra í. 
Limity využití území: 

 zohlednit II. zónu ochrany CHKO Šumava. 
 plocha zasahuje do ploch ur ených k pln ní funkcí lesa. 
 plochou prochází železni ní tra . 
 plocha zasahuje do ochranného pásma silnice a dráhy. 

ZM7 
DI-D5/9 

 Plocha dopravní infrastruktury - úsek Kubova Hu , návrh západního obchvatu obce Kubova Hu  
na silnici I/4 s pevn  stanoveným tunelovým úsekem, tak aby nedošlo k narušení PUPFL a ke 
konfliktu s nov  vymezeným lyža ským areálem na ploše R-SR9 Kubova Hu  - Boubín - severní ást 
ešeného území k. ú. Ra í a k. ú. Horní Vltavice.  

 Limity využití území: 
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 zohlednit II. zónu ochrany CHKO Šumava a RBK 6. 
 ešit st et s trasou telekomunika ního kabelu. 
 plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
 plochou prochází železni ní tra . 
 plocha zasahuje do ochranného pásma silnice a dráhy. 

ZM7 
DI-D5/10 

Plocha dopravní infrastruktury - úsek Kubova Hu  - k ižovatka Nová Houžná se silnicí I/39, návrh 
homogenizace a p eložky stávající silnice I/4 - podél východního okraje obce Horní Vltavice. 

 Limity využití území: 
 zohlednit II. zónu ochrany CHKO Šumava, NBK 173, p írodní památku „Pod Ostrohem“, 

írodní rezervaci „Záto ská mok ina“, památné stromy „Smíšená alej“.  
 ešit st et s elektrickým vedením VN 22 kV v etn  jeho OP, trasou telekomunika ního 

kabelu, územím s archeologickými nálezy. 
 plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
 plocha zasahuje do záplavového území Q100, záplavového území aktivní zóna a do 

ochranného pásma silnice. 

ZM7 
DI-1 

 Plocha dopravní infrastruktury - návrh napojení na p eložku silnice I/4 v severní ásti obce 
Horní Vltavice -  k ižovatka silnice I/4 se silnicí II/167.  

 Limity využití území: 
 zohlednit II. zónu ochrany CHKO Šumava,  
 plocha zasahuje do ochranného pásma silnice. 

 

2.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY  

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 
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2.7.1 VYMEZENÍ VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB, VE EJN  PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ, 
STAVEB A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK M A STAVBÁM VYVLASTNITVYMEZENÍ 
PLOCH PRO VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY EŠENÉNÝCH ZM NAMI ÚPSÚ HORNÍ 
VLTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice nevymezuje ve ejn  prosp šná opat ení ani stavby k zajiš ování obrany a 
bezpe nosti státu, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit. Vymezuje pouze ve ejn  prosp šnou stavbu 
dopravní infrastruktury.  

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

DI-1 Dopravní infrastruktura – stezky se zpevn ným povrchem s využitím i 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Horní Vltavice 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Návrhem Zm ny . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice se nevymezují ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení, stavby 
a opat ení k zajišt ní obrany a bezpe nosti státu a plochy asanace, pro n ž lze uplatnit vyvlastn ní práv pozemk m 
a stavbám i k nim uplatnit p edkupní právo, ve ejn  prosp šná opat ení, stavby a opat ení k zajiš ování obrany 
a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, ani plochy pro asanaci. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Ve Zm . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice nejsou nov  vymezeny ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení, 
stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m 
a stavbám vyvlastnit. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
Zm nou . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice se vymezují prosp šné stavby, pro které lze práva k pozemk m a stavbám 
vyvlastnit. Jedná o návrh 4 ploch dopravní infrastruktury. 

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

DI-D5/8 Návrh vedení silnice I/4 v upravené trase - severní ást ešeného území (úsek 
Solná Lhota - Kubova Hu ). Ra í 

DI-D5/9 Návrh západního obchvatu obce Kubova Hu  na silnici I/4 s pevn  
stanoveným tunelovým úsekem (úsek Kubova Hu ). Horní Vltavice 

DI-D5/10 
Návrh homogenizace a p eložky stávající silnice I/4 - podél východního 
okraje obce Horní Vltavice (úsek Kubova Hu  - k ižovatka Nová Houžná se 
silnicí I/39). 

Horní Vltavice 

DI-1 Návrh dopravního p ipojení na p eložku silnice I/4 -  severní ást obce Horní 
Vltavice -  k ižovatka silnice I/4 se silnicí II/167. Horní Vltavice 

2.8 NÁVRH EŠENÍ POŽADAVK  CIVILNÍ OCHRANY  

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 
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2.9 NÁVRH LH T AKTUALIZACE  

 

3. DEMOGRAFIE 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

3.1 OBYVATELSTVO 

Po et obyvatel v navržených lokalitách 

 

Graf vývoje po tu obyvatel 
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Uvažovaný nár st po tu obyvatel v obci 
 

 

ková struktura obyvatelstva v procentech 
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Uvažovaný po et obyvatel v obci 

 
 

 

3.2 BYTOVÝ FOND 

Uvažovaný po et obyvatel v obci 

 

Po et navržených byt  a rodinných dom  v obci 

 
 

3.3 ZAM STNANOST, PRACOVNÍ P ÍLEŽITOSTI V OBCI 
V návrhu se po ítá s nár stem pracovních p íležitostí, o kterých lze uvažovat zejména v závislosti na rozvoj cestovního 
ruchu. 
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4. ŠIRŠÍ VZTAHY 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 
 

5. VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 

5.1 VODOVODY A VODNÍ ZDROJE 

Popis stávajícího stavu 
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Návrh ešení 

 

 
5.2 KANALIZACE A OV 

Popis stávajícího stavu 
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Návrh ešení 

 

 

5.3 VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Popis stávajícího stavu 
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Návrh ešení 

 

5.4 HYDROTECHNICKÉ VÝPO TY 

 

 

 

5.5 KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ EŠENÉ ZM NAMI ÚPSÚ 
HORNÍ VLTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
Z hlediska ochrany vodohospodá ských zájm  nevyplývají pro území žádná mimo ádná opat ení, která by limitovala 
nebo ovliv ovala p edpokládaný rozvoj. 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  koncepce zásobování pitnou vodou. 
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  koncepce odkanalizování.  

ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodná zele  z stává nezm na oproti schválené ÚPD. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  v koncepci zásobování pitnou vodou. Objekty a za ízení budou 
mít možnost napojení na obecní vodovod.  
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ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
Zm na . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice nem ní systém kanalizace ani systém likvidace odpadních vod ešený p edchozí 
ÚPD. Odvád ní odpadních vod bude možné napojením na navržený kanaliza ní systém dle ÚPSÚ Horní Vltavice. Do 
doby realizace výstavby nového kanaliza ního adu musí veškerá nová výstavba ešených lokalit zajistit likvidaci 
splaškových vod na vlastním pozemku vodot snou jímkou na vyvážení, i vybudováním domovních OV.  
Deš ové vody budou ešeny odd len  a to zasakováním na pozemcích jednotlivých stavebník  nebo akumulací 
srážkových vod pro další využití a nesmí být odvád ny splaškovou kanalizací. Deš ové vody z ve ejných ploch a 
komunikací budou zasakovány p irozeným zp sobem do zelených pruh  podél komunikací, p ípadn  svedeny do 
recipientu. V p ípad  vzniku mimo ádné 

ZDROJE POŽÁRNÍ VODY 

Zdrojem požární vody v obci je vodní tok Teplá Vltava. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Zm nou . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  koncepce vodohospodá ského ešení. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Zm nou . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  koncepce vodohospodá ského ešení. Povrchové vody z vozovky 
silnice budou svedeny do odvod ovacího za ízení a dále do recipientu. Podrobné ešení bude sou ástí projektové 
dokumentace stavby silnice.  

6. ENERGETICKÉ EŠENÍ 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

6.1 ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
 

 

Pr zkum  
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Výkonová bilance navrhované zástavby 

 

 

 

 

Návrh sít  VN 
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Návrh sít  NN 

 

Ve ejné osv tlení 

 

Záv r  

 
6.2 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM 

 
Podmínky pro návrh  

 

 
Návrh - vysokotlak 
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Regula ní stanice 

 

 

 

 

 
Rozvody plynu 

 

 

 

 
Tepelné zdroje 

 
Lokalita Nová Houžná 
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Záv r  

 
6.3 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, PLYNEM A TEPLEM EŠENÉ 

ZM NAMI ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  koncepce zásobování el. energií. 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  koncepce zásobování plynem. Správní území obce Horní 
Vltavice není plynofikováno.  

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  koncepce zásobování teplem. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde k zásahu do koncepce zásobování elektrickou energií. Koncepce z stává 
zachována dle platné ÚPD.  

edpokládaný nár st bude pokryt ze stávajících trafostanic, které mají v tšinou konstruk ní rezervu. V p ípad  
zvýšených požadavk  na p íkon je možné tyto trafostanice posílit. ešené plochy budou napojené na stávající rozvody 
nízkého nap tí, umožn no je osazení fotovoltaických panel  na st echy budov. 
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
V sou asné dob  není obec plynofikována.  
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde k zásahu do koncepce zásobování teplem, z stává zachována dle platné 
ÚPD. 
Zásobování teplem bude ešeno individuáln . Z ekologicky p íznivých zdroj  se nabízí d evo a tepelná erpadla. 
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7. ZEM LSKÝ P DNÍ FOND 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

Základní údaje a metodika zpracování 
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Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu p dy náležející do 
zem lského p dního fondu, údaje o druhu pozemku (kultu e) dot ené p dy, údaje o 
za azení zem lské p dy do bonitových p dn  ekologických jednotek a do stup  

ednosti v ochran  
 
ÚDAJE O CELKOVÉM ROZSAHU POŽADOVANÝCH PLOCH A PODÍLU P DY NÁLEŽEJÍCÍ DO ZEM LSKÉHO 

DNÍHO FONDU 
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DETAIL SEVERNÍ ÁSTI 

 
ÚDAJE O DRUHU POZEMKU (KULTU E) DOT ENÉ P DY, ÚDAJE O ZA AZENÍ ZEM LSKÉ P DY DO 

BONITOVÝCH P DN  EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK 
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DETAIL SEVERNÍ ÁSTI 

 
ZA AZENÍ BPEJ DO STUP  P EDNOSTI V OCHRAN  A DO T ÍD OCHRANY ZEM LSKÉ P DY 

 
DETAIL SEVERNÍ ÁSTI 

 
CELKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBOR  ZE ZPF 
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DETAIL SEVERNÍ ÁSTI 

 
CHARAKTERISTIKA ZEM LSKÝCH P D V EŠENÉM ÚZEMÍ 

 
HLAVNÍ P DNÍ JEDNOTKA 

 
Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení p dní úrodnosti 
(meliora ní a závlahové za ízení apod.,) a o jejich p edpokládaném porušení 

 
Údaje o areálech a objektech staveb zem lské prvovýroby a zem lských usedlostech 
a o jejich p edpokládaném porušení 

POSOUZENÍ CHOVU ZVÍ AT Z HLEDISKA PÉ E O VYTVÁ ENÍ A O OHRANU ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH 
PODMÍNEK 
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PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY 

 

Údaje o uspo ádání zem lského p dního fondu, opat ení k zajišt ní ekologické 
stability krajiny a významných skute nostech vyplývajících ze schválených návrh  
pozemkových úprav a o jejich p edpokládaném porušení 
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Znázorn ní pr hu hranic územních obvod  obcí a hranic katastrálních území 
Viz. Výkresová dokumentace – p íloha ZPF. 
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Zd vodn ní, pro  je navrhované ešení ve srovnáním s jiným možným ešením nejvýhodn jší 
z hlediska ochrany zem lského p dního fondu a ostatních zákonem chrán ných obecných 
zájm  

 

 

 

DETAIL SEVERNÍ ÁSTI 
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Záv r  

 

 

DETAIL SEVERNÍ ÁSTI 

 
7.1 ZEM LSKÝ P DNÍ FOND EŠENÝ ZM NAMI ÚPSÚ HORNÍ LTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
ZP SOB IDENTIFIKACE  LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI 
DOKUMENTACE 
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), 
zabírající zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln  a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur 
v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.  
INVESTICE DO P DY  
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu ÚP nebudou v zásad  ovlivn ny 
hydrologické pom ry. 

