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OBEC MALŠÍN 
 

Zastupitelstvo obce Malšín, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále téţ jen „stavební zákon“), za pouţití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 
13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále téţ 
jen „vyhláška 500“) 

 

v y d á v á 
Změnu č. 2 Územního plánu Malšín 

schváleného usnesením Zastupitelstva obce Malšín č. ……….., formou opatření obecné povahy 
dne………..s účinností od…………. ve znění jeho pozdějších změn a úprav, v rozsahu návrhové části 
dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle § 50 aţ § 53 stavebního zákona ve vazbě 
na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle § 171 aţ § 174 správního řádu 
 

 

VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

kterou se mění Územní plán Malšín takto: 

 V kapitole c) se do tabulky, řádku pro plochu B54 vypouští text: „, el. vedení včetně“ a vkládá text: „ el. 
vedení“; 

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

B97 

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

Obsluha území – ze stávajících ploch bydlení. 

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

SV98 

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

Obsluha území – z místní navrţené 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). 

“  

V kapitole d) v podkapitole Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod se vkládá text: 
„Likvidace odpadních vod musí být navrţena tak, aby bylo minimalizováno znečištění povrchových či 
podzemních vod.“; 

Do kapitoly e) se vkládá podkapitola VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a do této kapitoly se 
vkládá text: „Podmínky pro jednotlivé návrhové plochy jsou převzaté z Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 
Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území (zpracovatel: Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o.). 
V rámci jednotlivých rozvojových ploch je ÚP stanoveno přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné vyuţití 
těchto ploch. U konkrétních ploch, které by mohly ovlivnit některou ze sloţek ţivotního prostředí či 
posuzovaného vlivu na obyvatelstvo jsou provedeným vyhodnocením navrţena opatření pro realizaci 
zástavby či vyuţití těchto ploch, která mohou případné vlivy eliminovat či zmírnit. Tato jsou uvedena u 
jednotlivých ploch v kapitole 6 a v této kapitole je uveden jejich celkový přehled. U některých ploch jsou 
navrţena opatření k eliminaci či minimalizaci vlivů. U ploch, kde budou umístěny záměry podléhající posouzení 
EIA, budou konkrétní opatření navrţená v rámci tohoto procesu.  
Na základě provedeného hodnocení vlivů na ţivotní prostředí doporučujeme k vyloučení, předcházení a 
sníţení negativních vlivů na ţivotní prostředí následující opatření: 

Podmínky pro jednotlivé plochy: 

Ochrana přírody a krajinného rázu 

B97 

- max. 1 RD  

- respektovat venkovský charakter zástavby 
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SV98 

- pouze stavby pro zemědělství se sluţebním bytem, bez moţnosti komerčního ubytování  

- zastavitelnost vymezené plochy objekty a zpevněnými plochami max. 30 % 

 

Ochrana vod 

B97, SV98 

- likvidace odpadních vod musí být navrţena tak, aby bylo minimalizováno znečištění povrchových či 
podzemních vod 

“ 

 Do kapitoly f) se do tabulky PLOCHY BYDLENÍ do odstavce Podmíněně přípustné vyuţití se 
nahrazuje číslice „1“ za číslo „2“, a vkládá se text: „, v lokalitě B97 max. 1 RD“, do odstavce Podmínky 
pro prostorového uspořádání území a ochrany krajinného rázu - charakteristika zástavby se vkládá 
text: „, B97“; 

 Do kapitoly f) se do podkapitoly VYMZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ se vkládá 
tabulka: „  

Plochy smíšené výrobní  SV 
Hlavní vyuţití 

Výroba a skladování s komerčními účely 

Přípustné vyuţití 

Sklady a skladovací plochy, podnikatelská činnost, stavby pro zemědělství a zajištění zemědělské výroby, 
ustájení dobytka. Parkovací a odstavná stání pro potřeby vyvolané přípustným vyuţitím území na vlastním 
pozemku, garáţe pro potřebnou techniku. Veřejná prostranství a izolační zeleň. 

Podmíněné vyuţití 

Bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, ţe bude zajištěna ochrana před 
negativními vlivy a budou dodrţeny hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb 
pro bydlení. Ubytování za podmínky, ţe bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrţeny 
hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb pro ubytování. 

Nepřípustné vyuţití 

Vyuţití, která nesouvisí s hlavním a přípustným vyuţitím a svým charakterem a provozem narušují hlavní a 
přípustné vyuţití stanovené pro tyto plochy; 

nepřípustné je zejména: 

Školské a dětské zařízení, budovy slouţící k zdravotnickým, tělovýchovným a rekreačním účelům, veškeré 
stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy zasahují mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo 
daný způsob vyuţití území), výroba se silným dopadem na ţivotní prostředí. 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné vyuţití území  

Celková zastavěnost plochy max. 30% 

Velikost stavebních pozemků stávající nebo min. 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%. 

Podmínky pro výškové vyuţití území    

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

 „ 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT) JE 
SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP 

a) postup pořízení a zpracování územního plánu 

bude doplněno pořizovatelem   

b) vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území 

Území řešené Změnou č. 2 ÚP Malšín nemá vliv na sousední správní území, neboť řešené lokality nemají 
přímou vazbu na správní území sousedících obcí. Ani z hlediska širších vztahů v území nebude mít Změna č. 
2 ÚP Malšín ţádný negativní dopad.  

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

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE 
Č. 1 (DÁLE JEN „APÚR“) 

Pro území řešené změnou č. 2 nevyplývají z PÚR ČR ţádné specifické poţadavky. Řešené území není 
součástí ţádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy národního významu, není součástí ţádné specifické 
oblasti národního významu a není dotčeno ţádnými koridory nebo plochami dopravní a technické 
infrastruktury národního významu. 

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVANÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Priority územního plánování kraje po zajištění udrţitelného rozvoje území jsou naplněny jiţ současně platným 
územním plánem. Změna č. 2 tyto priority respektuje. 

Změna č. 2 Územního plánu Malšín není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNÍ STUDIÍ KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE 

Ve správním území obce Malšín je dle Územní studie krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK JčK“) 
vymezena krajinná oblast č. 9 – Dolnolipenská a č. 10 - Krumlovská. Změna č. 2 tyto krajinné oblasti 
respektuje. 

Dále jsou ve správním území obce Malšín dle ÚSK JčK vymezeny krajinné typy:  

- Mírně zvlněná aţ kopcovitá leso-zemědělská krajina (13) 

- Výrazně zvlněná aţ členitá leso-zemědělská krajina (17) 

- Výrazně zvlněná aţ členitá zemědělsko- lesní krajina (18) 

- Lesní krajina horských hřbetů (26) 

- Lučně-lesní a leso-luční krajina horských hřbetů (28) 

Změna č. 2 Územního plánu Malšín není v rozporu s územní studií Jihočeského Kraje.  

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

Změna č. 2 ÚP Malšín je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v §18 stavebního zákona, neboť 
svým řešením vytváří předpoklady pro rozvoj obce. Navrţené řešení změny č. 2 ÚP uspokojuje potřeby 
současné generace, aniţ by ohroţoval podmínky ţivota generací budoucích. 

Změna č. 2 ÚP Malšín koordinuje soukromé zájmy na rozvoji území obce. Soukromé zájmy na rozvoj území 
se odráţí zejména v lokalitách rozšiřujících zastavěné území, ve změnách způsobu vyuţití ploch.  

