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Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

ÚVOD 

 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal k návrhu Změny č. 2 ÚP Malšín ve zkráceném postupu 
dne 31.1.2022 stanovisko č.j. KUJCK 16591/2022 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 
 KÚ požaduje hodnocení vlivů na životní prostředí z důvodu, že tato změna umožní realizaci 
zázemí pro ekologicky zaměřené zemědělské hospodaření na ploše o rozloze téměř 4 ha ve volné 
krajině bez návaznosY na jakékoli sídlo a bez napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  
 Návrh změny ÚP dle KÚ navrhuje plochy s negaYvními vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu byly shledány střety zájmů nebo závažné 
problémy v oblasY ochrany životního prostředí. Lze vyloučit přeshraniční povahu vlivů provedení 
návrhu ÚP. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví, vyplývající z návrhu ÚP (např. při přírodních 
katastrofách, haváriích), nejsou významná. V návrhu ÚP byly idenYfikovány možné potencionální 
střety se zvláštními přírodními charakterisYkami území. Lze předpokládat, že návrh ÚP nemůže 
ovlivnit urbanisYckou koncepci obce Malšín. V území dotčeném návrhem změny ÚP nemůže docházet 
k překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot. Pořízením návrhu změny ÚP by 
došlo k dalším záborům ZPF, dokonce i na půdách II. třídy ochrany. Pořízením změny ÚP se 
nepředpokládají dopady na změny klimatu.  
 Požadavkem KÚ je, že vyhodnocení SEA bude zpracováno v rozsahu celého návrhu ÚP se 
všemi možnými negaYvními dopady na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví:  

- zábory ZPF, 
- ochrana krajinného rázu 
- dopravní napojení a dostupnost, technická infrastruktura, 
- zasakování srážkových vod, odvádění, čištění, případně jiné zneškodňování odpadních vod.   

 V rámci vyhodnocení musí být provedeno i vyhodnocení kumulaYvních a synergických vlivů. 
Proces SEA je nástrojem, který neřeší pouze konkrétní záměry, ale má vyhodnoYt všechny souběžně 
řešené zájmy a širší souvislosY v území. Součást vyhodnocení bude i návrh případných opatření k 
předcházení nepříznivých vlivů popř. k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negaYvních vlivů na 
životní prostředí.  
 Krajský úřad požaduje, aby ve vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí byla každá 
návrhová plocha posouzena samostatně včetně názoru zpracovatele na vhodnost funkčního typu ve 
změně způsobu využih jednotlivých rozvojových ploch s jasným výrokem doporučení či nedoporučení 
zařazení do návrhu ÚP. Nedílnou součásh návrhu ÚP bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí, jako 
součást „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“, zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 
2 stavebního zákona podle přílohy ke stavebnímu zákonu, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 
zákona.  
 Ve vyhodnocení SEA bude vypracována kapitola „Závěry a doporučení“ včetně návrhu 
stanoviska příslušného úřadu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska zjištěných 
negaYvních vlivů na životní prostředí s návrhem územního plánu souhlasit, souhlasit s podmínkami 
vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit.   
 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je součásh vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
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Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

Kapitola A 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona 

A.1 Stručné shrnua obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace,   
vztah k jiným koncepcím. 

Stručné shrnua obsahu a hlavních cílů ÚP 

 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky generací budoucích. Neslouží přímo k umístění staveb či konkrétní změně využih území, k 
tomu slouží následná povolovací řízení vedená většinou dle stavebního zákona.  
 Základní koncepce rozvoje území vytváří územně technické podmínky pro udržitelný rozvoj 
obce formou komplexního návrhu uspořádání a využih území s důrazem na vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosY a kvalitních životní podmínek. Cílem je vytvořit územně 
technické podmínky pro rozvoj bydlení, podnikání v primárním, sekundárním a terciálním sektoru a 
zároveň zajisYt územně technické podmínky pro rozvoj nadmístní dopravní infrastruktury a zajisYt 
dobrou obslužnost území. Cílem je také upřesnění územního systému ekologické stability.  
 Změna č. 2 ÚP obsahuje pouze 2 nové rozvojové plochy: plochu pro obytnou výstavbu a plochu 
smíšenou výrobní - zemědělskou. Zároveň dochází ke změně regulaYvů u jedné plochy bydlení.  

Tab. č. 1 Přehled vymezených rozvojových ploch 

Vztah ÚP Malšín k jiným koncepcím 

 Pro účely vyhodnocení míry vztahu změny ÚP Malšín byla provedena analýza relevantních 
koncepcí na národní, krajské a regionální úrovni, ke kterým může mít tato změna ÚP vztah.  

Pro hodnocení byla použitá tato stupnice:  
(3) Velmi silný vztah (přímý): koncepce obsahuje podněty požadavky nebo záměry s konkrétně  
 definovaným nárokem na změnu využih území, které vyžadují řešení v rámci ÚP vymezením  
 plochy nebo koridoru 
(2) Silný vztah (přímý): koncepce bez konkrétně definovaných nároků na změnu využih území,  do  
 ÚP se promítá ve formě priorit, požadavků nebo podmínek, realizace koncepce není přímo  
 závislá na platném ÚP 
(1) Slabý nebo nepřímý vztah: koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou  
 vazbou na návrhovou část ÚP, je však podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů 
(0) Koncepce neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci ÚP 

B97 Plocha bydlení

SV98 Plocha smíšená výrobní

B54 Plocha bydlení
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Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

Koncepce přijaté na národní úrovni

Státní poliYka životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 3

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2030) 3

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR pro období 2020 - 2050 2

Strategie ochrany biologické rozmanitosY ČR  2016 - 2025 2

PoliVka ochrany klimatu v ČR (2017) 1

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (aktualizace pro období 2021 - 
2030) 2

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021 + (2019) 2

Zásady urbánní poliYky (2010, aktualizace 2017) 1

Koncepce řešení problemaYky ochrany před povodněmi v ČR (2010) 1

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území ČR (2020) 1

Plán hlavních povodní ČR 2007 - 2027 (2007) 0

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 20024 1

Koncepce rozvoje venkova 2021 - 2027 1

Národní program snižování emisí ČR (2015, aktualizace 2019) 1

Dopravní poliYka ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050 (schváleno 2021) 0

Státní energeYcká koncepce 2015 - 2040 1

PoliVka druhotných surovin ČR 2019 - 2022 (2019) 0

Koncepce přijaté na úrovni kraje

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje včetně  8 aktualizací 3

Program rozvoje Jihočeského kraje pro období 2021 - 2027 2

Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje 3

Program zlepšování kvality ovzduší  zóna jihozápad - CZ03 2020+ 2

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015 - 2020 1

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025 1

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje do roku 2030 včetně jeho změn 1

Územní energeYcká koncepce Jihočeského kraje 2018 - 2043 1

Koncepce opYmalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje 0

Regionální inovační strategie Jihočeského kraje 0

Koncepce proYpovodňové ochrany Jihočeského kraje 1

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021 - 2025 1
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Koncepční dokumenty zaměřené na ochranu životního prostředí s idenYfikovaným velmi silným (3) 
nebo silným (2) vztahem k nástrojům územního plánování jsou podkladem pro hodnocení vztahu ÚP 
k cílům ochrany životního prostředí přijatým na republikové a krajské úrovni.  

A.2 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany 
životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 

Při posouzení vazeb na cíle ochrany životního prostředí ČR byly vybrány národní koncepce mající 
stanovené cíle v oblasY životního prostředí a regionální koncepce pořízené na úrovni Ústeckého kraje 
kraje, kde jsou tyto cíle a opatření definované již také v návaznosY na konkrétní území. Dále byly 
posouzeny také cíle z lokální koncepce. Byly zvoleny koncepce mající přímé vazby na územní 
plánování tzn. koncepce s územním průmětem. Pro vyhodnocení byly vybrány dokumenty schválené 
k datu 31.5.2022 a také koncepce na krajské a místní úrovni, které byly v době zpracování tohoto 
vyhodnocení ve vyšších stupních projednávání.  
 Cílem je idenYfikovat ty cíle ochrany životního prostředí, jejichž splnění lze dosáhnout nebo k 
jejich dosažení přispět nástroji územního plánování.  
Použitá stupnice hodnocení:  

(1) uplatněním změny ÚP je možné ovlivnit dosažení cíle tzn. cíl je z hlediska ÚP relevantní 
(0) uplatnění změny ÚP nemá na dosažení cíle žádný vliv 

Koncepce zpracované na národní úrovni: 
• Státní poliYka životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050  

• Strategický rámec České republiky 2030  

• Strategie ochrany biologické rozmanitosY  ČR 2016 - 2025  

• Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 - 2050 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (aktualizace pro období 2021 - 2030) 

• Strategie regionální rozvoje ČR 2021+ 

 Byly zvoleny pouze relevantní koncepce, v případě koncepcí oborových, které jsou 
rozpracovány  do programů pro jednotlivé kraje či definovaná území např. program snižování emisí, 
plán povodí byl posuzován vztah k regionálním programům. Pro potřeby tohoto posouzení byly z 
příslušných národních koncepcí vybrány pouze cíle mající vztah k ochraně životního prostředí, územně 
plánovací dokumentaci a řešené problemaYce.  

Státní polifka životního prostředí ČR 2030 s výhledem do roku 2050: Státní poliYka životního 
prostředí České republiky vymezuje hlavní problemaYcké oblasY životního prostředí v České 
republice, na jejichž základě formuluje strategické a specifické cíle, a dává jejich možná řešení skrze 
příklady typových opatření, jejichž realizace by měla vést k efekYvní ochraně životního prostředí a 
zlepšení jeho stavu. Hlavním cílem je maximalizovat úsilí a nastavit směr ke splnění vize (pro rok 
2050): „Česká republika poskytuje svým občanům bezpečné, zdravé a resilientní životní prostředí, 
které umožní kvalitní život i budoucím generacím. Společnost i hospodářství se přizpůsobily změně 
klimatu, využívají co nejméně neobnovitelných přírodních zdrojů a nebezpečných látek, naopak široce 
využívají druhotné suroviny a bezemisní energii. Udržitelné využívání krajiny a biologická rozmanitost 
jsou vnímány jako jeden ze základů kvalitního života a přispívají ke zmírnění projevů změny klimatu. 

Regionální surovinová poliYka Jihočeského kraje 2003+ 0
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Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

Česká republika dodržuje mezinárodní dohody a svým působením přispívá k celosvětové ochraně 
životního prostředí a udržitelnému rozvoji“. Řešená témata jsou rozdělena do tří hlavních oblash: 
1. Životní prostředí a zdraví 
2. KlimaYcky neutrální a oběhové hospodářství 
3. Příroda a krajina 
 Vzhledem k tomu, že se jedná z hlediska ochrany životního prostředí o zásadní koncepci, je 
posuzováno všech 10 prioritních a 32 specifických cílů. 

Prioritní cíle Specifické cíle
možnost dosažení 

cílů pomocí 
uplatnění ÚP

1. Životní prostředí a zdraví

1.1 Dostupnost vody je 
zajištěna a její jakost se 
zlepšuje

1.1.1 Jakost povrchových vod se zlepšuje 1

1.1.2 Jakost podzemních vod se zlepšuje 1

1.1.3 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou s vyhovující jakosh 
se zlepšuje 1

1.1.4 Čištění odpadních vod se zlepšuje 1

1.1.5 EfekYvita využívání vody, vč. její recyklace se zvyšuje 0

1.2. Kvalita ovzduší se zlepšuje 1.2.1 Emise znečišťujících látek do ovzduší se snižují 0

1.2.2 Imisní limity znečišťujících látek jsou dodržovány 0

1.2.3 Přeshraniční přenos znečišťujících látek se snižuje 0

1.3 Expozice obyvatel a 
životního prostředí 
nebezpečným chemickým 
látkám se snižuje

1.3.1 Emise a úniky nebezpečných chemických látek do všech 
složek životního prostředí se snižují

0

1.3.2 Kontaminovaná území, vč. starých ekologických zátěží, 
jsou evidována a účinně sanována

0

1.4 Hluková zátěž a světelné 
znečištění se snižují

1.4.1 Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů se snižuje 0

1.4.2 Světelné znečištění se snižuje 1

1.5 Připravenost a resilience 
společnosY vůči mimořádným 
událostem a krizovým situacím 
se zvyšuje

1.5.1 Připravenost, resilience a adaptace na extremitu počasí se 
zvyšuje 0

1.5.2 NegaYvní dopady mimořádných událosh a krizových 
s i tuací antropogenního a př írodního původu jsou 
minimalizovány

0

1.5.3 Vznik mimořádných událosh a krizových situací 
antropogenního původu je minimalizován 0

1.6 Adaptovaná sídla umožňují 
kvalitní a bezpečný život 
obyvatel

1.6.1 Sídla se účinně adaptují na rizika spojená se změnou 
klimatu 0

1.6.2 Rozvoj sídel je koncepční, přednostně jsou využívány 
brownfieldy a již využité území 0

1.6.3 V sídlech je zaveden systém hospodaření s vodou, vč. vody 
srážkové 1
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Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030 se zabývá udržitelným rozvojem, tj. takovým 
rozvojem ČR, kterým se naplní potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena možnost naplnit 
potřeby generací příšhch. Cílem je zvyšování kvality života všech obyvatel při respektování přírodních 
limitů. Priority a cíle udržitelného rozvoje jsou řazeny do 6 klíčových oblash: “Lidé a společnost”, 
“Hospodářský model”, “Odolné ekosystémy”, “Obce a regiony”, “Globální rozvoj” a “Dobré vládnuh”. 
Hodnocení se zabývá souladem s relevantními cíli oblasY 3 “Odolné ekosystémy”. 

1.6.4 Kvalita zelené infrastruktury přispívající ke zlepšení 
mikroklimatu v sídlech se zvyšuje 1

2. KlimaYcky neutrální a oběhové hospodářství

2.1 Emise skleníkových plynů 
jsou snižovány

2.1.1 Emise skleníkových plynů klesají 1

2.1.2 EnergeYcká účinnost se zvyšuje 0

2.1.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje 0

2.2 Oběhové hospodářství 
zaručuje hospodárné 
nakládání se surovinami, 
výrobky a odpady ČR

2.2.1 Materiálová náročnost ekonomiky se snižuje 0

2.2.2 Maximálně se předchází vzniku odpadů 0

2.2.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady je dodržována 0

3. Příroda a krajina

3.1 Ekologická stabilita krajiny 
je obnovena, hospodaření v 
krajině je dlouhodobě 
udržitelné a reaguje na změnu 
klimatu

3.1.1 Retence vody v krajině se zvyšuje prostřednictvím 
ekosystémových řešení a udržitelného hospodaření 0

3.1.2 Degradace půd vč. zrychlené eroze, a plošný úbytek 
zemědělské půdy se snižuje 0

3.1.3 Mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny, 
zejména zemědělsky obhospodařovaných ploch, rybníků a lesů, 
jsou posíleny

0

3.2 Biologická rozmanitost je 
zachovávána v mezích tlaku 
změny klimatu

3.2.1 Stav přírodních stanovišť se zlepšuje a ochrana druhů je 
zajištěna 0

3.2.2 Ochrana a péče o nejcennější čásY přírody a krajiny je 
zajištěna 1

3.2.3 NegaYvní vliv invazních nepůvodních druhů je omezen 0

3.2.4 Ochrana volně žijících živočichů v lidské péči je zajištěna 0

Prioritní cíle Specifické cíle
možnost dosažení 

cílů pomocí 
uplatnění ÚP

Oblast: 3 Odolné ekosystémy strategické cíle
možnost dosažení cílů 
pomocí uplatnění ÚP

12.Krajina ČR je pojímána jako 
komplexní ekosystém a 
ekosystémové služby poskytují 
vhodný rámec pro rozvoj lidské 
společnosY

12.1. je zpracována poliYka krajiny a pravidla jejího 
naplňování, které různé úrovně veřejné správy využívají 
pro své rozhodování

0

12.2.Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých 
travních porostů na zemědělském půdním fondu 0
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Strategie ochrany biologické rozmanitosf České republiky 2016-2025: představuje základní 
koncepční dokument definující priority v oblasY ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na 
území ČR. Zohledňuje současné mezinárodní závazky, zejména Strategii EU pro oblast biodiverzity a 
Strategický plán Úmluvy o biologické rozmanitosY (CBD). Příznivý stav biologické rozmanitosY je 
základním předpokladem pro to, aby ekosystémy poskytovaly základní statky a služby lidské 
společnosY. Je jedním z klíčových pilířů udržitelného rozvoje ČR.  

Strategií jsou definovány 4 prioritní oblasY:  
1. Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů 
2. Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů  
3. Šetrné využívání přírodních zdrojů 
4. Zajištění aktuálních a relevantních informací 

Pro hodnocení byly vybrány možné relevantní cíle z hlediska územního plánování: 

12.3. Významně roste podíl orné půdy 
obhospodařované v režimu ekologického zemědělství 0

12.4. Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR 0

12.5 Vzroste prostupnost krajiny pro migraci volně 
žijících organismů 1

12.6 Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno 
do rozhodovacích procesů

0

13. Česká krajina je pestrá a 
dochází k obnově biologické 
rozmanitosY

13.1 Rozmanitost a stabilita biotopů i populací 
jednotlivých původních druhů rostlin a živočichů se 
zvyšuje

1

13.2 Přirozená obnova člověkem významně 
pozměněných ekosystémů je běžně užívaným 
postupem

1

14. Krajina je adaptovaná na 
změnu klimatu a její struktura 
napomáhá zadržování vody

14.1 Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje 1

14.2 Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje 1

15. Půdy jsou chráněny před 
degradací a potenciál krajiny je 
v maximální možné míře 
využíván k zachycování a 
ukládání uhlíku

15.1 Obsah organické hmoty v půdě a struktura půdy 
odpovídají přirozenému stavu daného půdního typu 0

15.2 Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a větrnou 
erozí

0

15.3 Druhová skladba vysazovaných lesních porostů 
odpovídá stanovištním poměrům a brání další 
degradaci lesních půd

0

Oblast: 3 Odolné ekosystémy strategické cíle
možnost dosažení cílů 
pomocí uplatnění ÚP

Prioritní cíle: Dílčí cíle:
možnost dosažení cílů 
pomocí uplatnění ÚP

1.4 Cestovní ruch 1.4.1 Jednotný plán/koncepce udržitelného cestovního ruchu 0

1.4.2 Podporovat cerYfikaci udržitelného přírodně orientovaného 
cestovního ruchu (prioritně v NP a CHKO) 0
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1.4.3 Podporovat správy NP a AOPK ČR jako partnery v oblasY 
udržitelnosY cestovního ruchu 0

1.4.4 Vytvořit systém sledování udržitelnosY cestovního ruchu 
(prioritně v ZCHÚ) 0

1.4.5 Vytvořit a udržovat kvalitní návštěvnickou infrastrukturu v ZCHÚ 0

2.2 Druhy 2.2. 1 Revidovat systém druhové ochrany 0

2.2.2 Sledovat a vyhodnocovat stav druhů 0

2.2.3 Rozvíjet a podporovat speciální nástroje druhové ochrany 0

2.2.4 Usměrnit správu státního majetku tak, aby podporovala ochranu 
druhů 0

2.4 Přírodní 
stanoviště

2.4.1 ZajisYt zákonnou ochranu přírodních stanovišť 0

2.4.2 Zachovat či zvýšit rozlohu přírodních stanovišť 1

2.4.3 Regulovat cílené využívání nevhodných druhů 1

2.4.4 ZajisYt ochranu přírodních procesů 1

2.5 Krajina 2.5.1 Omezit rozšiřování zástavby do volné krajiny 1

2.5.2 Zlepšovat strukturu krajiny 1

2.5.3 Zlepšovat prostupnost krajiny pro biotu 1

2.6 Sídla 2.6.1 Zavést standardy pro podíl ploch zeleně v urbanizovaných 
územích 0

2.6.2 Posílit biodiverzitu ve městech 0

2.6.3 Podporovat samosprávy a občanské akYvity a iniciaYvy, které 
přispívají k posílení biodiverzity ve městech 0

3.1. Zemědělská 
půda

3.1.1 Podpořit vzdělávání a informovanost zemědělců v oblasY 
ochrany biodiverzity 0

3.1.2 Podpořit ochranu biodiverzity v zemědělské krajině 
prostřednictvím dotačních programů 0

3.1.3 Omezit eutrofizaci a intenzitu hospodaření v krajině 0

3.1.4 Kontrolovat nakládání s GMO a nově zaváděnými druhy, které 
mohou mít nepříznivé účinky na biodiverzitu 0

3.2. Lesní 
ekosystémy

3.2.1 ZajisYt udržitelné využívání lesa 0

3.2.2 Podporovat vhodné geneYcké zdroje lesních dřevin 0

3.2.3 Pečovat o příznivý stav půd a vod v lesích 0

3.3 Vodní 
ekosystémy

3.3.1 ZajisYt holisYcký přístup k využívání vody v krajině 0

3.3.2 Omezit znečištění a zlepšit fyzikálně chemickou kvalitu vody 1

Prioritní cíle: Dílčí cíle:
možnost dosažení cílů 
pomocí uplatnění ÚP
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Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 - 2025: Program 
stanovuje dílčí cíle a opatření v oblasY ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR.  
Hlavní úlohou aktualizovaného Programu je posílit ochranu přírody a krajiny s cílem zefekYvnit 
využívání stávajících nástrojů a přispět ke zlepšení celkového stavu a k udržitelnému využívání 
biodiverzity na území České republiky. Návrhová část Programu definuje celkem 36 cílů a 119 
specifických opatření jak ve vztahu k ochraně přírodně cenných území a druhů, tak ve vztahu k 
udržitelnému využívání jednotlivých typů ekosystémů, a to konkrétně v těchto oblastech: 
1. Příroda a ochrana přírodních procesů 
2. Krajina a ekosystémy 
3. Průřezové cíle a nástroje 
 S ohledem na zacílení na územní plánování byly posouzeny pouze oblasY "Příroda a ochrana 
přírodních procesů" a "Krajina a ekosystémy".  