BONITOVANÉ P DN  EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn  plánovací innosti jsou bonitované p dn  
ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci 
skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe  t ídy ochrany zem lské 

dy.  
 

íklad kódu BPEJ : 7.34.21  
7           klimatický region,  
34 hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn  charakteru 

skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,  
21 íselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice p dy 

DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ 

36 
Kryptopodzoly  modální, podzoly  modální, kambizem   dystrické, p ípadn    i  kambizem   modální  
mezobazická,   bez  rozlišení mate ných  hornin,  p evážn   st edn   t žké  leh í,  s r znou skeletovitostí,   

dy   až   mírn    p evlh ované,  vždy  však v chladném klimatickém regionu 

50 
Kambizem   oglejené  a  pseudogleje  modální  na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které  nejsou v 
HPJ 48,49), st edn  t žké leh í až st edn  t žké,  slab  až st edn  skeletovité, se sklonem k do asnému 
zamok ení 

55 Fluvizem  psefitické, arenické stratifikované, ernice arenické i pararendziny arenické  na lehkých nivních  
uloženinách, asto s podložím teras, zpravidla pís ité, výsušné 

58 Fluvizem  glejové na nivních  uloženinách, pop ípad  s podložím teras,  st edn  t žké  nebo  st edn   t žké 
leh í,  pouze slab  skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové pom ry po odvodn ní p íznivé 



 

48 
 

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY 
 
I. Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn  nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn  

v plochách rovinných nebo jen mírn  sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze 
výjime , a to p evážn  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby 
zásadního významu. 

 
II. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region  

nadpr rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce 
chrán né, jen podmín  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín  zastavitelné. 

 
III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr rnou produk ní 

schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu. 
 
IV. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn  podpr rnou produk ní schopností v rámci p íslušných 

klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
 

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 
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Zm na . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice 
ZM3
R 1 

Plocha 
rekreace legalizace stavu 

ZM3
DI 2 

Plocha 
dopravní 
infrastruktury 
* 

2,80 

Trvalý 
travní 
porost 
 
Orná p da 
 
Ostatní 
plocha 

1,17 

0,18 
 

0,04 
 
 

1,14 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,44 

9.55.00 
9.58.00 
9.50.11 
9.36.41 
9.36.44 
9.36.51 

I. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
IV. 

0,73 
0,32 
0,14 
0,10 
0,04 
0,03 

Celkem 2,80 - 1,36 0,22 1,14 1,44 - - 1,36 
   
* ást lokality se nachází na plochách ur ených k pln ní funkcí lesa 
ZÁBORY  P DY PODLE T ÍD OCHRANY - CELKEM  

ÍDA OCHRANY ZÁBOR V HA ZÁBOR V % 

I. 1,05 77,20 
II. 0,14 10,29 
III. 0,10 7,36 
IV. 0,07 5,15 

CELKEM 1,36 100 
 

Nezem lská p da 1,44 - 
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ZÁBORY P DY PRO FUNK NÍ VYUŽITÍ - CELKEM  

FUNK NÍ VYUŽITÍ ZÁBOR ZPF CELKEM V HA ZÁBOR ZPF V % 

Plochy dopravní infrastruktury 1,36 100 
CELKEM 1,36 100 

ZD VODN NÍ  
Lokalita ZM3/DI 2: Návrh plochy dopravní infrastruktury – Lokalita se nachází v centru sídla Horní Vltavice 

a v jejím blízkém okolí. Návrh je vhodný z d vodu, že navržená lokalita eší návrh stezek (tj. 
ší, b žecké a cykloturistické), které jsou vhodné pro prostupnost krajiny. Návrh podporuje 

rozvoj obce v oblasti rekreace, sportu a turistického ruchu v kvalitním prost edí respektující 
vysoký potenciál krajiny, zejména významné krajinné prvky, p írodní památky, rezervace a 
harmonické vztahy v krajin . N které ásti tras budou využívat již stávající zpevn né cesty. 

ZÁV R 
Ve Zm . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech kdy 
došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran  ZPF ve zn ní pozd jších p edpis . 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI DOKUMENTACE 
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy vymezeny návrhem Zm ny . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice, zabírající zem lskou 

du. Ozna eny jsou íseln  a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla 
katastrální mapa. 
INVESTICE DO P DY  
V ešeném území se nenachází plochy s odvod ovacím systémem, melioracemi. 
TABULKA VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZPF 

ís. 
lokality 

Zp sob využití 
plochy 

Celková 
vým ra 
lokality 

(ha) 

Zábor 
nezem -

lských 
ploch 
(ha) 

Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle 
jednotlivých kultur 

(ha) 

Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) 

orná 
da 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

ZM4 
B1+VP1 

Plocha bydlení 0,58 0,29 0,29 0 0,29 0 0 0 0,29 0 
Plocha ve ejných 
prostranství 0,23 0,12 0,11 0 0,11 0 0,06 0 0,05 0 

ZM4 
R2 Plocha rekreace 0,17 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZM4 
R3 Plocha rekreace* 0,16 0,15 0,01 0 0,01 0 0 0 0,01 0 

ZM4 
VS4 

Plocha výroby 
a skladování - 
zem lské výroba 

0,14 0 0,14 0 0,14 0 0 0 0 0,14 

ZÁBOR CELKEM 1,28 0,73 0,55 0 0,55 0 0,06 0 0,35 0,14 
Celkem nový zábor 0,47 0,32 0,15 0 0,15 0 0 0 0,01 0,14 
Celkem zábor, který byl 
vyhodnocen p edchozí ÚPD 0,81 0,41 0,40 0 0,40 0 0,06 0 0,34 0 