Řešené území je z hlediska ochrany přírody velmi hodnotné. Poţadavky na ochranu nezastavěného území a 
přírodních hodnot jsou územním plánem plněny zejména respektováním systému ekologické stability krajiny, 
zvláště chráněných území, přírodních rezervací, přírodních památek, soustavy Natura 2000, atd. Jedna ze 
zastavitelných ploch je v přímé vazbě na zastavěné území a vhodně ho doplňuje. Plocha SV98 tvoří výjimku, 
plocha je situována do volné krajiny s ohledem na její funkční vyuţití, které není ţádoucí situovat v oblasti 
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s převahou ploch bydlení. K navrţené ploše je jiţ z předchozího ÚP navrţena příjezdová obsluţná 
komunikace DI4. 

Změna č. 2 ÚP Malšín je v souladu s úkoly územního plánování obsaţenými v §19 stavebního zákona. 
Naplňuje úkoly územního plánování tím, ţe stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky v řešeném území. Poměrně podrobné stanovení podmínek pro vyuţití ploch 
zajišťuje stanovení urbanistických, architektonických a estetických poţadavků na vyuţívání a prostorové 
uspořádání území.  

e) soulad návrhu územního plánu s poţadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Změna č. 2 ÚP Malšín je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále 
téţ jen “vyhláška 501“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č. 
458/2012 Sb. (dále téţ jen „vyhláška 500“).  

Změna č. 2 je zpracována v rozsahu měněných částí územního plánu. Textová část výroku změny je 
provedena obdobně jako novela zákona, tzn., ţe je uvedeno, jaký výrok se mění a jakým způsobem (doplňuje, 
nahrazuje, vypouští apod.). V textové části odůvodnění změny jsou odůvodněny pouze měněné části. 
Samostatnou přílohou odůvodnění je srovnávací text (výroková část územního plánu) s úpravami 
vyznačenými formou revizí. Pro lepší přehlednost jsou doplňované (podtrţené) a rušené (přeškrtnuté) texty 
odlišeny barevně. Grafická část znázorňuje pouze měněné jevy a je provedena v měřítku vydaného územního 
plánu. Výkresy jsou tedy zpracované jako výřezy. Výkresy výrokové části jsou zpracovány nad čistým 
mapovým podkladem. Výkresy odůvodnění jsou zpracovány nad černobílou kopií příslušného výkresu s 
barevným zakreslením navrhovaných změn. Tímto zpracováním jsou patrné dané souvislosti navrhovaných 
změn. Změna č. 2 ÚP Malšín je pořizována pořizovatelem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně 
plánovací činnost a zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování písemností 
v celém procesu probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona č. 
500/2006 Sb., správní řád.   

f) soulad návrhu územního plánu s poţadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

bude doplněno pořizovatelem  

g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na ţivotní prostředí 

Orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. x) zákona, ve svém stanovisku k návrhu obsahu 
změny č. 2 ÚP Malšín č. j. KUJCK 16591/2022, poţaduje zpracování vyhodnocení vlivů obsahu změny č. 2 
ÚP Malšín na ţivotní prostředí ve zkráceném postupu pořizování. 

Hodnocení skončilo s tímto závěrem: 

V rámci vyhodnocení vlivů ÚP je hodnoceno plošné vymezení zastavitelnými plochami a plochami s rozdílným 
způsobem vyuţití a navrhováno jejich přípustné či nepřípustné vyuţití, včetně limitů pro výstavbu a rozdílného 
způsobu vyuţití. Jsou řešeny především střety s limity území, v SEA konkrétně s limity danými přírodními 
podmínkami, stavem ţivotního prostředí v řešeném území, tedy umístěním ploch vůči cenným přírodním 
plochám, umístění ploch z hlediska jejich moţného vlivu na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, obyvatelstvo, 
ovzduší, klima, vodu, půdu, kulturní dědictví, hmotné statky, krajinu atd. Posuzování vlivů územního plánu na 
ţivotní prostředí a obyvatelstvo je multikriteriální záleţitost, kdy se hledá o územní a funkční kompromis pro 
konkrétní obec, tedy udrţitelný rozvoj území s co nejvyváţenějšími pilíři hospodářským, sociálním a 
environmentálním. Územní plán je závaznou územně plánovací dokumentací. Z hlediska moţných, 
potenciálních vlivů návrhových ploch rozvoje území byly identifikovány a vyhodnoceny potenciálně moţné 
vlivy na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, které jsou uvedeny v tabulkách. Vlivy byly vyhodnoceny celkově 
u jednotlivých nových rozvojových ploch ÚP Malšín. Plochy pak byly posouzeny i ve vzájemných vztazích a 
souvislostech. Jedná se o odborný odhad moţných vlivů z uplatnění územního plánu.  

Definice hodnocených vlivů:  

Přímý vliv - je vliv přímo působící na danou složku životního prostředí.  

Nepřímý vliv - je vliv neovlivňující danou složku přímo.  
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Sekundární vliv - je vliv působící na danou složku životního prostředí nepřímo přes jinou (druhou) složku 
životního prostředí (např. ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva v důsledku ovlivnění kvality ovzduší). 
Krátkodobý vliv - je vliv působící na danou složku životního prostředí a zdraví obyvatelstva po dobu 
provádění realizace záměru.  

Střednědobý vliv - je vliv působící na danou složku životního prostředí, jenž není spojen výhradně s realizací 
záměru, ale nastane v případě realizace záměru v etapách, při nekompletní realizaci záměru či nerealizování 
doprovodných částí záměru, případně nastane po dobu zkušebního provozu.  

Dlouhodobý vliv - je vliv působící na danou složku po dobu provozu zrealizovaného záměru.  

Trvalý vliv - je vliv působící na danou složku životního prostředí, jehož působení je při zachování 
realizovaného záměru nezvratné.  

Přechodný vliv - je vliv, jehož působení na danou složku je dáno časově omezenými poměry v území. 
Kumulativní vliv - je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise NOx) z různých zdrojů, přičemž při 
posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.  

Synergický vliv - vzniká působením vlivů různého druhu (např. současné působení více zdrojů různých 
emisí) na danou složku životního prostředí. 

Použitá stupnice vyhodnocení významností vlivů na jednotlivé složky životního prostředí  

+2 potenciálně významný pozitivní vliv tzn. že může dojít k pozitivnímu ovlivnění dané složky ŽP nebo zdraví 
lidu přímo či nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém řešeném území  

+1 potenciálně pozitivní vliv tzn. že může dojít k pozitivnímu ovlivnění dané složky ŽP nebo zdraví lidu přímo 
či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností a/nebo pouze lokálně  

0 zanedbatelný (neutrální) vliv  

-1 potenciálně mírně negativní vliv tzn. že může dojít k negativnímu ovlivnění dané složky ŽP nebo zdraví lidu 
přímo či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností a/nebo pouze lokálně  

-2 potenciálně významný negativní vliv tzn. že může dojít k negativnímu ovlivnění dané složky ŽP nebo zdraví 
lidu přímo či nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém řešeném území  

Hodnocení vlivů změny ÚP Malšín bylo provedeno na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí a na obyvatelstvo u 
vymezených lokalit. U kaţdé jednotlivé plochy, lokality byly zvaţovány všechny vlivy, tj. moţné vlivy na 
biologickou rozmanitost, faunu, flóru, obyvatelstvo, ovzduší, klima, vodu, půdu, kulturní dědictví, hmotné statky 
a krajinu. Vlivy byly vyhodnoceny z hlediska jejich významnosti, přímého či nepřímého působení na danou 
sloţku, z hlediska jejich trvání. Dále pak byly vyhodnoceny vlivy synergické a kumulativní. Pokud v textu není 
některá ze sloţek komentována má se za to, ţe zde moţný vliv nebyl identifikován. U vlivů na obyvatelstvo byl 
zvaţován především vliv na zdraví, nebyly uvaţovány ekonomické aspekty. V tabulkové části vyhodnocení 
jsou pak obsaţeny všechny střety posuzované plochy a charakteristik či problémů detekovaných v řešeném 
území. V celkovém vyhodnocení jsou shrnuty všechny moţné vlivy uplatnění ÚP na jednotlivé sloţky ţivotního 
prostředí a zdraví obyvatelstva. Řešení návrhu změny územního plánu Malšín respektuje danosti platné ÚPD 
a platné ZÚR JčK. Zásadním způsobem tedy nemění koncepci, kterou tyto dva dokumenty vytvářejí, a 
stanovuje přesnější kritéria zastavitelnosti vybraných ploch. Navrţená koncepce je výrazem účelného vyuţití a 
prostorového uspořádání území. Respektuje a podporuje význam přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
v území.  