3.3.3 Obnovovat krajinné prvky, zajisYt průchodnost a ekologický 
udržitelný hydrologický režim vodních toků 1

3.3.4 Obnovovat krajinné prvky, zajisYt průchodnost vodních toků 1

3.3.5 Snížit negaYvní vliv intenzivního rybářství/chovu ryb v rybnících 0

3.3.6 Zvýšit retenční schopnosY krajiny 1

3.4 Půda a 
nerostné 
bohatství

3.4.1 Snížit riziko vodní a větrné eroze a zvýšit obsah organické hmoty 
v půdě 0

3.5. Zachování a 
obnova 
ekosystémů

3.5.1 Omezit negaYvní vlivy suburbanizace na ekologickou stabilitu 
krajiny 1

3.5.2 Zlepšit režim ochrany významných krajinných prvků 1

3.5.3 Zvýšit podíl rekulYvace ploch po těžbě samovolnou sukcesí 0

3.5.4 Zvýšit propojenost krajiny 1

Prioritní cíle: Dílčí cíle:
možnost dosažení cílů 
pomocí uplatnění ÚP

Oblasf Cíle Možnost dosažení cílů 
pomocí uplatnění ÚP

1. Příroda a ochrana přírodních procesů

1.1 Druhy

1.1.1 zavést nové pojeh systému druhové ochrany beroucí ohled na 
ochranu biotopů druhů

0

1.1.2 ZajisYt komplexní přístup k ochraně vybraných zvláště chráněných 
druhů živočichů s konfliktním potenciálem včetně řešení 
socioekonomických aspektů spojených s jejich rozšířením

0

1.1.3 Realizovat a rozvinou záchranné programy, programy péče a 
navazující opatření 0

1.1.4 Omezit negaYvní vliv fragmentace krajiny a dalších významných 
antropogenních příčin úhynu, zraňování a dalších ohrožujících faktorů 
působících na živočichy

0

1.1.5 Zohledňovat informace o geneYcké variabilitě a struktuře při 
ochraně jednotlivých druhů a společenstev 0

1.1.6 Stabilizovat systém záchrany volně žijících živočichů 0

1.2.1 ZajisYt ochranu nebo obnovu přirozených ekosystémů na plošně 
významných územích formovaných převážně působením přírodních sil

1

                                           Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o. 11



Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (aktualizace pro období 2021 - 2030) 
představuje národní adaptační strategii a je v souladu s Adaptační strategií EU. První aktualizace 
strategie pro období 2021–2030 byla schválena usnesením vlády č. 785 ze dne 13. září 2021, 
předchozí verze byla schválena v říjnu 2015.  

1.2 Přírodně cenná 
území

1.2.2 ZajisYt reprezentaYvní podchycení nejcennějších čásh přírody a 
krajiny v rámci soustavy ZCHÚ a dokončit reprezentaYvní soustavu 
Natura 2000, jejich efekYvní ochranu a kvalitu

1

1.2.3 Pokračovat ve scelování státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ se 
zaměřením zejména na národní kategorie (NP, NPR a NPP) a 
opYmalizace  správy pozemků

0

2. Krajina a ekosystémy

2.1 Krajina

2.1.1 ZajisY legislaYvní a metodickou podporu výkonu státní správy v 
ochraně krajiny a ekosystémů zaměřenou na ochranu a vytváření ÚSES, 
ochranu VKP a ochranu krajinného rázu, a to zejména ve vztahu k 
územnímu plánování a k pozemkovým úpravám

0

2.1.2 Zkvalitnit činnost odborně způsobilých (autorizovaných) osob 
působících v ochraně přírody a krajiny

0

2.1.3 Posílit koncepční mezioborový přístup k plánování krajiny v zájmu 
ochrany a rozvoje jejích přirozených funkcí

0

2.2  
Agroekosystémy a 
půda

2.2.1 Zvýšit informovanost a akYvní zapojení zemědělců v oblasY 
ochrany biodiverzity včetně biodiverzity půdy 0

2.2.2 Rozšířit extenzivní a k přírodě šetrné hospodaření na zemědělské 
půdě

0

2.2.3 Omezit negaYvní dopad konvenčního zemědělského hospodaření 
na biodiverzitu včetně biodiverzity půdy 0

2.2.4 Zpomalit úbytek zemědělského půdního fondu a omezit degradaci 
půdy

1

2.3  
Lesní ekosystémy

2.3.1 Posílit ekologickou stabilitu lesů jako základní podmínku 
dlouhodobého plnění všech jejich funkcí

0

2.3.2 Zlepšit biologický a biochemický stav a vodní režim lesních půd 0

2.4  
Vodní a mokřadní 
ekosystémy

2.4.1 Účinně chránit a zlepšit ekostabilizační funkce vodních toků a niv 1

2.4.2 ZajisYt ochranu a udržitelné využívání ekosystémů stojatých vod a 
mokřadů

0

2.5  
Sídelní krajina a 
urbánní ekosystémy

2.5.1 ZajisYt ochranu urbánních ekosystémů, jejich funkcí a služeb ve 
specifických podmínkách sídel 1

Oblasf Cíle Možnost dosažení cílů 
pomocí uplatnění ÚP

Cíle možnost ovlivnění cíle 
uplatněním ÚP

Zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu - snížit zranitelnost a zvýšit resilienci lidské společnosV a ekosystémů vůči 
změně klimatu a omezit tak její negaVvní dopady. 

Specifický cíl SC1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb v 
zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 
vodního režimu. 

1

Specifický cíl SC2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů s 
důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu. 0

Specifický cíl SC3: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů s důrazem na posílení přirozeného vodního režimu 
krajiny a s ohledem na zajištění potřeb lidské společnosV a udržitelné užívání vody. 

1
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Strategie regionální rozvoje ČR 2021+ je národní strategický dokument pro stanovení hlavního cíle 
regionálního rozvoje v horizontu 7 let (období 2021 - 2027) s ohledem na podporu dynamického, 
vyváženého a udržitelného rozvoje území.  

Koncepce zpracované na regionální a mikroregionální úrovni: 
• Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (včetně 8 aktualizací) 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027 

• Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje 

• Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2020+ 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje byly schváleny 13.9.2011, které byly aktualizovány 
celkem 8x, poslední znění z 5.10.2021 zahrnuje všech 8 aktualizací. Jedná se o základní nástroj 
územního plánování kraje. Soulad ÚP byl hodnocen s Prioritami pro zajištění příznivého životního 
prostředí kraje: 

Specifický cíl SC4: Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené 
infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví. 0

Specifický cíl SC5: Je dosaženo vysoké efekVvnosV systému včasného varování a odpovědné 
reakce obyvatel. 0

Cíle možnost ovlivnění cíle 
uplatněním ÚP

Cíle možnost ovlivnění cíle 
uplatněním ÚP

Strategický cíl 3: Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná centra kultury, zaměstnanosV 
a obslužnosV příslušných funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na regionální centra dobře dopravně napojeno, 
disponuje dostatečnou síG služeb a jsou v něm uplatňována inovaVvní řešení.

3.1. vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využiG jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.

0

3.2. Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů 0

3.3. Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na 
problémy spojené se stárnuGm a existencí či vznikem sociáíně vyloučených lokalit. 

1

3.4. Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit 
její degradaci. 1

3.5. Umožnit energeVckou transformaci venkovského zázemí regionálních center. 0

Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje možnost dosažení cílů pomocí 
uplatnění ÚP

a) respektovat podmínky využiG zvláště chráněných území přírody, lokalit NATURA 
2000 a zajisVt jejich organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny 
prostřednictvím vymezených prvků ÚSES,  

1

b) z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do 
CHOPAV, ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v území 
podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení retenčních 
schopnosG území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody 
pro stávající i budoucí potřeby kraje,

1
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Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027 je zastřešujícím střednědobým 
programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který vymezuje strategické cíle a jednotlivá 
intervenční opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji 
Jihočeského kraje. Cílovým stavem je konkurenceschopný region, jenž je úspěšný na rostoucích a 
technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro podnikatelské subjekty a jenž je 
atrakYvním místem k životu. 
K posouzení byla vybrána prioritní osa 6: Environmentální udržitelnost a ochrana životního prostředí.  

c) zamezit nepříznivým projevům lidských činnosG na kvalitu životního a obytného 
prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území,

0

d) zajisVt ochranu před vodní a větrnou erozí, před svahovými deformacemi a před 
neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem zachovat hodnoty území pro 
zemědělské a lesní hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické 
přínosy těchto hospodářských činnosG,  

0

e) minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné 
krajiny a podpořit úpravy, činnosV a akVvity, které povedou k obnově a zkvalitnění 
krajinných hodnot území,  

1

f) z hlediska prevenVvní ochrany území před potencionálními riziky a přírodními 
katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil 
v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu. 

1

Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje možnost dosažení cílů pomocí 
uplatnění ÚP

Strategické cíle
možnost dosažení 
c í l ů p o m o c í 
uplatnění ÚP

Strategický cíl 6.1 Ochrana životního prostředí

6.1.1 Šetrné využívání potenciálu chráněných území při zachování přírodního bohatství 
(zpřístupnění těchto území lidem za současného dodržování principů udržitelného rozvoje – 
ekologicky šetrná turisYka, obnova a budování naučných stezek apod.).

1

6.1.2 Zachování a další rozšiřování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteYcky a přírodně 
hodnotnou krajinou na území Jihočeského kraje (vyjádřeno např. koeficientem ekologické stability, 
populačními trendy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, hodnocením stavu ohrožených 
biotopů ve zvláště chráněných územích i mimo ně apod.).

1

6.1.3  Eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin a živočichů. 0

6.1.4 Postupná obnova hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosY došlo k jeho narušení – 
např. podpora zalesňování. Podpora koordinace územního a krajinného plánování za hmto účelem.

1

6.1.5 Rozvoj sítě záchranných stanic pro handicapované živočichy. 0

6.1.6 Obnova a ochrana vodních biotopů a biotopů významných pro ptačí druhy (existence 
významných ptačích oblash na území Jihočeského kraje).

0

6.1.7 Další a šetrné využih Vojenského újezdu BoleYce při zachování ochrany přírodních hodnot, ve 
kterém je formována přírodní krajina bez lidské kulYvační činnosY.

0

6.1.8 Zajištění ochrany a péče o památné stromy, mokřady (zvyšování retenční schopnosY krajiny) a 
o jiné významné krajinné prvky, včetně ochrany trvalých travních porostů před zhutněním (průnik s 
opatřením 1.4.14).

1
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Koncepce ochrany přírody a krajiny: představuje základní strategický materiál rozvoje oblasY ochrany 
přírody a krajiny na území Jihočeského kraje mimo oblasY velkoplošně zvláště chráněných území, 
národních přírodních rezervací a národních přírodních památek včetně jejich ochranných pásem. Cíle 
a opatření k naplnění cílů ochrany přírody a krajiny ve vybraných sektorech představují souhrn cílů a 
opatření, která budou prosazována orgánem ochrany přírody KÚ JčK při tvorbě příslušných 
sektorových poliYk kraje. 

6.1.9 Zajištění odpovídající ochrany a managementu zvláště chráněných území a realizace 
územních systémů ekologické stability. Rozšiřování spolupráce s vlastníky a nájemci dotčených 
pozemků.

0

6.1.10 Obnova a zachování přirozeného rázu vodních toků, zlepšování jakosY povrchových vod a 
vytváření podmínek pro život vodní fauny. Součásh tohoto opatření je rovněž vyvážené využívání 
rybníků s ohledem na všechny složky vodního a pobřežního ekosystému. Podpora koordinace 
povodňových opatření mezi obcemi s ohledem na zadržení vody v krajině a přirozený ráz vodních 
toků.

1

6.1.11 Podpora trvale udržitelného využívání zdrojů povrchových a podzemních vod, jejich ochrana 
a podpora akYvit zvyšujících retenční schopnosY krajiny.

1

6.1.12 Ochrana zemědělské půdy a obecně životního prostředí před jejím dalším záborem 
(způsobeným např. rozšiřováním skladových prostor).

1

6.1.13 Realizace akYvit zlepšujících kvality ovzduší v rámci zóny Jihozápad CZ03 (snižování emisí a 
dosahování stanovených cílů ochrany ovzduší).

1

6.1.14 Podpora projektů zaměřených na monitoring a management v oblasY odpadního 
hospodářství měst a obcí s cílem opYmalizovat svoz, nakádání s odpadem.

0

6.1.15 Podpora „zelených střech“ a solárních systémů na střechách a fasádách domů, nikoli na 
zemědělské půdě.

0

6.1.16 Podpora realizace a akYvit v oblasY environmentální osvěty – výchova a vzdělávání, rozvoj 
naučných stezek, geoparků apod.

0

6.1.17 Další rozvoj publikační a propagační činnosY v oblasY životního prostředí (vydávání vlastních 
odborných publikací, specializované webové stránky a portály, sociální sítě aj.). Rozvoj a 
popularizace ekologicky šetrné turisYky.

0

6.1.18 Podpora projektů obsahujících měření environmentálních dat. 0

6.1.19 Centralizace environmentálních dat ze stávajících i připravovaných projektů a jejich integrace 
do datové pla�ormy kraje.

0

6.1.20 Vytvoření environmentální mapy kraje formou integrace a vizualizace environmentálních dat 
v mapových aplikacích kraje, podpora otevírání informací o environmentálních měřeních 
veřejnosY.

0

6.1.21 Zajištění ochrany vltavínům a dalším předmětům extrémně významného přírodního 
bohatství.

0

6.1.22 Obnova významných krajinných prvků v území (např. remízky, lesy, vodní toky, rybníky, 
mokřady, meze a trvalé travní plochy) a podpora rovnováhy mezi výrobou potravin a ochranou 
přírody.

0

Strategické cíle
možnost dosažení 
c í l ů p o m o c í 
uplatnění ÚP
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Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad CZ03 2020+ cílem tohoto programu je 
dosáhnout splnění imisních limitů daných zákonem o ochraně ovzduší v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 
zákona o ochrany ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihozápad. 
Program a jeho aktualizace stanovil termín pro dosažení kvality ovzduší dle zákona pro výše uvedené 
znečišťující látky pro období 2020+. 
Bylo vyhodnoceno, že stávající opatření naplánovaná do roku 2023: 

a) Budou pravděpodobně dostatečná pro dosažení denního imisního limitu čásYc PM10. 
b) Budou dostatečná pro dosažení ročního imisního limitu čásYc PM2,5. 
c) Budou pravděpodobně dostatečná pro dosažení ročního imisního limitu benzo(a)pyrenu pro 

většinu území zóny Jihozápad s výjimkou několika obcí. 
 Cílem je v návaznosY s využihm dodatečného potenciálu snížení emisí ze zdrojů znečišťování 
ovzduší na území zóny Jihozápad zajisYt dosažení ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren. Tohoto 

Cíle
Cíle možnost dosažení cílů 

pomocí uplatnění ÚP

Hlavní cíle

Zachování a akYvní tvorba rozmanité, esteYcky vyvážené a ekologicky 
stabilní krajiny

1

Zachování, případně zvýšení druhové rozmanitosY rostlin a živočichů 1

Zajištění ochrany a managementu mimořádně hodnotných segmentů 
krajiny (zvláště chráněných území, registrovaných VKP, památných 
stromů a prvků ÚSES)

1

Krajina a krajinný ráz

Zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteYcky vyváženou a 
ekologicky stabilní krajinou na území Jihočeského kraje.

1

Postupné zvyšování hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosY 
došlo k jeho narušení. 

1

ÚSES
Vytvoření funkčního ÚSES na území Jihočeského kraje 1

Zajištění odpovídající ochrany a managementu ÚSES 1

Obecná ochrany 
rostlin a živočichů

Zachování, případně zvýšení druhové rozmanitosY rostlin a živočichů 1

Eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin a živočichů 0

Zvláštní druhová 
ochrana přírody

Zachování rozmanitosY krajiny a biotopů nezbytných pro život 
populací zvláště chrán. a dalších významných druhů rostlin a živočichů

1

Management populací vybraných zvláště chráněných nebo 
významných druhů rostlin a živočichů na území Jihočeského kraje

0

Vodní hospodářství

Zachování, případně obnovení přirozeného rázu vodních toků zejména 
ve volné krajině

0

Zlepšování jakosY (čistoty) povrchových vod 1

Zlepšování podmínek pro život vodní fauny 0

TurisYka a rekreace
Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci 
záměrů pro rozvoj cestovního ruchu, především záměrů lokalizovaných 
do volné krajiny (mimo zastavěná území obcí)

0

Územní plánování
Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny v zásadách územního 
rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje a v územních plánech obcí 1
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cíle je třeba dosáhnout v Programu vyjmenovaných obcích. Malšín není mezi cílovými obcemi, kde je 
nutné realizovat opatření ke zlepšení ovzduší. 
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A.3 Údaje o současném stavu ŽP v řešeném území a jeho předpokládaném 
vývoji, pokud by nebyl uplatněn územní plán 

 Správní území obce Malšín zahrnuje celkem 6 katastrálních území (Běleň, Boršov u Loučovic, 
Horní Dlouhá, Horní Okolí, Ostrov na Šumavě a Šafléřov), obec má dle údajů ČSÚ celkem 2 čásY 
(Malšín, Ostrov) a 7 základních sídelních jednotek. Celková rozloha správního území je 2 711,67 ha. 
Počet obyvatel obce byl dle údajů ČSÚ k 31.12.2021 celkem 154, z toho 78 mužů a 76 žen, průměrný 
věk obyvatel je 45 let. Hustota obyvatel je nízká. Malšín je v působnosY obce s rozšířenou působnosh 
Český Krumlov. 
 Rozsah a výběr uváděných charakterisYk jednotlivých složek ŽP byl zvolen s ohledem na 
možné ovlivnění jednotlivých charakterisYk uplatněním změny územního plánu a také jako obecný 
popis území z hlediska přírodních, krajinných a kulturních hodnot. 

A.3.1 Ovzduší a klima 

 Podle klimaYcko-geografického členění Československa (Qui�, 1971) patří území do chladné 
oblasY rajónu CH7, na východě malá část území okolo řeky Vltavy náleží do mírně teplé oblasY rajónu 
MT3. Rajón CH7 se vyznačuje velmi krátký až krátký, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým a 
mírně chladným jarem, mírným podzimem a dlouhou, mírnou, mírně vlhkou zimou s dlouhým 
trváním sněhové pokrývky. V rajónu MT3 se projevuje krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až 
mírně suché, přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je 
normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou 
pokrývkou Podrobnější údaje jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.  

