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OBEC MALŠÍN 
 
Zastupitelstvo obce Malšín, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis  (dále též jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, § 
13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis  (dále též 
jen „vyhláška 500“) 
 

v y d á v á 
Zm nu . 1 Územního plánu Malšín 

 
 

 

VÝROKOVÁ ÁST ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
kterou se m ní Územní plán Malšín takto: 

 Do kapitoly c) se do podkapitoly VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH vkládají ádky tabulky: „ 

OV93 

Plocha ob anského vybavení - západní ást sídla Malšín, lokalita se nachází v zastav ném 
území. 
Obsluha území - sjezd ze silnice III. t ídy. 
Limity využití území - zohlednit území s archeologickými nálezy. 

B94 
Plocha bydlení – jihozápadní ásti sídla Malšín. 
Obsluha území – z místní komunikace. 
Limity využití území - zohlednit území s archeologickými nálezy. 

VrZ95 Plocha ve ejné zelen  - v centru sídla Ostrov. 
Limity využití území – zohlednit vodovod. 

VrZ96 Plocha ve ejné zelen  - v centru sídla Ostrov. 
Limity využití území – zohlednit vodovod, kanalizace. 

“  
 Z kapitoly d) se z podkapitoly KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ se vypouští text: „ ÚP 

nevymezuje nové plochy ob anského vybavení. „ a vkládá text: „ V ešeném území je vymezena 
plocha ob anského vybavení s ozna ením OV93. „ 

 Z kapitoly d) se z podkapitoly KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ se vkládá text: „ 
V ešeném území jsou vymezeny plochy pro ve ejnou zele  VrZ95 a VrZ96.“ 

 Do kapitoly f) se do podkapitoly VYMZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ se vkládá 
tabulka: „  

Plochy ve ejné zelen  
 

VrZ 

Hlavní využití 
Ve ejný prostor s prostorotvornou funkcí, p evážn  s nezpevn nými plochami zelen . 

ípustné využití 
ípustné jsou travnaté plochy p írodní i cílen  založené zelen  s výsadbami odpovídající druhové skladby 

(sadové úpravy, ke ové, stromové, kv tinové a travní porosty, souvislé v tší plochy vysoké zelen ), p ší 
komunikace, plochy zelen  sloužící ke krátkodobé rekreaci a odpo inku, odpo ívky a drobné stavby 
informa ního charakteru (nap . mapy, pouta e, výv sky). 
Nep ípustné využití 
Veškeré využití neslu itelné s hlavním a p ípustným využitím a neuvedené jako p ípustné a veškeré innosti a 
provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Jakékoli využití omezující volný pohyb a 
pobyt obyvatel. Plochy ve ejných prostranství nejsou ur eny k zastav ní s výjimkou výše uvedeného hlavního a 

ípustného využití. 
„ 
 



OD VODN NÍ ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU  
VÝROKOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNA ENÍM ZM N (SROVNÁVACÍ TEXT) JE 
SAMOSTATNOU P ÍLOHOU . 1 OD VODN NÍ ZM NY ÚP 

a) postup po ízení a zpracování územního plánu 

bude dopln no po izovatelem   

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 

Území ešené Zm nou . 1 ÚP Malšín nemá vliv na sousední správní území, nebo ešené lokality nemají 
ímou vazbu na správní území sousedících obcí. Ani z hlediska širších vztah  v území nebude mít Zm na . 

1 ÚP Malšín žádný negativní dopad.  

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE R, VE ZN NÍ AKTUALIZACE 
. 1 (DÁLE JEN „APÚR“) 

Pro území ešené zm nou . 1 nevyplývají z 1. Aktualizace PÚR R žádné specifické požadavky. ešené 
území není sou ástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy národního významu, není sou ástí žádné 
specifické oblasti národního významu a není dot eno žádnými koridory nebo plochami dopravní a technické 
infrastruktury národního významu. 

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN  PLÁNOVANÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
Priority územního plánování kraje po zajišt ní udržitelného rozvoje území jsou napln ny již sou asn  platným 
územním plánem. Zm na . 1 tyto priority respektuje. 
Zm na . 1 Územního plánu Malšín není v rozporu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem.  

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména  
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území  
a požadavky na ochranu nezastav ného území 

Zm na . 1 ÚP Malšín je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v §18 stavebního zákona, nebo  
svým ešením vytvá í p edpoklady pro rozvoj obce. Navržené ešení zm ny . 1 ÚP uspokojuje pot eby 
sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Zm na . 1 ÚP Malšín je v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v §19 stavebního zákona. 
Napl uje úkoly územního plánování tím, že stanovuje koncepci rozvoje území, v etn  urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky v ešeném území. Pom rn  podrobné stanovení podmínek pro využití ploch 
zajiš uje stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavk  na využívání a prostorové 
uspo ádání území.  
 