Vyhodnocení nových rozvojových ploch - vlivy dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé a nepřímé  

B - plochy bydlení 

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 m2, provozovny sluţeb 
malého rozsahu), drobná řemeslný 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. 

Podmíněné vyuţití:  

- Pro nově vystavěné objekty na plochách v blízkosti hřbitova je stanovena podmínka, ţe nová zástavba vč. 
terénních úprav neovlivní hydrogeologické podmínky takovým způsobem, 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 
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rámci následujících správních řízení je nutné posoudit toto případné zasaţení hlukem a na základě toho 
navrhnout potřebná technická opatření.  

- Zástavba lokality B54 je moţná pouze za splnění podmínky umístění max. 2 RD  

Nepřípustné vyuţití:  

- Veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáţe pro nákladní automobily a 
autobusy, hromadné garáţe, výrobní a průmyslové provozovny, velkokapacitní chovy ţivočišné výroby a 
pěstitelské činnosti, nákupní zařízení nad 500 m2 celkové zastavěné plochy, autobazary. Nová výstavba 
samostatně stojících malometráţních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.)  

Podmínky pro prostorové uspořádání území a ochrany krajinného rázu - charakteristika zástavby:  

- v lokalitách B54, B55, B56, B57, B74, B76 bude výstavba přizpůsobena venkovskému charakteru  

- nová výstavba nesmí vybočovat zásadním způsobem z kontextu řešení staveb v okolním prostředí. Nesmí 
být narušen krajinný ráz obce, který je popsán v kapitole c) urbanistická koncepce (výroková část ÚP). 
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 max. 35%  

- velikost stavebních pozemků: stávající nebo min. 800 m2, v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro 
další hlavní stavbu) menší neţ 800 m2, pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky 
dodrţení maximální zastavěnosti 35 %  

Podmínky pro výškové vyuţití území:  

- výšková hladina zástavby: stávající nebo max. 1 nadzemní podlaţí + podkroví (stávající nebo max. 9,5 m)  

 

Plocha B97 - plocha bydlení vymezená v jiţní části sídla Ostrov, navazuje na zastavěné území. Obsluha 
území ze stávajících ploch bydlení. 

ZPF/PUPFL: Plocha nepřestavuje zábor ZPF ani PUPFL. 

Krajinný ráz: Plocha je vymezena v návaznosti na zastavěné se stejným způsobem vyuţití. Není pohledově 
exponována, spoluvytváří druhou řadu domů, nicméně nenarušuje strukturu sídla. S ohledem na zachovalý 
venkovský charakter sídla Ostrov je vhodné, aby výstavba byla přizpůsobena venkovskému charakteru sídla.  

Přírodní podmínky: Při mapování biotopů zde nebyl ţádný přírodní biotop vymezen, pozemek byl porostlý 
náletovými dřevinami (dle leteckých map), v současnosti je zde ruderální porost bez dřevin. Přímo na dané 
ploše nebyl podle Nálezové databáze AOPK evidován výskyt ţádného zvláště chráněného druhu. Vyuţití 
plochy nebude mít vliv na průchodnost krajiny, nezasahuje do ţádného prvku ÚSES ani do významného 
krajinného prvku. Vyuţitím plochy nebudou významně ovlivněny přírodní podmínky území.  

Voda: Zásobování pitnou vodou je v sídle Ostrov vyhovující. Tato plocha bude napojena na vodovod. 
Kanalizace zde není, stávající ÚP zde navrhuje dostavbu 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 odkanalizování). 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. To se týká i posuzované plochy, která bude mít do doby 
vybudování ČOV vlastní individuální zneškodňování odpadních vod. Likvidace dešťových vod by měla být 
řešena zasakováním na ploše nebo jejím vyuţíváním (např. k zalévání) bez ovlivnění odtokových poměrů v 
lokalitě. Záměr nepřestavuje významné ovlivnění podzemních či povrchových vod.  

Ovzduší: S ohledem na navrhované vyuţití nelze předpokládat významné ovlivnění kvality ovzduší.  

Zdraví obyvatelstva: Vyuţití plochy nemůţe mít významnější vliv na hygienu prostředí.  

Hmotný majetek, památky: Vyuţití plochy neovlivní památky ani hmotný majetek.  

Vyuţití plochy B97 je moţné při respektování navrhovaných regulativů výstavby s tím, ţe výstavba 
bude přizpůsobena venkovskému charakteru sídla a vyuţití pro max. 1 RD. Likvidace odpadních vod 
musí být navrţena tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových či podzemních vod.  

 

Další změnou je zrušení elektrického vedení v sídle Větrná, coţ umoţní na stávající vymezené ploše bydlení 
B54 umístění 2 RD místo stávajícím ÚP povoleným pouze 1 RD. Tato změna nemá významný vliv na ţádnou 
ze sloţek ţivotního prostředí, rozloha vymezené plochy B54 se nemění. 
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SV - plochy smíšené výrobní 

Hlavní vyuţití:  

- výroba a skladování s komerčními účely  

Přípustné vyuţití:  

- sklady a skladovací plochy, podnikatelská činnost, stavby pro zemědělství a zajištění zemědělské výroby, 
ustájení dobytka  

- stavby výrobního zařízení, zahradnictví, administrativa, obchodní provozovny  

- parkovací a odstavná stání pro potřeby vyvolané přípustným vyuţitím na vlastním pozemku, garáţe pro 
potřebnou techniku - veřejná prostranství a izolační zeleň  

Podmíněné vyuţití:  

- bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, ţe bude zajištěna ochrany před 
negativními vlivy a budou dodrţeny hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb 
pro bydlení,  

- ubytování za podmínky, ţe bude zajištěna ochrany před negativními vlivy a budou dodrţeny hygienické limity 
hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb pro ubytování,  

Nepřípustné vyuţití:  

- vyuţití, která nesouvisí s hlavním přípustnými vyuţitím a svým charakterem a provozem narušují hlavní a 
přípustné vyuţití stanovené pro tyto plochy,  

- nepřípustné je zejména: školské a dětské zařízení, budovy slouţící ke zdravotnickým, tělovýchovným a 
rekreačním účelům, veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy zasahují mimo hranice 
vlastního pozemku (resp. mimo daný způsob vyuţití území), výroba se silným dopadem na ţivotní prostředí  

Podmínky pro plošné vyuţití území:  

- celková zastavěnost plochy: stávající nebo max. 45%  

- velikost stavebních pozemků: stávající nebo min. 1000 m2, v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro 
další hlavní stavbu) menší neţ 1000 m2, pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za 
podmínky dodrţení maximální zastavěnosti 75 %  

Podmínky pro výškové vyuţití území:  

- výšková hladina zástavby: stávající nebo max. 1 nadzemní podlaţí + podkroví (stávající nebo lze upravit 
výšku na max. 12,5 m)  

Plocha SV98 - smíšená výrobní v jiţní části sídla Ostrov - dle návrhu změny ÚP navazující na zastavěné 
území, ve skutečnosti na zastavěné území nenavazuje. Obsluha území z místní navrţené komunikace, v 
současnosti je lokalita dostupná pouze po lesních a polních cestách. 