           Tab. č.2:  Klima=cká charakteris=ka rajónů MT3 a CH-7 

 Podle Köppenovy klasifikace, která je utvořena podle rozložení teplot vzduchu 
a atmosférických srážek ve vztahu k vegetaci, a je všeobecně ve světě více uznávanou a rozšířenou 
klasifikací klimatu, se dotčené území nachází v klimaYckém pásmu mírného podnebí klimafckého 
typu Cn. Panuje zde mírné oceánské klima, které nemá příliš teplá léta ani moc studené zimy. Mezi 
jeho charakterisYky patří průměrná teplota nejteplejšího měsíce nižší než 22 °C a toho 
nejchladnějšího vyšší než 0 °C (−3 °C), nejméně čtyři měsíce jsou v průměru nad 10 °C. Žádný 
významný rozdíl srážek mezi sezonními obdobími. KlimaYcký typ C� se nachází v nižších a středních 
polohách území ČR. Část území na východě kolem řeku Vltava se nachází v boreálním klimatu Dn, 
kde průměrná teplota nejteplejšího měsíce v tomto podtypu převyšuje 10 °C a teplota 

CH-7 MT-3
Počet letních dnů 10 - 30 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C 120 - 140 120 - 140
Počet mrazivých dnů 140 - 160 130 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60 40 - 50
Průměrná teplota v lednu -3°C až -4°C -3°C až -4°C
Průměrná teplota v červenci 15– 16 °C 16– 17 °C
Průměrná teplota v dubnu 4 – 6 °C 6 – 7 °C
Průměrná teplota v říjnu 6 – 7 °C 6 – 7°C
Průměrný počet dnů se srážkami na 1 mm 120 - 130 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období 500– 600 mm 350– 450 mm
Srážkový úhrn v zimním období 350 – 400 mm 250 – 300 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 60 - 100
Počet dnů zamračených 150 - 160 120 - 150
Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50
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nejchladnějšího měsíce je pod -3 °C. Množství srážek v nejvlhčím letním měsíci je vyšší než toto 
množství v nejsušším zimním měsíci, ale méně než desetkrát. Zároveň úhrn srážek v nejvlhčím zimním 
měsíci je menší než trojnásobek úhrnu v nejsušším letním měsíci. Teplota nejteplejšího měsíce je 
menší než 22 °C, přičemž alespoň čtyři měsíce mají průměrnou teplotu  větší než 10 °C.  
 Imisní situace v řešeném území byla odvozena z map imisních koncentrací poskytovaných 
ČHMÚ, ty se v dané oblasY pohybují v tomto rozmezí:  

 Dle výše uvedených hodnot hlavních sledovaných škodlivin je v řešeném území velmi dobrá 
imisní situace bez překračování imisních limitů - stupeň znečištění odpovídá venkovskému prostředí 
bez významných znečišťovatelů a bez většího dopravního zahžení. Dle souhrnné provozní evidence se 
v daném správním území nenachází žádné významnější zdroje znečišťování ovzduší. Kvalita ovzduší 
může být v řešeném území ovlivňována lokálně nevyjmenovanými zdroji, např. spalováním tuhých 
paliv v domácnostech.  
  Řešené území má potenciál ve využih obnovitelných zdrojů energie. ÚP jsou respektovány 
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu 
snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně 
znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. V 
území může být využíváno centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternaYvních zdrojů energie formou 
využih biomasy, tepelných čerpadel v kombinaci s el. energií a kogenerační jednotky.  
 Celkově lze konstatovat, že v řešeném území nedochází k překračování hygienických limitů 
pro sledované škodliviny v ovzduší a nedochází tedy k negaYvnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva nad 
míru obvyklou pro venkovské prostředí. 
 V řešeném území zároveň nedochází k vyššímu výskytu extrémních meteorologických stavů 
(silné bouřky, větší námrazy atd.) než v jiných částech kraje, návrh by neměl přispět k jejich 
zvýšenému výskytu. 

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyla uplatněna územního plánu 
 V případě neuplatnění změny ÚP lze předpokládat, že území nově navržených ploch zůstane 
zachováno ve stavu podobném tomu současnému. V řešeném území, kde jsou navržené nové 
rozvojové plochy není trend ke zhoršování ovzduší, ani nejsou indikovány možné záměry s ovlivněním 
klimatu. Pokud by nebyl ÚP realizován zůstala zachována přibližně stejná kvalita ovzduší. 

A.3.2 Podzemní a povrchové vody:   

 Území je začleněno do hydrologického rajonu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 
Úhlavy. Řešené území patří do povodí Labe, oblast povodí Vltava po Lužnici a dále pak do povodí 
Vltava po Malši. Na řešeném území se nachází tyto povodí 4. řádu: 

1-06-01-1450-0-00 Vltava 
1-06-01-1410-0-00 Vltava 
1-06-01-1461-0-00 Všímarský potok 
1-06-01-1200-0-00 Klešhnský potok 
1-06-01-1180-0-00 Bolešský potok 

Tab. č.3: Rozmezí imisních koncentrací sledovaných škodlivin v letech 2016 - 2020 v řešeném území (zdroj: ČHMÚ)
Imisní 

koncentrace 
PM10 

Roční průměr  
(μg/m3) 

(limit je 40 )

Imisní 
koncentrace  

PM2,5  
Roční průměr  

(μg/m3) 

(limit je 20 )

Imisní 
koncentrace  

NO2  
Roční průměr  

(μg/m3) 

(limit je 40 )

Imisní 
koncentrace  

Benzen 
Roční průměr  

(μg/m3) 

(limit je 5)

Imisní 
koncentrace  

Benzo(a)pyren 
Roční průměr 

 (ng/m3) 

(limit je 1)

Imisní koncentrace  
SO2 

4.max. 24 hod. 
průměr  
(μg/m3) 

(limit je 125)
9,6 - 13,2 6,6 - 9,1 3,8 - 6,3 <0,7 0,1 5,7 - 5,9
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1-06-01-1160-0-00 Hodslavský potok 
1-06-01-1060-0-00 Černý potok 
1-06-01-1540-0-00 Sušský potok 
1-06-01-1080-0-00 Náhlovský potok 

 Hlavním vodním tokem je na řešeném území Vltava (ID 113900000100) s celkovou délkou 
376,98 km, recipientem je řeka Labe. Dále územím protéká Všímarský potok (ID 114790000100) o 
celkové délce 10,26 Km, jehož recipientem je vodní tok Vltava. Další je Sušský potok (ID 
114870000100) s celkovou délkou 7,95 Km, recipientem je Strážný potok. Vodní tok Bolešský potok 
(ID 114510000100) o celkové délce 4,23 Km, Klešhnský potok (ID 114530000100) o 4,76 Km a 
Náhlovský potok (ID 114410000100) o 6,96 Km mají společný recipient Vltava. 
 V řešeném území se nachází menší počet bezejmenných malých vodních nádrží.  
Zásobování pitnou vodou:  
 Zásobování pitnou vodou sídel Malšín a Ostrov je vyhovující. Stávající ÚP navrhuje v rámci 
nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům nové vodovodní řady. Dále je doporučena 
rekonstrukce vodovodní sítě. Pro posílení tlaku pro zástavbu v okolí vodojemu v sídle Malšín navrhuje 
ÚP AT stanici ve vodojemu nebo v jeho blízkosY. Řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací na území Jihočeského kraje. Změnou navržená plocha pro bydlení bude napojena na 
vodovod, plocha smíšená výrobní bude mít individuální zásobování.  
Kanalizace  
 V sídle Malšín navrhuje stávající ÚP dostavbu stávající kanalizační sítě tak, aby byly 
odkanalizovány veškeré stávající i stávajícím ÚP navrhované objekty. Předpokládá se gravitační 
odvádění odpadních vod a s přečerpáváním. Dále byla navržena postupná rekonstrukce stávající 
kanalizační sítě. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na stávajícím ÚP navrhované 
ČOV severně pod obcí.  
 Ve změnou dotčeném sídle Ostrov navrhuje stávající ÚP 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 možnost gravitačního 
odkanalizovaní). Do doby vybudování navrhované ČOV a dostavby kanalizační sítě, je možné 
individuální řešení odkanalizování nové výstavby s podmínkou napojení na technickou infrastrukturu 
po její realizaci. Změnou navržené plochy budou mít do doby vybudování kanalizace v Ostrově 
individuální řešení likvidace odpadních vod.  
 Dešťové vody řešeného území budou odváděny stávajícím způsobem. Maximální množství 
srážkových vod bude přednostně likvidováno vsakem či akumulací na jednotlivých pozemcích, proto 
je důležité minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály.  
 Řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. 
Uplatněním návrhu ÚP budou navýšeny nároky na využih vodních zdrojů. Vodních zdrojů je v dané 
oblasY dostatek. 
 Zároveň může uplatněním změny územního plánu díky novým rozvojovým plochám dojít k 
negaYvnímu ovlivnění kvality povrchových vod, např. při nevhodném řešení odkanalizování území, 
které není napojeno na ČOV a nakládáním s dešťovými vodami s možným znečištěním. 
 Na území obce Malšín se nenachází území chráněná pro akumulaci vod (CHOPAV). Ve 
správním území je stanoveno jedno ochranné pásmo I. a II. stupně odběrů povrchových i 
podzemních vod a jsou zakreslena v grafické čásY návrhu ÚP. Ochranné pásmo I. a II. stupně se 
nachází kolem vodárenského (podzemního) zdroje Malšín studna, který zásobuje pitnou vodou obci 
Malšín a osady Ostrov. Vodní zdroj tvoří dvě vrtané studny. 
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                     obr.č.1: Zákres ochranných pásem vodních zdrojů v řešeném území (zdroj:hVps://heis.vuv.cz) 

 Katastrální území Běleň, Horní Dlouhá, Horní Okolí, Ostrov na Šumavě a Šafléřov v obci Malšín 
jsou zařazena mezi zranitelné oblasf (tzv. nitrátová směrnice). KÚ Boršov u Loučovice nepatří mezi 
zranitelné oblasf. 
 Pro vodní tok Vltava je stanoveno záplavové území, včetně akfvní zóny. Tento vodní tok má 
záplavová území pro Q5, Q20 a Q100. Vltava má počátek úseku záplavového území na 246,18  řkm a 
konec na 329,54 řkm. Žádná ze změnou ÚP navržených ploch nezasahuje do tohoto záplavového 
území. Dále má řeka stanovenu zvláštní povodeň Lipno I a Lipno II (průlomová 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 ohroženy případnými záplavami a 
současně, aby nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny 
správci povodí. Uvnitř záplavového území je možné pouze rozšiřování ploch, které budou zabraňovat 
především vodní erozi, vhodná krajinná revitalizační a proYpovodňová opatření (např. plochy s 
travním porostem, zalesněné plochy, budování proYerozních a vsakovacích nádrží, apod.). V 
záplavovém území není povolena změna kultury zemědělské půdy z trvalých travních porostŧ na 
ornou půdu.  

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyla uplatněna územního plánu 
 V případě neuplatnění změny ÚP lze předpokládat, že území nově navržených ploch zůstane 
zachováno ve stavu podobném tomu současnému. Nedošlo by ke zvýšení rozlohy zpevněných ploch a 
potenciálnímu ovlivnění odtokových poměrů v území. Nedošlo by k navýšení spotřeby vody a zvýšené 
produkci odpadních vod.  

 A.3.3 Půda (zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa):  

 Na řešeném území převládá kambizem dystrická a místy se vyskytuje kambizem kyselá a  
podzol kambický (Tomášek, 2003). 
 V řešeném území o rozloze 2 711,67 ha převažují dle údajů ČSÚ k 31.12 2021 lesní pozemky, 
které mají celkem 1 393,78 ha, zemědělská půda má celkovou rozlohu 1 060,26 ha (z toho orná půda 
o rozloze 67,51 ha, zahrady 6,40 ha, sady 3,52 ha a trvalé travní porosty 982,83 ha). Vodní plochy mají 
rozlohu 57 ha a ostatní plochy jsou na rozloze 196,20 ha. Zastavěné plochy jsou cca na 4,43 ha. Podíl 
zemědělské půdy z celkové výměry činí cca 39,1 %, podíl lesů cca 51,4 %, podíl zastavěných pozemků 
cca 0,2 %, vodních ploch cca 2,1 % z celkové výměry. Podíl trvale travnatých porostů je ve správním 
území obce vysoký, jejich podíl z celkové rozlohy zemědělské půdy činí cca 92,7 % . 
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 Zábor nejkvalitnějších zemědělských půd pro novou výstavbu společně s půdní erozí patří 
mezi  nejvýznamnější negaYvní vlivy na životní prostředí, ke kterému v současné době v ČR dochází. 
Půdy v řešeném území jsou místy více erozně ohrožené. Změna ÚP nenavrhuje žádná proYerozní 
opatření na zemědělských pozemcích, toto je řešitelné agrotechnickými a biotechnickými opatřeními, 
které není nutné zakotvit v územně plánovací dokumentaci.  
 Od 1. 4. 2015 je v platnosY novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, která stanoví, že 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převyšuje nad veřejný zájem ochrany ZPF. 
 Z hlediska stability krajiny a zemědělské činnosY je důležitý také podíl zemědělské půdy v 
řešeném území, která je ohrožena vodní erozí. V ČR je sledována potenciální ohroženost 
zemědělských půd vodní erozí vyjádřena dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G) v t/ha/rok (viz 
obr. č.2). Velmi silně erozně ohrožené plochy se vyskytují pouze místy v okolí obydlených čásh 
řešeného území. 

          

 

 G (t/ha/rok)  

    30,1 a více 

  20,1 - 30,0 

   12,1 - 20,0 

  10,1 - 12,0 

  8,1 - 10,0 

  4,1 - 8,0 

  3,1 - 4,0 

  2,1 - 3,0 

  1,1 - 2,0 

                    1,0 a méně 

obr.č.2: Potenciální ohroženost zemědělských půd vodní erozí vyjádřena dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G) v t/ha/
rok (zdroj: www.mapy.vumop.cz) 

Lesní fond, který je tvořen pozemky určenými k plnění funkcí lesa, je významným prvkem v  řešeném 
území. Většina území řešené změnou ÚP náleží do přírodní lesní oblasY PLO 12 Předhoří Šumavy a 
Novohradských hor, která má lesnatost 35,2 %. Na západě řešeného území zasahuje malou čásh 
oblast PLO 13 Šumava s lesnatosh 66,4 %. Lesnatost řešeného území je 51,4 %, tedy vysoce nad 
průměrem ČR, který je 33,9 %. 
Koeficient ekologické stability (KES) je 9,11. Území, které je přírodní, kde je přírodě blízká krajina s 
výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyla uplatněna územního plánu 
 V případě neuplatnění změny ÚP lze předpokládat, že území nově navržených ploch zůstane 
zachováno ve stavu podobném tomu současnému. Nedošlo by ke zvýšení záborů ZPF. Tendence k 
záborům ZPF je v řešeném území daná uplatňováním platného ÚP. Nově navržený zábor ZPF 
neohrožuje zemědělskou výrobu v území, bude sloužit pro zemědělskou výrobu. Není navržen zábor 
PUPFL. 
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A.3.4 Horninové prostředí a přírodní, surovinové zdroje 

 Z geologického hlediska patří území dotčené lokality do centrálního masívu moldanubického  
plutonu. Jsou zde zastoupeny především vyvřelé horniny - granit, grandiorit. Dále jsou zastoupeny   
metamorfované horniny - pararuly, ortoruly a migmaYty). Nenachází se zde žádná významná 
geologická lokalita. 
 Ve správním území se nenachází žádné dobývací prostory, poddolovaná území nebo stará 
důlní dílna. Nenachází se ani chráněná ložisková území, ložiska výhradních nerostů či průzkumná 
území.         
 Z hlediska výskytu radonu se řešené území nachází v oblasY se středním rizikem výskytu 
radonu z geologického podloží. Nejedná se o seizmicky ohrožené území, nejsou zde evidována 
sesuvná území. 

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyla uplatněna územního plánu 
 V případě neuplatnění posuzované změny ÚP lze předpokládat, že území nově navržených 
ploch zůstane zachováno ve stavu podobném tomu současnému. Neuplatnění změny ÚP by 
znamenalo vyloučení zásahů do horninového prostředí, v území není připravována žádná hornická 
činnost, těžba.                                        

A.3.5 Flóra, fauna, biodiverzita 

 Ve správním území se nachází 2 bioregiony: převažuje 1.43 Českokrumlovský bioregion, na 
západě se vyskytuje 1.62 Šumavský bioregion (viz obr. č. 3). Změnou řešené území se nachází v 
Českokrumlovském bioregionu.  

                            
      obr. č.3: Zákres hranic bioregionů ve správním území (zdroj: hVps://aopkcr.maps.arcgis.com/)  

 Českokrumlovský bioregion pokrývá jih jižních Čech a svými výběžky zasahuje do Rakouska. 
Zabírá východní část geomorfologického celku Šumavské podhůří a celek Novohradského podhůří. 
Jeho plocha v ČR je 1 595 km2. Jeho typická část je tvořena vrchovinou i hornaYnou s pestrou 
geologickou stavbou. Bioregion má vysokou biodiverzitu, místy i reliktního charakteru. Je zde 
vyvážené zastoupení lesa (především kulturních smrčin, avšak i rozsáhlých bučin v Blanském lese). 
CharakterisYcká je mozaika bioty 3. dubovo-bukového až 5.jedlovo-bukového stupně, s extrémními 
ostrůvky teplomilné i horské bioty.                                       
 V řešeném území se nachází tyto fytogeografické okresy: převažuje 37n Kaplické mezihoří, na 
malém území na východě území se nachází 37m Vyšebrodsko.  
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 Přesnější pro popis území je nižší jednotka bioregionů biochora, která vychází z potenciálních 
podmínek krajinné sféry, a vyznačuje se i svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. V řešeném 
území se nachází tyto biochory: v Českokrumlovském bioregionu to jsou biochory 4SS Svahy na 
kyselých metamorfitech 4. v.s., 5ZS Hřbety na kyselých metamorfitech 5. v.s. a -4US Výrazná údolí v 
kyselých metamorfitech v suché oblasY 4. v.s.. V Šumavském bioregionu jsou to 5VS Vrchoviny na 
kyselých metamorfitech 5. v.s. a 5BS Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 5. v.s. 

Potenciální přirozenou vegetací je v řešeném území bučina s kyčelnicí devíflistou (Dentario 
enneaphylli-Fagetum), biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abie=-
Quercetum) a  ptačincová lipová doubrava (Stellario-Tilietum).
 Přirozené lesy se ve správním území obce nevyskytují.    
Ústředním seznamem ochrany přírody vedeným AOPaK ČR jsou ve správním území  obce evidovány 2 
památné stromy:  

• Běleňská lípa (kód 103050) - tento jednotlivý strom, 22 m vysoký, má polovinu kmene dutou a 
zmlazenou, stáří je 850 let a obvod kmene 580 cm, nachází se v historickém centru bývalé 
osady Bělel 

• Hrušeň v Horní Dlouhé (kód 105974) - v bývalé osadě Dolní Dlouhá nad pravým břehem 
Všímarského potoka cca 20 m od východní zdi zbořeniště statku a cca 1,3 km severozápadně od 
středu obce Malšín. Strom jako čtyřkmen s korunou mírně asymetrickou k JV, výška 17 m a 
obvod 360 cm, stáří 200 let. 

 Ve změnou řešeném území nejsou registrovány významné krajinné prvky, nachází se zde 
významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb., - lesy, vodní toky, vodní plochy, údolní nivy.                                    
 Ve správním území se nachází 1 evropsky významná lokalita, která je součásh soustavy 
NATURA 2000, nenachází se zde žádná ptačí oblast: 

• EVL Vltava Rožmberk-Větřní (CZ0310035) - předmětem ochrany jsou přirozené eutrofní vodní 
nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrochari=on (3150); nížinné až horské vodní 
toky s vegetací svazů Ranunculion fluitan=s a Callitricho-Batrachion (3260). Tato EVL se nachází 
mimo změnou ÚP řešené území.  

                                            
  obr. č.4: Zákres území soustavy NATURA 2000 ve správním území - hnědé zvýraznění  
  (zdroj: hVps://aopkcr.maps.arcgis.com/) 

Dále se zde nachází 1 maloplošné zvláště chráněné území: 
• PP Nahořanské tůně (zároveň EVL Vltava Rožmberk-Větřní) v k.ú. Běleň o rozloze 

4,2805 ha, jedná se poříční tůně s výskytem stulíku malého (Nuphar pumila). 
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        obr. č.5: Zákres maloplošného ZCHÚ ve správním území - hnědé zvýraznění (zdroj: hVps://aopkcr.maps.arcgis.com/)  

 Přes severní část řešeného území prochází migrační koridor pro velké savce (biotop 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (na obr. č. 6 žluté zvýraznění). 

                                 
                              obr. č.6: Zákres migračního koridoru pro velké savce ve správním území - žluté zvýraznění  
                                    (zdroj: hVps://aopkcr.maps.arcgis.com/) 
  

ÚSES (územní systém ekologické stability): Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná 
soustava ekologicky stabilnějších čásh krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových 
kritérií tj. podle rozmanitosY potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního 
stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspekYvní možnosY 
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní čásY krajiny 
soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Do správního území obce zasahují prvky ÚSES 
nadregionálního a regionálního charakteru. Dále je síť tvořena především prvky lokálního charakteru - 

                                           Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o. 25



Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

lokálními biokoridory a lokálními biocentry. Některé ekologicky stabilnější linie byly navrženy také jako 
interakční prvky. Návaznost na ÚSES okolních obcí byla prověřena.  