* ást lokality 3 se nachází na pozemku ur eném k pln ní funkcí lesa - viz PUPFL. 
ZD VODN NÍ 
Lokalita ZM4 /B1+VP1:   Plocha bydlení + plocha ve ejných prostranství se nachází v zastav ném území 

v jihozápadní ásti sídla Horní Vltavice. Lokalita je za azena do II. a IV. t ídy ochrany a ást 
lokality se nachází na nezem lské p . Zm na navrhuje výstavbu na pozemku II. t ídy 
ochrany zem lského p dního fondu proto, že tento pozemek p iléhá k stávající zástavb  a 
má možnost dobrého napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. V sou asné 
dob  dochází k nár stu požadavk  na bydlení, které je dáno p edevším nadpr rnou 
kvalitou životného prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu 
o bydlení ve velmi atraktivním prost edí. Proto návrh zm ny umož uje rozvoj bydlení. 
Lokalita již byla vyhodnocena v p edchozí ÚPD. 
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Lokalita ZM4/R2: Plocha rekreace se nachází v zastav ném území mezi tokem Teplé Vltavy a silnicí I/4 
v sídle Horní Vltavice. Lokalita se nachází na nezem lské p . V sou asné dob  dochází 
v této oblasti k nár stu požadavk  na rekrea ní využití, p edevším pak v p ší turistice, 
cyklistice a vodáctví. Tato plocha bude využívána jako výchozí bod se zázemím k t mto 
aktivitám. Napojení na dopravní i technické infrastruktury je dobré. Tento návrh p ispívá 
k dobrému rekrea nímu využití území p i zachování jeho vysoké kvality. 

Lokalita ZM4/R3: Plocha rekreace se nachází v jižní ásti sídla Horní Vltavice a navazuje na stávající plochy 
rekreace. Lokalita je za azena do IV. t ídy ochrany a ást lokality se nachází na 
nezem lské p . ást této lokality je vyhodnocena v záboru PUFL. Tato plocha je ur ena 
k vybudování - rozší ení lyža ské sjezdovky s vlekem i lanovkou a staveb souvisejících se 
sportovním využitím. K intenzivn jšímu využívání rekrea ního potenciálu území p ispívá již 
stávající sjezdovka. Obslužnost tohoto území je dobrá jak z hlediska dopravní tak i technické 
infrastruktury. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodná p edevším z d vodu rozvoje 
rekreace, která je v tomto regionu žádána. 

Lokalita ZM4/VS4: Plocha výroby a skladování - zem lské výroba se  nachází  v  severní  ásti  sídla  Horní  
Vltavice, navazuje na zastav né území. Lokalita je za azena do V. t ídy ochrany. Návrh má 
dobré podmínky napojení na dopravní i technickou infrastrukturu a nebude tedy vyžadovat 
podstatné investice do nové infrastruktury. Lokalita rozši uje stávající plochy výroby a 
skladování - zem lství a navazuje na plochy bydlení, které jsou ve vlastnictví žadatele. 

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

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI DOKUMENTACE 
Vyhodnocena je pouze nov  navržená plocha smíšená obytná ur ená zm nou . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice k zastav ní 
(zastavitelné plochy). Ozna ena je íseln  a vyhodnocena v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých 
lokalitách byla katastrální mapa.  
INVESTICE DO P DY  
V ešeném území Zm ny . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice nejsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . Ve Zm . 
6 ÚPSÚ Horní Vltavice nebudou ovlivn ny hydrologické pom ry. 

TABULKA „VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZEM LSKÝ 
DNÍ FOND“ 

O
zn

a
en

í p
lo

ch
y 

Zp sob využití plochy 

C
el

ko
vá

 v
ým

ra
 

lo
ka

lit
y 

(h
a)

 

Z
áb

or
 n

ez
em

lsk
ýc

h 
pl

oc
h 

(h
a)

 

C
el

ko
vý

 z
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PF
 

(h
a)

 

Zábor ZPF podle 
jednotlivých kultur 

(ha) 
Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 

orná 
da 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

ZM6 
SO1 

Plocha smíšená obytná 0,04 0 0,04 0 0,04 0 0 0 0,04 0 

Plochy smíšená obytná celkem 0,04 0 0,04 0 0,04 0 0 0 0,04 0 

ZÁBOR ZPF CELKEM 0,04 0 0,04 0 0,04 0 0 0 0,04 0 

 
Lokalita ZM6/SO1: Návrh plochy smíšené obytné – v západní ásti sídla Horní Vltavice. Lokalita, z hlediska 

záboru zem lského p dního fondu, leží na p  se IV. t ídou ochrany. Z urbanistického 
hlediska je tato lokalita vhodná k zástavb  p edevším proto, že má dobré napojení na stávající 
dopravní infrastrukturu.  

ZÁV R 
Ve Zm . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. Byl kladen 

raz na využití pozemk  v zastav ném území. V p ípadech kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo 
postupováno dle zákona O ochran  ZPF ve zn ní pozd jších p edpis . 
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 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI DOKUMENTACE 
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem Zm ny . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice, zabírající zem lskou 

du. Ozna eny jsou íseln  a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla 
katastrální mapa.  
INVESTICE DO P DY  
V ešeném území se nenachází plochy s odvod ovacím systémem, melioracemi. 
BONITOVANÉ P DN  EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn  plánovací innosti jsou bonitované p dn  
ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci 
skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe  t ídy ochrany zem lské 

dy.  
íklad kódu BPEJ: 9.36.41 (9 - klimatický region, 36 - hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, 

subtypem, substrátem a zrnitostí v etn  charakteru skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p , 
41 - íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy). 
TABULKA VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZEM LSKÝ 

DNÍ FOND 
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Zábor ZPF podle 
jednotlivých 
kultur (ha) 

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 

orná 
da 

trvalé 
travní 
porost. 

