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ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU malšín PO ZMĚNĚ Č. 1 
 

a) vymezení zastavěného území 

V Územním plánu Malšín (dále jen „ÚP Malšín“) je zastavěné území vymezeno k 1. 5. 2016 na základě 
zpracovaných územně analytických podkladŧ a upřesněno dle provedených prŧzkumŧ a rozborŧ. Hranice 
zastavěného území je vyznačena ve Výkrese základního členění území a v Hlavním výkrese. 

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 

V obci Malšín a v celém správním území se předpokládá především rozvoj bydlení v rodinných domech, dále 
rekreace, rozvoj výroby a skladování, občanského vybavení, ploch smíšených obytných a s tím spojené 
dopravní i technické infrastruktury. 

Rozvoj zastavěného území je určen převáţně k rekonstrukci objektŧ s vyuţitím pro bydlení a občanské 
vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Dostavba je soustředěna především na plochy, jejichţ zástavbou 
dojde k ucelení sídel, s maximálním vyuţitím stávajících komunikací a technické infrastruktury. 

ÚP Malšín vytváří předpoklady pro kvalitní bydlení a pro nové pracovní příleţitosti návrhem ploch 
občanského vybavení a výroby a skladování, které přispějí ke stabilizaci místního obyvatelstva, 
event. migraci nového.  

Díky vysokým kulturním i přírodním hodnotám je pro řešené území obce Malšín podnětem ke směrování 
dalšího vývoje do oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících sluţeb a vybavení. Současně jsou 
potlačeny činnosti, které by mohly narušit jedinečné podmínky rozvoje, jimiţ jsou přírodní hodnoty území 
(ochrana nezastavěného území). 

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT 
A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY 

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY 

ÚP Malšín nevymezuje ţádné nové urbanistické, architektonické ani kulturní hodnoty, které by rozšířily 
stávající hodnoty správního území obce Malšín. Stávající hodnoty jsou výsledkem historického vývoje 
a členitosti krajiny.  

Kromě ochrany řešeného území dle platných právních předpisŧ z hlediska státní památkové péče (kulturní 
památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, území s archeologickými nálezy - výčet je 
uveden v Odŧvodnění územního plánu v kapitole vstupní limity vyuţití území) jsou územním plánem 
chráněny tyto hodnoty: 

 urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídla 

 památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 
tj. objekty přispívající k identitě území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) včetně 
jejich okolí 

 kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území 

Navrţeným řešením nedojde k znehodnocení stávajících hodnot. 

Podmínky ochrany - Je třeba zachovat kulturní dědictví. Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat 
kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat 
např. realizací nových objektŧ drobné architektury, kvalitní úpravou veřejných prostranství a zvýšenou péčí 
o ztvárnění novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty přírodní i kulturní.  

Podstatné je uchování stávajícího uspořádání cenných staveb včetně hospodářských částí (moţnost 
rekonstrukce a přestavby např. na bydlení). Rovněţ veškeré úpravy venkovních prostorŧ a ploch musí být 
řešeny s ohledem na historické prostředí a krajinný ráz.  

Na plochách veřejných prostranství není ţádoucí připustit takové úpravy, které by znehodnocovaly dané 
prostředí, zejména architektonicky příznivé dominanty.  

Dŧleţité je řešit přechod urbanizované části zastavěného území do neurbanizovaného území tak, aby 
nedošlo k váţnému narušení obrazu obce. Výsadbou ochranné zeleně je moţné zmírnit negativní dopad 
výrobních staveb na krajinný ráz. 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Přírodní hodnoty obce Malšín tvoří základní charakteristiku území, která se mj. projevuje i v rekreačním 
vyuţití území. Kromě chráněných území dle zvláštních předpisŧ (NATURA 2000 - evropsky významné 
lokality, registrovaný památný strom) jsou územním plánem chráněny tyto přírodní lokality: 

 významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy); 



6 
 

 prvky územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální); 

 významné plochy zeleně - stromové aleje, břehové porosty, skupiny vzrostlých stromŧ v zastavěném 
území a krajině; 

 plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy přírodní (P) a plochy smíšené 
nezastavěného území (SN). 

Navrţeným řešením nedojde k znehodnocení stávajících přírodních hodnot, které je třeba chránit a citlivě 
rozvíjet.  

Podmínky ochrany - jsou dány zákonem o ochraně přírody a krajiny.  

V krajině mimo sídlo lze provádět pouze takové činnosti a nezbytné stavby (např. technické a dopravní 
infrastruktury), které nenaruší celkový ráz krajiny a pŧvodní zástavby a neohrozí přírodu. Podmíněně lze 
připustit výstavbu rozhleden, pokud nedojde k narušení přírodních dominant anebo k významnému zásahu 
do porostŧ. Oplocení v nezastavěném území je moţné realizovat pouze formou oplocení pastvin a obor 
(elektrické ohradníky, dřevěné ohrady, oplocenky). Dŧleţité je chránit význačné solitéry stromy, skupiny 
stromŧ, stromořadí v urbanizovaném i neurbanizovaném území, u památných stromŧ pak sledovat zdravotní 
stav a vykonávat pouze asanační řezy. Výsadbou izolační zeleně lze potlačit pŧsobení rušivých dominant v 
obrazu obce, především pak výrobních a zemědělských areálŧ. 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

Jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Hodnoty 
technické infrastruktury dávají velké předpoklady ke stabilizaci a rozvoji obyvatelstva nejen v oblasti bydlení, 
ale i pracovních příleţitostí. Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení civilizačních hodnot v 
dŧsledku návrhu nových ploch pro bydlení, rekreaci, občanského vybavení, veřejného prostranství, výroby a 
skladování, ploch smíšených obytných včetně zlepšení technické a dopravní infrastruktury. 

Podmínky ochrany - návrh ochrany civilizačních hodnot spočívá v jejich zachování a podporou vybudování 
nových vodovodních a kanalizačních řadŧ v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektŧm, 
rozvody teplovodŧ, rozvíjení cyklotras a cyklostezek. Nové řešení nemá negativní dopad na přírodní a 
kulturní hodnoty v území. 

c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným zpŧsobem vyuţití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové 
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídla. Přitom se respektuje určitá uvolněnost 
zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Dŧraz na zachování 
venkovského charakteru budov bude kladen na objekty začleňované do proluk, zejména v centrální části 
sídla okolo návsi. Zvláštní dŧraz je nutné klást zejména v blízkosti dominanty hřbitova. Při realizaci výstavby 
je třeba zachovávat nejen návaznost na okolní zastavěné území, ale i začlenění do krajiny a přitom 
respektovat veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty, 
dominanty, kulturní památky.  

Navrţená koncepce navazuje na zpŧsoby vyuţití, které jsou v území jiţ zastoupeny: bydlení, rekreace, 
výroba a skladování, občanské vybavení, smíšená obytná a veřejná prostranství. V rámci urbanistické 
koncepce jsou vymezeny plochy s určením jejich hlavního, přípustného, případně podmíněně přípustné 
vyuţití, nepřípustného vyuţití a podmínek prostorového uspořádání - viz údaje kap. f) stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití….-  vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

Kritériem je ochrana přírodních, kulturních a architektonických hodnot, ochrana zemědělského pŧdního 
fondu s nejvyšším stupněm ochrany. Při realizaci výstavby bytŧ je nutné klást dŧraz na modernizaci 
domovního fondu, na vyuţívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných 
objektŧ je třeba podporovat moţnost zřizování prostorŧ pro občanské vybavení, které nenaruší okolní 
bydlení. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu je pro nově navrhovanou výstavbu kladen dŧraz zejména na objem 
hlavních budov. Znamená to, ţe budou závazně dodrţovány základní parametry, které jsou dány zejména 
výškou, tvarem a měřítkem. V těchto lokalitách lze vysledovat, ţe pŧvodní architektonicky kvalitnější 
zástavba byla zpravidla přízemní s pŧdním prostorem. Pro zachování krajinného rázu a urbanistické 
koncepce je nezbytné, aby nová zástavby nepřekročila stávající výškovou linii. Při dodrţení tohoto 
poţadavku lze navrhovat jednopodlaţní budovy s moţností vyuţití pŧdního prostoru bez omezení 
podsklepení. Tradiční zástavba se vyznačuje rovněţ typem zastřešení. Střechy tvoří výraznou část budovy, 
které se zpravidla uplatňují z dálkových pohledŧ a značně ovlivňují i tvarový charakter objektŧ. Pro stávající 
architekturu obce Malšín jsou typické pŧdorysy domŧ obdélníkového tvaru s min. poměrem stran 1:2. 
Neméně dŧleţitý je i typ střech, které jsou sedlové, valbové a polovalbové se sklonem 25°aţ 45°. Klasická 
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povrchová úprava stávajících domŧ je ze 60% tvrdé omítané zdivo a přírodní materiály, především dřevo a 
kámen. Pro zachování krajinného rázu je u nové výstavby dŧleţité respektovat pŧdorys obdélníkového tvaru, 
tvar střechy a celkový architektonický charakter objektŧ. 

Vymezením ploch pro bydlení, smíšenou obytnou, výrobu a občanské vybavení vytváří územní plán 
podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a udrţení obyvatel v obci a 
jeho částech. V ÚP je přednostně rozvíjeno bydlení v souladu s dlouhodobým trendem mírného nárŧstu 
počtu obyvatel, s dŧrazem na rozvoj sídla Malšín. Podmínkou pro výstavbu objektŧ pro bydlení 
soustředěných podél silnice II. a III. třídy je prokázat eliminaci hlukové zátěţe. Navrţené řešení obsahuje 
mimo ploch pro bydlení i dostatečné mnoţství ploch pro rekreaci. Moţnost hospodářského rozvoje je 
navrţena formou ploch pro občanské vybavení a ploch pro výrobu a skladování. Jednotlivé zastavitelné 
plochy jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území a na plochy dopravní infrastruktury. 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

Celé správní území je situováno ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR (dále jen „MO“): Případný 
střet navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (dále jen „OP“) je nutné řešit v navazujících řízeních. 

OZNAČENÍ 
PLOCHY 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŢITÍ PLOCH 

R1 

Plocha rekreace - v jiţní části katastrálního území Horní Okolí. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity). 

R15 

Plocha rekreace - v pŧvodním místě sídla Lhotka, západně od sídla Malšín. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity), území s archeologickými nálezy a otevřenou vodoteč. 

B18 

Plocha bydlení - jiţní část sídla Boršov, navazující na zastavěné území, část plochy jako 
přestavba ploch rekreace. 

Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity) a vodní plochu.  

TI19 

Plocha technické infrastruktury - čistírna odpadních vod - severně od sídla Malšín. 
Plocha je vymezena jako veřejně prospěšná stavba. 

Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, otevřenou vodoteč 
a kanalizaci. 