Soupis prvků ÚSES v řešeném území: 
• NBK 174         Vltavská niva - Dívčí kámen 
• RBC 1893       Pod Kalištěm 
• RBC 597          Suš 
• RBC 570          Koryta 
• RBK 48            Suš - Po Kalištěm 
• LBC 4               součást RBK 48 
• LBC 5               součást RBK 48       
• LBC 6               součást RBK 48    
• LBC 7               součást RBK 48   
• LBC 8               Horní Okolí 
• LBK 9               Rejtský potok - Všímarský potok 
• LBC 10             Dolní Dlouhá 
• LBK 11             Horní tok Všímarského potoka 
• LBC 12             Všímary      
• LBK11              K Červenému vrchu   
• LBC 13             K Boršovu 
• LBC 14             Boršov  
• LBK 11             Horní tok Bolešského potoka 
• LKB 15             K Boršovu - Šibeniční vrch 
• LBC 16             Klešhn 
• LBK 17             Klešhnský potok 
• LBK 18             Běleň 
• LBC 19             U Reifů 
• LBK 20             Všímarský potok až k úsh 
• LBC 21             U Bláhy 
• LBC 22             součást NBK 174 
• LBK 23             Nad Brannou 
• LBC 24             Vltavská niva nad Lověšickým potokem 

 Pro plochy ÚSES návrhu ÚP stanovuje, že jsou vymezeny jako tzv. překryvné funkce, tudíž 
podmínky díle uvedené mají přednost před podmínkami hlavního, přípustného, podmíněného a 
nepřípustného využih : 
Využia ploch BIOCENTER  
Hlavní využih:  

- posílení či zachování funkčnosY ÚSES 
Přípustné využih:  
 - je takové využih, které je uvedeno v podmínkách využih daného typu plochy s rozdílným způsobem 
využih jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky 
stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability. Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, 
přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využih a přírodní funkce současných biocenter.  
Podmíněně přípustné využih:  

- 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 nádrží, ČOV, proYerozní a 
proYpovodňová opatření, revitalizace toků, atd., za splnění podmínky nejmenšího zásahu do 
biocentra a nenarušení jeho funkčnosY.  

Nepřípustné využih:  
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- změny způsobu využih, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s 
nižším stupněm ekologické stability), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v 
ÚSES, jakékoliv změny způsobu využih, které by znemožnily nebo ohrozily funkčnost biocenter, 
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začleněným do nich. Nepřípustné jsou činnosY, které 
jsou v rozporu se zájmy a ochranou přírody a krajiny.  

Využia ploch BIOKORIDORŮ  
Hlavní využih:  

- posílení či zachování funkčnosY ÚSES 
Přípustné využih:  

- je takové využih, které je uvedeno v podmínkách využih daného typu plochy s rozdílným 
způsobem využih jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně 
přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability. 
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného 
využih a přírodní funkce současných biokoridorů. Dále je přípustné současné využih a využih, které 
zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů a přirozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým 
stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření, jiné 
jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využih 
a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů.  

Podmíněně přípustné využih:  
- umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno na příčné přechody inženýrských a dopravních 
staveb, rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic II. a III. třídy, vodohospodářská zařízení, 
ČOV, proYerozní a proYpovodňová opatření, revitalizace toků, atd., nejkratší křížení technické 
infrastruktury s biokoridorem je umožněno tak, aby byl biokoridor co nejméně narušován. Jiné 
umístění těchto staveb je výjimečně přípustné, a to pouze za podmínky minimálních prostorových 
parametrů staveb, nenarušení funkčnosY biokoridoru a uzpůsobením tak, aby nevytvářely 
migrační bariéru pro organismy. 

Nepřípustné využih:  
- změny způsobu využih, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s 
nižším stupněm ekologické stability), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, 
jakékoliv změny způsobu využih, které by znemožnily nebo ohrozily funkčnost biokoridorů, nebo 
územní ochranu ploch navrhovaných k začleněným do nich. Nepřípustné jsou činnosY, které jsou v 
rozporu se zájmy a ochranou přírody a krajiny.  

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyla uplatněna územního plánu 
 V případě neuplatnění změny ÚP lze předpokládat, že území nově navržených ploch zůstane 
zachováno ve stavu podobném tomu současnému. Neuplatnění změny ÚP by znamenalo zachování 
stanovištních podmínek na zabíraných zemědělsky obhospodařovaných půdách a nerušené biotopy 
zvláště chráněných druhů živočichů.  

A.3.6 Krajina   
Z hlediska geomorfologie krajiny (Demek, 2006) je řešené území začleněno do 3 okrsků: 
1. menší část území na západě náleží do:  
 Provincie :   Česká vysočina  
 Suprovincie :     Šumavská soustava       I   
 Oblast – podsoustava :  Šumavská hornaVna   IB  
 Celek :     Šumavské podhůří    IB-2 
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 Podcelek :      Českokrumlovská pahorkaVna  IIB-2E 
 Okrsek :     Frymburská vrchovina   IB-2E-4 

2. většina území náleží do: 
 Provincie :   Česká vysočina  
 Suprovincie :     Šumavská soustava       I   
 Oblast – podsoustava :  Šumavská hornaVna   IB  
 Celek :     Šumavské podhůří    IB-2 
 Podcelek :      Českokrumlovská pahorkaVna  IIB-2E 
 Okrsek :     Rožmberská vrchovina   IB-2E-5 

3. malá jižní část území patří do: 
 Provincie :      Česká vysočina  
 Suprovincie :     Šumavská soustava       I   
 Oblast – podsoustava :  Šumavská hornaVna   IB  
 Celek :     Šumavské podhůří    IB-2 
 Podcelek :      Českokrumlovská pahorkaVna  IIB-2E 
 Okrsek :     Vyšebrodská vrchovina   IB-2E-6 

 Koeficient ekologické stability (KES) (Míchal, 1985), což je poměrové číslo stanovující poměr 
ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků je ve správním území 9,11 - takže se jedná o 
území přírodně cenné a přírodní a přírodě blízkou krajinou s výraznou převahou ekologicky stabilních 
struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny. 
 Dle Generelu krajinného rázu JčK (Vorel a kol., 2009) se řešené území nachází v ObKR25 
Českokrumlovsko. Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou 
charakterisYkou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného celku ve 
všech charakterisYkách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu. Celek je 
vymezen hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky, nebo jiné rozhraní měnících se 
charakterisYk.  
 Oblast krajinného rázu ObKR25 Českokrumlovsko leží v okrese Český Krumlov. V její severní 
čásY se nachází okresní město Český Krumlov, kulturní, turisYcké, historické a správní středisko 
oblasY. První písemná zmínka o městě se objevuje v roce 1253. Díky své unikátní dochovanosY je 
středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, od roku 1963 městskou památkovou 
rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Středověký vývoj 
Českokrumlovska je spojen s rodem Vítkovců resp. Rožmberků, novověký pak s dominiem Eggenberků 
a následně Schwarzenberků. Oblast je poměrně řídce osídlena, s menšími zemědělskými obcemi a s 
poměrně řídkou dopravní síh. Hlavní komunikací procházející Českokrumlovskem je silnice I/39 z 
Českého Krumlova na Horní Planou. Hlavní trasy (železnice) i větší sídla se vyskytují při hranicích (či za 
hranicemi) oblasY, zahmco uvnitř má oblast poměrně opuštěný charakter. Severní část 
Českokrumlovska, převážně lesozemědělské krajiny, patří k vrcholně středověké sídlení krajině 
Hercynika, zahmco jižní část je zahrnuta mezi pozdně středověkou sídelní krajinu. Z hlediska reliéfu se 
jedná o krajinu vrchovin Hercynika s enklávami charakteru výrazných svahů a skalních horských 
hřebenů. Při toku Vltavy se nachází krajina zaříznutých údolími. Rozsáhlá oblast zahrnující západní 
část Šumavského podhůří je od Kaplické brázdy oddělena vystupujícím horským masivem Polušky a 
dalších výšin nad pravým břehem Vltavy. Oblast je vyplněna velmi členitým vrchovinným reliéfem s 
bohatou a velmi proměnlivou strukturou otevřených ploch polí, luk a pastvin a lesních porostů. 
Krajinná struktura vytváří velmi harmonické měřítko krajiny, proměnlivost krajinné scény a výraznou 
působivost odlehlých poloh se sporadickým osídlením. Z bezlesých náhorních poloh se otevírají 
jedinečná panoramata pošumavské krajiny.  
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 Generelem krajinného rázu Jihočeského kraje (Vorel a kol., 2009) byly pro oblast krajinného 
rázu ObKR25 Českokrumlovsko byly stanoveny cíle a podmínky ochrany krajinného rázu, které 
vypovídají o hlavních hodnotách a charakterisYkách širšího území: 
1. Přírodní charakterisYka a vizuální projev jejích znaků 

cíle: 
C.1.1 - Zachování hodnot členité kulturní a lesní krajiny Českokrumlovska s fenoménem 
zaříznutého údolí Vltavy 
C.1.2 - Zachování nenarušenosY a přírodního charakteru terénních horizontů 

podmínky: 
P.1.1 - Zachovat charakter opuštěné kulturní krajiny s ohledem na historickou strukturu členění 
území  
P.1.2 - Chránit přírodní hodnoty zaříznutého údolí Vltavy včetně svahů, terénních hran a 
horizontů 

2. Kulturní a historická charakterisYka a vizuální projev jejích znaků 
cíle: 

C.2.1 - Usměrnění rozvoje města Českého Krumlova s ohledem na zachování dominance siluety 
historického jádra 
C.2.2 -  Respektování řídké soustavy osídlení v kulturní krajině a zachování dochované struktury 
některých vesnických sídel 
C.2.3 - Zachování a obnovování struktury vesnických sídel a navazující historické plužiny na 
Rožmbersku  

podmínky: 
P.2.1 -  Zachovat dominanci kulturních dominant 
P.2.2 - Chránit drobné kulturní dominanty vesnických sídel a drobnou sakrální architekturu v 
krajině 
P.2.3 - Chránit dochovanou cennou strukturu některých vesnických sídel (zejména památkové 
chráněných) a respektovat formy, hmoty, dimenze a měřítko staveb spoluvytvářejících ráz 
krajiny (zejména v západní čásY oblasY) 

3. Vizuální charakterisYka, esteYcké hodnoty, harmonické měřítko a vztahy 
cíle: 

C.3.1 - Respektování kulturních dominant v krajině (Rožmberk, Kyjov, Zátoň, Slavkov a další), 
drobných dominant a drobné sakrální architektury 
C.3.2 - Respektování dochované struktury a charakteru zástavby některých venkovských sídel a 
jejich zapojení do krajiny 

podmínky: 
P.3.1 - Chránit vizuální význam zářezu údolí Vltavy ve vztahu k bezprostředně navazujícím 
výšinám a horským masivům (okolí Rožmberka, Blanský les nad Č. Krumlovem)  
P.3.2 - Zachovat působivost siluet některých sídel a jejich zapojení do krajinného rámce kulturní 
krajiny 
P.3.3 - Zachovat nenarušenost horizontů bohatě členité kulturní krajiny 

Dle Územní studie krajiny Jihočeského kraje (2021) většina správního území obce Malšín náleží do 
krajinné oblasf č. 10 Krumlovské, severozápadní cíp pak do krajinné oblasf č.9 Dolnolipenské. 

Cílové kvality krajiny oblasf Krumlovské 
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• dynamická, verYkálně i horizontálně značně členitá krajina hluboce zaříznutého údolí Vltavy s 
menší čásh rekreačně atrakYvní Lipenské vodní nádrže 

• navazující harmonická krajiny horského charakteru s převažujícími lesními porosty a mozaikou 
různě velkých ploch luk, pastvin a remízů s množstvím drobných krajinných struktur mezí, 
kamenic, doprovodných porostů cest a vodních toků, skupin dřevin apod. 

• Český Krumlov - sídlo městského typu s historickým jádrem situované v harmonické a 
pohledově přívěYvém rámci údolí Vltavy a hřbetu Kletě 

• pohledově atrakYvní krajina s trvale udržitelnými přírodními, kulturními a esteYckými 
hodnotami jako prostor zázemí rekreačně využívané Lipenské nádrže 

Zásady pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny oblasf Krumlovské 
• Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využih v nezastavěném území zachovat mozaiku 

lesních porostů a různě velkých luk, pastvin a remízů s množstvím drobných krajinných struktur 
mezí, kamenic, doprovodných porostů a skupin dřevin. 

• Při vymezování zastavitelných ploch nenarušovat výraznou siluetu Českého Krumlova jako 
památkově významného města a dbát na zachování urbanisYcké struktury menších sídel. 

• Zachovat kompaktnost lesních celků v přírodním parku Poluška. 
• Chránit zalesněné a zalučněné území Přírodního parku Vyšebrodsko před rozsáhlejšími 

stavebními záměry (rozsáhlejší rekreační areály, ski areály), regulovat zde zástavbu trvale 
obydlených nebo rekreačních objektů z hlediska zachování nefragmentovaných lesních a 
lučních celků. 

• Individuální rekreaci rozvíjet zejména využíváním stávajících objektů původní zástavby. 
• Minimalizovat fragmentační dopad liniové dopravní a technické infrastruktury na lesní 

komplexy 

• Zachovat stávající ráz krajiny a respektovat esteYcké hodnoty oblasY (významný krajinný 
horizont, dominantní vrch, krajinná osa, významný vyhlídkový bod, kulturní krajinná 
dominanta) před jejich znehodnocením či pohledovým narušením. Redukovat negaYvní dopad 
pohledového vnímání nových staveb (včetně dopravních), především ve vazbě na železniční 
koridor na nezbytně nutnou míru. 

• Zamezit snížení migrační prostupnosY Chvalšinského potoka jako migračně významného toku, v 
případech staveb průtočných vodních nádrží či vodních elektráren podporovat možnost 
realizace alternaYvní migrační cesty. 

Cílové kvality krajiny olasf Dolnolipenské 
• dynamická, verYkálně i horizontálně značně členitá krajina hluboce zaříznutého údolí Vltavy s 

menší čásh rekreačně atrakYvní Lipenské vodní nádrže 
• navazující harmonická krajiny horského charakteru s převažujícími lesními porosty a mozaikou 

různě velkých ploch luk, pastvin a remízů s množstvím drobných krajinných struktur mezí, 
kamenic, doprovodných porostů cest a vodních toků, skupin dřevin apod. 

• pohledově atrakYvní krajina s trvale udržitelnými přírodními, kulturními a esteYckými 
hodnotami jako prostor zázemí rekreačně využívané Lipenské nádrže 

Zásady pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny oblasf Dolnolipenské 
• Chránit zalesněné a zalučněné parYe hřebenu Kaliště – Hodslavskáý vrchol – Okolí – Plešivec – 

Hrubec před rozsáhlejšími stavebními záměry, regulovat záměry a zástavbu nových trvale 
obydlených nebo rekreačních objektů z hlediska zachování nefragmentovaných lesních a 
lučních celků. 
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• Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využih v nezastavěném území zachovat mozaiku 
harmonické horské krajiny s převažujícími lesními porosty doplněnou o různě velké plochy luk, 
pastvin a remízů s množstvím drobných krajinných struktur mezí, kamenic, doprovodných 
porostů a skupin dřevin. 

• Minimalizovat fragmentační dopad záměrů liniové dopravní a technické infrastruktury na lesní 
komplexy. 

• Zachovat stávající ráz krajiny a respektovat esteYcké hodnoty oblasY (významný krajinný 
horizont, dominantní vrch, krajinná osa, významný vyhlídkový bod, kulturní krajinná 
dominanta) před jejich znehodnocením či pohledovým narušením. 

• Rekreační a volnočasové akYvity a s nimi spojenou zástavbu soustředit především do okolí 
levého břehu vodní nádrže Lipno při respektování stávajících prvků volné krajiny. Důraz klást 
především na nepobytové rekreační akYvity bez areálových zařízení a staveb s negaYvními vlivy 
na přírodu a krajinu. Individuální rekreaci rozvíjet zejména využíváním stávajících objektů 
původní zástavby. 

      
                           obr. č.7: Výřez z Výkresu cílových kvalit krajiny včetně typologických jednotek (zdroj: Územní studie krajiny  
               Jihočeského kraje) 

 Větší část území náleží typologicky mezi výrazně zvlněné až členité leso-zemědělské krajiny 
(na obr. č. 7 tmavě hnědé území), menší část do mírně zvlněné až kopcovité zemědělské krajiny (na 
obr. č. 7 světle hnědá část), na východě jde o výrazně zvlněnou až členitou zemědělsko-lesní krajinu 
(na pr. č. 7 tyrkysová oblast), v severozápadní čásY pak jde o krajinu lučně-lesní a leso-luční horských 
údolí (na obr. č. 7 růžová část) a lesní krajinu horských hřbetů (na obr. č. 7 tmavě růžová část). 
Změnou řešené území v sídle Ostrov náleží mezi krajiny mírně zvlněné až kopcovité zemědělské a v 
Horním Okolí pak do krajiny lučně-lesní a leso-luční horských údolí. 
Cílová kvalita krajiny lučně-lesní a leso-luční horských údolí: členitá údolní krajiny s proměnlivým 
zastoupením lesních celků, extenzivně využívané zemědělské půdy (travních porostů) a sídel 
venkovského typu a s cennými přírodními horskými až podhorskými ekosystémy. 

• zásady a pravidla pro stanovená pro tento typ krajiny pro urbanisYcký rozvoj: limitovaný 
potřebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající urbánní struktury, kterou lze doplnit 
využihm nezastavěných ploch uvnitř sídel a plocha na zastavěné území bezprostředně 
navazujících mimo přirozená záplavová území. Podpora individuálních řešení konverze 
nevyužívaných areálů (brownfields). 

• požadavky na uspořádání a využih území, úkoly pro územní plánování:  
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- rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usměrňovat tak, aby zohledňoval celkový charakter sídel a 
organicky navazoval na jejich historický vývoj 

- v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro šetrné formy rekreačního využih a 
pro zachování přírodně či esteYcky cenných lokalit 

Cílová kvalita krajiny mírně zvlněné až kopcovité zemědělské: výrazně zvlněná až členitá krajiny s 
proměnlivým zastoupením různě využívané zemědělské půdy a lesních celků a se sídly převážně 
venkovského typu. 

• zásady a pravidla pro stanovená pro tento typ krajiny pro urbanisYcký rozvoj: limitovaný 
potřebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající urbánní struktury, kterou lze doplnit 
využihm nezastavěných ploch uvnitř sídel a plocha na zastavěné území bezprostředně 
navazujících mimo přirozená záplavová území. Podpora individuálních řešení konverze 
nevyužívaných areálů (brownfields). 

• požadavky na uspořádání a využih území, úkoly pro územní plánování: 
- rozvoj sídel (zastavitelné plochy )usměrňovat tak, aby zohledňoval celkový charakter sídel a 

organicky navazoval na jejich historický vývoj a zároveň aby byla minimalizována délka 
společných hranic zastavitelných ploch a nezastavěného území (zachování kompaktnosY 
sídla, omezení výrazně do volné krajiny vybíhajících či se stávající zástavou vůbec územně 
nesouvisejících zastavitelných ploch) 

- v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestřejší strukturu využih (např. 
pomocí vymezení smíšených ploch nezastavěného území), a to především v erozně 
ohrožených plochách a na méně hodnotné zemědělské půdě, pro revitalizace vodních toků a 
jejich povodí a pro šetrné formy rekreačního využih  

 Volná, nezastavěná krajina je hodnotou důležitou jak pro současný, tak i budoucí udržitelný 
rozvoj. Z tohoto hlediska je důležité, aby zastavitelné plochy navazovaly na stávající zástavbu a 
nevytvářely se nové enklávy a dominanty v krajině.  

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyla uplatněna územního plánu 
 V případě neuplatnění změny ÚP lze předpokládat, že území nově navržených ploch zůstane 
zachováno ve stavu podobném tomu současnému. Neuplatnění změny ÚP by znamenalo, že nedojde 
k další urbanizaci krajiny a rozšiřování sídel do krajiny.   