I. II. III. IV. V. 

ZM7 
DI-D5/8 

Plocha dopravní 
infrastruktury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZM7 
DI-D5/9 

Plocha dopravní 
infrastruktury 3,71 0,33 3,38 0 3,38 0 0 0 3,38 0 

ZM7 
DI-D5/10 

Plocha dopravní 
infrastruktury 29,46 6,79 22,67 0 22,67 1,66 2,33 5,02 7,04 6,62 

ZM7 
DI-1 

Plocha dopravní 
infrastruktury 1,16 0,46 0,70 0 0,70 0,8 0,62 0 0 0 

 

ZÁBOR ZPF CELKEM 34,33 7,58 26,75 0 26,75 2,46 2,95 5,02 10,42 6,62 
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ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF  

Plochy dopravní infrastruktury DI-D5/8, DI-D5/9, 
DI-D5/10 - jedná se o návrh stavby mezinárodního 
významu pro novou silnici I. t ídy I/4. Do Zm ny . 7 
Horní Vltavice jsou zaneseny na základ  podkladu 
AZÚR Jiho eského kraje (koridor D5). Celková vým ra 
vymezené lokality iní 48,85 ha, z toho 12,08 ha zabírají 
lesní pozemky a 7,12 ha nezem lské plochy.  
Zbývajících 26,05 ha je vymezeno na zem lských 
pozemcích, z toho 3,99 ha zabírají kvalitní p dy na I. a 
II. t íd  ochrany ZPF - pouze plocha DI-D5/10.  
Navržené plochy jsou tvo eny stávající silnicí I/4, která 
je na území Jiho eského kraje v úseku hranice se 
St edo eským krajem po mimoúrov ovou k ižovatku 
Nová Hospoda navržena jako dálnice D4 (d íve 
rychlostní silnice R4) a dále sm rem jihozápadním na 
Strakonice a hrani ní p echod ve Strážném je navržena 
úprava stávající silnice I/4 do podoby kapacitního 
koridoru dopravní cesty. Tato silnice bude dále 
pokra ovat na území N mecka až do Pasova, kde se 
napojí na n meckou dálnici A3. Na území St edo eského 
kraje bude pokra ovat pro novou dálnici až po napojení 
na  stávající  úsek  P íbram  –  Praha.  Tento  zám r  pro  
silnici I/4 je sou ástí rozvojové osy nadmístního 
významu N-OS1.   

vodem vymezení jednotlivých úsek   (ploch dopravní 
infrastruktury) je snaha zkvalitnit dopravní tah silnice 
1/4. Stavebn  technický stav silnice nedopovídá 
sou asným pot ebám, protože v minulých (n kolika) 
desetiletí nedošlo k žádné podstatné stavební úprav . 
Silnice má v ešeném území tém  zcela nevyhovující 
parametry, zejm. sm rové vedení nejen obce Horní 
Vltavice. Realizací výstavby nové silnice dojde ke 
zlepšení dopravní dostupnosti území a ke zlepšení 

eshrani ních dopravních vazeb. 
sledkem je velmi negativní vliv na životní prost edí v 

obytném území kolem této silnice, na bezpe nost jeho 
obyvatel a na plynulost a bezpe nost dopravy. Je velmi 
obtížné zp esnit trasu navrhované silnice v nezastav ném 
území z d vod  terénního reliéfu, bilance výkop  
a násyp  a znalosti podloží. Proto jsou plochy vymezeny 
v minimální ší ce 100 m. Ve skute nosti dojde 
k zábor m pouze v ší ce t lesa navrhované silnice. 
Nevyužité pozemky budou vráceny p dnímu fondu. 
Plocha dopravní infrastruktury DI-1 je vymezena 
z d vodu dopravního napojení obce Horní Vltavice na 
navrženou p eložku a je sou ástí nové silnice I/4. 
Celková vým ra vymezené plochy iní 1,16 ha, z toho 
0,70 ha zabírají zem lsky využívané p dy - travní 
porost. Plocha o ší i 50 m je situována do severní ásti 
obce. Silnice bude vycházet nad bezejmennou vodní 
nádrží na Košt nickém potoce. P ibližn  po 300 m 
dlouhém úseku se napojí na sou asnou silnici I/4 a to 
v prostoru k ižovatky  
plochy dopravní infrastruktury s I. a II. t ídou ochrany ZPF 
silnice I/4 a II/167. P i hledání vhodné trasy napojení se 

na novou silnici byl brán ohled na zachování a hospodá ské využití pozemk . Návrh byl rovn ž ovlivn n aspekty 
ochrany p írody a životního prost edí. Navrhované  ešení  nezhoršuje organizaci  a  sytém  obhospoda ování  ZPF 
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7.2 LESNÍ P DNÍ FOND 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 

7.3 POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA EŠENÉ ZM NAMI ÚPSÚ HORNÍ 
LTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
Ve Zm . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice je uvažováno se  záborem ploch ur ených k pln ní funkcí lesa v lokalit  
s ozna ením DI 2. Zm na . 3 dále eší legalizaci stavu plochy rekreace s ozna ením R, která se nachází v hranici 50m 
od okraje lesa. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
V návrhu Zm ny . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice je uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkcí lesa (PUFL). 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Ve Zm . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice není uvažováno se záborem pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa. Do 
navržených lokalit zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa.  
Ve Zm . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice jsou nov  navržena plocha, která zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

íslo 
lokality Zp sob využití Katastrální území 

ZM6 
SO1 

Plochy smíšená obytná Žlíbky, Horní Vltavice 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Ve Zm . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice je uvažováno se záborem pozemk  ur ených pro pln ní funkcí lesa (PUPFL). 
Tabulka vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 

Ozna ení 
plochy Zp sob využití plochy Odn tí LPF celkem v ha Katastrální území 

ZM7 
DI-D5/8 

Plocha dopravní infrastruktury 4,53 Ra í 

ZM7 
DI-D5/9 

Plocha dopravní infrastruktury 
7,15 

Ra í, Horní Vltavice 

ZM7 
DI-D5/10 

Plocha dopravní infrastruktury 
4,00 

Horní Vltavice, Žlíbky 

ZM7 
R-SR9 

Plocha rekreace a sportu R-SR9 
8,33 

Ra í 

 