B20 

Plocha bydlení - severně od sídla Malšín, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a trasu kanalizace. 

VS21 

Plocha výroby a skladování - severovýchodně od sídla Malšín, navazující na zastavěné 
území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a trasu vodovodu. 

B22 
Plocha bydlení - v severní části sídla Malšín, lokalita se nachází v zastavěném území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

B24 

Plocha bydlení - západní část sídla Malšín, lokalita se nachází v zastavěném území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, OP silnice a zvýšenou 
hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

VP25 

Plocha veřejných prostranství - západní část sídla Malšín, část lokality se nachází 
v zastavěném území. 

Limity vyuţití území - zohlednit OP vodního zdroje 2. stupně. 

B26 

Plocha bydlení - jihozápadní část sídla Malšín, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, OP hřbitova, OP vodního 
zdroje 2. stupně a zvýšenou hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro vyuţití ploch - 
výstupní limity). 
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B27 

Plocha bydlení - východní část sídla Malšín, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, trasu vodovodu, 
telekomunikační kabel a zvýšenou hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro vyuţití 
ploch - výstupní limity). 

B33 

Plocha bydlení - severní část sídla Ostrov, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, turistickou trasu 
a vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m 
od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity).  

B34 

Plocha bydlení - severní část sídla Ostrov, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, trasu vodovodu 

B35 

Plocha bydlení - v centru sídla Ostrov, vyplňující proluku v zastavěném území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

B36 

Plocha bydlení - jihozápadní část sídla Ostrov, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz 
podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

B37 

Plocha bydlení - jiţní část sídla Ostrov, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a trasu kanalizace. 

R38 

Plocha rekreace - jihozápadně od sídla Ostrov, lokalita leţí u vodní plochy. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity) a lokální biokoridor. 

B39 

Plocha bydlení - jihozápadní okraj sídla Ostrov, navazující na zastavěné území. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz 
podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

VS40 

Plocha výroby a skladování - na jiţním okraji sídla Ostrov, navazující stávající výrobu 

a skladování. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit radioreléovou trasu. 

VP42 
Plocha veřejných prostranství - východně od sídla Ostrov. 

Limity vyuţití území - zohlednit el. vedení včetně OP. 

VS43 

Plocha výroby a skladování - východně od sídla Ostrov. 

Obsluha území - z místní komunikace.  

Limity vyuţití území - zohlednit el. vedení včetně OP a vzdálenost 50 m od okraje lesa 
(Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro 
vyuţití ploch - výstupní limity). 

SO47 

Plocha smíšená obytná - plocha pro rodinnou farmu - bývalé sídlo Šafléřov. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

B54 

Plocha bydlení -  severozápadní část sídla Větrná, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy,  el. vedení včetně 
trafostanice a OP, OP silnice a zvýšenou hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro 
vyuţití ploch - výstupní limity). 

B55 
Plocha bydlení -  severovýchodní část sídla Větrná, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 
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Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy,  OP silnice, zvýšenou 
hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity) a interakční 
prvek. 

B56 

Plocha bydlení -  jihovýchodní část sídla Větrná, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy,  OP silnice, zvýšenou 
hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity), 
telekomunikační kabel a interakční prvek. 

B57 

Plocha bydlení -  jiţní část sídla Větrná, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, OP silnice, zvýšenou 
hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity) 
a telekomunikační kabel. 

R62 

Plocha rekreace - severně od sídla Běleň. 

Obsluha území - nutnost vybudování příjezdové komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro 
vyuţití ploch - výstupní limity) a ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru. 

B65 

Plocha bydlení  - v sídle Běleň, navazující na zastavěné území, vymezené k hranici 
LBK. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a lokální biokoridor. 

B66 

Plocha bydlení  - v sídle Běleň, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy. 

B67 

Plocha bydlení  - v sídle Běleň, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a telekomunikační kabel. 

B73 

Plocha bydlení - jiţní okraj sídla Branná, navazující na zastavěné území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity) a ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru. 

B74 

Plocha bydlení - na západ od sídla Malšín, podél silnice III. třídy, navazující na 
zastavěné území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity), území s archeologickými nálezy, zvýšenou hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky 
pro vyuţití ploch - výstupní limity v kapitole f), respektovat podmínky ochrany krajinného 
rázu. 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

VP75 

Plocha veřejných prostranství - plocha doprovodné zeleně pro plochu bydlení B74, na 
západ od sídla Malšín, podél silnice III. třídy, navazující na zastavěné území. 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

B76 

Plocha bydlení - na západ od sídla Malšín, podél silnice III. třídy, II. etapa, navazující na 
zastavěné území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity), zvýšenou hygienickou zátěţ hluku (viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity 
v kapitole f) a  respektovat podmínky ochrany krajinného rázu. 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

VP77 

Plocha veřejných prostranství - plocha doprovodné zeleně pro plochu bydlení B76, na 
západ od sídla Malšín, podél silnice III. třídy, II. etapa. 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

Bz80 

Plocha bydlení - zahrady - severní část sídla Ostrov, doplňující plochu bydlení B33. 

Obsluha území - z navazující plochy bydlení B33. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy, turistickou trasu a 
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vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

Bz81 

Plocha bydlení - zahrady - v centru sídla Ostrov, doplňující plochu bydlení B35. 

Obsluha území - z navazující plochy bydlení B35. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz 
podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

Bz82 

Plocha bydlení - zahrady - jihozápadní část sídla Ostrov, doplňující plochu bydlení B36. 

Obsluha území - z navazující plochy bydlení B36. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

Bz83 

Plocha bydlení - zahrady - bývalé sídlo Šafléřov, doplňující plochu bydlení SO47. 

Obsluha území - z navazující plochy bydlení SO47. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní limity). 

Bz84 

Plocha bydlení - zahrady - na západ od sídla Malšín, doplňující plochu bydlení B76. 

Obsluha území - z navazující plochy bydlení B76. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity). 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

B85 

Plocha bydlení - jihozápadní okraj k.ú. Ostrov na Šumavě, Zadní ostrov, u hranic 
řešeného území. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

B86 

Plocha bydlení - v severozápadní části k.ú. Šafléřov, navazující na zastavěné území 

chatové oblasti. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity). 

B87 

Plocha bydlení - v severozápadní části k.ú. Šafléřov, při katastrální hranici s k.ú. Běleň. 

Obsluha území - z navazující plochy bydlení - zahrady B76. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity). 

Bz88 

Plocha bydlení - zahrady - v severovýchodní části k.ú. Šafléřov, navazující na 

zastavěné území chatové oblasti. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity). 

Bz89 

Plocha bydlení - zahrady - v severovýchodní části k.ú. Šafléřov, při katastrální hranici 
k.ú. Běleň. 

Obsluha území - z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity). 

Bz92 

Plocha bydlení - zahrady - na západ od sídla Malšín, II. etapa, doplňující plochu bydlení 

B76. 

Obsluha území - z navazující plochy bydlení B76. 

Limity vyuţití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro vyuţití ploch - výstupní 
limity). 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

OV93 

Plocha občanského vybavení - západní část sídla Malšín, lokalita se nachází v 
zastavěném území. 

Obsluha území - sjezd ze silnice III. třídy. 
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Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy. 

B94 

Plocha bydlení – jihozápadní části sídla Malšín. 

Obsluha území – z místní komunikace. 

Limity vyuţití území - zohlednit území s archeologickými nálezy. 

VrZ95 
Plocha veřejné zeleně - v centru sídla Ostrov. 

Limity vyuţití území – zohlednit vodovod. 

VrZ96 
Plocha veřejné zeleně - v centru sídla Ostrov. 

Limity vyuţití území – zohlednit vodovod, kanalizace. 

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Stávající systém sídelní zeleně bude zachován a dále rozvíjen. ÚP Malšín vymezuje sídelní zeleň 
v navrţených plochách veřejného prostranství. Tyto plochy jsou nejčastěji vymezeny jako izolační zeleň, 
dále v ochranných pásmech dopravní a technické infrastruktury a u ploch větších neţ 2 ha dle § 7 vyhl. 
501/2006 Sb. Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude prováděna mimo silniční 
pozemek a v souladu s § 33 zákona č. 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury 
v souladu zákonem 458/2000 Sb. a příslušnými ustanoveními ČSN. Další plochy sídelní zeleně lze 
realizovat výsadbou alejí okolo polních cest, remízkŧ, vodotečí, vodních ploch. Podmínkou realizace je, ţe 
nebudou prováděny ţádné hrubé terénní úpravy a ţádné hrubé zásahy do břehŧ a vodních ploch. 

Dále jsou vymezeny plochy specifické - vyhrazená zeleň, které jsou navrţeny jako plochy nezastavitelné. 

VZ2 
Plocha specifická - vyhrazená zeleň - severní část sídla Všímary, navazující na 
zastavěné území.  

VZ13 
Plocha specifická - vyhrazená zeleň - v centrální části sídla Horní Dlouhá, navazující 

na zastavěné území. 

VZ13a 
Plocha specifická - vyhrazená zeleň - v centrální části sídla Horní Dlouhá, navazující 
na zastavěné území. 

VZ29 Plocha specifická - vyhrazená zeleň - jihozápadně od sídla Malšín. 

VZ32 
Plocha specifická - vyhrazená zeleň - lokalita leţí mezi sídli Malšín a Ostrov, pří sinici 
III. třídy, navazující na zastavěné území. 

VZ46 Plocha specifická - vyhrazená zeleň - bývalé sídlo Šafléřov. 

VZ49 Plocha specifická - vyhrazená zeleň - bývalé sídlo Chvalín. 

VZ59 Plocha specifická - vyhrazená zeleň - bývalé sídlo Vojtín. 

VZ68 Plocha specifická - vyhrazená zeleň - v sídle Běleň, navazující na zastavěné území. 

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení 
ploch a koridorŧ pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 
jejich vyuţití 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Stávající trasy silnic II. a III. tříd se povaţují za územně stabilizované. Pro úpravu parametrŧ těchto silnic, 
popř. zřízení pěších komunikací a ukládání inţenýrských sítí, jsou územním plánem vymezeny graficky 
neznázorněné územní rezervy. Navrţené lokality budou dopravně obslouţeny ze stávající silniční sítě. 
U komunikací, které nesplňují šířkové parametry, vycházející z platných právních norem, a mají být zatíţeny 
navýšením dopravy, budou nutné takové úpravy, které povedou ke splnění těchto norem. V rozvojových 
plochách je umoţněn vznik nových místních a účelových komunikací v šířkových parametrech v souladu s 
příslušnými normami dle dŧvodu vzniku komunikace. Vybudování místních nebo účelových komunikací je 
přípustné ve všech plochách s rozdílným zpŧsobem vyuţití. Parkování a garáţování vozidel bude řešeno 
výhradně na vlastním pozemku. U nově navrhovaných objektŧ podnikatelského charakteru je nutné, aby 
jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro 
stavbu či přestavbu objektŧ nabízejících ubytovací sluţby. Dopravní napojení zastavitelných ploch je třeba 
řešit prostřednictvím sítě kapacitně odpovídajících silnic niţších tříd a místních komunikací, co nejmenším 
počtem přímých vjezdŧ na silnice II. a III. třídy. 
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ÚP Malšín předkládá návrh koridoru DI.D46 vymezený podél stávajícího tělesa silnice II. třídy pro její 
homogenizaci v úseku Český Krumlov - Roţmberk nad Vltavou - křiţovatka se silnicí II/163. Dále ÚP Malšín 
navrhuje nové plochy dopravní infrastruktury, které budou slouţit jako místní komunikace. 