A.3.7 Hmotný majetek a kulturní památky  
 Osidlování Vyšebrodska probíhalo podle určitých zvyklosh a pravidel. Prvé osídlení bylo 
zpravidla u zemských cest, který se vyhýbaly horským masivům a také močálům. Vedly především po 
návrších, kde si koně sami vyšlapali cestu, kterou nebylo nutno upravovat. Do říčních údolí, kde byl 
těžký, bažinatý a balvanitý terén, sestupovaly jen tehdy, bylo-li nutné přebrodit Vltavu. Takový "ideální 
terén" byl na návrší dnešního Malšína, kde se stýkaly zemské stezky od Vyššího Brodu i od Frymburku. 
Místo bylo od "nepaměY" nazýváno Tumberg, tedy strážní věž nebo také strážní stanoviště. 
Vyšebrodský cisterciácký mnich, historik a archivář kláštera doktor ValenYn Schmidt v roce 1901 
uvedl, že vyšebrodská stezka byla používána: "již v době Markomanů”. Lze tedy reálně předpokládat, 
že místo kde se stýkaly dvě zemské stezky, bylo osídleno jako jedno z prvních, rozhodně však před 
rokem 1250, kdy jsou zde poprvé písemně doloženi Vítkovci. Zde na vrcholku s dalekým výhledem 
střežili ono "strategické místo" na cestě k "nižnímu brodu", tedy k Zátoni. A protože v Zátoni byl kostel 
a proboštství Ostrovské již od 11. stoleh, zdá se málo pravděpodobné, že by zde mimo trvalého 
osídlení nebyl také dřevěný kostelík. Když dřevěný kostelík zchátral, tak byl postaven nový, kamenný. 
Příklad sakrisYe učebnicově malšínského kostela ukazuje, že první písemná zpráva nemusí být 
jedinou, která ukazuje letopočet založení. Písemná zpráva o kostelíku svaté Markéty je z roku 1339 a 
sakrisYe je zcela jasně z druhé poloviny 13. stoleh (zdroj: www.malsin.cz ). 
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 Ve správním území obce Malšín jsou evidovány 2 nemovité památky. Nejstarší kulturní 
památkou je Kostel Srdce Ježíšova se hřbitovem. Tato památka je významným urbanisYckým prvkem, 
který zásadně dotváří charakter zástavby sídla. GoYcký kostel původem ze 13. stoleh je prvně 
písemně doložen roku 1360. Jižní věž byla přestavěna renesančně roku 1593. Dále památka Kaple 
Panny Marie Pomocné se nachází na návrší jihozápadně od obce, má obdélnou loď s trojbokým 
závěrem. Kaple byla postavena roku 1865, snad na místě strážního hrádku či věže.  
 Území je bohaté na archeologické nálezy - je zde přes 20 území archeologických nálezů 
(ÚAN) - jak   I. kategorie, tzn. území, na kterém byl poziYvně prokázán výskyt archeologických nálezů 
tak i ÚAN II.kategorie tzn. území, na němž dosud nebyl poziYvně prokázán výskyt archeologických 
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zahm jen nespolehlivě; pravděpodobnost 
výskytu archeologických nálezů 51 - 100 %. Jsou zakreslena v grafické čásY návrhu ÚP. 

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyla uplatněna územního plánu 
 V případě neuplatnění posuzovaného návrhu ÚP lze předpokládat, že území nově navržených 
ploch zůstane zachováno ve stavu podobném tomu současnému, ale bez platné územně plánovací 
dokumentace řešící celé správní území obce.  

A.3.8 Obyvatelstvo a hygiena prostředí   
 K 31.12. 2021 žilo podle údajů ČSÚ v obci Malšín celkem 154 trvale bydlících obyvatel, z toho 
78 mužů a 76 žen s průměrným věkem obyvatelstva 45 let. Pracovní příležitosY se zde vyskytují 
především v lesnictví a zemědělství. Spojení se sousedními obcemi je zajišťováno především osobní 
automobilovou dopravou. 
Dopravní síť: Obcí prochází silnice II. třídy (160 Český Krumlov - Větřní - Rožmberk nad Vltavou II/163) 
a silnice III. třídy (1ž02 ze 160 z Rožmberka před Větrnou a Malšín do Frymburka na 162, ze 163 z 
Vyššího Brodu před Větrnou do Branné na 160). Doplněna je síh místních a. účelových komunikací. 
Není zde železniční trať. 
Hygiena prostředí: Zdrojem hlukové zátěže je doprava na silnicích III. třídy. S dopravou je také spojeno 
větší znečištění ovzduší v jejich okolí. Jedná se však o území mimo hlavní dopravní tah na Lipno a není 
dopravně příliš zatěžováno.  
 Podle Systému evidence kontaminovaných míst není ve správním území obce Malšín 
evidována žádná ekologická zátěž. 

Předpokládaný vývoj území, pokud by nebyl uplatněna změna územního plánu 
 V případě neuplatnění změny ÚP lze předpokládat, že území nově navržených ploch zůstane 
zachováno ve stavu podobném tomu současnému.  
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A.4 Charakterisfky ŽP, které by mohly být uplatněním územního plánu 
významně ovlivněny 

 Stav jednotlivých složek ŽP, kulturních hodnot a hygieny prostředí je popsán v kap. A.3 tohoto 
hodnocení. Jde o indikaYvní hodnocení. V tabelárním přehledu jsou uvedeny environmentální 
hodnoty a limity zájmového území a míra, popis jejich potenciálního ovlivnění.  

Hodnoty a limity území, které mohou být ovlivněny změnou ÚP: 

Složková analýza: 

A.4.1 Ovzduší a klima 
 Obec není plynofikována, se zavedením se ani nepočítá. Stávajícím ÚP jsou upřednostňovány 
ekologické zdroje vytápění včetně alternaYvních zdrojů vytápění s menším dopadem na ovzduší. 
 Kvalita ovzduší je velmi dobrá, bez překračování imisních limitů, změna ÚP nenavrhuje plochy, 
které by mohly svým využihm významněji ovlivnit kvalitu ovzduší (bez potenciálu umístění 
významných zdrojů znečišťování ovzduší).  
 Z hlediska kvality ovzduší nepatří řešené území k problemaYckým územím, nedochází zde k  
překračování imisních limitů pro sledované škodliviny - stupeň znečištění odpovídá venkovskému 
prostoru s vysokým stupněm zalesnění. 

A.4.2 Podzemní a povrchové vody 
 Podzemní vody mohou být ovlivněny kvanYtaYvně významnějším odběrem, v případě 
posuzované změny ÚP novými odběry pro plochy bydlení, které ale nejsou plošně významné.  
 Zároveň může uplatněním změny územního plánu dojít k negaYvnímu ovlivnění kvality 
povrchových vod, např. při nevhodném řešení odkanalizování území nebo při nevhodné individuální 
likvidaci odpadních vod v místech, kde není možné napojení objektů bydlení a rekreace na centrální 

Hodnoty a limity území Možné významné ovlivnění posuzovanou změnou ÚP

Maloplošná zvláště chráněná území Návrh ÚP může zasáhnout do těchto chráněných území, včetně 
možného nepřímého ovlivnění (např. kvalita povrchových vod).

Území soustavy NATURA 2000 Vliv na tato území byl vyloučen příslušným orgánem ochrany 
přírody.

Významné krajinné prvky Návrhové plochy ÚP mohou částečně zasahovat do některých 
významných prvků. 

Přírodní biotopy Návrhové plochy ÚP  mohou zasahovat do přírodních biotopů.

Záplavové území Návrhové plochy ÚP nejsou umístěny v záplavovém území, může 
dojít ke změně odtokových poměrů.

ÚSES Návrhové plochy ÚP nezasahují do prvků ÚSES. 

Zábor ZPF - půd I. a II. třídy ochrany Záborem podprůměrně kvalitních půd může dojít k ovlivnění ZPF 
v území. Zábor půd I. a II. třídy není navržen.

Nemovité památky, ÚAN Návrh ÚP zasahuje do ÚAN. Neohrožuje památky.

Koncepce zásobování pitnou vodou Koncepce zásoboní pitnou vodou se nemění.

Koncepce likvidace odpadních vod Koncepce nakládání s odpadními vodami se nemění.

Cílové využih krajiny Může dojít k nevhodnému rozšiřování sídel a k zástavbě krajiny.

                                           Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o. 34



Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

systém kanalizace. A také nakládáním s dešťovými vodami s možným znečištěním. Územním plánem 
je stanovena likvidace dešťových vod na vlastních pozemcích. Změna ÚP nezasahuje do ochranných 
pásem vodních zdrojů. 
 Pro vodní tok Vltava je stanoveno záplavové území, včetně akYvní zóny. Tento vodní tok má 
záplavová území pro Q5, Q20 a Q100. Žádná z nově navržených ploch nezasahuje do tohoto 
záplavového území. Ostatní toky nemají vyhlášeno záplavové území.  
 Zvýšením rozlohy zpevněných ploch a novými objekty může dojít k ovlivnění vodních poměrů 
v území, ale jen v lokálním měřítku bez významnějších dopadů.   

A.4.3. Půda (ZPF, PUPFL) 
 Zábor nejkvalitnějších zemědělských půd pro novou výstavbu společně s půdní erozí patří 
mezi  nejvýznamnější negaYvní vlivy na životní prostředí, ke kterému v současné době v ČR dochází. 
Půdy v řešeném území jsou více erozně ohrožené půdy jen lokálně a v menším měřítku. Návrh ÚP 
nenavrhuje žádná proYerozní opatření na zemědělských pozemcích, toto je řešitelné agrotechnickými 
a biotechnickými opatření, které není nutné zakotvit v územně plánovací dokumentaci.  
 Zábor zemědělské půdy jako přírodního zdroje je v současnosY velmi problemaYcký. Z tohoto 
hlediska je důležité neřešit problémy životního prostředí po jednotlivých složkách na úkor jiných 
(např. problémy znečišťování ovzduší dopravou, společně s problemaYkou nadměrné hlukové zátěže 
řešit pouze pomocí záboru půdy bez ohledu na její kvalitu). Trvalé odněh kvalitních půd ze ZPF je 
nutné v rámci územního plánu minimalizovat na mez odpovídající udržitelnému rozvoji území a pouze 
ve veřejném zájmu. 
 Od 1. 4. 2015 je v platnosY novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, která stanoví, že 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převyšuje nad veřejný zájem ochrany ZPF. Změna ÚP navrhuje zábor podprůměrných půd V. 
třídy ochrany.  

A.4.4. Horninové prostředí a přírodní, surovinové zdroje 
 Ve správním území se nenachází žádná ložiska nerostů. Změna ÚP nenavrhuje žádnou těžbu 
nerostných surovin. 

A.4.5. Flóra, fauna, biodiverzita  
 Ve správním území se nachází 1 maloplošné zvláště chráněné území a 1 evropsky významná 
lokalita. Na tato chráněná území nemůže mít změna ÚP vliv, neboť navržené rozvojové plochy se 
nachází ve velké vzdálenosY, zároveň lze vyloučit i nepřímé ovlivnění těchto území. 
 Severní část správního území je významné pro migraci chráněných velkých savců. 
Fragmentace krajiny může představovat zásah do ekologické stability krajiny. Návrh může 
představovat riziko zásahu do prvků ÚSES, které jsou v řešeném území nadregionálního, regionálního i 
lokálního významu a mohou být ohroženy výstavbou ani jinou činnosh v krajině související s územním 
plánováním. Plochy pro zástavbu jsou navrženy většinou na funkčních zemědělských plochách. Luční 
porosty jsou ve správním území obce cenné přírodní biotopy s ohledem na malou intenzitu 
zemědělské činnosY. 
 Některé rozvojové plochy mohou zasahovat do významných krajinných prvků ze zákona 
(vodní toky, vodní plochy, les, údolní nivy). Zároveň mohou být plochy navrženy v přírodních 
biotopech, kde může dojít jejich narušením k ovlivnění biodiverzity, a to především při zásahu do 
vzácnějších typů biotopů.  

A.4.6. Krajina 

 Správní území se nenachází v žádném chráněném území z hlediska ochrany krajinného rázu, 
ale má s ohledem na nízkou zastavěnost vysokou hodnotu. Stávající krajinné hodnoty mohou být 
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potenciálně narušeny v případě umístění objemově či výškově odlišných významných objektů (vznik 
nových dominant v krajině, ovlivnění struktury krajiny). Dále může dojít k zástavbě volné krajiny a 
změně využih některých přírodních pozemků. 

A.4.7. Hmotný majetek a kulturní památky 

 Ve správním území se nachází památkově chráněné objekty, je zde mnoho území 
archeologických nálezů. Tyto hodnoty by mohly být dotčeny některými rozvojovými plochami.  

A.4.8. Obyvatelstvo a hygiena prostředí  
 Změna ÚP nenavrhuje nové rozvojové plochy, které by mohly mít potenciál ohrožení hlukové 
či imisní situace ovzduší. 

Prostorová analýza: 

 Byla provedena prostorová analýza charakterisYk území a analýza hodnoceného návrhu ÚP s 
cílem stanovení oblasY s největším rizikem ovlivnění významných složek životního prostředí. Byla tedy 
provedena analýza navrhovaných akYvit v prostorově omezené čásY řešeného území. Rozvoj je 
směřován jednak do stávajícího sídla Ostrov, kde je možná kumulace se stávajícím zastavěným 
územím a rozšiřováním sídla do volné krajiny v přírodním prostředí. Další vývoj je směřován do volné 
krajiny, kde kumulaci vlivů nelze předpokládat, ale z hlediska krajiny se jedná o cenné území.   

                   
      obr. č.8: Vymezení oblasn potenciálně více ovlivněných v důsledku uplatnění změny ÚP (zdroj mapového podkladu: 
www.mapy.cz) 
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A.5 Současné problémy a jevy ŽP, které by mohly být uplatněním územního  
plánu významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná 
území a ptačí oblasf 

Tab. č. 5: Část analýzy pozi=v a nega=v v oblas= ŽP týkající se nega=v v řešeném území (zdroj: ÚAP ORP Český Krumlov - V. 
aktualizace) 

 Ve správním území se nachází 1 evropsky významná lokalita (EVL)), která je součásh soustavy 
NATURA 2000: 

• EVL Vltava Rožmberk - Větřní (CZ0310035) - předmětem ochrany jsou přirozené eutrofní vodní 
nádrže s vegetaí typu Magnopotamion nebo HydrochariYon (3150), nížinné až horské vodní 
toky s vegetavcí svazů Ranunculion fluitanYs a Callitricho-Batrachion (3260). Překryv s Přírodní 
památkou Nahořanské tůně.  

 Nejvýznamnějším biotopem je charakterisYcky vyvinutá makrofytní vegetace vodních toků 
(V4A) sv. Batrachion fluitan=s, as. Myriophylletum alterniflori, Potametum perfolia=, vyskytující se 
prakYcky souvisle v celém vymezeném úseku. Velmi hojný je zde silně ohrožený stolístek 
střídavokvětý (Myriophyllum alterniflorum), druhou dominantou porostů je lakušník šhtnatý 
(Batrachium peltatum). Roztroušeně se vyskytuje silně ohrožený rdest prorostlý (Potamogeton 
perfoliatus). Ve dvou poříčních tůních u Branné je vyvinuta vegetace vodních makrofyt stojatých vod 
(V1F) sv. Nymphaeion albae, as. Nupharetum pumili s poměrně početnou populací kriYcky 
ohroženého stulíku malého (Nuphar pumila). Břehy řeky a poříčních tůní pokrývá vegetace říčních 
rákosin (M1.4) svazu Phalaridion arundinaceae s typickým výskytem chrasYce rákosovité (Phalaris 
arundinacea) a ostřice Buekovy (Carex buekii). Břehy Vltavy jsou lemovány úzkými pruhy pobřežních 
olšin (L2.2) s dominantní olší lepkavou (Alnus glu=nosa) a vrbou křehkou (Salix fragilis), v jejichž 
bylinném podrostu dominuje chrasYce rákosovitá, sporadicky se vyskytuje oměj pestrý (Aconitum 
variegatum).  
 Z místní entomofauny jdou zde vážky - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a klínatka 
vidlitá (Onychogomphus forcipatus). Z četných druhů rybího společenstva se zde vyskytují lipan 
podhorní (Thymallus thymallus), mník jednovousý (Lota lota), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma 
nasus) a úhoř říční (Anguilla anguilla). Lokalita je obývána vydrou říční (Lutra lutra). 
 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrochari=on (biotop 
V1F): Poříční tůně u Branné, ve kterých se tento biotop vyskytuje, nejsou nijak využívány. Při velmi 
vysokém průtoku vody ve Vltavě (záplavy) dochází k jejich přeplavení. Tato přirozená dynamika 
říčního koryta přispívá k udržení tohoto specifického stanoviště.  

Negafva

nízký podíl ploch ochrany přírody

územní hrozba povodně na Vltavě pod vodním dílem Lipno

území bez přirozené akumulace vod (CHOPAV)

nízký podíl vodních ploch

obec nemá ČOV

nízký podíl bonitně cenných půd

půdní a klimaYcké podmínky pro zemědělství nejsou opYmální 

nízké zornění půdy

vymezená akYvní zóna záplavového území
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3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitan=s a Callitricho-Batrachion 
(biotop V4A): Tato vegetace se vyskytuje v celém úseku řeky Vltavy od Rožmberku až po Větřní, 
koryto má na většině plochy přirozený charakter. V současnosY umožňuje kvalita vody ve Vltavě 
přirozený rozvoj vegetace vodních toků. Průtok vody ve Vltavě je částečně regulován vodní nádrží 
Lipno, nacházející se výše proY proudu řeky. Místy se dnes na Vltavě negaYvně projevuje poměrně 
intenzivní vodácká rekreace, při nižším průtoku dochází k mechanickému poškozování rostlin 
kořenících v říčním korytě. Kaňonem Vltavy vede na levém břehu v těsné blízkosY koryta silnice č. 
160. Zde mohou představovat určité nebezpečí zejména stavební práce při rekonstrukci silnice, 
spojené se zásahy do říčního koryta.                               
  Na základě stanoviska KU JčK č.j. KUJCK16591/2022 ze dne 31.1.2022 byl vyloučen vliv 
Změny č. 2 ÚP Malšín na prvky soustavy NATURA 2000, které jsou v působnosY tohoto orgánu 
ochrany přírody.  
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A.6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant 
územního plánu, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulafvních, 
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, 
kladných a záporných, 

 V rámci vyhodnocení vlivů ÚP je hodnoceno plošné vymezení zastavitelnými plochami a 
plochami s rozdílným způsobem využih a navrhováno jejich přípustné či nepřípustné využih, včetně 
limitů pro výstavbu a rozdílného způsobu využih. Jsou řešeny především střety s limity území, v SEA 
konkrétně s limity danými přírodními podmínkami, stavem životního prostředí v řešeném území, tedy 
umístěním ploch vůči cenným přírodním plochám, umístění ploch z hlediska jejich možného vlivu na 
biologickou rozmanitost, faunu, flóru, obyvatelstvo, ovzduší, klima, vodu, půdu, kulturní dědictví, 
hmotné statky, krajinu atd. Posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí a obyvatelstvo je 
mulYkriteriální záležitost, kdy se hledá o územní a funkční kompromis pro konkrétní obec, tedy 
udržitelný rozvoj území s co nejvyváženějšími pilíři hospodářským, sociálním a environmentálním.  
 Územní plán je závaznou územně plánovací dokumentací. Z hlediska možných, potenciálních 
vlivů návrhových ploch rozvoje území byly idenYfikovány a vyhodnoceny potenciálně možné vlivy na 
jednotlivé složky životního 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 možných 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. 

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 čásn 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. 