ZÁBOR PUPFL CELKEM 24,01 

ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ PUPFL 

Plochy dopravní infrastruktury ZM7/DI-D5/8, ZM7/DI-D5/9, ZM7/DI-D5/10 - Od vodn ní navržené plochy je 
popsáno výše  - ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF. 
Plocha rekreace a sportu ZM7/R-SR9 -   jedná se o nadmístní zám r rozší ení stávajícího lyža ského areálu Kubova 
Hu  - Boubín v severní ásti ešeného území k. ú. Ra í. D vodem vymezení je rozší ení užívání areálu pro uspokojení 
návšt vník . Toto ešení má za cíl p inést v tší pohodu klient m, se kterou je spojena nabídka mén  náro né lyža ské 
trat  i v tší bezpe nost. Zm nou . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice je plocha navržena jako nezastavitelné území, pro které se 
nep ipouští žádné trvalé nadzemní stavby ani aktivity, které by narušily p írodní charakter lokality. Obslužnost tohoto 
území je dobrá jak z hlediska dopravní, tak i technické infrastruktury. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodná 

edevším z d vodu rozvoje rekreace, která je v tomto regionu žádána. 
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8. NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY A KRAJINNÁ EKOLOGIE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 

Návrh ekologických opat ení pro obec Horní Vltavice 
BIOGRAFICKÉ ZA AZENÍ 
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BIOREGION 

 
HORNINY A RELIÉF 
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8.1 KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY, V ETN  VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ, OCHRANA P ED POVODN MI EŠENÉ ZM NAMI ÚPSÚ 
HORNÍ VLTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES 
Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD. V souvislosti 
s návrhem Zm ny . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability 
krajiny. 
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI 

Záplavové území 
Území ešené Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice je dot eno záplavovým územím toku Teplé Vltavy v lokalit  
s ozna ením ZM3/DI2. 
Protipovod ové opat ení 
V souvislosti s návrhem  Zm ny . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení. 
Protierozní opat ení 
V souvislosti s návrhem  Zm ny . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují žádná protierozní opat ení. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES 
Koncepce uspo ádání krajiny oproti ÚPSÚ Horní Vltavice dozná áste né zm ny a to v rozsahu struktury lesního 
porostu v míst  nové sjezdové trat .  
Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  hodnocení krajinné ekologie již platné ÚPD. V souvislosti 
s návrhem Zm ny . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují nové prvky územního systému ekologické stability (dále jen 
ÚSES). Nadregionální biokoridor NBK 173, který je p evzat z nad azené dokumentace ZÚR J K je upraven v souladu 
s podmínkami, které ZÚR stanoví, a to zp esn ním na hranice pozemk . Funk nost tohoto prvku nebyla narušena a jeho 
ekologicko stabiliza ní funkce je zachována. ÚSES je vymezen na aktuální krajinná rozhraní a hranice pozemk  KN. 
Do NBK 173 nezasahuje žádná navržená plocha ešená zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice. 
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI 

Záplavové území 
Ve Zm . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice je ešeno záplavové území v plochách ZM4/B1, ZM4/VP1 a ZM4/R2. Do t chto 
lokalit zasahují hranice záplavového území Q100 a aktivní zóny záplavového území vodního toku Teplá Vltava, které 
zm na respektuje. U plochy ZM4/VP1 se jedná o využití stávající proluky v zastav ném území pro ve ejné prostranství 
- nezastavitelná plocha ve ejné zelen . Plocha ZM4/R2 je ešena jako plocha nástupního místa pro vodáky, kde se 

edpokládá minimální zastav nost. Pro tyto plochy jsou navrženy takové podmínky pro výstavbu, aby bylo maximáln  
sníženo riziko a nezhoršovalo stávající situaci v t chto územích. 
Jakékoliv umis ování staveb a za ízení v záplavovém území v etn  terénních úprav je možné pouze se souhlasem v cn  
a místn  p íslušného vodoprávního ú adu v souladu s ust. § 17 vodního zákona. 
Protipovod ové opat ení a protierozní opat ení 
V souvislosti s návrhem Zm ny . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují žádná protipovod ová ani protierozní opat ení. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES 
Zm nou . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice nedojde ke zm  hodnocení krajinné ekologie již ve schválené ÚPD. V souvislosti 
se Zm nou . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability krajiny 
(dále jen „ÚSES“). 
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI 

Záplavové území 
Na území ešené Zm nou . 6 ÚPZSÚ Horní Vltavice zasahuje do plochy ZM6/B2 hranice záplavy Q100  stanovené na 
Teplé Vltav .  
Protipovod ové opat ení 
V souvislosti s návrhem Zm ny . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují protipovod ová opat ení. 
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Protierozní opat ení 
V souvislosti s návrhem  Zm ny . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice se nenavrhují žádná protierozní opat ení. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES 
Koncepce uspo ádání krajiny dle ÚPSÚ se nem ní. Je nutné minimalizovat zásahy do II. zóny ochrany CHKO Šumava. 
Je zakázáno umíst ní trvalých nadzemních staveb v této zón , pokud pro n  nebude ud lena výjimka ze zákazu. 
Zm nou . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice je pro celé správní území obce Horní Vltavice upraven ÚSES a to v souladu 
s AZÚR J K. Jedná se o prvky nadregionálního a regionálního významu. 
Nadregionální úrove  

 NBK 173 -  Modravské slat , Roklan - Vltavská niva (dot ená katastrální území. B ezová Lada, Polka, 
Slatina u Horní Vltavice Horní Vltavice) 

Regionální úrove  
 RBC 365 - Boubín (dot ená katastrální území: Horní Vltavice) 
 RBC 629 - Ra í (dot ená katastrální území: Horní Vltavice, Ra í) 
 RBK 6 - Bukovec - Boubín (dot ená katastrální území: Horní Vltavice, Ra í) 
 RBK 16 - Blanice - Boubín (dot ená katastrální území: Horní Vltavice) 
 RBK 20 - Záto ská hora - Boubín (dot ená katastrální území: Horní Vltavice) 

ešením Zm ny . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice dochází ke k ížení plochy dopravní infrastruktury ZM7/DI-D5/9 
s regionálním biokoridorem RBK 6 a plochy ZM7/DI-D5/10 s nadregionálním biokoridorem NBK 173. Nová silnice 
nesmí omezit funk nost t chto biokoridor  a její výstavbou musí být minimalizované p ípadné negativní dopady na 
biokoridory.  
Vymezená plocha dopravní infrastruktury ZM7/DI-D5/10 zasahuje rovn ž do p írodní památky „Pod Ostrohem“, 