ZPF/PUPFL: Plocha SV98 přestavuje zábor ZPF o výměře 1,91 ha půd V. třídy ochrany. Jedná se o půdy 
nejhorší kvality, které je moţné vyuţít k jiným neţ zemědělským účelům. Záborem nedojde k narušení 
organizace ZPF, hydrologických ani odtokových poměrů v území ani narušení sítě zemědělských účelových 
komunikací. Z hlediska ochrany půdy je zábor akceptovatelný.  

Krajinný ráz: Plocha je vymezena bez návaznosti na zástavbu, ve volné krajině. Podle snímku císařského 
stabilního katastru z první poloviny 19.stoleh zde stály 2 větší usedlosti a 2 menší objekty (viz obr. č. 12). Nyní 
je zde porost vzrostlých stromů, místy s podmáčeným travním porostem. Lze sice doloţit, ţe zde stavby jiţ 
stály, nicméně nyní se jedná o zástavbu ve volné krajině. Stavba pro zemědělství je ve volné krajině moţná, 
ale musí být spojena s péčí o okolní pozemky tak, aby zde nebyla umoţněna výstavba rekreační usedlosti s 
moţnými dopady na krajinu. Dle navrhovaného vyuţití je zde umoţněno bydlení a také ubytování, nejedná se 
tedy o stavbu čistě pro zemědělství. Ochrana volné krajiny je jedním z cílů územního plánování a ochrany 
zachovalé přírodní krajiny. 

Regulativ zde stanovuje aţ 45 % zastavění vymezené plochy, tzn. cca necelý 1 ha zastavěné či zpevněné 
plochy. Problematické je tedy umístění nového objektu v krajině, který by neslouţil údrţbě krajiny, ale 
umoţňoval by např. i rekreační vyuţití. Zároveň je zde nutné vybudování příjezdové komunikace, která je sice 
ve stávajícím ÚP vymezena, ale v současnosti se jedná o lesní či polní cesty, které nejsou vyuţívané - lze je 
vyuţít pro zemědělskou činnost a obhospodařování krajiny. Vyuţití bude znamenat kácení vzrostlých stromů v 
místě vymezené plochy, které jsou cenné z hlediska krajiny, tvoří zde remízek a obohacují leso-luční krajinu. 
Lokalita patří Územní studie krajiny Jihočeského kraje (2021) do krajinné oblasti č.9 Dolnolipenské, jednou ze 
zásad pro zachování nebo dosaţení cílových kvalit krajiny této oblasti je poţadavek na regulaci záměrů a 
zástavby nových trvale obydlených nebo rekreačních objektů z hlediska zachování nefragmentovaných 
lesních a lučních celků. Navrţená plocha je v předloţené verzi návrhu v rozporu s touto zásadou. Z výše 
uvedených důvodů je vhodné z hlediska ochrany krajiny sníţit zastavitelnost vymezené plochy na max. 30 % 
a také regulovat vyuţití a umoţnit zde pouze stavbu pro zemědělství s moţným sluţebním bytem tak, aby 
nebylo vyuţití v rozporu s cílovými charakteristikami vymezené krajinné oblasti.  

Přírodní podmínky: Při mapování biotopů zde byl vymezen přírodní biotop T1.5 Vlhké pcháčové louky (90 %) 
a nepřírodní biotop X12B Nálety pionýrských dřevin (10 %). Biotop vlhkých pcháčových luk je v dané lokalitě 
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častý a záborem této plochy nedojde k významnému ovlivnění biodiverzity, a to i s ohledem na skutečnost, ţe 
posuzovaná plocha nezasahuje celý biotop a je lokalizována mimo hlavní podmáčenou část. Podle Nálezové 
databáze AOPK je na okolních lučních porostech evidován výskyt několika zvláště chráněných druhů ptáků: 
křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex) a v blízkém podmáčeném porostu pak roste 
prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchcsii). V současnosti jsou luční porosty extenzivně obhospodařované a lze 
předpokládat, ţe vyuţití plochy by neznamenalo zánik vhodného biotopu pro křepelku ani chřástala na ploše a 
blízkém okolí, na biotopy v širším okolí nebude mít vyuţití plochy významnější vliv. Vlastní plocha nezasahuje 
do významného krajinného prvku ani do prvku ÚSES. V současnosti je většina vymezené plochy porostlá 
vzrostlými, mohutnými stromy, které mají přírodní hodnotu, a jejich kácením by byla ochuzena biodiverzita 
lokality.  

Voda: Jak zdroj pitné vody, tak i likvidace odpadních vod bude řešena vzhledem k neexistenci veřejné 
infrastruktury individuálně. Likvidace dešťových vod by měla být řešena zasakováním na ploše nebo jejím 
vyuţíváním (např. pro zálivku) bez ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Záměr nepřestavuje významné 
ovlivnění podzemních či povrchových vod, za podmínky náleţitého řešení likvidace odpadních vod, a to 
především vod ze zemědělského provozu.  

Ovzduší: S ohledem na navrhované vyuţití nelze předpokládat významné ovlivnění kvality ovzduší, které by 
mohlo ovlivnit imisní situaci v lokalitě. Nejbliţší obytná zástavba je v dostatečné vzdálenosti, aby mohla být 
významněji ovlivněna emisemi pachu ze zemědělství.  

Zdraví obyvatelstva: Vyuţití plochy nemůţe mít významnější vliv na hygienu prostředí.  

Hmotný majetek, památky: Vyuţití plochy neovlivní památky ani hmotný majetek. 

Vyuţití plochy SV98 je moţné při respektování navrhovaných regulativů výstavby s tím, ţe 
zastavitelnost bude max. 30 % a v regulativech nebude umoţněno ubytování, ale pouze umístění 
staveb pro zemědělství se sluţebním bytem - bez moţnosti komerčního ubytování. Likvidace 
odpadních vod musí být navrţena tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových či podzemních vod. 

Plocha Příroda
/Krajina 

Půda Ovzduší Voda Hornin. 
prostředí 

Obyvat./ 

hm. majetek 
a kultura 

Střety s charakteristikami ŢP a 
problémy v území 

B97 -1/0 0 0 -1 0 0/0 ÚAN, 

SV98 -1/-2 -1 -1 -1 0 0/0 Zábor ZPF V. třídy, volná krajina, 
ÚAN  

Vyhodnocení přeshraničních vlivů: Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín nenavrhuje takové rozvojové plochy a 
jejich vyuţití, které by mohly mít přeshraniční vliv.  

Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů: Jak je výše uvedeno, je územní plán specifickým 
koncepčním materiálem s vysokou mírou obecnosti, na úrovni těchto obecných znalosti lze konstatovat, ţe 
ţádná z posuzovaných rozvojových ploch (ani při posuzování jako celku) nemá potenciál k vyvolání 
významných negativních sekundárních vlivů. Při vyhodnocení sekundárních, kumulativních a synergických 
vlivů bylo úměrně velikosti řešeného území pouţito Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a 
ZÚR na ţivotní prostředí (Věstník 02/2015 MŢP), metodiky pro vyhodnocení vlivů ÚP na ţivotní prostředí 
nebyla zatím vypracována.  