DI3 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - v jiţní části sídla 
Všímary k.ú. Horní Dlouhá. 

DI4 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - v severní části 
k.ú. Horní Okolí. 

DI5 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - ve východní části 
k.ú. Horní Okolí, dále po katastrální hranici do k.ú. Horní Dlouhá. 

DI12 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - východní okraj 
k.ú. Horní Dlouhá. 

DI14 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - mezi sídly Horní 
Dlouhá a Lhotka. 

DI28 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - jihozápadně od sídla 

Malšín navazující na stávající místní komunikaci. 

DI30 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - jihozápadně od sídla 
Malšín, navazující na zastavěné území (u kostela). 

DI44 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - spojnice mezi 

sídlem Malšín a býv. Šafléřovem, k.ú. Ostrov na Šumavě a k.ú. Šafléřov. 

DI45 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - na západ od býv. 
sídla Šafléřov. 

DI48 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - severní část 

k.ú. Šafléřov, spojnice býv. sídla Šafléřov a sídla Chvalín. 

DI50 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - severovýchod 
k.ú. Šafléřov. 

DI51 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - na východ od sídla 

Malšín. 

DI52 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - spojnice mezi 
sídlem Větrná a sídlem Chvalín. 

DI53 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - na hranici mezi 

katastry Ostrov na Šumavě a Šafléřov, napojující se na stávající silnici III. třídy. 

DI60 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - jihovýchodně od 
sídla Větrná, napojující se na stávající silnici III. třídy. 

DI61 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - jihozápadně od sídla 
Běleň. 

DI63 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - severně od sídla 
Běleň, navazující na zastavěné území. 

DI70 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - severně od sídla 
Běleň, navazující na zastavěné území. 

DI71 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - severovýchodně od 
sídla Běleň, směrem k Zábraní. 

DI72 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro místní komunikaci - na jih od sídla 
Branná, aţ k Zábraní. 

DI90 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro pěší propojení - jihozápadní okraj sídla 
Malšín a severozápadní okraj sídla Ostrov. 

DI.D46 
Plocha dopravní infrastruktury - plocha pro homogenizaci silnice II. třídy - podél 
vodního toku Vltavy u východní hranice zájmového území. 

Na základě zapracování pozemkových úprav do územního plánu zanikla plocha DI11 a plocha DI16 byla 
sloučena s plochou DI14. 

ZATÍŢENÍ ÚZEMÍ HLUKEM 

U lokalit, které zasahují do ochranných pásem silnic II. a III. třídy je moţnost zasaţení nepříznivými vlivy 
z dopravy, především hlukem. Výstavbu nových obytných objektŧ je třeba situovat mimo ochranné pásmo 
silnic vzhledem k negativním vlivŧm zpŧsobených dopravním provozem. 

V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnic II. a III. 
třídy je nutné dodrţovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. V případě nedodrţení hlukových limitŧ budou 
případná protihluková opatření vybudována na náklady investorŧ z této zástavby, a to mimo pozemky 
silnice. 
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CYKLISTICKÁ DOPRAVA A TURISTICKÉ TRASY 

Současný systém turistických tras zŧstane zachován. Velké rezervy v řešeném území jsou z hlediska 
cyklistické dopravy. Nové cyklostezky a cyklotrasy, rozvoj doplňkových zařízení (odpočívky, informační 
tabule, atd.) je umoţněn v rámci přípustných vyuţití viz kap. f) stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití….-  vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ 

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ 

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A NÁDRŢE 

Stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. Podmínkou pro další vývoj je 
zachování současného, částečně přírodního charakteru území kolem tokŧ. I nadále je potřeba provádět 
údrţbu vegetace v těchto prostorech. Dále se umoţňují vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení 
záchytu vody v krajině, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu pŧdy.  

V ÚP Malšín se navrhují nové plochy vodní a vodohospodářské - malé vodní nádrţe.  

V7 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 
západně u sídla Dolní Dlouhá. 

V8 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 

v centrální části sídla Dolní Dlouhá. 

V9 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 
východně u sídla Dolní Dlouhá. 

V10 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 

východně od sídla Dolní Dlouhá. 

V41 
Plocha vodní a vodohospodářská - jiţně pod osadou Ostrov na pravostranném 
bezejmenném přítoku Kleštínského potoka. 

V64 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně u sídla Běleň na pravostranném přítoku potoka 

Branná. 

V91 
Plocha vodní a vodohospodářská - protipoţární nádrţ - severozápadně od sídla Ostrov, k.ú. 
Ostrov na Šumavě. 

Současně s realizací vodní plochy V64 jiţně pod sídlem Ostrov realizovat revitalizaci potoka včetně 
stávajících rybníkŧ. 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zásobování sídel Malšín a Ostrov pitnou vodou je vyhovující. Nové vodovodní řady jsou navrţeny v rámci 
nové zástavby a k doposud nenapojeným objektŧm. Dále se doporučuje postupná rekonstrukce vodovodní 
sítě. Pro posílení tlaku pro zástavbu v okolí vodojemu (nad kótou 800 m n.m.), v sídle Malšín, se navrhuje 
AT stanice (ve vodojemu nebo v jeho blízkosti). 

Řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodŧ a kanalizací na území Jihočeského kraje. 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V sídle Malšín se navrhuje dostavba stávající kanalizační sítě tak, aby byly odkanalizovány veškeré stávající 
i navrhované objekty. Předpokládá se gravitační odvádění odpadních vod a s přečerpáváním z nově 
navrhovaných západních lokalit. Dále se navrhuje postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Takto 
svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované ČOV severně pod obcí (umístění je voleno s 
ohledem na moţnost gravitačního odkanalizovaní). 

V sídle Ostrov se navrhuje dostavba stávající kanalizační sítě tak, aby byly odkanalizovány veškeré stávající 
i navrhované objekty. Předpokládá se gravitační odvádění odpadních vod. Dále se navrhuje postupná 
rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované 
ČOV jihovýchodně pod sídlem (u zemědělského areálu, v místě stávajícího rybníku, umístění je voleno s 
ohledem na moţnost gravitačního odkanalizovaní). Do doby vybudování navrhované ČOV a dostavby 
kanalizační sítě, je moţné individuální řešení odkanalizování nové výstavby s podmínkou napojení na 
technickou infrastrukturu po její realizaci. 

V sídle Branná a Větrná se nepředpokládá výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV. 
Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně. 

Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím zpŧsobem. Doporučuje se maximální mnoţství 
sráţkových vod zasakovat do pŧdy přirozeným zpŧsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými 
materiály. 

Řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodŧ a kanalizací na území Jihočeského kraje (v sídle Ostrov 
však Plán navrhuje rekonstrukci neexistující stávající malé ČOV pro 25 EO). 
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KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

Některé stávající trafostanice TS mají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení výstavby v jejich blízkosti. 
Jednotlivé lokality budou napojeny na stávající TS. Doplňovaná výstavba bude pokryta z trafostanic T1 - T5. 
Podmínkou napojení je i souběţně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. V případě, ţe nebudou TS 
vyhovovat, budou rozšířeny popř. nahrazeny výkonnějším typem, eventuálně doplněny novými TS. 
Upřednostňuje se typ TS do 630kVA. Stávající sekundární síť vyhovuje pro dnešní zatíţení a v návaznosti 
na nově navrţené plochy se bude postupně přizpŧsobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby 
kabelizovat do země.  

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

Správní území obce Malšín není plynofikováno. ÚP plynofikaci nenavrhuje, ale ani do budoucna nevylučuje. 
Řešené území má potenciál ve vyuţití obnovitelných zdrojŧ energie. Budou respektovány poţadavky na 
ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu sniţování emisí tak, aby pro 
dané území byly vytvořeny podmínky pro dodrţení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada 
tepelných zdrojŧ přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. V území lze vyuţít alternativní zdroje energie 
formou vyuţití biomasy, tepelných čerpadel či solárních kolektorŧ umístěných na střechách objektŧ. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Nakládání s odpady se řídí platným zákonem o odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou. Současný stav 
nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Bude povoleno 
takové podnikání, které skladováním odpadŧ včetně nebezpečných látek nenaruší ţivotní prostředí a 
nebude zátěţovým rizikem pro obyvatele. Návrh nevymezuje ţádné samostatné plochy pro nakládání s 
odpady, např. skládek, spaloven, třídíren odpadu. Připouští se moţnost umisťování sběrných dvorŧ v 
plochách výroby a skladování dále se připouští plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního 
(stanoviště kontejnerŧ, shromaţďovací místa) v plochách technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Koncepce rozvoje občanského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter 
řešeného území optimální. V řešeném území je vymezena plocha občanského vybavení s označením OV93. 

V rámci výstavby soukromých obytných objektŧ je podporována moţnost zřizování prostorŧ pro občanské 
vybavení, které nenaruší okolní bydlení. 

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Koncepce veřejných prostranství v obci zŧstane zachována. Jedná se zejména o návesní prostory tvořený 
veřejnou zelení a komunikacemi. Plochy veřejných prostranství jsou převáţně vymezeny v ochranném 
pásmu dopravní a technické infrastruktury a u ploch větších neţ 2 ha dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb. Všechny 
vymezené plochy veřejných prostranství jsou navrţeny a očíslovány jako samostatné plochy. V řešeném 
území jsou vymezeny plochy pro veřejnou zeleň s označením VrZ95 a VrZ96. 

CIVILNÍ OCHRANA 

V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu JčK. 

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným zpŧsobem 
vyuţití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro vyuţití, územního 
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, 
ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání loţisek nerostných surovin 
a podobně 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

V nezastavěném území je umoţněno zalesňování pozemkŧ za podmínky splnění ploch, které navazují na 
stávající PUPFL a nejedná se o zemědělské pŧdy s I. a II. bonitní třídou. Dále je v nezastavěném území 
umoţněno zřizování vodních ploch a umisťování staveb pro zabezpečení zemědělské činnosti, jako jsou 
seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata, přípustná je realizace komunitního kompostování a polních 
hnojišť. 