írodní rezervace „Záto ská mok ina“ a do stromo adí památných strom  „Smíšená alej“. Zásah do zvýšených 
krajiná sky p írodních hodnot území bude podrobn ji posouzen v dalších stupních projektové p ípravy stavby silnice a 
je podmín n se souhlasem orgánu ochrany p írody. Kácení památných strom  je možné pouze, bude-li dle § 56 
. 114/1992 Sb. ZOPK zrušena ochrana památného stromu  

Stanovení podmínek pro plochy ÚSES: 
 biocentra musí být chrán na p ed zm nou využití území, která by snížila dosažený stupe  ekologické 

stability a p ed umís ováním zám  (zejména staveb), vyjma podmín  p ípustných; 
 biokoridory musí být chrán ny p edevším z hlediska zachování jejich pr chodnosti. 

Prvky ÚSES 
(jedná se o funkci p ekryvnou) 
Hlavní využití 

- biotop nebo soubor biotop  v krajin  umož ující trvalou existenci p irozeného i pozm ného, avšak 
írod  blízkého ekosystému; 

- migrace organism  mezi biocentry a tím vytvá ení z odd lených biocenter sí . 

ípustné využití 

- vodní plochy a toky; 
- lesní a nelesní listnaté a smíšené porosty; 
- liniové a plošné ke ové nelesní a lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
- trvalé travní porosty;  
- opat ení ve prosp ch zvýšení funk nosti ÚSES (nap . revitalizace, výsadby autochtonních druh , zatravn ní, 

výsadby porost  geograficky p vodních d evin, zm ny d evinné skladby lesních porost  ve prosp ch 
geograficky p vodních d evin, do doby realizace jednotlivých prvk  ÚSES stávající využití, p íp. jiné 
využití, které nenaruší nevratn  p irozené podmínky stanovišt  a nesníží aktuální ekologickou stabilitu 
území). 

Podmín  p ípustné využití 

- zm ny druhu pozemku na vodní plochy, trvalý travní porost, lesní pozemek pod podmínkou prokázání 
zlepšení funkcí krajiny; 

- oplocení zámecké zahrady na ploše lokálního biocentra LBC 88 je umožn no pouze za podmínky  
Pouze ve výjime ných p ípadech a za podmínky co nejmenšího zásahu, nenarušení funk nosti ÚSES a 
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nevytvá ení migra ních bariér.  
- nezbytn  nutné liniové stavby dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové komunikace, 

cyklistické a p ší komunikace), odpo ívky, rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic I., II. a 
III. t ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ;  

- nezbytn  nutné liniové stavby technické infrastruktury a za ízení technické infrastruktury; 
- vodohospodá ská za ízení, stavby vodních nádrží, istírny odpadních vod, opat ení pro udržení vody v 

krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k 
vyšší reten ní schopnosti krajiny; 

- zem lské obhospoda ování pozemk ; 
- do asné oplocenky p i výsadb  lesa a mimo lesní pozemky do asná ohrazení pozemk  pro pastvu dobytka 

nap . formou elektrických ohradník i jednoduchého d ev ného ohrazení; 
- vymezení skladebných prvk  ÚSES v území ložisek není p ekážkou k p ípadnému využití ložiska za 

podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerost  do asn  omezeny, p ípadn  dojde k 
do asné úprav  trasy biokoridoru, budou po ukon ení t žby obnoveny v odpovídajícím charakteru, trase a v 
pot ebném rozsahu; 

- stavby pro pln ní funkcí lesa (posed , kazatelen, krmelc ) mimo území chrán ných území (tj. mimo 
írodní památky a rezervace); 

- drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky], památníky, sochy, 
lavi ky, tabule, apod.). 

Realizací podmín  p ípustného využití nesmí dojít k ohrožení dalších zájm  chrán ných ZOPK a veškeré 
zám ry na plochách ÚSES nesmí být v rozporu s posláním a p edm tem ochrany CHKO Šumava. 

Nep ípustné využití 

- stavby, za ízení a jiná opat ení v etn  oplocení pro zem lství (vyjma podmín  p ípustných); 
- stavby pro lesnictví (vyjma podmín  p ípustných);  
- oplocení a jiné p ekážky v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín  p ípustných); 
- žba nerost  (vyjma podmín  p ípustného); 
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního 

ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (vyjma podmín  p ípustných); 
- odstavení karavan , maringotek, obytných p ív  a mobilních dom ; 
- nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného 

území za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu se zp sobem využití t chto ploch v 
ÚSES, nap íklad zatravn nou plochu p evést na intenzivní obd lávanou p du; 

- nep ípustné jsou jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost ÚSES, nebo 
územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich, rušivé innosti jako je odvod ování pozemk ; 

- pro jakékoliv stavby (mimo podmín  p ípustné) je toto území nezastavitelné; 
- umis ování staveb nadmístního významu a umis ování dopravní a technické infrastruktury vyjma zám  

napl ujících atributy nadmístního významu stanovené AZÚR J K.  

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY 
Propustnost krajiny bude vlivem ešení Zm ny . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice narušena t lesem navrhované silnice I/4. 
V míst  k ížení silnice s NBK 173 je pot eba zajistit propustnost krajiny pro migraci živo ich , zejména velkých savc , 
a to nejlépe formou ekoduktu. Rovn ž musí být zabezpe ena migra ní propustnost zv e p i výstavb  mostu p es eku 
Teplá Vltava. Propustnost krajiny pro lov ka bude zajišt na prost ednictvím navržených k ižovatek místních 
komunikací s novou silnicí I/4. 
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI 

Záplavové území 
Plocha dopravní infrastruktury ZM7/DI-D5/10 je v jižní ásti k. ú. Horní Vltavice dot ena záplavovým územím Q100 a 
záplavovým územím aktivní zóny vodního toku Teplá Vltava. 
Protipovod ové opat ení a protierozní opat ení 
Konkrétní protipovod ové a protierozní opat ení nejsou Zm nou . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice navrženy. Plochy pro silnici 
I/4 je nutno ešit tak, aby jejich sou ástí byla i ochrana proti erozi ze svah  t lesa vozovky a proti nekontrolovatelnému 
odtoku vod do p írodního parku a p írodní rezervace. Teoretické riziko eroze plynoucí z výstavby lanovek, vlek  a 
sjezdových tratí je zohledn no v podmínkách pro využití ploch rekreace a sportu s tím, že bude zajišt na ochrana p ed 
nebezpe ím eroze na odlesn ných plochách. 
 