Pouţitá metodika:  

Při hodnocení vlivů jednotlivých návrhových ploch byly vyhodnoceny vlivy, které by mohly mít kumulativní či 
synergické vlivy se stávající zástavbou a také okolními obcemi s ohledem na celé správní území obce. Byly 
vyuţity také informace ze ZÚR JčK, informačního systému EIA a SEA. To vše bylo vztaţeno i k obsahu kapitol 
3., 4. a 5. tohoto hodnocení (údaje o stávajícím stavu ţivotního prostředí v řešeném území, charakteristiky 
ţivotního prostředí v řešeném území a současné problémy a jevy v území). Pro hodnocení byla pouţita stejná 
hodnotící stupnice jako pro hodnocení jednotlivých ploch:  

+2 potenciálně významný pozitivní vliv  

+1 potenciálně pozitivní vliv  

  0 zanedbatelný (neutrální) vliv  

- 1 potenciálně mírně negativní vliv  

- 2 potenciální významný negativní vliv  

Výčet nejvýznamnější případů zjištění sekundárních, kumulativních a synergických vlivů:  

Moţné sekundární vlivy na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí a zdraví obyvatel byly zváţeny jiţ v posouzení 
jednotlivých ploch. Kumulativní účinky se budou uplatňovat u záborů ZPF, kdy návrhem ÚP dojde také k 
záboru půd V. třídy ochrany tzn. půd v daném klimatickém regionu nejméně produktivní, které je moţné vyuţít 
k výstavbě. Vyhodnoceny byly jednotlivé plochy, ale je nutné se dívat na vliv na půdy z celkového kontextu 
celého územního plánu, kdy je nutné umoţnit obci přiměřený rozvoj, který je nutné situovat v návaznosti na 
zastavěné území. V posuzované změně ÚP Malšín nejsou vymezeny významné zábory ZPF (celkem se jedná 
o zábor 1,9 ha). Synergické účinky na půdy lze s ohledem na navrhované vyuţití rozvojových ploch v řešeném 
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území vyloučit. Plochy posuzované v rámci změny ÚP Malšín nemají z důvodu umístění, rozlohy a 
navrhovaného vyuţití potenciál k posílení a kumulaci vlivů celého ÚP na sloţky ţivotního prostředí.  

Identifikace dotčených sloţek ŢP (jevů, charakteristik) a územní identifikace: 

 Kumulace vlivů záboru zemědělských půd se prakticky vlivem nově navrţených záborů v území neprojeví, 
plochy jsou v řešeném území rovnoměrně rozloţeny.  

Celkové zhodnocení, vymezení kompenzačních opatření nebo opatření k eliminaci nebo omezení těchto vlivů:  

Moţné sekundární vlivy byly hodnoceny v rámci vyhodnocení jednotlivých ploch na ţivotní prostředí a zdraví 
obyvatelstva. Kumulace vlivů se prakticky díky umístění, velikosti a vyuţití nově vymezených ploch v území 
neprojeví. Z tohoto důvodu nejsou navrhována ani ţádná opatření. 

Příroda Krajina Půda Ozduší Voda Hornin. 
prostředí 

Hm. 
Majetek a 

kultura 

Obyvatelstvo 

0 0 -1 0 0 0 0 0 

Vyhodnocení vlivů krátkodobých a střednědobých:  

Krátkodobé a střednědobé vlivy, které mohou být vyvolány v důsledku realizace záměrů na vymezených 
plochách, byly vyhodnoceny tabelárně. 

Sloţka ŢP krátkodobé a střednědobé vlivy 
Moţnosti opatření 

(v době jejich realizace) 

Půda (ZPF, PUPFL) - dočasný zábor ZPF  

- znečištění půdy při stavební 
činnosti 

- minimalizace záborů ZPF mimo 
místa stavenišť,  

- dostatečná ochrana půdy před 
znečištěním 

Voda - ovlivnění odtokových poměrů při 
realizaci staveb 

- řešit zasakování dešťových vod 
při realizaci staveb  

- realizovat opatření k podpoře 
přirozené retence krajiny 
(zatravnění, plošná výsadba 
dřevin apod.) 

Flóra, fauna, ekosystémy - disturbance v době realizace 
staveb  

- ovlivnění stanovištních podmínek 
při stavební činnosti 

- realizovat hrubé terénní úpravy v 
době vegetačního klidu,  

- omezovat hlučnost stavebních 
činností  

- minimalizovat vliv stavební 
činností na vodní poměry v území 

ÚSES, VKP - moţný zásah při realizaci staveb - eliminovat zásahy, které by 
mohly mít vliv na ekologicko-
stabilizační funkci VKP a na 
funkčnost ÚSES 

Obyvatelstvo - narušení faktoru pohody při 
stavební činnosti 

- minimalizovat znečišťování 
ovzduší prachem (sekundární 
prašnost) a zplodinami 
výfukových plynů při stavební 
činnosti  

- omezit hlučnost ze stavebních 
strojů a omezit jejich provoz na 
denní dobu 

Hmotný majetek, památky - narušení památek při stavební 
činnosti 

- v případě výstavby u památek 
(drobných sakrální prvků) zajistit 
jejich ochranu 

 

Celkové shrnutí vyhodnocení moţných vlivů podle jednotlivých sloţek ŢP a obyvatelstva:  

1. Vlivy na přírodu (flóra, fauna, ekosystémy, biodiverzita) Z hlediska prostupnosti krajiny neobsahuje 
posuzovaný návrh ÚP ţádný dopravní koridor, který by mohl významně ovlivnit prostupnost krajiny. Návrh ÚP 
nezpůsobí významnou fragmentaci krajiny. V rámci posouzení vlivů na biodiverzitu byl brán zřetel na zájmy 
týkající se zajištění zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity ekosystémů vč. jejich vnitřních 
funkčních vazeb jako základního ţivotního zdroje a zachování diverzity ekosystémů. Změna ÚP nemá 
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potenciál ovlivnit biodiverzitu okolních stanovišť. Jedna rozvojová plocha je navrţena na přírodních biotopech, 
biodiverzita zde je vysoká, změnou ÚP je zde navrţena stavba pro zemědělství slouţící k obhospodařování 
okolních pozemků, coţ je v souladu se stávajícím vyuţíváním a neovlivní to významněji stávající biodiverzitu. 
Územní plán je bez významných vlivů na variabilitu v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy a vzhledem 
k povaze rozvojových ploch a jejich umístění není třeba přijímat opatření za účelem vyloučení, prevence, 
sníţení či vyrovnání významných negativních vlivů na ţivotní prostředí. Návrh územního plánu jako celek 
nebude mít za následek významnější úbytek biologické rozmanitostí. Řešené území je přírodně cenné a 
zachovalé.  

Celkově lze konstatovat, že vliv změny územního plánu není ve vztahu k přírodním hodnotám krajiny v 
rozporu a bude na ně mít jen mírně negativní vliv (zábor zemědělských ploch v krajině, zábor přírodních 
biotopů). 

2. Vlivy na zvláště chráněná území (včetně NATURA 2000), ÚSES, památné stromy a VKP Příslušnými 
orgány ochrany přírody byl vyloučen vliv ÚP na předměty ochrany na území soustavy Natura 2000. Rozvojové 
plochy jsou navrţeny mimo zvláště chráněná území. Navrţené plochy nezasahují do ÚSES ani do 
významných krajinných prvků. Památné stromy nejsou změnou ÚP nikterak dotčeny. 