Vymezení ploch v krajině 

Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické části dokumentace v Hlavním výkrese. 
Charakter krajiny na území obce Malšín lze rozdělit na následující charakteristické plochy s rozdílným 
zpŧsobem jejich vyuţití: 

Plochy vodní a vodohospodářské - řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro zachování a obnovu 
přirozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tokŧ a vodních ploch. 

 v ÚP Malšín se navrhují nové vodní a vodohospodářské plochy; 
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 koncepce odkanalizování zajišťuje podmínky zejména pro ochranu před znečištěním vod; 

 stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat, je potřeba i nadále provádět 
údrţbu vegetace a přizpŧsobovat zpŧsob obhospodařování pozemkŧ charakteru vodotečí a vodních 
ploch. 

Plochy lesní - plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek vyuţiti ploch lesních je zajistit 
zejména: 

 zachování ekologické rovnováhy; 

 zachování krajinného rázu; 

 v rámci hospodaření zamezit erozním účinkŧm. 

Plochy zemědělské - územní plán nenavrhuje nové zemědělské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu 
ZPF jsou zejména: 

 při hospodařeni na ZPF uplatňovat ekologické zásady; 

 na zemědělských plochách je nutno zvýšit podíl přírodních prvkŧ, rozsáhlé pŧdy rozdělit vzrostlou zelení; 

 sniţovat podíl orné pŧdy na erozi ohroţených pozemcích například zatravněním atd.; 

 v záplavových územích je nepřípustná změna kultury z trvalého travního porostu na ornou pŧdu. 

Plochy smíšené nezastavěného území - vymezené plochy jsou v území stabilizované. V rámci vyuţívání 
ploch smíšených nezastavěného území je třeba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy, 
krajinného rázu, zamezení erozním účinkŧm a  pro zastoupení druhŧ organismŧ odpovídajících trvalým 
stanovištním. 

Plochy přírodní - jsou v území zakresleny v plochách biocenter. 

Plochy specifické - vyhrazená zeleň - jsou územním plánem vymezeny v místech pŧvodních sídel - 
viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní plán Malšín vymezuje nadregionální a regionální ÚSES, který byl přebrat ze ZÚR JčK. Lokální 
ÚSES a interakční prvky jsou zakresleny dle územně analytických podkladŧ. 

Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny: 

 dŧsledně dodrţovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající přirozenému 
sloţení z autochtonních dřevin, stejně jako příslušný management; 

 u upravených vodotečí v co největší míře zachovat přírodě blízký charakter příbřeţní zóny a podporovat 
tam sukcesi, v případě moţnosti jejich revitalizace vypracovat příslušné projektové dokumentace; 

 vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostŧ; 

 při zakládání prvkŧ vyuţít meliorační dřeviny - keře a stromy; 

 připustit pouze hospodářské zásahy mající ve svém dŧsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího 
stavu, např. zatravnění orné pŧdy, výsadba břehových porostŧ, zalesnění;  

 jestliţe to umoţňují ostatní zájmy v území, lze uvaţovat i o dalším rozšíření ÚSES nad současný rámec  
- především dalším zařazením navrţených interakčních prvkŧ (navrţených výsadeb). 

Stávající zeleň, typickou druhovou skladbu, tradiční umístění a prostorovou funkci zeleně je nutno 
respektovat. 

Tabulky prvkŧ ÚSES: 

Označení prvku Název Charakter 

LBK 1 
K Sušskému potoku - Blatenský potok - Náhlovský 
potok 

Lokální biokoridor 

LBC 2 Rejta Lokální biocentrum 

LBC 3 U Bartla Lokální biocentrum 

RBC 1893 Pod Kalištěm Regionální biocentrum 

RBC 597 Suš Regionální biocentrum 

RBC 570 Koryta Regionální biocentrum 

RBK 48 Suš - Pod Kalištěm Regionální biokoridor 

NBK 174 Vltavská niva - Dívčí kámen Nadregionální biokoridor 

LBC 4 součást RBK 48 (dle ZÚR JčK) Lokální biocentrum 

LBC 5 součást RBK 48 (dle ZÚR JčK) Lokální biocentrum 

LBC 6 součást RBK 48 (dle ZÚR JčK) Lokální biocentrum 

LBC 7 součást RBK 48 (dle ZÚR JčK) Lokální biocentrum 
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LBC 8 Horní Okolí Lokální biocentrum 

LBK 9 Rejtský potok - Všímarský potok Lokální biokoridor 

LBC 10 Dolní Dlouhá Lokální biocentrum 

LBK 11 Horní tok Všímarského potoka Lokální biokoridor 

LBC 12 Všímary Lokální biocentrum 

LBK 11 K Červenému vrchu Lokální biokoridor 

LBC 13 Pod Červeným vrchem Lokální biocentrum 

LBK 11 K Boršovu Lokální biokoridor 

LBC 14 Boršov Lokální biocentrum 

LBK 11 Horní tok Bolešského potoka Lokální biokoridor 

LBK 15 K Boršovu - Šibeniční vrch Lokální biokoridor 

LBC 16 Kleštín Lokální biocentrum 

LBK 17 Kleštínský potok Lokální biokoridor 

LBK 18 Běleň Lokální biokoridor 

LBC 19 U Reifŧ Lokální biocentrum 

LBK 20 Všímarský potok aţ k ústí Lokální biokoridor 

LBC 21 U Bláhy Lokální biocentrum 

LBC 22 součást NBK 174 (dle ZÚR JčK) Lokální biocentrum 

LBK 23 Nad Brannou Lokální biokoridor 

LBC 24 Vltavská niva nad Lověšickým potokem Lokální biocentrum 

V sídle Všímary územní plán zpřesňuje lokální biocentrum LBC 12 na hranici zastavěného území. 

Lokální biocentrum LBC 19 U Reifŧ v k.ú. Šafléřov bylo nově vymezeno autorizovaným projektantem tvorby 
ÚSES a zakresleno v grafické části územního plánu. 

OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

V ÚP je uvaţováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se především o podporu 
zalesňování, zřizování vodních ploch a převádění ekologicky nestabilních ploch na plochy s vyšší 
ekologickou stabilitou. 

ÚP Malšín navrhuje plochy vodní a vodohospodářské: 

V7 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 
západně u sídla Dolní Dlouhá. 

V8 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 
v centrální části sídla Dolní Dlouhá. 

V9 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 
východně u sídla Dolní Dlouhá. 

V10 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně od obce Malšín na Všímarském potoce, 
východně od sídla Dolní Dlouhá. 

V41 
Plocha vodní a vodohospodářská - severně u sídla Běleň na pravostranném přítoku potoka 
Branná. 

V64 
Plocha vodní a vodohospodářská - jiţně pod osadou Ostrov na pravostranném 
bezejmenném přítoku Kleštínského potoka. 

V91 
Plocha vodní a vodohospodářská - protipoţární nádrţ - severozápadně od sídla Ostrov, 
k.ú. Ostrov na Šumavě. 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY  

Stávající síť pěších komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být sniţována rušením 
nebo omezováním prŧchodnosti. Pozemky, přes které prochází turistická trasa, se nesmí oplocovat (např. 
velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nepřipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z 
pozemních komunikací a umisťovat stavby, které by bránily přístupu přes tyto sjezdy na navazující 
zemědělské a lesní pozemky - viz údaje kap. f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití….-  vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI 

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

V řešeném území jsou stanoveny hranice záplavového území Q100 (záplavové území s periodicitou 100 let) 
a aktivní zóna záplavového území pro vodní toky Vltava. Dále má řeka stanovenu zvláštní povodeň Lipno I a 
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Lipno II (prŧlomová vlna při porušení vodního díla Lipno). Ostatní toky záplavové území vyhlášeno nemají. 
Veškeré případné nové stavby uvnitř hranic záplavy musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroţeny 
případnými záplavami a současně, aby nezhoršovaly prŧtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být 
odsouhlaseny správci povodí. Uvnitř záplavového území je moţné pouze rozšiřování ploch, které budou 
zabraňovat především vodní erozi, vhodná krajinná revitalizační a protipovodňová opatření (např. plochy s 
travním porostem, zalesněné plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrţí, apod.). V záplavovém 
území není povolena změna kultury zemědělské pŧdy z trvalých travních porostŧ na ornou pŧdu. 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ 

Základním opatřením proti povodním je zadrţování vody v krajině. Stávající vodoteč, vodní plochy 
a doprovodnou zeleň je nutné zachovat.  

Podél významného vodního toku řeky Vltava bude zachován volný manipulační pruh v šířce 8 m od břehové 
hrany, u ostatních vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemkŧ v dostatečné šířce od břehové hrany 
pro potřebu provádění údrţby vegetace. Pravidelnou údrţbou kolem vodních tokŧ dojde ke zvyšování 
retenční schopnosti území. Pro sníţení povodňového rizika v zájmovém území lze realizovat taková 
protipovodňová opatření, která znamenají sníţení kulminačních prŧtokŧ, tj. zejména zvýšení přirozené 
retenční schopnosti území (pouţívání kvalitních kultivovaných travních porostŧ s dobrou vsakovací 
účinností). Nenavrhují se ţádná opatření, směřující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.  

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

V ÚP není uvaţováno s plošnými protierozními opatřeními, ale je nadále potřeba na zemědělských a lesních 
pozemcích hospodařit tak, aby se sníţila pŧdní eroze a zvýšila retenční schopnost krajiny. V oblasti 
zemědělské pŧdy toho lze docílit zatravňováním svaţitějších pozemkŧ, setím vhodných kultur a zpŧsobem 
orby. V oblasti hospodaření na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním vhodné dřevinné 
skladby. Nadále je potřeba neodlesňovat a nelikvidovat meze, remízy a přírodní porosty všude v řešeném 
území, které slouţí jako stávající ochrana proti splavování pŧdy, neodstraňovat bariérové travnaté pásy 
kolem vodních ploch, tokŧ a komunikací. 

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI 

ÚP Malšín navrhuje čtyři nové plochy rekreace. Plocha rekreace (R1) je vymezena v jihozápadní části k.ú. 
Horní okolí, plocha rekreace (R15) leţí v jiţní části k.ú. Horní Dlouhá, v místech bývalého sídla Lhotka, 
plocha rekreace (R38) leţí jihozápadně od sídla Ostrov, u vodní nádrţe a poslední plocha rekreace (R62) 
leţí severně od sídla Běleň. ÚP připouští pro případný rozvoj rekreačních pobytových aktivit vyuţít 
stávajícího domovního fondu nevhodné pro trvalé bydlení. 

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŦ 

V ÚP je respektován zákon o ochraně a vyuţití nerostného bohatství - horní zákon. Územní plán 
nevymezuje nové plochy pro dobývání nerostŧ. 

f) stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití s určením 
převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, 
přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně 
přípustného vyuţití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemkŧ a intenzity jejich vyuţití) 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŦSOBEM VYUŢITÍ  

V grafické části z Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění správního území obce Malšín do 
ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem 
upřesňující zpŧsob vyuţití. Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny šrafou.  