KumulaJvní 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.   
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Použitá stupnice vyhodnocení významnosJ vlivů na jednotlivé složky životního prostředí  

+2 potenciálně významný pozi=vní vliv tzn. že může dojít k pozi=vnímu ovlivnění dané složky ŽP  
 nebo zdraví lidu přímo či nepřímo, ale s vysokou pravděpodobnosn a/nebo v celém řešeném  
 území 

+1  potenciálně pozi=vní vliv tzn. že může dojít k pozi=vnímu ovlivnění dané složky ŽP nebo zdraví  
 lidu přímo či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobnosn a/nebo pouze lokálně 

 0 zanedbatelný (neutrální) vliv 

-1          potenciálně mírně nega=vní vliv tzn. že může dojít k nega=vnímu ovlivnění dané složky ŽP  
 nebo zdraví lidu přímo či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobnosn a/nebo pouze lokálně 

-2  potenciálně významný nega=vní vliv tzn. že může dojít k nega=vnímu ovlivnění dané složky ŽP 
 nebo zdraví lidu přímo či nepřímo, ale s vysokou pravděpodobnosn a/nebo v celém řešeném  
 území 

 Hodnocení vlivů změny ÚP Malšín bylo provedeno na jednotlivé složky životního prostředí a 
na obyvatelstvo u vymezených lokalit. U každé jednotlivé plochy, lokality byly zvažovány všechny vlivy, 
tj. možné vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, obyvatelstvo, ovzduší, klima, vodu, půdu, 
kulturní dědictví, hmotné statky a krajinu. Vlivy byly vyhodnoceny z hlediska jejich významnosY, 
přímého či nepřímého působení na danou složku, z hlediska jejich trvání. Dále pak byly vyhodnoceny 
vlivy synergické a kumulaYvní. Pokud v textu není některá ze složek komentována má se za to, že zde 
možný vliv nebyl idenYfikován. U vlivů na obyvatelstvo byl zvažován především vliv na zdraví, nebyly 
uvažovány ekonomické aspekty. V tabulkové čásY vyhodnocení jsou pak obsaženy všechny střety 
posuzované plochy a charakterisYk či problémů detekovaných v řešeném území. V celkovém 
vyhodnocení jsou shrnuty všechny možné vlivy uplatnění ÚP na jednotlivé složky životního prostředí a 
zdraví obyvatelstva.  
 Řešení návrhu změny územního plánu Malšín respektuje danosY platné ÚPD a platné ZÚR 
JčK. Zásadním způsobem tedy nemění koncepci, kterou tyto dva dokumenty vytvářejí, a stanovuje 
přesnější kritéria zastavitelnosY vybraných ploch. Navržená koncepce je výrazem účelného využih 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 využih:  

- bydlení v rodinných domech 
Přípustné využih:  

- Změny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných domech venkovského 
charakteru zástavby a činnosY a děje s hmto typem bydlení související tj. zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodářství, občanská vybavenost (např. administraYvní zařízení, obchody 
do 500 m2, provozovny služeb malého rozsahu), drobná řemeslný a výrobní zařízení, která 
nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní 
zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.)- Umístění musí být v souladu s 
charakterem využívání okolních ploch. Přípustné jsou rovněž parkovací stání a garáže, stavby ke 
stavbě hlavní formou přístavby nebo i samostatně stojící pro potřeby vyvolané přípustným 
využihm území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, vodní 
plochy, veřejná zeleň a veřejné prostranství.  
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Podmíněné využih: 
- Pro nově vystavěné objekty na plochách v blízkosY hřbitova je stanovena podmínka, že 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 zahženy hlukem, bude 
možné bydlení za podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat 
hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících správních řízení je nutné posoudit toto 
případné zasažení hlukem a na základě toho navrhnout potřebná technická opatření.  

- Zástavba lokality B54 je možná pouze za splnění podmínky umístění max. 2 RD 
Nepřípustné využih: 

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

Podmínky pro prostorové uspořádání území a ochrany krajinného rázu - charakterisYka 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 krajinná ráz obce, který je popsán v kapitole c) urbanisYcká 
koncepce (výroková část ÚP). Umístění a hmotové řešení staveb bude vždy porovnáváno s 
dálkovými pohledy, bude respektovat historické a přírodní dominanty. 

Podmínky pro plošné využih 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 než 800 m2, pro doplňkové stavby omezení velikosY 
pozemku neplah za podmínky dodržení maximální zastavěnosY 35 % 

Podmínky pro výškové využih území:  
- výšková hladina zástavby: stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající nebo 

max. 9,5 m) 

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

          
               Obr: č. 9: Výřez návrhu změny ÚP a orientační zákres plochy B97 v leteckém snímku 

ZPF/PUPFL: Plocha nepřestavuje zábor ZPF ani PUPFL.  
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Krajinný ráz: Plocha je vymezena v návaznosY na zastavěné se stejným způsobem využih. 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 žádný přírodní biotop vymezen, pozemek byl 
porostlý náletovými dřevinami (dle leteckých map), v současnosY je zde ruderální porost bez 
dřevin. Přímo na dané ploše nebyl podle Nálezové databáze AOPK evidován výskyt žádného 
zvláště chráněného druhu. Využih plochy nebude mít vliv na průchodnost krajiny, nezasahuje do 
žádného prvku ÚSES ani do významného krajinného prvku. Využihm 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 možnost 
gravitačního odkanalizování). Do doby vybudování navrhované ČOV a dostavby kanalizační sítě, je 
možné 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 využíváním (např. k zalévání) bez ovlivnění odtokových 
poměrů v lokalitě. Záměr nepřestavuje významné ovlivnění podzemních či povrchových vod.  
Ovzduší: S ohledem na navrhované využih nelze předpokládat významné ovlivnění kvality ovzduší.  
Zdraví obyvatelstva: Využih plochy nemůže mít významnější vliv na hygienu prostředí. 
Hmotný majetek, památky: Využih plochy neovlivní památky ani  hmotný majetek.  

VyužiR plochy B97 je možné při respektování navrhovaných regulaJvů výstavby s Rm, že výstavba 
bude přizpůsobena venkovskému charakteru sídla a využiR pro max. 1 RD. Likvidace odpadních vod 
musí být navržena tak, aby  nedošlo ke znečištění povrchových či podzemních vod. 

Další změnou je zrušení elektrického vedení v sídle Větrná, což umožní na stávající vymezené ploše 
bydlení B54 umístění 2 RD místo stávajícím ÚP povoleným pouze 1 RD. Tato změna nemá významný 
vliv na žádnou ze složek životního prostředí, rozloha vymezené plochy B54 se nemění.  

     
   Obr: č. 10: Výřez návrhu změny ÚP v sídle Větrná a orientační zákres v leteckém snímku 
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SV - plochy smíšené výrobní 
Hlavní využih:  

- výroba a skladování s komerčními účely 
Přípustné využih:  

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

- stavby výrobního zařízení, zahradnictví, administraYva, obchodní provozovny 
- parkovací a odstavná stání pro potřeby vyvolané přípustným využihm na vlastním pozemku, 

garáže pro potřebnou techniku 
- veřejná prostranství a izolační zeleň 

Podmíněné využih: 
- bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude zajištěna ochrany 

před negaYvními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním i 
vnitřním prostoru staveb pro bydlení, 

- ubytování za podmínky, že bude zajištěna ochrany před negaYvními vlivy a budou dodrženy 
hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb pro ubytování, 

Nepřípustné využih: 
- využih, která nesouvisí s hlavním přípustnými využihm a svým charakterem a provozem 

narušují hlavní a přípustné využih stanovené pro tyto plochy, 
- nepřípustné je zejména: školské a dětské zařízení, budovy sloužící ke zdravotnickým, 

tělovýchovným a rekreačním účelům, veškeré stavby, zařízení a činnosY, které svými 
negaYvními vlivy zasahují mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný způsob využih 
území), výroba se silným dopadem na životní prostředí 

Podmínky pro plošné využih 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 než 1000 m2, pro doplňkové stavby omezení velikosY 
pozemku neplah za podmínky dodržení maximální zastavěnosY 75 % 

Podmínky pro výškové využih území:  
- výšková hladina zástavby: stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající nebo lze 

upravit výšku na max. 12,5 m) 
Plocha SV98 - smíšená výrobní v jižní čásY sídla Ostrov - dle návrhu změny ÚP navazující na zastavěné 
území, ve skutečnosY na zastavěné území nenavazuje. Obsluha území z místní navržené komunikace, 
v současnosY je lokalita dostupná pouze po lesních a polních cestách.  

          
       Obr: č. 11: Výřez návrhu změny ÚP a orientační zákres plochy SV98 v leteckém snímku 
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ZPF/PUPFL: Plocha SV98 přestavuje zábor ZPF o výměře 1,91 ha půd V. třídy ochrany. Jedná se o 
půdy nejhorší kvality, které je možné využít k jiným než 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 návaznosY na zástavbu, ve volné krajině. Podle snímku 
císařského stabilního katastru z první poloviny 19.stoleh zde stály 2 větší usedlosY a 2 menší 
objekty (viz obr. č. 12). Nyní je zde porost vzrostlých stromů, místy s podmáčeným travním 
porostem. Lze sice doložit, že zde stavby již stály, nicméně nyní se jedná o zástavbu ve volné 
krajině. Stavba pro zemědělství je ve volné krajině možná, ale musí být spojena s péčí o okolní 
pozemky tak, aby zde nebyla umožněna výstavba rekreační usedlosY s možnými dopady na 
krajinu. Dle navrhovaného využih je zde umožněno 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. 

    
                   Obr: č. 12: Snímek lokality z císařského stabilního katastru (zdroj: hVps://gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz/) 

 RegulaYv zde stanovuje až 45 % zastavění vymezené plochy, tzn. cca necelý 1 ha zastavěné či 
zpevněné plochy. ProblemaYcké je tedy umístění nového objektu v krajině, který by nesloužil 
údržbě krajiny, ale umožňoval by např. i rekreační využih. Zároveň je zde nutné vybudování 
příjezdové komunikace, která je sice ve stávajícím ÚP vymezena, ale v současnosY se jedná o lesní 
či polní cesty, které nejsou využívané - lze je využít pro zemědělskou činnost a obhospodařování 
krajiny. Využih 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 oblasY č.9 
Dolnolipenské, jednou ze zásad pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny této oblasY  je 
požadavek na regulaci záměrů a zástavby nových trvale obydlených nebo rekreačních objektů z 
hlediska zachování nefragmentovaných lesních a lučních celků. Navržená plocha je v předložené 
verzi návrhu v rozporu s touto zásadou. 
 Z výše uvedených důvodů je vhodné z hlediska ochrany krajiny snížit zastavitelnost vymezené 
plochy na max. 30 % a také regulovat využih a umožnit zde pouze stavbu pro zemědělství s 
možným služebním bytem tak, aby nebylo využih v rozporu s cílovými charakterisYkami vymezené 
krajinné oblasY. 
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 častý a záborem této plochy nedojde k významnému ovlivnění 
biodiverzity, a to i s ohledem na skutečnost, že posuzovaná plocha nezasahuje celý biotop a je 
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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 současnosY jsou luční porosty extenzivně obhospodařované a lze 
předpokládat že využih plochy by neznamenalo zánik vhodného biotopu pro křepelku ani chřástala 
na ploše a blízkém okolí, na biotopy v širším okolí nebude mít využih plochy významnější vliv. 
Vlastní plocha nezasahuje do významného krajinného prvku ani do prvku ÚSES. V současnosY 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 využíváním (např. pro zálivku) bez ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Záměr 
nepřestavuje významné ovlivnění podzemních či povrchových vod, za podmínky náležitého řešení 
likvidace odpadních vod, a to především vod ze zemědělského provozu. 
Ovzduší: S ohledem na navrhované využih nelze předpokládat významné ovlivnění kvality ovzduší, 
které by mohlo ovlivnit imisní situaci v lokalitě. Nejbližší obytná zástavba je v dostatečné 
vzdálenosY, aby mohla být významněji ovlivněna emisemi pachu ze zemědělství.  
Zdraví obyvatelstva: Využih plochy nemůže mít významnější vliv na hygienu prostředí. 
Hmotný majetek, památky: Využih plochy neovlivní památky ani  hmotný majetek.  

VyužiR plochy SV98 je možné při respektování navrhovaných regulaJvů výstavby s Rm, že 
zastavitelnost bude max. 30 %  a v regulaJvech nebude umožněno ubytování, ale pouze umístění 
staveb pro zemědělství se služebním bytem - bez možnosJ komerčního ubytování. Likvidace 
odpadních vod musí být navržena tak, aby  nedošlo ke znečištění povrchových či podzemních vod.  

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

Vyhodnocení kumulafvních a synergických vlivů:  
 Jak je výše uvedeno, je územní plán specifickým koncepčním materiálem s vysokou mírou 

obecnosY, na úrovni těchto obecných znalosh lze konstatovat, že žádná z posuzovaných rozvojových 
ploch (ani při posuzování jako celku) nemá potenciál k vyvolání významných negaYvních 
sekundárních vlivů. 
 Při vyhodnocení sekundárních, kumulaYvních a synergických vlivů bylo úměrně velikosY 
řešeného území použito Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní 
prostředí (Věstník 02/2015 MŽP), metodiky pro vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí nebyla 
zahm vypracována.  
Použitá metodika: 
 Při hodnocení vlivů jednotlivých návrhových ploch byly vyhodnoceny vlivy, které by mohly mít 
kumulaYvní či synergické vlivy se stávající zástavbou a také okolními obcemi s ohledem na celé 
správní území obce. Byly využity také informace ze ZÚR JčK, informačního systému EIA a SEA. To vše 
bylo vztaženo i k obsahu kapitol 3., 4. a 5. tohoto hodnocení (údaje o stávajícím stavu životního 

Plocha Příroda/ 
Krajina

Půda Ovzduší Voda Hornin. 
prostředí

Obyvat./ 
hm. majetek 

a kultura

Střety s charakterisVkami  ŽP 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 ochrany, volná krajina, ÚAN
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prostředí v řešeném území, charakterisYky životního prostředí v řešeném území a současné problémy 
a jevy v území). Pro hodnocení byla použita stejná hodnohcí stupnice jako pro hodnocení jednotlivých 
ploch: 
 +2 potenciálně významný poziYvní vliv  
 +1  potenciálně poziYvní vliv 
   0 zanedbatelný (neutrální) vliv 

- 1 potenciálně mírně negaYvní vliv 

- 2 potenciální významný negaYvní vliv      

Výčet nejvýznamnější případů zjištění sekundárních, kumulaYvních a synergických vlivů: 
 Možné sekundární vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel byly zváženy 
již v posouzení jednotlivých ploch.  

KumulaYvní účinky se budou uplatňovat u záborů ZPF, kdy návrhem ÚP dojde také k záboru 
půd V. třídy ochrany tzn. půd v daném klimaYckém regionu nejméně produkYvní, které je možné 
využít k výstavbě. Vyhodnoceny byly jednotlivé plochy, ale je nutné se dívat na vliv na půdy z 
celkového kontextu celého územního plánu, kdy je nutné umožnit obci přiměřený rozvoj, který je 
nutné situovat v návaznosY 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 využih rozvojových ploch v řešeném území vyloučit. 
 Plochy posuzované v rámci změny ÚP Malšín nemají z důvodu umístění, rozlohy a 
navrhovaného využih potenciál k posílení a kumulaci vlivů celého ÚP na složky životního prostředí.  
IdenYfikace dotčených složek ŽP (jevů, charakterisYk) a územní idenYfikace: 
 Kumulace vlivů záboru zemědělských půd se prakYcky vlivem nově navržených záborů v 
území neprojeví, plochy jsou v řešeném území rovnoměrně rozloženy. 
Celkové zhodnocení, vymezení kompenzačních opatření nebo opatření k eliminaci nebo omezení 
těchto vlivů: 
 Možné sekundární vlivy byly hodnoceny v rámci vyhodnocení jednotlivých ploch na životní 
prostředí a zdraví obyvatelstva. Kumulace vlivů se prakYcky díky umístění, velikosY a využih nově 
vymezených ploch v území neprojeví. Z tohoto důvodu nejsou navrhována ani žádná opatření.  

Tab. č. 6:  Celkové shrnun kumula=vních a synergických vlivů v návrhu ÚP na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví 
lidu (bez aplikace navržených opatření ke zmírnění vlivů) 

Vyhodnocení vlivů krátkodobých a střednědobých: 

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

Tab. č. 7: Vyhodnocení krátkodobých a střednědobých vlivů ÚP na složky životního prostředí 

Příroda Krajina Půda Ovzduší Voda
Hornin. 

prostředí
Hm. majetek 

a kultura
Obyvatelstvo

0 0 -1 0 0 0 0 0

Složka ŽP Krátkodobé a střednědobé vlivy
MožnosY opatření  

(v době jejich realizace)

Půda (ZPF, PUPFL) - dočasný zábor ZPF 
- znečištění půdy při stavební činnosY

- minimalizace záborů ZPF mimo místa 
stavenišť,  

- dostatečná ochrana půdy před 
znečištěním
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Celkové shrnua vyhodnocení možných vlivů podle jednotlivých složek ŽP a obyvatelstva: 

1. Vlivy na přírodu (flóra, fauna, ekosystémy, biodiverzita) 
 Z hlediska prostupnosf krajiny neobsahuje posuzovaný návrh ÚP žádný 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 životního zdroje a zachování diverzity ekosystémů. Změna ÚP nemá potenciál ovlivnit 
biodiverzitu okolních stanovišť. Jedna rozvojová plocha je navržena na přírodních biotopech, 
biodiverzita zde je vysoká, změnou ÚP je zde navržena stavba pro zemědělství sloužící k 
obhospodařování okolních pozemků, což je v souladu se stávajícím využíváním 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, snížení či vyrovnání významných negaVvních vlivů 
na životní prostřed. Návrh územního plánu jako celek nebude mít za následek významnější úbytek 
biologické rozmanitosV. 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 nega=vní vliv (zábor zemědělských ploch v krajině, zábor 
přírodních biotopů).  

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 činnosY

- realizovat hrubé terénní úpravy v 
době vegetačního klidu,  

- omezovat hlučnost stavebních 
činnosh 

- minimalizovat vliv stavební činnosh 
na vodní poměry v území

ÚSES, VKP - možný 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 činnosY

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

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

Hmotný majetek, památky - narušení památek při stavební 
činnosY

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

Složka ŽP Krátkodobé a střednědobé vlivy
MožnosY opatření  

(v době jejich realizace)
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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 navrženy mimo zvláště chráněná území.  

Navržené 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 charakterisfk krajiny) 

 Změna ÚP vymezuje 2 nové rozvojové plochy, jednu v návaznosY na zastavěné území, kdy je 
navrženo rozšíření sídla při zachování urbanisYcké struktury. Jedna plocha je navržena ve volné 
krajině, jedná se o zástavbu mimo jakoukoli návaznost na zastavěné území, byť v lokalitě, kde bývaly 
zemědělské usedlosY. Ochrana volné, nezastavěné krajiny je jednou z priorit ochrany krajiny ve 
strategických dokumentech na národní i krajské úrovni. S ohledem na využih této plochy pro stavby 
pro zemědělství a obhospodařování okolních pozemků, lze toto ve volné krajině akceptovat (v 
minulost zde byly 2 hospodářské usedlosY), s hm, že je navrženo snížení zastavitelnosY na max. 30 %, 
aby byl vliv na krajinu minimalizován. Stavby budou striktně využívány pro zemědělství, nebude zde 
ÚP umožněno komerční ubytování, které by mohlo mít na krajinný ráz negaYvní vliv. 
 Vliv využih a vymezení ploch na krajinný ráz byl hodnocen také v souladu s cílovými 
charakterisYkami krajiny krajinných oblash ze ZÚR Jihočeského kraje. Výše uvedená plocha ve volné 
krajině není v případě, že bude využita pro zemědělství, v rozporu s cílovými charakterisYkami 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 zastavitelnos=, využin pouze pro zemědělskou činnost). Návrh 
změny ÚP, pokud převezme doporučená opatření, nebude v rozporu s cílovými charakteris=kami 
krajiny v dotčených krajinné oblas= 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 
schopnosY.  Celková rozloha záboru je v poměru s velikosh řešeného území nízká.   
 Z hlediska vlivu územního plánu na organizaci zemědělského půdního fondu není součásh 
návrhu žádná rozvojová plocha, která by toto mohla negaYvně ovlivnit. Lze vyloučit vliv územního 
plánu na znečištění půdy, protože zde není navržena žádná plocha s takovým druhem využih, který by 
toto mohl zapříčinit.  
 Územním plánem není navržen zábor PUPFL.  

Z hlediska záboru ZPF je vliv změny ÚP jen mírně nega=vní. 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 dodržení podmínek   
minimalizace vlivů na odtokové poměry (tj. veškeré srážkové vody by měly být přednostně využívány, 
např. jako zálivka a vsakovány do půdy na pozemcích staveb, ledaže by charakter podloží vyžadoval 
odvedení srážkových vod do vodního toku či kanalizace) a s ohledem na jejich rovnoměrné rozložení 
významný.  
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 Nová rozvojová plocha smíšená zemědělská může mít vyšší nároky na zdroje pitné vody. Ve 
správním území jsou v současnosY dostatečné zdroje pitné vody. Řešené území se ne nachází v 
CHOPAV, navržené rozvojové plochy jsou mimo území ochranná pásma vodních zdrojů. Žádná z 
rozvojových ploch nemá potenciál k ohrožení těchto chráněných území, budou dodrženy podmínky 
ochrany.  
 Zastavitelné rozvojové plochy budou produkovat větší množství odpadních vod, všechny 
budou likvidovány individuálně. Kvalita povrchových vod nebude realizací změny územního plánu za 
předpokladu dodržení navržených opatření významně ohrožena. 