Celkově lze konstatovat, že vliv územní plánu nebude mít významný vliv na zvláště chráněná území, ÚSES a 
VKP. 

3. Vlivy na krajinu a krajinný ráz (ovlivnění cílových charakteristik krajiny) Změna ÚP vymezuje 2 nové 
rozvojové plochy, jednu v návaznosti na zastavěné území, kdy je navrţeno rozšíření sídla při zachování 
urbanistické struktury. Jedna plocha je navrţena ve volné krajině, jedná se o zástavbu mimo jakoukoli 
návaznost na zastavěné území, byť v lokalitě, kde bývaly zemědělské usedlosti. Ochrana volné, nezastavěné 
krajiny je jednou z priorit ochrany krajiny ve strategických dokumentech na národní i krajské úrovni. S ohledem 
na vyuţití této plochy pro stavby pro zemědělství a obhospodařování okolních pozemků, lze toto ve volné 
krajině akceptovat (v minulost zde byly 2 hospodářské usedlosti), s tím, ţe je navrţeno sníţení zastavitelnosti 
na max. 30 %, aby byl vliv na krajinu minimalizován. Stavby budou striktně vyuţívány pro zemědělství, 
nebude zde ÚP umoţněno komerční ubytování, které by mohlo mít na krajinný ráz negativní vliv. Vliv vyuţití a 
vymezení ploch na krajinný ráz byl hodnocen také v souladu s cílovými charakteristikami krajiny krajinných 
oblastí ze ZÚR Jihočeského kraje. Výše uvedená plocha ve volné krajině není v případě, ţe bude vyuţita pro 
zemědělství, v rozporu s cílovými charakteristikami krajiny.  

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany krajinného rázu je změnou ÚP navržena plocha ve volné 
krajině, která by mohla významněji ovlivnit krajinný ráz místa. Byla navržena opatření k minimalizaci vlivů na 
krajinný ráz (snížení koeficientu zastavitelnosti, využití pouze pro zemědělskou činnost). Návrh změny ÚP, 
pokud převezme doporučená opatření, nebude v rozporu s cílovými charakteristikami krajiny v dotčených 
krajinné oblasti dle ZÚR Jihočeského kraje. 

4. Vlivy na půdu (ZPF a PUPFL) Návrh ÚP obsahuje zábor zemědělské půdy o výměře 1,9 ha půd 
podprůměrné produkční schopnosti. Celková rozloha záboru je v poměru s velikostí řešeného území nízká. Z 
hlediska vlivu územního plánu na organizaci zemědělského půdního fondu není součástí návrhu ţádná 
rozvojová plocha, která by toto mohla negativně ovlivnit. Lze vyloučit vliv územního plánu na znečištění půdy, 
protoţe zde není navrţena ţádná plocha s takovým druhem vyuţití, který by toto mohl zapříčinit. Územním 
plánem není navrţen zábor PUPFL.  

Z hlediska záboru ZPF je vliv změny ÚP jen mírně negativní. Všechny zábory jsou zdůvodněny a jsou z 
hlediska ochrany ZPF akceptovatelné. Na PUPFL nemá projednávaná změna ÚP vliv. 

5. Vlivy na vodu (povrchové vody, podzemní vody, odtokové poměry, ochranná pásma) Vliv návrhu 
územního plánu na povrchový odtok nebude za předpokladu dodrţení podmínek minimalizace vlivů na 
odtokové poměry (tj. veškeré sráţkové vody by měly být přednostně vyuţívány, např. jako zálivka a 
vsakovány do půdy na pozemcích staveb, ledaţe by charakter podloţí vyţadoval odvedení sráţkových vod do 
vodního toku či kanalizace) a s ohledem na jejich rovnoměrné rozloţení významný. Nová rozvojová plocha 
smíšená zemědělská můţe mít vyšší nároky na zdroje pitné vody. Ve správním území jsou v současnosti 
dostatečné zdroje pitné vody. Řešené území se ne nachází v CHOPAV, navrţené rozvojové plochy jsou mimo 
území ochranná pásma vodních zdrojů. Ţádná z rozvojových ploch nemá potenciál k ohroţení těchto 
chráněných území, budou dodrţeny podmínky ochrany. Zastavitelné rozvojové plochy budou produkovat větší 
mnoţství odpadních vod, všechny budou likvidovány individuálně. Kvalita povrchových vod nebude 

realizací změny územního plánu za předpokladu dodrţení navrţených opatření významně ohroţena.  

Celkově lze konstatovat, že vliv změny územního plánu nebude mít významně negativní vliv na podzemní a 
povrchové vody ani na vodní poměry v území. Zvýší nároky na využívání podzemních vod a zvýší produkci 
odpadních vod. Vliv na záplavové území je nulový.  

6. Vlivy na ovzduší a klima Obec není plynofikována. Je umoţněno vyuţití alternativního vytápění v souladu 
se zákonnými předpisy s menšími vlivy na kvalitu ovzduší (např. tepelná čerpadla). Nové rozvojové plochy 
nemají potenciál umístění významnějších zdrojů znečišťování ovzduší. Uplatněním ÚP nelze předpokládat 
významnější ovlivnění ovzduší ani klimatu. ÚP nemá potenciál významného navýšení nákladní dopravy. Není 
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navrţena ţádná významnější změna dopravního řešení v daném území ani plocha výroby, která by 
představovala moţné významné navýšení dopravní zátěţe sídel a s hm spojené zhoršení kvality ovzduší. 
Změna územního plánu byla posouzena z hlediska případné změny klimatu ve vztahu k relevantním 
klimatickým a energetickým cílům, definovaným opatřením Politiky ochrany klimatu v ČR, cílům Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a cílům Národního akčního plánu adaptace na změnu 
klimatu. Při hodnocení byla řešena a hodnocena následující hlediska: 1. Zmírňování (mitigace) změny klimatu 
záměrem, 2. Vliv na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci) a 3. Zranitelnost vůči dopadům změny klimatu. 
Hodnocení vychází z přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, jejichţ zdrojem mohou být záměry 
realizované díky novému územnímu plánu. Zohledněny byly i případné dopady na přírodní oblasti, které 
pomáhají mnoţství skleníkových plynů v ovzduší sniţovat a ve kterých jsou tyto plyny přirozeně akumulovány 
a mohou se v důsledku naplnění územního plánu konkrétními záměry případně uvolňovat (např. přírodní 
stanoviště, půdy, mokřady, lesy, aj.). Celkově lze konstatovat, ţe změna ÚP je bez významných kladných či 
záporných vlivů na zmírňování případné změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu). Nemá ani vliv na 
přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). Změna ÚP nesniţuje zranitelnost území vůči 
dopadům případné změny klimatu. ÚP je bez významných vlivů na přírodní prvky a zdroje, které přirozeně plní 
stabilizační a ochrannou funkci v dotčeném území a které mohou zmírňovat projevy případné změny klimatu 
(lesy, vodní toky a nivy atd). V řešeném území nehrozí výskyt abnormálních klimatických jevů, vybočující z 
přirozených oscilací, aby bylo třeba v tomto smyslu činit v rámci územního plánu speciální opatření.  

Celkově lze konstatovat, že vliv změny územní plánu na ovzduší a klima není významný. 