Definice použitých pojmů: 

Hlavní stavba - vţdy souvisí s hlavním zpŧsobem vyuţití stavebního pozemku. 

Doplňková stavba - stavba, která se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisí, a která zabezpečuje 
funkčnost stavby hlavní (její uţivatelnost), nebo doplňuje základní funkci stavby hlavní. 

Zastavěnost celková 
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 veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaţeny k jednotlivým stavebním pozemkŧm; bude-li 
v určité etapě zastavěná pouze část z navrhované plochy, potom zastavěnost bude vztaţena na řešenou 
vymezenou část; 

 celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami, včetně teras, přístupových cest, 
všech zpevněných ploch, bazénŧ a všech samostatně stojících přístřeškŧ;  

 zastavěnou plochu lze rovněţ identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF 
a kde je nezbytné sejmout pŧvodní ornici; 

 pro posouzení je vţdy uvaţována méně příznivá varianta; 

Výška budovy 

 Podlaţí je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zem. Počet podlaţí je jedním ze základních 
údajŧ o budově a je roven počtu podlah, které dŧm má, bez ohledu na to, zda tato podlaţí jsou v podzemí 
nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad přízemím. 

 obytným podkrovím se rozumí vyuţitelný prostor pŧdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny na vnějším 
líci výšky 0 - 1 m; 

Podkroví 

 obytná část vyuţívající prostor tvořený nadezdívkou a šikmou střechou. 

Poznámka:  Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na změny současného stavu 
(přístavby, nástavby a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu 
s podmínkami umožňující změny současného stavu. 

 

Plochy bydlení 

 

B 

Hlavní vyuţití 
Bydlení v rodinných domech 
Přípustné vyuţití 

Změny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných domech venkovského charakteru 
zástavby a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. zahrady, vedlejší samozásobitelské 
hospodářství, občanská vybavenost (např. administrativní zařízení, obchody do 500 m

2
, provozovny 

sluţeb malého rozsahu), drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěţují hlukem okolní bydlení 
(např. kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní 
architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem vyuţívání okolních ploch. Přípustné 
jsou rovněţ parkovací stání a garáţe, stavby ke stavbě hlavní formou přístavby nebo i samostatně 
stojící pro potřeby vyvolané přípustným vyuţitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní 
a technická infrastruktura, vodní plochy, veřejná zeleň a veřejné prostranství. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Pro nově vystavěné objekty na plochách v blízkosti hřbitova je stanovena podmínka, ţe nová zástavba 
vč. terénních úprav neovlivní hydrogeologické podmínky takovým zpŧsobem, který by ohrozil provoz 
hřbitova. 

Na plochách, které jsou soustředěny podél silnic II. a III. třídy a jsou zatíţeny hlukem, bude moţné 
bydlení za podmínky, ţe hluková zátěţ bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity 
z hlediska hluku.  V rámci následujících správních řízení je nutno posoudit toto případné zasaţení 
hlukem a na základě toho navrhnout potřebná technická opatření. 

Zástavba lokality B54 je moţná pouze za splnění podmínky umístění max. 1 RD, v lokalitě B55 max. 
4 RD, v lokalitě B56 max. 2 RD a v lokalitě B57 je moţná výstavba maximálně 3 RD. 

Zástavba lokality B74 je moţná pouze za splnění podmínky zachování vzrostlé zeleně a umístění max. 
13 RD a výstavbu je moţné realizovat výhradně za dodrţení podmínek plošného a prostorového 
uspořádání krajiny a podmínky ochrany krajinného rázu (umístění do krajiny a úpravy okolí stavby tak, 
jak je typické dle místních podmínek). 

Zástavba lokality B76 je moţná pouze za splnění podmínky zachování vzrostlé zeleně a výstavbu je 
moţné realizovat výhradně za dodrţení podmínek plošného a prostorového uspořádání krajiny 
a podmínky ochrany krajinného rázu (umístění do krajiny a úpravy okolí stavby tak, jak je typické dle 
místních podmínek). 

Nepřípustné vyuţití 

Veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáţe pro nákladní automobily 
a autobusy, hromadné garáţe, výrobní a prŧmyslové provozovny, velkokapacitní chovy ţivočišné 
výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení nad 500 m

2
 celkové zastavěné plochy, autobazary. Nová 

výstavba samostatně stojících malometráţních objektŧ sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, 
stavební buňky apod.). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
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Druh podmínek vyuţití území Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro prostorového uspořádání území a ochrany krajinného rázu - charakteristika zástavby 

V lokalitách B54, B55, B56, B57, B74, B76 bude výstavba přizpŧsobena venkovskému charakteru.  

Nová výstavba nesmí vybočovat zásadním zpŧsobem z kontextu řešení staveb v okolním prostředí. 
Nesmí být narušen krajinný ráz obce, který je popsán v kapitole c) urbanistická koncepce (str. 5 - 6). 

Umístění a hmotové řešení staveb bude vţdy porovnáváno s dálkovými pohledy, bude respektovat 
historické a přírodní dominanty.  

Podmínky pro plošné vyuţití území  

Celková zastavěnost plochy stávající nebo maximálně 35% 

Velikost stavebních pozemkŧ stávající nebo minimálně 800 m²,                     
v zastavěném území nelze oddělit pozemek 
(pro další hlavní stavbu) menší neţ 800 m

2
, 

pro plochu B74 min. 1200 m
2
 a pro plochu 

B76 min. 1000 m
2
; pro doplňkové stavby 

omezení velikosti pozemku neplatí za 
podmínky dodrţení maximální zastavěnosti 
35% plochy. 

Podmínky pro výškové vyuţití území  

Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaţí + 
podkroví (stávající nebo maximálně 9,5 m). 

 

Plochy bydlení - zahrady 

 

Bz 

Hlavní vyuţití 
Zahrady, pěstování uţitkové a okrasné zeleně. 
Přípustné vyuţití 

Soukromé zahrady s moţností samozásobitelského hospodářství, sady, s moţností výstavby oplocení 
a objektŧ drobné zahradní architektury (altány, sklady nářadí, pergoly, doplňkové stavby apod.) 
nenarušující pohodu bydlení. Parkovací a odstavná stání výlučně pro vlastní potřebu.  

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné jsou stavby pro bydlení, výrobní funkce, kapacitní a produkční chovatelské a pěstitelské 
funkce (nad rámec samozásobení), zřizovat a provozovat nájemní a řadové garáţe jako samostatné 
objekty, odstavná stání a garáţe pro nákladní automobily, autobusy. Nepřípustné jsou zejména provozy 
a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, anebo svými negativními 
vlivy jinak narušují rekreační zónu. 

 

Plochy občanského vybavení 

 

OV 

Hlavní vyuţití 
Občanské vybavení 

Přípustné vyuţití 

Změny staveb a výstavba nových objektŧ pro veřejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, 
sportovní, vzdělávací sluţby. Přípustné je zřizovat a provozovat knihovny, archivy, sluţebny policie, 
poţární zbrojnice, zdravotnická střediska, zařízení pro tělovýchovu a sport apod., parkovací a odstavná 
stání vyvolaná zpŧsobem vyuţitím území, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvkŧ parteru, 
nákupní zařízení, obchody, ubytování, stravování, ostatní podnikání a sluţby, pokud negativně 
neovlivňují své okolí. Přípustné jsou rovněţ sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby 
(s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvořením technického, sociálního 
a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), nezbytná dopravní a technická 
infrastruktura, vodní plochy, veřejná prostranství. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Bydlení personálu ve formě sluţebních bytŧ (nikoli formou RD) za podmínky, ţe budou dodrţeny 
hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb pro bydlení. 

Nepřípustné vyuţití 

Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, prŧmyslová 
výroba a sklady, čerpací stanice pohonných hmot. Nepřípustné jsou zejména samostatné objekty pro 
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bydlení a individuální rekreaci, jakékoli činnosti a zpŧsoby vyuţití, které jsou nebo by mohly být 
v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím, popř. by bránily tomuto zpŧsobu 
vyuţití. 

Druh podmínek vyuţití území Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné vyuţití území  

Celková zastavěnost plochy stávající nebo maximálně 45% (90% 
u sportovních ploch) 

Velikost stavebních pozemkŧ stávající nebo minimálně 500 m², 
v zastavěném území nelze oddělit pozemek 
(pro další hlavní stavbu) menší neţ 500 m

2
; 

pro doplňkové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodrţení 
maximální zastavěnosti 45% plochy (90% 
u sportovních ploch). 

Podmínky pro výškové vyuţití území  

Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaţí + 
podkroví (stávající nebo maximálně 11,5 m). 

 

Plochy smíšené obytné 

 

SO 

Hlavní vyuţití 
Bydlení, včetně zemědělské výroby a podnikání nesniţující kvalitu prostředí 

Přípustné vyuţití 

Změny staveb a výstavba nových objektŧ pro bydlení v rodinných domech, rodinné farmy a činnosti 
zemědělské výroby a zemědělských provozŧ, zahradnické, zelinářské, chovatelské a zpracovatelské 
provozovny, maximálně jeden rodinný dŧm pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby, 
zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují uţívání staveb a zařízení ve 
svém okolí a nesniţují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou 
nezvyšují dopravní zátěţ v území. Přípustná jsou rovněţ parkovací stání a garáţe pro potřeby vyvolané 
přípustným vyuţitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná 
zeleň a veřejná prostranství. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Výstavba je umoţněna pouze za splnění podmínek, kdy navrhované objekty musí respektovat ochranu 
krajinného rázu a charakter vesnické zástavby (umístění do krajiny a úpravy okolí stavby tak, jak je 
typické dle místních podmínek).  

Nepřípustné vyuţití 

Veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáţe pro nákladní automobily 
a autobusy, hromadné garáţe, výroba se silným dopadem na ţivotní prostředí a prŧmyslové 
provozovny. 

U objektŧ pro zemědělskou výrobu musí být s ohledem na nemoţnost zřízení pásem hygienické 
ochrany zajištěno, aby objekty byly vyuţívány jen k takovým činnostem, u kterých se nepříznivé vlivy 
z provozu na okolí neprojeví nadměrně mimo hranice vlastního pozemku. Nepřípustné je zřizovat 
čerpací stanice pohonných hmot. Výstavba samostatně stojících malometráţních objektŧ sezónní 
rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). 

Druh podmínek vyuţití území Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro prostorového uspořádání území a ochrany krajinného rázu - charakteristika zástavby 

Nová výstavba nesmí vybočovat zásadním zpŧsobem z kontextu řešení staveb v okolním prostředí,  
Nesmí být narušen krajinný ráz obce, který je popsán v kapitole c) urbanistická koncepce (str. 5. - 6.). 