Celkově lze konstatovat, že vliv změny územního plánu nebude mít významně nega=vní 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 umožněno využih alternaYvního 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 navržena žádná 
významnější změna dopravního řešení v daném území ani plocha výroby, která by představovala 
možné významné navýšení dopravní zátěže sídel a s hm spojené zhoršení kvality ovzduší. 

Změna územního plánu byla posouzena z hlediska případné změny klimatu ve vztahu k 
relevantním klimaYckým a energeYckým cílům, definovaným opatřením PoliYky 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 (miYgace) 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, jejichž zdrojem mohou 
být záměry realizované díky novému územnímu plánu. Zohledněny byly i případné dopady na přírodní 
oblasY, které pomáhají množství skleníkových plynů v ovzduší snižovat 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, že změna ÚP je bez významných kladných či záporných vlivů na 
zmírňování případné změny klimatu (vliv na miYgaci změny klimatu). Nemá ani vliv na přizpůsobení 
se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). Změna ÚP nesnižuje 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 klimaYckých 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. 
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7. Vlivy na hlukovou situaci 

 S ohledem na navrhované využih nelze předpokládat významný vliv realizace navržených 
ploch rozvoje na hlukovou situaci. Dopravní napojení jednotlivých rozvojových ploch je z hlediska 
hluku adekvátní a v žádné z lokalit nehrozí významnější změna v akusYcké situaci. 

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

8. Vlivy na zdraví obyvatelstva 

 S ohledem na navrhované využih 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 poziYvní, neboť umožňuje rozvoj. Změna 
ÚP neovlivňuje kulturní nemovité památky, respektuje historické a kulturní hodnoty území, včetně 
zachování urbanisYcké struktury sídel. 

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

Tab.č.8:  Celkové shrnun vlivů návrhu územního plánu na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví lidu ve srovnání se 
stávajícím ÚP (analogie nulové varianty) 

 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.  

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 návaznosV 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 
- možné narušení odtokových poměrů navýšením 

zpevněných ploch

Vlivy na ovzduší 0 0 - bez potenciálu umístění významnějších zdrojů 
znečišťování ovzduší

Vlivy na hlukovou situaci 0 0 - žádný návrh významnějšího koridorů dopravy s 
výstupy,

Vlivy na obyvatelstvo 0 0 - žádné významnější zdroje hluku či znečištění 
ovzduší

Vlivy na hmotný majetek a kulturní 
hodnoty 1 1 - poziVvní vliv na hmotný majetek a rozvoj území se 

zachováním jeho historické hodnoty
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A.7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů 
podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis 
použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení. 

 Návrhy rozvojových ploch jsou předloženy jako invariantní. Posouzení vlivů změny ÚP Malšín 
vychází z požadavků na obsah vyhodnocení dle přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., obecných 
požadavků na vyhodnocování vlivů na životní prostředí zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Dále také vyhodnocení částečně vychází i z Metodiky posuzování vlivů koncepcí na 
životní prostředí vydané MŽP, která je však určena obecně pro standardní koncepční materiály a nelze 
ji plně převzít pro účely vyhodnocení územních plánů. OdlišnosY územního plánování od standardních 
koncepcí spočívá především v tom, že zpracování a schvalování územního plánu podléhá legislaYvně 
stavebnímu zákonu. Je pracováno s konkrétním využihm ploch, pro které jsou územním plánem 
navrženy regulaYvy využih (i když bez konkrétnější formy využih a konkrétního technického řešení) na 
rozdíl od koncepcí, které jsou strukturované na obecnější rovině se zadáním cílů a jejích cílem je 
stanovení opatření a navržení projektů pro splnění cílů koncepce. Předmětem posouzení jsou tedy v 
případě územního plánování koncepce řešení územního plánu vyjádřená v jeho závazné čásY 
konkrétními regulaYvy. Dále pak bylo pro hodnocení použito Metodické doporučení pro vyhodnocení 
vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí (Věstník 02/2015 MŽP), zvláště pak při vyhodnocení 
kumulaYvních a synergických účinků. 

 Variantní posouzení nebylo provedeno, a to s ohledem na to, že žádné plochy nebyly 
navrženy variantně. Bylo provedeno porovnání vlivů stávajícího ÚP (dá se to považovat za nulovou 
variantu) a vlivů nového návrhu ÚP na jednotlivé složky ŽP a veřejné zdraví - viz. tab. č. 8 v kapitole 
A.6.Z hlediska zjištěných vlivů na životní prostředí není nezbytné zpracovat další variantní řešení 
územního plánu. Hledání variant by bylo pouhým formalismem. U ploch, kde byl idenYfikován možný 
významnější vliv na některou ze složek životního prostředí jsou navržena opatření, která budou 
zapracována do ÚP jako regulaYvy pro dané plochy. 

Metodika hodnocení: 
 V úvodní fázi zpracování Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Malšín na životní 
prostředí byly analýzou území a navrhovaných změn funkčního využívání jednotlivých čásh zájmového 
území idenYfikovány složky životního prostředí a lokality, kde se daly očekávat změny (kladné či 
záporné) způsobené naplňováním změny ÚP (fáze „screeningu“) a v hrubých rysech i jejich síla (fáze 
„scopingu”). 
 Byla provedena prostorová, GIS analýza územních střetů všech nových a měněných stávajících 
rozvojových ploch. Terénní práce byly provedeny v květnu roku 2022. Posouzení bylo provedeno u 
jednotlivých složek životního prostředí, a to u všech ploch a jejich potenciálního působení na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a vzhledem k návrhu jejich možného využih. Byla 
použita klasická klasifikace významnosY vlivů (od potenciálně významně negaYvního přes neutrální až 
po potenciálně významně poziYvní vliv). Toto hodnocení nemůže posYhnout všechny možné vlivy, 
protože bude záviset na konkrétních záměrech, které zde budou realizovány. Jsou tudíž vyhodnoceny 
očekávané vlivy s očekávaným efektem, které vychází především z územních střetů ploch a jejich 
přípustného využih. Změnou územního plánu navržené plochy byly hodnoceny jednotlivě, tabelárně s 
přehledem střetů s jednotlivými jevy v území a pak celkovým vyhodnocením pro jednotlivé složky. 
 Cílem hodnocení byla idenYfikace možných přímých a nepřímých vlivů provedení resp. 
neprovedení změny územního plánu na životní prostředí zájmového území resp. celého širšího 
zájmového území. Dále byla navržena opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
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závažných negaYvních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení změny ÚP. Pro možnost 
následné kontroly změn v území byla navržena sada monitorovacích indikátorů. 
Sledovány jsou vlivy koncepce změny ÚP Malšín na:  

- Klima, ovzduší – emise znečišťujících látek;  
- Obyvatelstvo a zdraví – plochy zástavby, potenciál pro umístění nových zdrojů znečišťování 

ovzduší a hluku  
- Povrchové a podzemí vody – vodní toky, vodní plochy, vodní zdroje, záplavové území Q100, 

akYvní zóna záplavového území, ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV 
- Zemědělská půda – třídy ochrany ZPF, se zřetelem na zábor půd I. a II. třídy ochrany  
- Lesy – plochy PUPFL, pásmo 50 m od okraje lesa;  
- Horninové prostředí – prognózní zdroje nerostů;  
- Příroda a krajina –, území soustavy Natura 2000, ÚSES lokální a regionální úrovně, VKP – ze 

zákona, přírodní stanoviště, stanoviště rostlin a živočichů (se zřetelem na výskyt zvláště 
chráněných druhů), sídelní a krajinná zeleň, charakter krajiny, migrační prostupnost, 
prostupnost krajiny pro obyvatele, krajinný ráz;  

- Kulturní a historické hodnoty území, hmotné statky, využih území – nemovité kulturní památky, 
plochy zástavby, způsob využih území.  

Definice sledovaných vlivů:  
Přímý vliv je vliv přímo působící na danou složku životního prostředí.  
Nepřímý vliv je vliv neovlivňující danou složku životního prostředí přímo, (např. využih vymezeného 
koridoru může být impulsem pro jiné činnosY v území, v důsledku jejich realizace může k ovlivnění 
složky životní prostředí dojít). 
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).  
Synergický vliv vzniká působením vlivů různého druhu (např. současné působení více zdrojů různých 
emisí) na danou složku životního prostředí.  
Kumulafvní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu (např. emise oxidů dusíku) z různých zdrojů, 
přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.  
Krátkodobý vliv je vliv působící na danou složku životního prostředí 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 čásh záměru, případně nastane po dobu zkušebního provozu.  
Dlouhodobý vliv je vliv působící na danou složku životního prostředí po dobu provozu (užívání) 
zrealizovaného záměru.  
Trvalý vliv je vliv působící na danou složku životního prostředí, jehož působení je při zachování 
realizovaného záměru nevratné.  
Přechodný vliv je vliv, jehož působení je dáno časově omezenými poměry v území.  
Kladný vliv je vliv vyvolávající zlepšení dané složky životního prostředí.  
Záporný vliv je vliv narušující danou složku životního prostředí.  
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Způsob hodnocení (použitá stupnice pro hodnocení):  
-2 – potenciálně významný negafvní vliv  
 Využih vymezených ploch může být spojeno s významným negaYvním vlivem na danou složku 
životního prostředí. Je idenYfikován některý ze sledovaných environmentálních limitů/
charakterisYk. Zjištění střetu však automaYcky neznamená, že vždy dojde k negaYvnímu ovlivnění. 
Existuje poměrně vysoké riziko negaYvního ovlivnění limitu/charakterisYky, které je předmětem 
hodnocení. Vlivy záměru na danou složku životního prostředí musí být podrobně prověřeny v 
rámci zpracování navazující projektové dokumentace. Realizace záměru je možná za předpokladu 
dodržení navrhovaných opatření k vyloučení či minimalizaci vlivů.  
-1 - potenciálně mírně negafvní vliv  
 Využih vymezených ploch může být spojeno s negaYvním vlivem na danou složku životního 
prostředí. Je idenYfikován některý ze sledovaných environmentálních limitů/charakterisYk nebo 
jsou plochy vymezeny v těsné blízkosY sledovaného limitu/charakterisYky. Zjištění střetu však 
automaYcky neznamená, že vždy dojde k negaYvnímu ovlivnění. Existuje určité riziko negaYvního 
ovlivnění limitu/charakterisYky, které je předmětem hodnocení. Vlivy záměru na danou složku 
životního prostředí musí být podrobně prověřeny v rámci zpracování navazující projektové 
dokumentace. Realizace záměru je možná za předpokladu dodržení navrhovaných opatření k 
vyloučení či minimalizaci vlivů.  
0 - bez vlivu/zanedbatelný vliv  
 V měřítku zpracování nebyl idenYfikován negaYvní vliv na danou složku životní prostředí, 
resp. na základě expertního odhadu zpracovatel nepředpokládá ovlivnění sledovaných 
environmentálních limitů/charakterisYk.  
+1 - potenciálně pozifvní vliv  
 Využih vymezeného koridoru poziYvně ovlivní danou složku životního prostředí/
environmentální charakterisYky dotčeného území.  
+2 - potenciálně významný pozifvní vliv  
 Využih vymezeného koridoru významně poziYvně ovlivní danou složku životního prostředí/
environmentální charakterisYky dotčeného území.  

 Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou prezentovány v hodnohcích 
tabulkách uvedených v kapitole 6, včetně jednotlivého hodnocení všech nových ploch zastavitelných i 
ploch přestavby. Jsou komentovány idenYfikované střety vlivy na složky životního prostředí a 
navrhovaná opatření k omezení či vyloučení idenYfikovaných negaYvních vlivů.  
 Návrh opatření SEA (opatření k vyloučení či omezení idenYfikovaných negaYvních vlivů) je 
uveden v kapitole 8 a 11 textové čásY SEA na základě zjištění a vyhodnocení potenciálních vlivů.  
 Shrnuh idenYfikovaných vlivů na sledované složky životního prostředí včetně hodnocení 
kumulaYvních a synergických vlivů je uvedeno v kapitole 6.  
 Míra podrobnosY hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosY, v jaké je dané 
využih území  v rámci koncepce definováno nebo vymezeno. Stavební zákon v § 43 odst. 3 stanovuje 
podmínku, že ÚP ani vyhodnocení vlivů nesmí obsahovat podrobnosY náležející svým obsahem 
regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnuh. Ve vyhodnocení nejsou hodnoceny detailní vlivy 
jednotlivých invesYčních záměrů, nýbrž se posuzuje přijatelnost rámců rozvoje, které koncepce 
umožní. Detaily konkrétních záměrů se stanou předmětem posouzení, vyžádá-li si to naplnění 
povinnosh plynoucích ze zákona č. 100/01 Sb. v platném znění nebo dle jednotlivých složkových 
zákonů v oblasY ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva.   

                                           Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o. 53



Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

A.8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 
všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na 
životní prostředí 

 V rámci jednotlivých rozvojových ploch je ÚP stanoveno přípustné, podmíněně přípustné a 
nepřípustné využih těchto ploch. U konkrétních ploch, které by mohly ovlivnit některou ze složek 
životního prostředí či posuzovaného vlivu na obyvatelstvo jsou provedeným vyhodnocením navržena 
opatření pro realizaci zástavby či využih 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 navržena opatření k eliminaci či minimalizaci vlivů. U ploch, kde budou 
umístěny záměry podléhající posouzení EIA, budou konkrétní opatření navržená v rámci tohoto 
procesu.  
 Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí doporučujeme k vyloučení, 
předcházení a snížení negaYvních vlivů  na životní prostředí následující opatření: 

Podmínky pro jednotlivé plochy: 

Ochrana přírody a krajinného rázu 

Ochrana vod 

B97

- max. 1 RD 
- respektovat venkovský charakter zástavby

SV98

- pouze stavby pro zemědělství se služebním bytem, bez možnosY komerčního ubytování,  
- zastavitelnost vymezené plochy objekty a zpevněnými plochami max. 30 %

B97, SV98

- likvidace odpadních vod musí být navržena tak, aby byl minimalizováno znečištění povrchových či 
podzemních vod,
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A.9 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního 
prostředí přijatých do územního plánu a jejich zohlednění při výběru 
řešení.   

 Výběr cílů ochrany ŽP z konkrétních koncepčních materiálů do ÚP je obsahem 2. kapitoly: 
Zhodnocení vztahu návrhu ÚP k cílům ochrany životního prostředí. Vzhledem k možnému 
obsahovému překryvu cílů převzatých z různých dokumentů byla provedena rešerše v rámci 
jednotlivých témat ochrany ŽP a na jejím základě jsou formulovány odpovídající cíle. 

Cíle ochrany přírody a krajiny - obsažené v koncepcích: Státní poliYka životního prostředí ČR 2030, 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030, Strategie biologické rozmanitosY ČR 2016-2025, 
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2020-2025, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR 2021-2030, ZÚR Jihočeského kraje, Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027, 
Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje, 

• zachování biodiverzity - změna ÚP přímo neřeší, nepřímo zachováním funkčnos= prvků ÚSES. 
Nega=vní může být vliv některých zastavitelných ploch vymezených na přírodních biotopech, byla 
navržena opatření k minimalizaci vlivů. 

• respektování chráněných čásh přírody – nejsou navrženy plochy ve zvláště chráněných územích, 

• ochranou volné krajiny – rozvojové plochy navazují na zastavěné nebo zastavitelné území nebo 
jsou navrženy na základech starých staveb (jedna konkrétní plocha, u které je umožněno pouze 
zemědělské využívání pro údržbu okolní krajiny) 

• zvýšení ekologické stability krajiny – ve změně ÚP je toto zajištěno především prostřednictvím 
prvků ÚSES a respektováním VKP, není navržen žádný zásah do ÚSES či VKP 

• ochrana půdy – změna ÚP navrhuje zábor ZPF půd podprůměrných, které lze využin k 
nezemědělským účelům - zde je navržen zábor především pro stavby pro zemědělství, které budou 
sloužit k obhospodařování okolních pozemků.  

• ochrana krajinného rázu – změna ÚP ze předpokladu převzen doporučených opatření k 
minimalizaci vlivů nebude v rozporu s hlavními zásadami ochrany krajinného rázu. 

• omezení dopadů fragmentace krajiny – změna ÚP nenavrhuje plochy či koridory, které by mohly 
mít významný nega=vní vliv na prostupnost krajiny,  

• environmentálně příznivé využívání krajiny – změna ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy pro 
rekreaci, 

• ochrana krajinných prvků přírodního charakteru - změna ÚP respektuje stávající zeleň, respektuje 
ÚSES a VKP 

• ochrana životního prostředí před negaYvními účinky živelných událosh – ÚP nenavrhuje konkrétní 
pro=povodňová opatření, 

Cíle v oblasf ochrany vod obsažené v koncepcích: Státní poliYka životního prostředí ČR 2030, 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030, Strategie biologické rozmanitosY ČR 2016-2025, 
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2020-2025, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR 2021-2030, ZÚR Jihočeského kraje, Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027, 

• zlepšování kvality, ochrana povrchových a podzemních vod – změna ÚP nemění koncepci 
stávajícího ÚP, zároveň nepřispívá k významnějším změnám kvality vod 
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• zabezpečení kvalitních zdrojů a zásobování pitné vody – změna ÚP umožňuje využin stávajících 
zdrojů pitné vody, které jsou dostatečné 

• zkvalitňování čištění odpadních vod – kvalita čištění odpadních vod je dostatečná. U nových 
rozvojových ploch bude zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod řešeno individuálně, s 
podmínkou, že nedojde k ovlivnění kvality povrchových vod nad zákonné limity 

• zlepšování retence krajiny –  změna ÚP nenavrhuje v tomto žádné zlepšení, řešené území je vysoce 
nadprůměrně zalesněné 

• ochrana a udržitelné využívání vodních ekosystémů - změna ÚP respektuje, 

• zajisYt ekologickou stabilitu vodních ekosystémů a posílení přirozeného vodního režimu krajiny - 
změna ÚP toto neřeší 

Cíle v oblasf ochrany ovzduší obsažené v koncepcích: Státní poliYka životního prostředí ČR 2030, 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021-2030, ZÚR Jihočeského kraje, 
Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027, Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad 
CZ03 2020+ 

• snižování emisí škodlivin do ovzduší – změna ÚP nenavrhuje žádnou plochu výroby, navržené 
plochy nebudou mít významnější potenciál znečišťování ovzduší 

• ochrana klimatu – změna ÚP přímo neřeší ani nenavrhuje využin rozvojových ploch, které byl 
mohlo klima významněji ovlivnit. 

Cíle v oblasf týkající se obyvatelstva a kvality života obsažené v koncepcích: Státní poliYka životního 
prostředí ČR 2030, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021-2030, ZÚR 
Jihočeského kraje, Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027,  

• zamezení nepříznivých projevů lidských činnosh na kvalitu životního a obytného prostředí – změna 
ÚP nenavrhuje plochy, které by mohly významněji ovlivnit akus=ckou a imisní situaci  

Celkově lze konstatovat, že hlavní cíle jsou do návrhu změna ÚP zapracovány a jejich plnění je také 
zabezpečeno navrženými opatřeními (regula=vy) k eliminaci vlivů realizace ÚP na životní prostředí. 
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A.10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územního plánu na životní prostředí 

 Podle § 55 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je pořizovatel územního plánu povinen 
nejméně jednou za 4 roky přeložit zastupitelstvu zprávu o uplatňování územního  plánu.   
 Jsou navrženy ukazatele, které je možno získat z dat sbíraných jednotlivými orgány ochrany 
životního prostředí, odbornými insYtucemi atd. nebo jsou zjisYtelné z projektové dokumentace 
realizovaných záměrů. Byly vybrány jen ty ukazatele, které mohou posYhnout vliv  na řešené území. 
Pokud bude na základě sledování těchto indikátorů zjištěno, že  má závažné negaYvní vlivy na životní 
prostředí, měla by být pořizovatelem navržena opatření k jejich zmírnění či nápravě.   