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád cích právních p edpis  

Zm na . 1 ÚP Malšín je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  ve zn ní zákona . 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a 
vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále 
též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. a vyhlášky . 
458/2012 Sb. (dále též jen „vyhláška 500“).  
Zm na . 1 je zpracována v rozsahu m ných ástí územního plánu. Textová ást výroku zm ny je 
provedena obdobn  jako novela zákona, tzn., že je uvedeno, jaký výrok se m ní a jakým zp sobem (dopl uje, 
nahrazuje, vypouští apod.). V textové ásti od vodn ní zm ny jsou od vodn ny pouze m né ásti. 
Samostatnou p ílohou od vodn ní je srovnávací text (výroková ást územního plánu) s úpravami 
vyzna enými formou revizí. Pro lepší p ehlednost jsou dopl ované (podtržené) a rušené (p eškrtnuté) texty 
odlišeny barevn . Grafická ást znázor uje pouze m né jevy a je provedena v m ítku vydaného územního 



plánu. Výkresy jsou tedy zpracované jako vý ezy. Výkresy výrokové ásti jsou zpracovány nad istým 
mapovým podkladem. Výkresy od vodn ní jsou zpracovány nad ernobílou kopií p íslušného výkresu s 
barevným zakreslením navrhovaných zm n. Tímto zpracováním jsou patrné dané souvislosti navrhovaných 
zm n. Zm na . 1 ÚP Malšín je po izována po izovatelem spl ujícím kvalifika ní p edpoklady pro územn  
plánovací innost a zpracována osobou oprávn nou k vybrané innosti ve výstavb . Zve ej ování písemností 
v celém procesu probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona . 
500/2006 Sb., správní ád.   

f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis  a se 
stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , pop ípad  
s výsledkem ešení rozpor  

bude dopln no po izovatelem  

g) zpráva o vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv  
na životní prost edí 

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj 
území, který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a 
pro soudržnost spole enství obyvatel území, a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. P i ešení zm ny územního plánu a vymezení nové plochy 
pro bydlení nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek udržitelného rozvoje území. Z t chto 

vod  nebylo vyhodnocení zpracováno. 

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

bude dopln no na základ  výsledku projednávání  

i) sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením 
závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny nebyly 

bude dopln no na základ  výsledku projednávání  

j) vyhodnocení spln ní požadavk  zadání, pop ípad  vyhodnocení souladu s body 
(1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b) 

Požadavky vyplývající z Obsahu zm ny . 1 územního plánu Malšín byly spln ny s tímto výsledkem: 
- stávající plocha ve ejného prostrantví parc. . 672/2, 719/1, 719/4 a 3127 v k.ú. Ostrov na Šumav  se 

zm nou . 1 m ní na plochu ve ejné zelen  VrZ95 a VrZ96; 
- ást parc. . 1992/10 v k.ú. Ostrov na Šumav  se zm nou . 1 m ní na plochu ob anského vybavení 

OV93; 
- parc. . 2019/3 v k.ú. Ostrov na Šumav  se zm nou . 1 m ní na plochu bydlení B94; 

k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 

Navrhovaná zm na nem ní základní koncepci vydaného územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již 
íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z požadavk  po izovatele na provedení zm ny (zadání) a 

výsledk  ve ejnoprávního projednání zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných 
zm n. Navržené ešení p isp je k realizaci požadavk  obyvatel obce na rozvoj území.  

OD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ 
Navrhovaná zm na . 1 ÚP Malšín nem ní koncepci vydaného územního plánu, pouze up es uje a dopl uje 
již d íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází konkrétních požadavk  žadatel  na provedení zm ny a 
ze schválené Zprávy o uplat ování územního plánu Malšín. 

OD VODN NÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  
Tabulka „Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby“ je dopln na o plochy vymezené zm nou . 2. 
Jedná se o plochy: OV93, B94, VrZ95 a VrZ96. 



OD VODN NÍ VE EJNÉ INFRASTRUKTURY 
Koncepce dopravní a technické infrastruktury se zm nou . 1 nem ní. P ístup k navrženým plochám bude 
zajišt n sjezdem ze stávajících komunikací nebo ve ejného prostoru. Na ploše B94 ešené zm nou musí mít 
budované objekty svoje parkovací a garážovací pot eby pokryté na vlastním pozemku. 

OD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY 
Koncepce uspo ádání krajiny a ÚSES se zm nou . 1 nem ní.  

OD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM 
VYUŽITÍ 
Území ešené zm nou je len no do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým 
druh m ploch, které jsou graficky vymezeny ve výkresové ásti, je p azen jejich zp sob a stanoveny 
podmínky využití. K podmínkám využití je p istoupeno p edevším z d vod  zajišt ní ochrany hodnot a 
zachování kvality okolního prost edí. Podmínky využití pro výstavbu mají ochra ovat stávající m ítko 
zástavby, v etn  výškové hladiny zástavby. 
Pro plochy vymezené zm nou . 1 jsou platné p íslušné základní podmínky plošného a prostorového 
uspo ádání stanovené Územním plánem Malšín. Jedná se zejména o výškovou hladinu zástavby stanovenou 
maximálním po tem podlaží, dále stanovení velikosti stavebních pozemk  a celkovou zastav ností plochy. 