Podmínky pro plošné vyuţití území   

Celková zastavěnost plochy stávající nebo maximálně 35% 

Velikost stavebních pozemkŧ stávající nebo minimálně 700 m², 
v zastavěném území nelze oddělit pozemek 
(pro další hlavní stavbu) menší neţ 700 m

2
; 

pro doplňkové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodrţení 
maximální zastavěnosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové vyuţití území  
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Výšková hladina zástavby stávající nebo maximálně 1 nadzemní podlaţí 
+ podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na 
maximálně 9,5 m). 

 

Plochy rekreace 

 

R 

Hlavní vyuţití 
Rekreace 

Přípustné vyuţití 

Změny staveb, činnosti, děje a zařízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekreačních 
objektŧ, zahrady, stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí 
(sociální zařízení, občerstvení), sportovní zařízení, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, 
parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zpŧsobem vyuţitím území, veřejná 
zeleň, veřejná prostranství. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Na ploše R1 a R15 je umoţněna výstavba pouze za splnění podmínky, kdy navrhovaný objekt musí 
respektovat ochranu krajinného rázu a charakter vesnické zástavby (umístění do krajiny a úpravy okolí 
stavby tak, jak je typické dle místních podmínek). 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné jsou výrobní funkce, kapacitní a produkční chovatelské a pěstitelské funkce (nad rámec 
samozásobení), zřizovat a provozovat hromadné a řadové garáţe jako samostatné objekty na 
samostatných pozemcích, odstavná stání a garáţe pro nákladní automobily, autobusy. Nepřípustné 
jsou zejména provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, 
anebo svými negativními vlivy jinak narušují rekreaci. 

Druh podmínek vyuţití území Podmínky pro výstavbu    

Podmínky pro plošné vyuţití území  

Celková zastavěnost plochy stávající nebo maximálně 35% (u lokality R1, 
k.ú. Horní Okolí, maximálně 85%) 

Velikost stavebních pozemkŧ stávající nebo minimálně 400 m² ( u lokality 
R1, k.ú. Horní Okolí, minimálně 100m², 
v zastavěném území nelze oddělit pozemek 
(pro další hlavní stavbu) menší neţ 400 m

2
; 

pro doplňkové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodrţení 
maximální zastavěnosti 35% plochy. 

Podmínky pro výškové vyuţití území  

Výšková hladina zástavby 

 

stávající nebo max. 1 nadzemní podlaţí + 
podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na 
maximálně7,5 m). 

 

Plochy rekreace 

- zahrádková kolonie (podél silnice do Zátoně) 

 

Rz 

Hlavní vyuţití 
Rekreace 

Přípustné vyuţití 

Přípustné jsou pouze změny staveb, přístavby, činnosti, děje a zařízení související s individuální 
rekreací, zahrady, stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí 
(sociální zařízení, občerstvení), sportovní zařízení, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, 
parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zpŧsobem vyuţitím území, veřejná 
zeleň, veřejná prostranství. 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustná je výstavba nových rekreačních objektŧ. Nepřípustné jsou výrobní funkce, kapacitní 
a produkční chovatelské a pěstitelské funkce (nad rámec samozásobení), zřizovat a provozovat 
hromadné a řadové garáţe jako samostatné objekty na samostatných pozemcích, odstavná stání 
a garáţe pro nákladní automobily, autobusy. Nepřípustné jsou zejména provozy a činnosti, které jsou 
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provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, anebo svými negativními vlivy jinak narušují 
rekreaci. 

Druh podmínek vyuţití území Podmínky pro výstavbu    

Podmínky pro plošné vyuţití území  

Celková zastavěnost plochy stávající nebo max. 15%, a to max. do 50 m² 

Velikost stavebních pozemkŧ stávající nebo minimálně 400 m²; pro 
doplňkové stavby omezení velikosti pozemku 
neplatí za podmínky dodrţení maximální 
zastavěnosti 15% plochy. 

Podmínky pro výškové vyuţití území  

Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaţí + 
podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na 
maximálně 7,5 m). 

 

Plochy výroby a skladování 

 

VS 

Hlavní vyuţití 
Výroba a skladování včetně zemědělských staveb 

Přípustné vyuţití 

Výlučně podnikatelská, prŧmyslová a výrobní, zemědělská, chovatelská a pěstitelská výroba, přípustné 
je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sběrný dvŧr, zařízení pro kompostování 
biologicky rozloţitelného odpadu, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, 
nákupní zařízení, veřejná zeleň, veřejná prostranství, technická a dopravní infrastruktura, vodní plochy, 
netradiční zdroje vytápění, fotovoltaické elektrárny (zejména na střechách objektŧ). 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Sluţební byty v nezbytném rozsahu (nikoli RD) za podmínky, ţe budou dodrţeny hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb. Nově navrţené objekty pro výrobu jsou umoţněny 
za dodrţení podmínky, ţe nepříznivé vlivy z provozu se nebudou nadměrně projevovat mimo hranice 
vlastního pozemku. 

Nepřípustné vyuţití 

Aktivity, které by omezovaly či jinak narušovaly hlavní vyuţití, výroba se silným dopadem na ţivotní 
prostředí. Nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu 
provozovatele. 

Druh podmínek vyuţití území Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné vyuţití území  

Celková zastavěnost plochy stávající nebo maximálně 75% 

Velikost stavebních pozemkŧ stávající nebo minimálně 1000 m², 
v zastavěném území nelze oddělit pozemek 
(pro další hlavní stavbu) menší neţ 1000 m

2
; 

pro doplňkové stavby omezení velikosti 
pozemku neplatí za podmínky dodrţení 
maximální zastavěnosti 75% plochy. 

Podmínky pro výškové vyuţití území  

Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaţí 
(stávající nebo lze upravit výšku na 
maximálně 12,5 m). 

 

Plochy veřejných prostranství  

 

VP 

Hlavní vyuţití 

Veřejný prostor s převládající funkcí zeleně 

Přípustné vyuţití 

Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, 
památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby 
informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), dopravní infrastruktura (silnice, obsluţné 
komunikace, parkovací stání vyvolaná vyuţitím území), rozšíření a směrové či výškové úpravy tras 
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silnic II. a III. třídy, plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerŧ, 
shromaţďovací místa), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury. 

Nepřípustné vyuţití 

Veškeré vyuţití neslučitelné s hlavním a přípustným vyuţitím a neuvedené jako přípustné a veškeré 
činnosti a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Jakékoli vyuţití omezující 
volný pohyb a pobyt obyvatel. Plochy veřejných prostranství nejsou určeny k zastavění s výjimkou výše 
uvedeného hlavního a přípustného vyuţití. 

 

Plochy veřejné zeleně 

 

VrZ 

Hlavní vyuţití 

Veřejný prostor s prostorotvornou funkcí, převáţně s nezpevněnými plochami zeleně. 

Přípustné vyuţití 

Přípustné jsou travnaté plochy přírodní i cíleně zaloţené zeleně s výsadbami odpovídající druhové 
skladby (sadové úpravy, keřové, stromové, květinové a travní porosty, souvislé větší plochy vysoké 
zeleně), pěší komunikace, plochy zeleně slouţící ke krátkodobé rekreaci a odpočinku, odpočívky a 
drobné stavby informačního charakteru (např. mapy, poutače, vývěsky). 

Nepřípustné vyuţití 

Veškeré vyuţití neslučitelné s hlavním a přípustným vyuţitím a neuvedené jako přípustné a veškeré 
činnosti a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Jakékoli vyuţití omezující 
volný pohyb a pobyt obyvatel. Plochy veřejných prostranství nejsou určeny k zastavění s výjimkou výše 
uvedeného hlavního a přípustného vyuţití. 

 

Plochy technické infrastruktury 

 

TI 

Hlavní vyuţití 

Technická infrastruktura 

Přípustné vyuţití 

Umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, 
spoje) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území, plochy pro 
tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerŧ, shromaţďovací místa), stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady. Dále je přípustné provozovat stavby pro výrobu a skladování, dopravní 
infrastruktura, ochranná a izolační zeleň, pozemky zemědělské a lesní, vodní plochy, prŧchod pěších 
a cyklistických tras, rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic II. a III. třídy. 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné jsou objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace. 

Dále jsou nepřípustné veškeré provozy a činnosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce 
okolních zón a vyţadující ochranu před zátěţí sousedních pozemkŧ mimo daný zpŧsob vyuţití (hlukem, 
vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). 

 

Plochy dopravní infrastruktury  

 

DI 

Hlavní vyuţití 
Zajištění dopravní přístupnosti a obsluha řešeného území dopravní infrastrukturou 
Přípustné vyuţití 

Silnice, místní a účelové komunikace, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, cyklistické a pěší komunikace, 
rŧzné formy zeleně (např. izolační, doprovodná), hromadné a řadové garáţe, odstavná a parkovací 
stání, zastávky silniční dopravy, odpočívadla, protihluková opatření. Cyklistická a pěší komunikace 
včetně chodníkŧ a zelených pásŧ v navrţené výstavbě. Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení 
technické vybavenosti (např. plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, spoje, radiokomunikace) 
bezprostředně s daným zpŧsobem vyuţití technické infrastruktury a obsluhy území. 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné jsou objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby 
a zařízení v rozporu s bezpečností v dopravě. 
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Plochy vodní a vodohospodářské 

 

V 

 

Hlavní vyuţití 

Vodní toky a plochy 

Přípustné vyuţití 

Chovné rybníky, rekreační nádrţe a ostatní vodní díla, plochy, stavby a zařízení slouţící pro zachycení 
dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu ţivlu, realizace ÚSES, revitalizace tokŧ, doprovodná 
zeleň a břehové porosty. Je moţno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro 
chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, stezky a cyklostezky, dále je moţné zřizovat pro 
rekreační vodní plochy mola a jiná sportovní zařízení. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Výsadba alejí okolo vodotečí a vodních ploch za podmínky ţádných hrubých zásahŧ do břehŧ 
a vodních ploch. 

Nepřípustné vyuţití 

Zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení (zejména stavby), která jsou v rozporu s vodním 
hospodářstvím. Nepřípustné je zřizování a provozování zařízení nesouvisejících s hlavním a přípustným 
vyuţitím, včetně odstavných ploch pro mobilní obytná zařízení, sklady, chaty, chalupy. Nepřípustné je 
zřizování větrných elektráren. 