7. Vlivy na hlukovou situaci S ohledem na navrhované vyuţití nelze předpokládat významný vliv realizace 
navrţených ploch rozvoje na hlukovou situaci. Dopravní napojení jednotlivých rozvojových ploch je z hlediska 
hluku adekvátní a v ţádné z lokalit nehrozí významnější změna v akustické situaci.  

Celkově lze konstatovat, že vliv změny územní plánu na hlukovou situaci není významný.  

8. Vlivy na zdraví obyvatelstva S ohledem na navrhované vyuţití nových rozvojových ploch a zároveň s 
ohledem na jejich rozsah nelze předpokládat jejich významný vliv na zdraví obyvatelstva. Celkově lze 
konstatovat, že vliv změny územní plánu na veřejné zdraví není významný  

9. Vliv na hmotný majetek a kulturní hodnoty, památky Vliv návrhu územního plánu na hmotný majetek je 
pozitivní, neboť umoţňuje rozvoj. Změna ÚP neovlivňuje kulturní nemovité památky, respektuje historické a 
kulturní hodnoty území, včetně zachování urbanistické struktury sídel.  

Celkově lze konstatovat, že vliv změny územní plánu na hmotný majetek a památky není v rozporu s jejich 
ochranou. 

 

Vlivy 
Nulová 
varianta 

(stávající ÚP) 
ÚP Poznámka  

Vlivy na přírodu -1 -1 
- zástavba nových ploch  

- zábor přírodních biotopů 

Vlivy na chráněná území, ÚSES, VKP 0 0 - bez zásahu do ÚSES a VKP 

Vlivy na krajinu -1 -2 

- rozšíření zástavby sídel v návaznosti 
na zastavěné území  

- zástavba volné krajiny 

Vlivy na půdu (ZPF a PUPFL) -1 -1 - zábory ZPF V. třídy ochrany 

Vlivy na vodu -1 -1 

- zvýšení nároků na vodní zdroje - 
zvýšení produkce odpadních vod - 
moţné narušení odtokových 
poměrů navýšením zpevněných 
ploch 

Vlivy na ovzduší 0 0 
- bez potenciálu umístění 

významnějších zdrojů znečišťování 
ovzduší 

Vlivy na hlukovou situaci 0 0 
- ţádný návrh významnějšího koridorů 

dopravy s výstupy, 

Vlivy na obyvatelstvo 0 0 
- ţádné významnější zdroje hluku či 

znečištění ovzduší 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní 
hodnoty 

1 1 
- pozitivní vliv na hmotný majetek a 

rozvoj území se zachováním jeho 
historické hodnoty 
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Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín byl hodnocen v rámci stávající koncepce ÚP, proto byl vzat pro hodnocení 
stávající ÚP Malšín, podle kterého nyní probíhá rozvoj v území, jako nulová varianta. 

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

bude doplněno na základě výsledku projednávání  

i) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závaţných důvodů, pokud některé poţadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

bude doplněno na základě výsledku projednávání  

j) vyhodnocení splnění poţadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body 
(1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b) 

Poţadavky vyplývající z Obsahu změny č. 2 územního plánu Malšín byly splněny s tímto výsledkem: 

- na parc. č. 53/5 v k.ú. Ostrov na Šumavě se změnou č. 2 přemisťuje trafostanice spolu s el. vedením 
jiţním směrem – uvedení do správného stavu; 

- parc. č. 685/1 v k.ú. Ostrov na Šumavě se změnou č. 2 mění na plochu bydlení B97; 

- parc. č. 404/1 a část parcel. č. 323, 339/3, 388/2, 388/4, 397, 551, 324, 352/3, 388/1 a 408/1 v k.ú. 
Horní Okolí se změnou č. 2 mění na plochu smíšenou výrobní SO98; 

k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Navrhovaná změna nemění základní koncepci vydaného územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje jiţ 
dříve navrţené řešení. Navrhované řešení vychází z konkrétních poţadavků vlastníků pozemků. 

ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Navrhovaná změna č. 2 ÚP Malšín nemění koncepci vydaného územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje 
jiţ dříve navrţené řešení. Navrhované řešení vychází konkrétních poţadavků ţadatelů na provedení změny. 

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Tabulka „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ je doplněna o plochy vymezené změnou č. 2. 

Jedná se o plochy: B97 a SV98. 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce dopravní infrastruktury se změnou č. 2 nemění. Změnou je přeloţena trasa stávajícího el. vedení 
VN 22 kV a posunuto umístění trafostanice T3, tak aby nezasahovala do navrţené plochy bydlení B54. 

ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

Koncepce veřejného prostranství se změnou č. 2 nemění.  

ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY 

Koncepce uspořádání krajiny a ÚSES se změnou č. 2 nemění.  

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŢITÍ 

Změnou nově vymezená zastavitelná plocha SV98 je zařazena do ploch smíšených výrobních, pro které jsou 
stanoveny předpoklady a podmínky pro jejich vyuţití. K podmínkám vyuţití bylo přistoupeno především z 
důvodů ochrany hodnot a krajinného rázu. Podmínky vyuţití pro výstavbu ochraňují stávající měřítko krajiny, 
včetně výškové hladiny zástavby. 
Podmínky pro vyuţití řešeného území jsou stanoveny s určením hlavního vyuţití, přípustného vyuţití 
a nepřípustného vyuţití. 
Hlavní vyuţití určuje převaţující účel vyuţití. 
Přípustné vyuţití stanovuje další moţné vyuţití nad rámec hlavního vyuţití. Jde zejména o činnosti, stavby 
a zařízení doplňující hlavní vyuţití, s ním související a slučitelné. 
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Nepřípustné vyuţití je stanoveno jako vyuţití, které nelze povolit za ţádných podmínek. Nepřípustné je 
zpravidla umísťovat činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisejí a nejsou slučitelné s přípustným vyuţitím. 
 
DRUHY PODMÍNEK VYUŢITÍ ÚZEMÍ 
Cílem podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití je především uchovat a nenarušit hodnoty 
území.  
Definice použitých pojmů jsou uvedeny v návrhové části kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, ... - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  
Celková zastavěnost stavebních pozemků  
V podmínkách vyuţití je definována celková zastavěnost vyuţití stavebních pozemků. K těmto podmínkám 
bylo přistoupeno především z důvodu ochrany části pozemku pro zeleň a volné pobytové plochy. Při 
stanovení procenta zastavěnosti pro pouze hlavní stavbu by mohlo dojít k neţádoucímu zastavění zbývající 
plochy pozemku. Z tohoto důvodu je navrţeno maximální procento celkové zastavěnosti stavebních pozemků. 
Celková zastavěnost stavebních pozemků byla stanovena na základě předpokládané velikosti nových 
stavebních parcel, odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb.  
Velikost stavebních pozemků 
Velikost stavebního pozemku splňuje nároky na zachování přiměřené hustoty zástavby, tak aby nebyl 
významným způsobem narušen krajinný charakter a aby zástavba byla dostatečně rozptýlená a vytvořila tak 
harmonický celek se stávající zástavbou.  
Výšková hladina zástavby 
Výškové uspořádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem 
vyuţití v závislosti na prostorové stabilizované plochy. Při umísťování staveb je nutné brát zřetel na vizuální 
podmínky, aby změny neovlivňovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková 
hladina je určena jako maximálně jednopodlaţní s moţností podkroví. 
V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby z důvodu zachování měřítka krajiny a jejího 
charakteru.  

ODŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Řešení změny č. 2 ÚP Malšín reaguje na konkrétní poţadavky investora. 