OD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
ešení zm ny . 1 ÚP Malšín vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v ešeném území a z 

požadavk  na rozvoj obce. P edpoklady k dalšímu rozvoji a návrhu nových zastavitelných ploch jsou 
podloženy skute ným zájmem investor  a stavebník . 
Zastavitelné plochy navržené zm nou . 1 k zástavb  jsou situovány v návaznosti na plochy zastav né. Takto 
nedochází k narušování p írodního prost edí, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné, 
nedochází k nevhodným zábor m zem lské p dy.  

PLOCHY BYDLENÍ (B) 
B94 – zastavitelná plocha navazující na zastav né území v jihozápadní ásti sídla Malšín. Návrh má sloužit 
pro výstavbu 1 RD. Dopravní obsluha bude zajišt na ze stávající plochy dopravní infrastruktury. V návrhu 
nebyl proveden a vyhodnocen zábor zem lského p dního fondu.  

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ (OV) 
OV93 – zastavitelná plocha uvnit  zastav né území v západní ásti sídla Malšín. Návrh plochy ob anského 
vybavení má sloužit pro víceú elové h išt . Lokalita slouží k dalšímu rozvoji obce. Dopravní obsluha bude 
zajišt na ze stávající komunikace. V návrhu nebyl proveden a vyhodnocen zábor zem lského p dního 
fondu. 

PLOCHY VE EJNÉHO PROSTRANSTVÍ (VrZ) 
VrZ96 a VrZ95 – zastavitelné plochy v centru sídla Ostrov. Návrh ploch má sloužit pro rozvoj a podporu 
ve ejného vybavení. P ínosem bude zlepšení životního prost edí a kvality života obyvatel obce. V návrhu 
nebyl proveden a vyhodnocen zábor zem lského p dního fondu. 

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

Využívání zastav ného území v obci Malšín je s ohledem na charakter území a efektivitu využití zastav ných 
území vyhodnoceno jako ú elné. Zám r obsažený ve Zm . 1 ÚP Malšín pouze upravuje koncepci 
založenou územním plánem a vymezuje novou zastavitelnou plochu pro bydlení, ob anské vybavení a 
ve ejnou zele . 
Zastavitelné plochy vymezené v sou asn  platném územním plánu jsou postupn  zastavovány nebo jsou 
vytvá eny podmínky, aby zastav ny být mohly. Není vymezena žádná zastavitelná plocha, která by objektivn  
nešla dnes nebo v budoucnu zastav t, a není zde tedy d vod n jakou již vymezenou zastavitelnou plochu 
vypoušt t ze zastavitelných ploch a vracet zp t do nezastav ného území. 
Z návrhu zprávy o uplat ování stávajícího územního plánu vyplývá, že vymezování dalších zastavitelných 
ploch není s ohledem na demografický vývoj a pot eby obce nutné. Zám ry na zástavbu vymezené zm nou . 
1 vychází z konkrétních požadavk  majitel  pozemk . Jedná se o vymezení plochy bydlení v k.ú. Ostrov na 



Šumav . Dv  plochy ve ejné zelen  se nacházejí taktéž v k.ú. Ostrov na Šumav , a jsou do zm ny zaneseny 
na p ání majitele i investora. Dále je vymezena plocha obanského vybavení – pro víceú elové hrišt . 

m) vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení 

Zm nou . 1 ÚP Malšín nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách 
územního rozvoje ve zn ní platných aktualizací.  

n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský 
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

ZEM LSKÝ P DNÍ FOND 
V ešeném území zm nou . 1 se navržené lokality nenachází na zem lské p , z tohoto d vodu se 
neprovádí grafická ást (výkres p edpokládaného záporu p dního fondu). 

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA 
K záboru lesního p dního fondu zm nou . 1 nedochází.   

PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA 
Ve Zm . 1 ÚP Malšín nejsou ve vzdálenosti 50m od okraje lesa vymezeny žádné plochy. 

o) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách 

bude dopln no po ve ejném projednání 

p) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek 

bude dopln no po ve ejném projednání 
 
 
Grafická ást od vodn ní zm ny územního plánu, skládající se z níž uvedených výkres : 
 Koordina ní výkres       1 : 5 000 
 
 
 
 
  
 
POU ENÍ: 
Proti zm . 1 územního plánu Malšín vydané formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný 
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………                                                   ……………………………………… 
           Jan Doj ar                                                         Ing. Josef Fatura  
     místostarosta obce, v. r.                                             starosta obce, v. r. 
 