Na těchto plochách nelze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona: 

 umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství 

 umisťovat stavby pro lesnictví 

 realizovat těţbu nerostŧ 

 realizovat stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho vyuţití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra 

 

Plochy lesní 

 

L 

Hlavní vyuţití 

Plochy slouţí k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí 

Přípustné vyuţití 

Činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, 
revitalizace tokŧ, opatření pro udrţení vody v krajině, zachycení přívalových dešťŧ, protipovodňová 
a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny. Účelové 
komunikace, naučné stezky, komunikace pro pěší a cyklisty. Dále nezbytně nutné stavby a zařízení pro 
hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody (krmelce, posedy a oplocenky), nezbytně nutné 
stavby dopravní a technické infrastruktury, rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic II. a III. 
třídy. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za splnění 
podmínky, ţe nárŧst plochy nepřesáhne max. 20 % z prvotně zkolaudované plochy. Oplocení moţné 
jen v případě oplocení lesních školek, obor a ochrany porostŧ před zvěří. Realizace výstavby rozhleden 
za podmínky, ţe nedojde k narušení přírodních dominant anebo k významnému zásahu do porostŧ. 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné je zřizování a provozování staveb a zařízení nesouvisejících s hlavním, včetně odstavných 
ploch pro mobilní obytná zařízení, sklady, chaty, chalupy apod. Nepřípustné je zřizování větrných 
elektráren. 

Na těchto plochách nelze (dle § 18 odst. 5 stavebního zákona): 

 umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství 

 realizovat těţbu nerostŧ 

 realizovat stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho vyuţití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (mimo 
cyklistických stezek, informačních tabulí a laviček se zastřešeným stolkem pro turisty) 

 zřizovat oplocení formou pevných plotŧ s podezdívkami a formou zdí (mimo obor) 
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Plochy zemědělské 

- stav 

Z 

Hlavní vyuţití 
Intenzivní a extenzivní hospodaření se zemědělskými travními porosty a ornou pŧdou nebo činnosti 
a zařízení, které s tímto hospodařením souvisí 
Přípustné vyuţití 

Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou pŧdu a plochy 
lesní), zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení dopravní a technické infrastruktury 
nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic 
II. a III. třídy, umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř 
a chovaná zvířata formou lehkých přístřeškŧ, včelíny, siláţní jámy atd.), dále pěší a cyklistické stezky, 
dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárŧst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) stávajících 
trvalých staveb na vlastním pozemku, zřizování vodních nádrţí a tokŧ, opatření pro udrţení vody 
v krajině, revitalizace tokŧ, zachycení přívalových dešťŧ, protipovodňová a protierozní opatření a další 
opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny.  

Podmíněně přípustné vyuţití 

Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek. 
Zalesňování za podmínky, ţe plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesněním dojde k ucelení 
lesních ploch a dále za podmínky ţe se nebude jednat o plochu s I. a II. třídou ochrany ZPF. Okolo 
polních cest lze realizovat výsadby alejí za splnění podmínky ţádných hrubých terénních úprav. 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné je zřizování a provozování staveb a zařízení nesouvisejících s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným vyuţitím, zejména, včetně odstavných ploch pro mobilní obytná zařízení, 
sklady, chaty, chalupy apod. Nepřípustné je narušovat organizaci a strukturu zemědělského pŧdního 
fondu, porušovat funkčnost melioračních opatření a staveb. V záplavových územích je nepřípustná 
změna kultury trvalého travního porostu na ornou pŧdu. Nepřípustné je zřizování větrných elektráren. 

Na těchto plochách nelze (dle § 18 odst. 5 stavebního zákona): 

 umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství (mimo lehkých přístřeškŧ 
pro chovaná zvířata větší neţ 25 m

2
 a polní hnojiště) 

 umisťovat stavby pro lesnictví (mimo posedŧ, kazatelen, krmelcŧ) 

 realizovat těţbu nerostŧ 

 realizovat stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho vyuţití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (mimo 
cyklistických stezek, informačních tabulí a laviček se zastřešeným stolkem pro turisty) 

 zřizovat oplocení formou pevných plotŧ s podezdívkami a formou zdí (mimo obor a ekofarem), 
nepřípustné jsou rovněţ dřevěné ohrady vyšší 1,2 m 

 

Plochy smíšené nezastavěného území 

 

SN 

Hlavní vyuţití 

Vyuţívání převáţně k zemědělským účelŧm, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území 

Přípustné vyuţití 

Přípustné je provádět na těchto územích změny zpŧsobu vyuţití dle katastrální vyhlášky. Umoţňuje se 
výsadba alejí a ochranné zeleně. Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníkářské činnosti (krmelce, 
posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníkŧ apod.), rovněţ moţné zřizování menších vodních ploch 
a zalesnění, opatření pro udrţení vody v krajině, zachycení přívalových dešťŧ, protipovodňová 
a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny, nezbytnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

Na plochách zařazených mezi prvky ÚSES je přípustné současné vyuţití a vyuţití, které zajišťuje 
vysoké zastoupení druhŧ organismŧ a přirozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám při běţném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření, jiné jen pokud 
nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemoţnění navrhovaného vyuţití a přírodní 
funkce prvkŧ ÚSES. 

Na plochách nezařazených mezi prvky ÚSES je navíc přípustné umisťovat stavby pro zabezpečení 
zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřeškŧ, včelíny 
atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárŧst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) stávajících 
trvalých staveb. 
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Podmíněně přípustné vyuţití 

Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek. 
Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno na příčné přechody inţenýrských a dopravních staveb, 
vodohospodářská zařízení, ČOV atd., nejkratší kříţení technické infrastruktury s biokoridorem je 
umoţněno tak, aby byl biokoridor co nejméně narušován. Jiné umístění těchto staveb je výjimečně 
přípustné, a to pouze za podmínky minimálních prostorových parametrŧ staveb, nenarušení funkčnosti 
biokoridoru a s uzpŧsobením tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy. 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné jsou změny zpŧsobu vyuţití, které by sniţovaly současný stupeň ekologické stability 
daného území zařazeného do ÚSES a dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí ÚSES, jakékoliv 
změny zpŧsobu vyuţití, které by znemoţnily nebo ohrozily zaloţení chybějících částí prvkŧ ÚSES, 
odvodňování pozemkŧ, těţba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných. Pro jakékoliv 
stavby mimo hlavní funkce a přípustné je toto území nezastavitelné (například sklady, chaty, chalupy). 
Nepřípustné je zřizování větrných elektráren. 

Na těchto plochách nelze (dle § 18 odst. 5 stavebního zákona): 

 umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství (mimo lehkých přístřeškŧ 
pro chovaná zvířata větší neţ 25 m

2
 a polní hnojiště) 

 umisťovat stavby pro lesnictví (mimo posedŧ, kazatelen, krmelcŧ) 

 realizovat těţbu nerostŧ 

 realizovat stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho vyuţití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (mimo 
cyklistických stezek, informačních tabulí a laviček se zastřešeným stolkem pro turisty) 

 zřizovat oplocení formou pevných plotŧ s podezdívkami a formou zdí (mimo obor a ekofarem), 
nepřípustné jsou rovněţ dřevěné ohrady vyšší 1,2 m 

 

Plochy přírodní 

 

P 

Hlavní vyuţití 

Plochy pro zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a plochy biocenter 

Přípustné vyuţití 

Plochy přírodní zahrnují pozemky evropsky významných lokalit, pozemky biocenter. Přípustné je 
současné vyuţití a vyuţití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým 
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemoţnění 
navrhovaného vyuţití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, související dopravní a technické 
infrastruktury, vodohospodářská zařízení(např. dočišťovací nádrţe), stavby na vodních tocích, stavby 
malých vodních nádrţí, ČOV, protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace tokŧ, atd., za splnění 
podmínky co nejmenšího zásahu do biocentra a nenarušení jeho funkčnosti. 

Nepřípustné vyuţití 

Činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Nepřípustné jsou změny zpŧsobu 
vyuţití, které by sniţovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES 
a dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny zpŧsobu vyuţití, 
které by znemoţnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných 
k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemkŧ, těţba nerostných 
surovin, apod. Nepřípustné je zřizování a provozování staveb a zařízení nesouvisejících s hlavním, 
přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím, včetně odstavných ploch pro mobilní obytný zařízení. 

Na těchto plochách nelze (dle § 18 odst. 5 stavebního zákona): 

 umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství 

 umisťovat stavby pro lesnictví (mimo posedŧ, kazatelen, krmelcŧ) 

 realizovat těţbu nerostŧ 

 realizovat stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho vyuţití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (mimo 
cyklistických stezek, informačních tabulí a laviček se zastřešeným stolkem pro turisty) 

 zřizovat oplocení formou pevných plotŧ s podezdívkami a formou zdí (mimo obor) 
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Plocha specifická - vyhrazená zeleň VZ 

Hlavní vyuţití 

Prostor s funkcí zeleně a rekreace ve volné krajině 

Přípustné vyuţití 

Přípustná je výsadba zeleně obecně, vysazování aleje, zřizování stezky pro pěší i cyklisty, osazování 
pomníky či památníky a drobné stavby informačního charakteru (mapy, informační a naučné tabule, 
vývěsky). Přípustné je rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic II. a III. třídy. 

Nepřípustné vyuţití 

Nepřípustné je umisťování jakýchkoliv staveb, intenzivní formy hospodaření. Veškeré vyuţití 
neslučitelné s hlavním a přípustným vyuţitím a neuvedené jako přípustné a veškeré činnosti a provozy, 
které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. 

V případě překryvu prvkŧ územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zpŧsobem 
vyuţití (plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské, plochy veřejných prostranství, plochy 
dopravní a technické infrastruktury) jsou platné stanovené podmínky pro vyuţití plochy prvkŧ ÚSES. 

Biocentra  
(jedná se o funkci překryvnou) 

Hlavní vyuţití 

Posílení či zachování funkčnosti ÚSES 

Přípustné vyuţití 

Je takové vyuţití, které je uvedeno v podmínkách vyuţití daného typu plochy s rozdílným zpŧsobem 
vyuţití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky 
stanoviště a nesníţí aktuální míru ekologické stability. Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, 
přitom nesmí dojít ke znemoţnění navrhovaného vyuţití a přírodní funkce současných biocenter. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby související dopravní a technické 
infrastruktury, rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic II. a III. třídy, vodohospodářská zařízení, 
stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrţí, ČOV, protierozní a protipovodňová opatření, 
revitalizace tokŧ, atd., za splnění podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a nenarušení jeho 
funkčnosti. 

Nepřípustné vyuţití 

Změny zpŧsobu vyuţití, které by sniţovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s niţším 
stupněm ekologické stability), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, 
jakékoliv změny zpŧsobu vyuţití, které by znemoţnily nebo ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní 
ochranu ploch navrhovaných k začleněným do nich. Nepřípustné jsou činnosti, které jsou v rozporu se 
zájmy a ochranou přírody a krajiny. 