PLOCHY BYDLENÍ (B) 

B97 – zastavitelná plocha navazující na zastavěné území ve východní části sídla Ostrov. Dopravní obsluha 
bude zajištěna ze stávající plochy bydlení. Návrh je vhodný i z hlediska napojení na veřejnou technickou 
infrastrukturu V návrhu byl rovněţ posouzen a vyhodnocen zábor zemědělského půdního fondu. Návrh se 
nachází na neplodné půdě.  

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SO) 

SV98 – zastavitelná plocha v severovýchodním cípu k. ú. Horní Okolí. Návrh plochy smíšené výrobní má 
slouţit pro zemědělské hospodaření. Plocha je vymezená s dostatečným odstupem od obytných ploch, proto 
nebude výroba rušivě působit na obyvatele sídla. Dalším důvodem návrhu je nejen tradiční sepjatost obyvatel 
se zemědělskou činností, ale také snaha o posílení ekonomické prosperity. Dopravní obsluha bude řešena z 
navrţené místní obsluţné komunikace DI4. V návrhu byl rovněţ posouzen a vyhodnocen zábor zemědělského 
půdního fondu. Návrh se nachází na půdě se V. třídou ochrany a neplodnou půdou. I tato skutečnost poměrně 
nekvalitní zemědělské půdy, která je pro zemědělské účely postradatelná, je důvodem k moţnému 
efektivnějšímu nezemědělskému vyuţití pozemku. Záměr na zástavbu vychází z konkrétního poţadavku 
investora a je tedy reálný předpoklad, ţe bude moci být vyuţit k okamţité výstavbě. 

l) vyhodnocení účelného vyuţití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Zastavitelné plochy vymezené v současně platném územním plánu jsou postupně zastavovány nebo jsou 
vytvářeny podmínky, aby zastavěny být mohly. Není vymezena ţádná zastavitelná plocha, která by objektivně 
nešla dnes nebo v budoucnu zastavět, a není zde tedy důvod nějakou jiţ vymezenou zastavitelnou plochu 
vypouštět ze zastavitelných ploch a vracet zpět do nezastavěného území. 

Z obsahu změny vyplývá, ţe vymezování dalších zastavitelných ploch není s ohledem na demografický vývoj 
a potřeby obce nutné. Záměry na zástavbu vymezené změnou č. 2 vychází ale z konkrétních poţadavků 
majitelů pozemků. Jedná se o vymezení plochy bydlení v k.ú. Ostrov na Šumavě a plochy smíšené obytné v 
k.ú. Horní Okolí. 

Rozsah vymezení nových zastavitelných ploch odpovídá současným potřebám obce a nijak dramaticky 
nezasahuje do urbanismu původního sídla. Za dané situace a výsledku vyhodnocení jsou zastavitelné plochy 
v ÚP Malšín akceptovatelné a vyhovují současným poţadavkům na dostatek vhodných zastavitelných ploch 
bydlení v obci. 
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m) výčet záleţitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Změnou č. 2 ÚP Malšín nejsou vymezeny záleţitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje ve znění platných aktualizací.  

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE ŘEŠENÉ LOKALITY 

Vyhodnocena je pouze rozvojová plocha určená návrhem Změny č. 2 ÚP Malšín zabírající zemědělskou půdu. 
Označena je číselně a vyhodnocena v tabulce. Podkladem pro určení kultur v lokalitě byla katastrální mapa. 

INVESTICE DO PŮDY  

Změnou č. 2 ÚP nejsou dotčeny meliorační soustavy. 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky – BPEJ.  

BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. 
Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy.  

Příklad kódu BPEJ : 9.36.34 

 9 klimatický region 

36 hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí 
včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového reţimu v půdě 

 34 číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy 

CHARAKTERISTIKA TŘÍD OCHRANY  

V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují 
především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svaţitých, 
hydroformních, štěrkovitých aţ kamenitých a erozně nejvíce ohroţených. Většinou jde o zemědělské 
půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské 
vyuţití. Jde většinou o půdy s niţším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných 
území a dalších zájmů ochrany ţivotního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní 
půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona O 
ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ 
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I. II. III. IV. V. 

BYDLENÍ 

B97 Bydlení 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Bydlení - celkem  0 0 0 0 0 0  

SMÍŠENÁ VÝROBNÍ 

SV98 Smíšená výrobní 1,91 0 0 0 0 1,91 - - - - - 

Smíšená výrobní - celkem 1,91 0 0 0 0 1,91  

ZÁBOR ZPF CELKEM 1,91 0 0 0 0 1,91 
 

Celkem nový zábor 1,91 0 0 0 0 1,91 
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ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
Změna č. 2 územní plánu obce Malšín respektuje obecné zásady ochrany ZPF. Změna č. 2 Územní plánu 
obce Malšín si klade za cíl zabezpečení rozvoje všech funkčních sloţek v souladu s krajinnými uspořádáním 
v konkrétních terénních podmínkách.  

Plocha bydlení B97 navazující na zastavěné území ve východní části sídla Ostrov. Jedná se o nový záměr pro 
výstavbu rodinného domu. Dopravní obsluha bude zajištěna ze stávající plochy bydlení. Plocha je dobře 
napojitelná i na veřejnou technickou infrastrukturu (vodovod, el. energie). Zábor půdního fondu je prováděn na 
neplodné půdě, tzn. na půdě se zanedbatelnou produkční schopností. Taková půda je pro zemědělské účely 
postradatelná a lze předpokládat efektivnější nezemědělské vyuţití. 

SV98 – zastavitelná plocha v severovýchodním cípu k. ú. Horní Okolí. Návrh plochy smíšené výrobní má 
slouţit pro zemědělské hospodaření. Plocha je vymezená s dostatečným odstupem od obytných ploch, proto 
nebude výroba rušivě působit na obyvatele sídla. Dalším důvodem návrhu je nejen tradiční sepjatost obyvatel 
se zemědělskou činností, ale také snaha o posílení ekonomické prosperity. Dopravní obsluha bude řešena z 
navrţené místní obsluţné komunikace DI4. Zábor půdního fondu je prováděn pouze na půdách s V. třídou 
ochrany a neplodné půdě, tzn. na půdách s velmi nízkou aţ postradatelnou produkční schopností. Taková 
půda je většinou pro zemědělské účely postradatelná a lze předpokládat efektivnější nezemědělské vyuţití. 
Navrhovaný záměr, vyţadující celkový zábor 1.91 ha. Na ploše nejsou provedeny investice do půdy. Záměr 
na zástavbu vychází z konkrétního poţadavku investora a je tedy reálný předpoklad, ţe bude moci být vyuţit k 
okamţité výstavbě. 

 
ZÁVĚR 
Ve Změně č. 2 ÚP Malšín byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech kdy 
došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochraně ZPF ve znění pozdějších 
předpisů. 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

K záboru lesního půdního fondu změnou č. 2 nedochází.   

PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA 

Plocha SV98 se nachází ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa. 

Samostatné umístění jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa podléhá souhlasu místně 

příslušného orgánu správy lesů. 

o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách 

bude doplněno po veřejném projednání 

p) vyhodnocení uplatněných připomínek 

bude doplněno po veřejném projednání 

 

 

Grafická část odůvodnění změny územního plánu, skládající se z níţ uvedených výkresů: 
 3. Koordinační výkres        1 : 5 000 

  4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu     1: 2 000  
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POUČENÍ: 
Proti změně č. 2 územního plánu Malšín vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………                                                   ……………………………………… 
        Ing Jaromír Pardamec                                                         Jan Dojčar  
       místostarosta obce, v. r.                                         starosta obce, v. r. 