 

68 
 

 

9. DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ 
 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 
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9.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍ UMÍS OVÁNÍ 
EŠENÉ ZM NAMI ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 3 
Zm nou . 3 se nem ní stávající koncepce dopravy schválené dokumentace. Plocha rekreace ZM3/R1 bude dopravn  
obsloužena ze stávající silni ní sít . Zm na . 3 dále eší navrženou plochu dopravní infrastruktury ZM3/DI2, která 
navrhuje stezky se zpevn ným povrchem s využitím i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. N které 
trasy budou využívat již stávající zpevn né cesty. Sou ástí ešení jsou i navržené odpo ívky pro vycházkové 
i cyklistické trasy a nástupní místa na vycházkové i cyklistické trasy. 
Zatížení území hlukem 
Za zdroj nadlimitního hluku v tomto prostoru je považována stávající silnice I/4, silnice II/167 a silnice III/14143. 
Vzhledem k negativním vliv m zp sobeným dopravním zatížením na silnici I/4, silnici II/167 a silnici III/14143 je 
nutné situovat výstavbu nových obytných objekt  mimo ochranné pásmo. V ochranném pásmu silnic se zm nou . 
3 navrhuje pouze lokalita ZM3/DI2, která je navržena pro dopravní infrastrukturu. 



 

72 
 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 4 
Koncepce dopravní infrastruktury z stane zachována dle sou asn  platné ÚPD. Zm na . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice 
nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. 
Lokality navržené Zm nou . 4 ÚPSÚ Horní Vltavice budou dopravn  obslouženy ze stávající silni ní sít  dle 
schválené ÚPD. Lokalita ZM4/R2 bude napojena ze stávajícího sjezdu na parkovišt  silnice I/4. Sou asn  musí být 
ponechány územní rezervy pro úpravu parametr  silnice I. t ídy dle platných p edpis , pro z ízení p ších komunikací a 
ukládání inženýrských sítí. Napojení na silnice I. t ídy jsou podmín na projednáním v rámci dalších stup ízení a 
odsouhlasením p íslušným správním orgánem. P ístup k ostatním navrženým plochám bude zajišt n ze stávajících 
místních komunikací. U komunikací, které nespl ují ší kové parametry vycházející z platných právních norem a mají 
být zatíženy navýšením dopravy, budou nutné takové úpravy, které povedou ke spln ní t chto norem. V rozvojových 
plochách je umožn n vznik nových místních a ú elových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými 
normami dle d vodu vzniku komunikace.  
Doprava v klidu 
Na plochách ešených zm nou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním 
pozemku. 
Zatížení území hlukem 
Navržené plochy musí respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy. V ploše ZM4/B1 budou stavby ur ené pro bydlení 
v rámci navržené plochy umíst ny vn  ochranného pásma této silnice. V chrán ném venkovním prostoru, venkovním 
prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici I. t ídy je nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. 
V p ípad  nedodržení hlukových limit  budou p ípadná protihluková opat ení vybudována na náklady investor  z této 
zástavby a to mimo pozemky silnice I. t ídy 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 6 
Zm na . 6 ÚPSÚ Horní Vltavice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. P ístup k ploše ZM6/SO1 bude 
zajišt no sjezdem ze stávající komunikace. Na plochách ešených zm nou musí mít budovaný objekty svoji parkovací a 
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku. 

 ÚPSÚ HORNÍ VLTAVICE – ZM NA . 7 
Zm na . 7 ÚPSÚ Horní Vltavice navrhuje nové plochy dopravní infrastruktury, které jsou sou ástí dopravního 
koridoru D5 vymezeného nad azenou územn  plánovací dokumentací AZÚR J K. Jedná se o plochy dopravní 
infrastruktury mezinárodního a republikového významu pro zkapacitn ní silnice I/4, rozd leného na jednotlivé úseky.  
V ešeném území jsou navrženy úseky D5/8, D5/9 D5/10. Sou asn  s návrhem úseku D5/10 je i vymezení plochy 
dopravního p ipojení obce Horní Vltavice - sjezd z nové silnice I/4.  

ešení zm ny . 7 ruší ásti trasy zpevn né stezky navržené Zm nou . 3 ÚPSÚ Horní Vltavice, které zasahují do nov  
vymezených ploch dopravní infrastruktury. Zrušené úseky stezky jsou umožn ny (stanovením podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zp sobem) vést ve vymezené ploše dopravního koridoru tak, aby nekolidovaly s t lesem budoucí 
silnice I/4. 
Plochy dopravní infrastruktury dle AZÚR J K jsou vymezeny v minimální ší i 100 m a plocha dopravní infrastruktury 
DI-1 je navržena v ší ce 50 m. 
Do doby vybudování stavby silnice a dopravního napojení na budoucí p eložku platí zachování sou asné trasy silnice 
I/4 a nezastav ní navržených dopravních ploch trvalými stavbami.  

i realizaci výstavby jednotlivých úsek  silnice je nutné technicky eliminovat st et s nadregionálním a regionálním 
biokoridorem (NBK 173, RBK 6) a chránit p írodní biotypy v  krajiná sky hodnotných území (plochy p írodní památky 
a p írodní rezervace, památné stromy). Zárove  bude minimalizován rozsah stavebních zásah  v II. zón  CHKO 
Šumava.   
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10. DOKLADY P ÍLOHY 
Orienta ní mapa radonového rizika 
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Legenda mapy radonového rizika 
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Zdroje surovin (nerostná ložiska) 
 

 