 

Biokoridory  
(jedná se o funkci překryvnou) 

Hlavní vyuţití 

Posílení či zachování funkčnosti ÚSES 

Přípustné vyuţití 

Je takové vyuţití, které je uvedeno v podmínkách vyuţití daného typu plochy s rozdílným zpŧsobem 
vyuţití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky 
stanoviště a nesníţí aktuální míru ekologické stability. 

Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemoţnění navrhovaného vyuţití 
a přírodní funkce současných biokoridorŧ. Dále je přípustné současné vyuţití a vyuţití, které zajišťuje 
vysoké zastoupení druhŧ organismŧ a přirozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám při běţném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření, jiné jen pokud 
nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemoţnění navrhovaného vyuţití a přírodní 
funkce současných funkčních biokoridorŧ. 

Podmíněně přípustné vyuţití 

Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno na příčné přechody inţenýrských a dopravních staveb, 
rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic II. a III. třídy, vodohospodářská zařízení, ČOV, 
protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace tokŧ, atd., nejkratší kříţení technické infrastruktury 
s biokoridorem je umoţněno tak, aby byl biokoridor co nejméně narušován. Jiné umístění těchto staveb 
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je výjimečně přípustné, a to pouze za podmínky minimálních prostorových parametrŧ staveb, 
nenarušení funkčnosti biokoridoru a s uzpŧsobením tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro 
organismy. 

Nepřípustné vyuţití 

Změny zpŧsobu vyuţití, které by sniţovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s niţším 
stupněm ekologické stability), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv 
změny zpŧsobu vyuţití, které by znemoţnily nebo ohrozily funkčnost biokoridorŧ, nebo územní ochranu 
ploch navrhovaných k začleněným do nich. Nepřípustné jsou činnosti, které jsou v rozporu se zájmy 
a ochranou přírody a krajiny. 

PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY 

OCHRANA MELIORAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Dojde-li k zásahu do melioračního zařízení, je nutné provést úpravu drenáţního systému tak, aby zŧstala 
zachována jeho funkčnost. 

PLOCHY PRO PŘÍSTUP K VODNÍM TOKŦM  

Podél významného vodního toku řeky Vltavy bude zachován volný manipulační pruh v šířce 6 m od břehové 
hrany, u ostatních vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemkŧ v dostatečné šířce od břehové hrany 
pro potřebu provádění údrţby toku. 

OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŢÍ 

Ochrana před negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury  

V plochách v blízkosti silnic II., III. a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro 
občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely, pro 
sport a funkčně obdobné stavby a plochy vyţadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) aţ po 
splnění hygienických limitŧ z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěţe. 

Ochrana před negativními vlivy z provozu 

Pro plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, plochy občanského 
vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) platí, ţe hranice negativních vlivŧ (např. hluk, prašnost 
apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného zpŧsobu vyuţití (případně na hranici vlastního pozemku). 
V ploše negativního vlivu je moţno umisťovat ojediněle stavby pro bydlení za podmínky, ţe bude zajištěna 
ochrana před negativními vlivy a budou dodrţeny hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním 
prostoru staveb. 

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáţí pro jednotlivé zpŧsoby 
vyuţití na vlastním pozemku. 

ÚZEMÍ S MOŢNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY (ŘEŠENÉ ÚZEMÍ) 

Při stavebních aktivitách mŧţe dojít k porušení území s moţnými archeologickými nálezy. V případě 
archeologických nálezŧ při stavební činnosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického 
prŧzkumu. 

UMISŤOVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA 

Z dŧvodu moţného ohroţení lesního porostu stavbou (poţár, spad jisker z komína atd.), a dále z dŧvodu 
ochrany lesa před poţadavky na mimořádnou těţbu v zájmu ochrany zdraví a majetku před pádem stromŧ 
nebo jeho částí poţaduje, aby stavby hlavní (např. objekty určené k bydlení, výrobní haly a objekty 
venkovského hospodářství), byly umístěny ve vzdálenosti větší neţ 25 m od okraje lesních pozemkŧ a ve 
vzdálenosti menší neţ 25 m bylo připuštěno umisťování pouze staveb vedlejších, tj. staveb podmiňujících 
nebo doplňkových, které se stavbou hlavní svým účelem nebo umístěním souvisejí, a které zabezpečují 
uţivatelnost stavby hlavní nebo doplňují základní účel vyuţití stavby hlavní (např. garáţe, pergoly, oplocení 
apod.). Stanovená vzdálenost 25 m odpovídá prŧměrné výšce mýtních lesních porostŧ. 

PLOCHY, KDE PODMÍNKY PROVĚŘÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

V řešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je potřeba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a významu 
další vyuţití těchto ploch prověřit územní studií, na základě níţ budou stanoveny podrobné podmínky pro 
rozhodování v území. 

PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ KORIDORŦ  

Navrţené koridory - dopravní koridor DI.D46, vodovod, kanalizace - jsou vymezeny jako ochrana území pro 
realizace záměrŧ výstavby dopravní a technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z dŧvodu 
zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z 
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příslušných právních předpisŧ). Pŧsobnost koridorŧ navrţené územním plánem je ukončena vydáním změny 
územního plánu, popřípadě vydáním nového ÚP.  

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkŧm a stavbám vyvlastnit 

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkrese - Výkres veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací.  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

KÓD ÚČEL 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

TI-K1 
Návrh plochy pro čistírnu odpadních vod -  severně pod sídlem 
Malšín.  

Ostrov na Šumavě 

TI-K2 
Návrh trasy kanalizace - dostavba stávající kanalizační sítě v 
sídle Malšín. 

Ostrov na Šumavě 

TI-K3 
Návrh plochy pro čistírnu odpadních vod a trasy kanalizace - 
dostavba kanalizace v sídle Ostrov, ČOV jihovýchodně pod 
sídlem. 

Ostrov na Šumavě 

TI-V1 
Návrh plochy pro atmosférickou stanici a trasy vodovodu - AS 
jiţně, u stávajícího vodojemu, v sídle Malšín. 

Ostrov na Šumavě 

TI-V2 
Návrh trasy vodovodu - dostavba stávající sítě vodovodu v sídle 
Ostrov. 

Ostrov na Šumavě 

TI-V3 
Návrh plochy vodní a vodohospodářské - protipoţární nádrţ - 
Ostrov - severozápadně od sídla Ostrov. 

Ostrov na Šumavě 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

KÓD ÚČEL 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

D1-D46 
Návrh plochy pro dopravu - homogenizace silnice II/160 - podél 
vodního toku Vltavy u východní hranice zájmového území. 

Běleň 

D2 Návrh plochy pro dopravu - pěší propojení sídel Malšín a Ostrov Ostrov na Šumavě 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

KÓD ÚČEL KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

LBK 15 
Lokální biokoridor nefunkční - doplňující funkční biokoridor 
západně od sídla Ostrov. 

Boršov u Loučovic 

Ostrov na Šumavě 

STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI 

Nejsou navrhovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci. 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemkŧ, názvu katastrálního území a popřípadě 
dalších údajŧ podle § 8 odst. 1 katastrálního zákona 

V ÚP Malšín nejsou vymezeny ţádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit pouze předkupní právo. V ÚP Malšín nedochází k potřebě stanovení kompenzačních 
opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona. 

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

V návrhu územního plánu nedochází k potřebě stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona. 
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j) vymezení ploch a koridorŧ územních rezerv a stanovení moţného budoucího 
vyuţití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Územní plán Malšín vymezuje plochy určené pro územní rezervu. Plochy jsou určené k bydlení a veřejnému 
prostranství a nachází se v západní části sídla Malšín (B-R, VP-R). Vyuţití těchto ploch je podmíněno 
změnou územního plánu. Do doby neţ se uskuteční realizace záměru, bude ponecháno stávající zpŧsob 
vyuţití pŧvodních ploch.. 

k) vymezení ploch a koridorŧ, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhŧty pro vloţení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti 

V řešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je potřeba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a významu 
další vyuţití těchto ploch prověřit územní studií, na základě níţ budou stanoveny podrobné podmínky pro 
rozhodování v území. Územní studie bude podrobně řešit členění plochy na jednotlivé pozemky a jejich 
dopravní napojení a dopravní obsluhu, napojení na veřejnou technickou infrastrukturu a podmínky pro 
umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně podmínek ochrany navrţeného charakteru území, zejména 
ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot (například uliční a stavební čáry, 
podlaţnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby), intenzitu vyuţití pozemkŧ a návrhu veřejných 
prostranství u ploch větších neţli 2 ha včetně návrhu sídelní - veřejné zeleně. 

ÚS 1 = B74, Bz84 a VP75 - plocha bydlení, plocha bydlení - zahrady a plocha veřejného prostranství, na 
západ od sídla Malšín, podél silnice III. třídy. 

 Plochy v územní studii budou  mít min. 30% zeleně, která bude zahrnovat zejména stávající remízky 
a vzrostlé stromy, objekty zde budou umístěny min. 25 m od okraje lesa a od stávající vzrostlé zeleně, 
oplocení pak bude v min. vzdálenosti 2 m od okraje lesa a od stávající vzrostlé zeleně; 

ÚS 2 = B76, Bz92 a VP77 - plocha bydlení, plocha bydlení - zahrady a plocha veřejného prostranství, na 
západ od sídla Malšín, podél silnice III. třídy; 

 Plochy v územní studii budou  mít min. 30% zeleně, která bude zahrnovat zejména stávající remízky 
a vzrostlé stromy, objekty zde budou umístěny min. 25 m od okraje lesa a od stávající vzrostlé zeleně, 
oplocení pak bude v min. vzdálenosti 2 m od okraje lesa a od stávající vzrostlé zeleně;     

Lhŧty pro pořízení jednotlivých územních studií, jejich schválení a vloţení dat do evidence územně 
plánovací činnosti budou stanoveny do doby zahájení první výstavby v řešené lokalitě a na základě 
aktuálních podmínek a poptávky v území. Nejpozději však do 4 let od nabytí účinnosti této územně 
plánovací dokumentace. 

l) stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 

Územní plán dělí návrhy ploch bydlení a veřejných prostranství do třech etap. Návrhy v první etapě jsou 
navrţeny k okamţitému vyuţití. Na lokalitách navrţených pro II. etapu bude zahájena výstavba teprve po 
předchozí realizaci jednotlivých sítí technické a dopravní infrastruktury, a po zastavění alespoň 70 % plošné 
výměry pozemkŧ z předešlé etapy navazující navrţené plochy bydlení B74. 

Do II. etapy výstavby patří plochy bydlení a veřejných prostranství (B76, Bz92 a VP77). 

m) údaje o počtu listŧ územního plánu a počtu výkresŧ k němu připojené grafické 
části 

Výrok územního plánu obsahuje: 

 TEXTOVOU ČÁST                 30 stran     

 GRAFICKOU ČÁST 

Výkres základního členění území           1 : 5 000 

Hlavní výkres                 1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 : 5 000 

 

 

  

 