Návrh indikátorů pro sledování vlivů  na životní prostředí 

Č. Oblast ŽP Navržený indikátor pro sledování vlivů koncepce na životní prostředí Data

1.
Ochrana 
přírody a 

krajiny

1.1. Podíl ploch zeleně v zastavěném území, realizace izolační zeleně
KÚ, ORP, AOPK, 
MěÚ

1.2. Účinnost navržených opatření k ochraně krajinného rázu 

1.3. Funkčnost prvků ÚSES

2. Ovzduší

2.1. Vymezení oblash se zhoršenou kvalitou ovzduší

MŽP, ČHMÚ,KÚ2.2. Celkové emise hlavních znečišťujících látek (t/rok)

2.3. Překračování stanovených imisních limitů pro ochranu zdraví lidí 
a ekosystémů (μg/m3)

3. Půda
3.1. Míra záboru ZPF v 1. a 2. třídě ochrany (ha/rok) 

KÚ,ČSÚ, MěÚ
3.2. Podíl zastavěných a nezastavěných ploch

4. Voda

4.1. Počet obyvatel napojených na veř. kanalizační sítě a ČOV

ČS,MZe, ČHMÚ, 
KÚ, ORP

4.2. Míra znečištění povrchových a podzemních vod dle ukazatelů 
jakosY vody 

4.3. Počet realizovaných revitalizačních opatření

4.4. Počet povolení staveb v záplavovém území

5.
Další 

související 
indikátory

5.1. Změny intenzity na hlavních dopravních komunikacích ŘSD,KÚ,KHS,
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A.11 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z 
hlediska minimalizace negafvních vlivů na životní prostředí. 

Při umisťování konkrétních záměrů na plochách: 

- B97 - umísYt pouze 1 RD s respektováním venkovského charakteru zástavby, likvidace 
odpadních vod musí být navržena tak, aby bylo minimalizováno znečištění povrchových či 
podzemních vod. 

- SV98 - povolit pouze stavby pro zemědělství s možným služebním bytem. Nepovolit možnost 
komerčního ubytování. Respektovat max. zastavitelnost plochy 30 %. 
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A.12 Netechnické shrnua výše uvedených údajů 

Legislafvní souvislosf 
 Dle § 19 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování - stavebním řádu, je úkolem 
územního plánování také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 
(dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součásh je posouzení vlivů na životní 
prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. 
Vlastní obsah posouzení vlivů na územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven 
přílohou stavebního zákona. 
 Zpracování tohoto hodnocení vychází z požadavku stanoviska Krajského úřadu Jihočeského 
kraje č.j. KUJCK 16591/2022 ze dne 31.1.2022. Předložené vyhodnocení je zpracováno podle 
požadavků přílohy stavebního zákona a dle požadavků vyplývajících ze zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.  
Předmět hodnocení 
Předmětem a hlavním obsahem hodnocení návrhu  Změny č. 2 ÚP Malšín je zejména: 

• posouzení míry souladu/rozporu se zpracovanými celostátními a krajskými koncepčními 
dokumenty z oblasY životního prostředí,  

• vyhodnocení návrhu vymezení jednotlivých rozvojových ploch z hlediska vlivů na životní 
prostředí, 

• idenYfikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných ploch se složkami životního prostředí, 
včetně návrhu opatření k omezení negaYvních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 
případně zvýšení účinků poziYvních vlivů. 

Hodnocení vztahu cílů  k základním strategickým a koncepčním dokumentů na národní a regionální 
úrovni v oblasf ŽP 
 K hodnocení byly použity tyto hlavní strategické dokumenty na národní a regionální úrovni: 
• Státní poliYka životního prostředí ČR 2030 a výhledem 2050 (schváleno 11.1.2021) 
• Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030 
• Strategie ochrany biologické rozmanitosY ČR 2016 - 2025  
• Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2016 - 2025 
• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách  ČR (2021-2030) 
• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
• Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (včetně 8 aktualizací) 
• Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027 
• Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje 
• Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2020+ 
 Z hodnocení vyplývá, že Změna č. 2 ÚP Malšín není s těmito strategickými dokumenty v 
oblasY životního prostředí v rozporu a může ovlivnit některé jimi stanovené cíle jen v omezené míře.  
Stav složek životního prostředí 
Kvalita ovzduší 
 V řešeném území je dobrá imisní situace bez překračování imisních limitů. Řešené území není 
plynofikováno.  
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Podzemní a povrchové vody 
 Území je začleněno do hydrologického rajonu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 
Úhlavy. Řešené území patří do povodí Labe, oblast povodí Vltava po Lužnici a dále pak do povodí 
Vltava po Malši. Hlavním vodním tokem je na řešeném území Vltava. Pro vodní tok Vltava je 
stanoveno záplavové území, včetně akYvní zóny. Ostatní toky záplavové území vyhlášeno nemají. V 
řešeném území se nachází menší počet bezejmenných malých vodních nádrží.  
 Zásobování pitnou vodou sídel Malšín a Ostrov je vyhovující. V sídle Malšín navrhuje stávající 
ÚP dostavbu stávající kanalizační sítě tak, aby byly odkanalizovány veškeré stávající i stávajícím ÚP 
navrhované objekty. V dalších částech správního území je zásobování pitnou vodou a likvidace 
odpadních vod řešena individuálně. 
 Na území obce Malšín se nenachází území chráněná pro akumulaci vod (CHOPAV). Ve 
správním území je stanoveno jedno ochranné pásmo I. a II. stupně odběrů povrchových i podzemních 
vod - vodárenského (podzemního) zdroje Malšín studna, který zásobuje pitnou vodou obci Malšín a 
osady Ostrov. Vodní zdroj tvoří dvě vrtané studny.  
 Katastrální území Běleň, Horní Dlouhá, Horní Okolí, Ostrov na Šumavě a Šafléřov v obci Malšín 
jsou zařazena mezi zranitelné oblasY. K.ú. Boršov u Loučovic nepatří mezi zranitelné oblasY.  
Půda (ZPF a PUPFL) 
 Řešené území má rozlohu 2 711,67 ha, podíl zemědělské půdy činí cca 39  %, podíl lesů je 51,4 
%. Nachází se zde také půdy I. a II. třídy ochrany, tedy zemědělské půdy vysoké kvality a produkční 
schopnosY. V území je relaYvně malá rozloha erozně ohrožených zemědělských pozemků. Lesnatost v 
rámci ČR je nadprůměrná.  
Horninové prostředí 
 V řešeném území se nenachází žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, poddolovaná území 
nebo stará důlní díla. Území není z hlediska nerostů významné.  
Flóra, fauna, ekosystémy a krajina 
 Řešené území je přírodně velmi cenné. Ve správním území se nachází 1 maloplošné zvláště 
chráněné území a jedno území soustavy NATURA 2000 - evropsky významná lokalita Vltava Rožmberk-
Větřní. Dále jsou zde vyhlášeny 2 památné stromy. V území se nachází větší množství významných 
krajinných prvků ze zákona (vodní plochy, vodní toky, lesy, údolní nivy). Ve správním území jsou prvky 
ÚSES nadregionálního a regionálního charakteru, které jsou doplněny lokálními prvky. Koeficient 
ekologické stability vypovídá o tom, že se jedná o území vysoce přírodně cenné s nízkou intenzitou 
využívání krajiny. Celé území  s výjimkou zastavěných sídel je migračním koridorem pro velké savce.  
Kulturní a historické hodnoty 
 Řešené území má kulturně-historickou hodnotu, je hodně poznamenané vývojem po II. 
světové válce. Je zde několik nemovitých kulturních památek. Celkově je území bohaté na 
archeologické nálezy - je zde více jak 20 území archeologických nálezů I. a II. kategorie. 

Hodnocení ploch a koridorů obsažených ve změně  ÚP 
Předmětem hodnocení byly tyto plochy: 

• Plochy bydlení(B) 

• Plochy smíšené výrobní (SV) 

 Jelikož se v případě územního plánu jedná o záměry vymezené pouze plochou, není možno u 
většiny provést v této fázi detailní vyhodnocení možných vlivů na životní prostředí. Územní plán 
nemůže řešit podrobnosY územního rozhodování. Cílem hodnocení bylo idenYfikovat možné 
potenciální vlivy (především na základě územních střetů), podrobněji se zabývat potenciálními 
negaYvními vlivy a k těm navrhovat opatření pro zmírnění či zabránění působení těchto vlivů. Tam, 
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kde nebyly idenYfikovány významné negaYvní vlivy jsou navržena opatření pro územní plán i následná 
povolovací řízení. 

Shrnua výsledků vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Malšín na složky životního prostředí 

1. Vlivy na přírodu (flóra, fauna, ekosystémy, biodiverzita) 
 Z hlediska prostupnosf krajiny neobsahuje posuzovaný návrh ÚP žádný 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 životního zdroje a zachování diverzity ekosystémů. Změna ÚP nemá potenciál ovlivnit 
biodiverzitu okolních stanovišť. Jedna rozvojová plocha je navržena na přírodních biotopech, 
biodiverzita zde je vysoká, změnou ÚP je zde navržena stavba pro zemědělství sloužící k 
obhospodařování okolních pozemků, což je v souladu se stávajícím využíváním 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, snížení či vyrovnání významných negaVvních vlivů 
na životní prostřed. Návrh územního plánu jako celek nebude mít za následek významnější úbytek 
biologické rozmanitosV. 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 negafvní 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 navrženy mimo zvláště chráněná území.  

Navržené 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 charakterisfk krajiny) 

 Změna ÚP vymezuje 2 nové rozvojové plochy, jednu v návaznosY na zastavěné území, kdy je 
navrženo rozšíření sídla při zachování urbanisYcké struktury. Jedna plocha je navržena ve volné 
krajině, jedná se o zástavbu mimo jakoukoli návaznost na zastavěné území, byť v lokalitě, kde bývaly 
zemědělské usedlosY. Ochrana volné, nezastavěné krajiny je jednou z priorit ochrany krajiny ve 
strategických dokumentech na národní i krajské úrovni. S ohledem na využih této plochy pro stavby 
pro zemědělství a obhospodařování okolních pozemků, lze toto ve volné krajině akceptovat (v 
minulost zde byly 2 hospodářské usedlosY), s hm, že je navrženo snížení zastavitelnosY na max. 30 %, 
aby byl vliv na krajinu minimalizován. Stavby budou striktně využívány pro zemědělství, nebude zde 
ÚP umožněno komerční ubytování, které by mohlo mít na krajinný ráz negaYvní vliv. 
 Vliv využih a vymezení ploch na krajinný ráz byl hodnocen také v souladu s cílovými 
charakterisYkami krajiny krajinných oblash ze ZÚR Jihočeského kraje. Výše uvedená plocha ve volné 
krajině není v případě, že bude využita pro zemědělství, v rozporu s cílovými charakterisYkami 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 zastavitelnosf, využia pouze pro 
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zemědělskou činnost). Návrh změny ÚP, pokud převezme doporučená opatření, nebude v rozporu s 
cílovými charakterisfkami krajiny v dotčených krajinné oblasf 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 
schopnosY.  Celková rozloha záboru je v poměru s velikosh řešeného území nízká.   
 Z hlediska vlivu územního plánu na organizaci zemědělského půdního fondu není součásh 
návrhu žádná rozvojová plocha, která by toto mohla negaYvně ovlivnit. Lze vyloučit vliv územního 
plánu na znečištění půdy, protože zde není navržena žádná plocha s takovým druhem využih, který by 
toto mohl zapříčinit.  
 Územním plánem není navržen zábor PUPFL.  

 Z hlediska záboru ZPF je vliv změny ÚP jen mírně negafvní. 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 dodržení podmínek   
minimalizace vlivů na odtokové poměry (tj. veškeré srážkové vody by měly být přednostně využívány, 
např. jako zálivka a vsakovány do půdy na pozemcích staveb, ledaže by charakter podloží vyžadoval 
odvedení srážkových vod do vodního toku či kanalizace) a s ohledem na jejich rovnoměrné rozložení 
významný.  
 Nová rozvojová plocha smíšená zemědělská může mít vyšší nároky na zdroje pitné vody. Ve 
správním území jsou v současnosY dostatečné zdroje pitné vody. Řešené území se ne nachází v 
CHOPAV, navržené rozvojové plochy jsou mimo území ochranná pásma vodních zdrojů. Žádná z 
rozvojových ploch nemá potenciál k ohrožení těchto chráněných území, budou dodrženy podmínky 
ochrany.  
 Zastavitelné rozvojové plochy budou produkovat větší množství odpadních vod, všechny 
budou likvidovány individuálně. Kvalita povrchových vod nebude realizací změny územního plánu za 
předpokladu dodržení navržených opatření významně ohrožena. 
 Celkově lze konstatovat, že vliv změny územního plánu nebude mít významně negafvní 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 umožněno využih alternaYvního 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 navržena žádná 
významnější změna dopravního řešení v daném území ani plocha výroby, která by představovala 
možné významné navýšení dopravní zátěže sídel a s hm spojené zhoršení kvality ovzduší. 

Změna územního plánu byla posouzena z hlediska případné změny klimatu ve vztahu k 
relevantním klimaYckým a energeYckým cílům, definovaným opatřením PoliYky 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 (miYgace) změny klimatu záměrem,  
2. Vliv na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci) a  
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3. Zranitelnost vůči dopadům změny klimatu.  
Hodnocení vychází z přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, jejichž zdrojem mohou 

být záměry realizované díky novému územnímu plánu. Zohledněny byly i případné dopady na přírodní 
oblasY, které pomáhají množství skleníkových plynů v ovzduší snižovat 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, že změna ÚP je bez významných kladných či záporných vlivů na 
zmírňování případné změny klimatu (vliv na miYgaci změny klimatu). Nemá ani vliv na přizpůsobení 
se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). Změna ÚP nesnižuje 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 klimaYckých 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 využih nelze předpokládat významný vliv realizace navržených 
ploch rozvoje na hlukovou situaci. Dopravní napojení jednotlivých rozvojových ploch je z hlediska 
hluku adekvátní a v žádné z lokalit nehrozí významnější změna v akusYcké situaci. 
Celkově lze konstatovat, že vliv změny  územní plánu na hlukovou situaci není významný. 

8. Vlivy na zdraví obyvatelstva 

 S ohledem na navrhované využih 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 poziYvní, neboť umožňuje rozvoj. Změna 
ÚP neovlivňuje kulturní nemovité památky, respektuje historické a kulturní hodnoty území, včetně 
zachování urbanisYcké struktury sídel. 
 Celkově lze konstatovat, že vliv změny územní plánu na hmotný majetek a památky není v 
rozporu s jejich ochranou.  

Výsledky vyhodnocení kumulafvních a synergických vlivů 
 Možné sekundární vlivy byly hodnoceny v rámci vyhodnocení jednotlivých ploch na životní 
prostředí a zdraví obyvatelstva. Kumulace vlivů se prakYcky díky umístění, velikosY a využih nově 
vymezených ploch v území neprojeví. Z tohoto důvodu nejsou navrhována ani žádná opatření. 

Výsledky porovnání akfvní (změny ÚP) a nulové varianty (stávajícího platného ÚP) 
 Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín byl hodnocen v rámci stávající koncepce ÚP, proto byl vzat pro 
hodnocení stávající ÚP, podle kterého nyní probíhá rozvoj v území, jako nulová varianta. Celkově lze 
konstatovat, že posuzovanou změnou ÚP Malšín nedojde k významnější změně vlivu stávajícího ÚP na 
složky životního prostředí, nicméně celé řešení ÚP je nyní vyhodnoceno z hlediska vlivu na životní 
prostředí. 

Závěr 
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 Hodnoceny byly všechny nové plochy a byly vyhodnoceny v kontextu jejich umístění s 
ohledem na limity a omezení využih území. Pokud bude návrh Změny č. 2 ÚP Malšín respektovat 
navržená opatření bude naplňovat požadavky ochrany životního prostředí a bude pak v souladu s 
hlavními cíli strategických dokumentů na národní a regionální úrovni pro tuto oblast. U navrhovaných 
rozvojových ploch je možno předpokládat, že střety a negaYvní vlivy budou ještě řešeny, zmírněny 
nebo minimalizovány v rámci zpřesnění jejich vymezení v jednotlivých povolovacích řízení (dle návrhu 
opatření pro jednotlivé plochy), případně v rámci procesů EIA (u záměrů, které budou spadat pod 
zákon č. 100/2001 Sb). 
 Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín nebude mít, při respektování navržených opatření a podmínek 
uvedených v kapitole 8 tohoto vyhodnocení, významné negaYvní vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je tedy návrh Změny č. 2 ÚP Malšín, 
při splnění výše uvedených opatření, akceptovatelný. 
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A.13 Závěr a návrh stanoviska včetně návrhu požadavků na rozhodování ve 
vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace negafvních vlivů 
na životní prostředí  

 Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín v případě akceptování navržených opatření bude naplňovat 
požadavky ochrany životního prostředí a bude pak v souladu s hlavními cíli strategických dokumentů 
na národní a regionální úrovni pro tuto oblast. Byly idenYfikovány vlivy na krajinný ráz, půdu, přírodní 
složky a vody. Jednotlivé plochy byly vyhodnoceny v kontextu jejich umístění s ohledem na limity a 
omezení využih území. U navrhovaných rozvojových ploch je možno předpokládat, že střety a 
negaYvní vlivy budou ještě řešeny, zmírněny nebo minimalizovány v rámci zpřesnění jejich vymezení v 
jednotlivých povolovacích řízení (dle návrhu opatření pro jednotlivé plochy), případně v rámci 
procesů EIA (u záměrů, které budou spadat pod zákon č. 100/2001 Sb). 

 Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín  nebude mít, při respektování navržených opatření a podmínek 
uvedených v kapitole 8 tohoto vyhodnocení, významné negafvní vlivy na životní prostředí a 
veřejné zdraví. Z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je tedy návrh změny č. 2 
ÚP Malšín, při splnění výše uvedených opatření, akceptovatelný. 
 Pokud budou podmínky z kapitoly č. 8 zahrnuty do konečného návrhu Změny č. 2 ÚP 
Malšín navrhuji vydat příslušnému dotčenému orgánu tj. KÚ Jihočeského kraje souhlasné 
stanovisko.   

 Konkrétní podoba stanoviska není uvedena, jelikož bude Změna č. 2 ÚP Malšín ještě 
projednávána a může dojít ke změnám, které v této fázi projednávání nejsou známé (mohou být např. 
navrženy nové rozvojové plochy a připomínky a námitky mohou měnit stávající navrhované využih 
ploch.  

Požadavky na rozhodování na vymezených plochách při umisťování konkrétních záměrů: 

- B97 - umísYt pouze 1 RD s respektováním venkovského charakteru zástavby, likvidace 
odpadních vod musí být navržena tak, aby bylo minimalizováno znečištění povrchových či 
podzemních vod. 

- SV98 - povolit pouze stavby pro zemědělství s možným služebním bytem. Nepovolit možnost 
komerčního ubytování. Respektovat max. zastavitelnost plochy 30 %. 
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Kapitola B 

Vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 
  Na základě stanoviska KU JčK č.j. KUJCK16591/2022 ze dne 31.1.2022 byl vyloučen vliv 
Změny č. 2 ÚP Malšín na prvky soustavy NATURA 2000, které jsou v působnosY tohoto orgánu 
ochrany přírody, proto nebylo toto vyhodnocení zpracováno.   
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Kapitola C 
Vyhodnocení vlivů na skutečnosf zjištěné v územně analyfckých 
podkladech 

C.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb, posílení slabých stránek řešeného území a 
využití silných stránek a příležitostí území  

 Vyhodnocení je vztaženo k provedené SWOT analýze v Územně analyYckých podkladech pro 
ORP Český Krumlov (V. úplná aktualizace 2020). Vyhodnocení bylo provedeno podle jednotlivých 
pilířů udržitelného rozvoje s vyznačením symbolů, přičemž: 

   (+) znamená poziYvní vliv,  
   (-) znamená negaYvní vliv,  
  (0) znamená neutrální vliv nebo není ÚP řešeno,  

na eliminaci nebo snížení hrozeb, posílení slabých stránek řešeného území a využih silných stránek a 
příležitosh řešeného území.  
 Správní území obce Malšín je ve 5. aktualizaci ÚAP ORP Český Krumlov 2020 hodnoceno 
kladně ve všech 3 pilířích udržitelného rozvoje, tedy v pilíři soudržnosY společenstva obyvatel 
(sociální), v hospodářském pilíři a v pilíři životního prostředí.  

1. Environmentální pilíř - územní podmínky pro příznivé životní prostředí 

SWOT analýza (údaje pro správní území obce Malšín) zahrnuje výroky z temaYckého rozboru 
horninového prostředí a geologie, vodního režimu, hygieny životního prostředí, ochrany přírody a 
krajiny, zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Pozifva Vyhodnocení

památný strom v Běleni 0

Evropsky významná lokalita 0

vysoký podíl ekologicky stabilních ploch -

přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a 
nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem +/-

na území zplanělý sad původních odrůd (náleží církvi) 0

geologicky stabilní území 0

nevyskytují se sesuvná území 0

dostatek malých vodních toků 0

vodní zdroje (2 vrty pro obec) 0

absence zranitelných oblash 0

celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 0

bez překročení limitu přízemního ozonu 0

kvalitní ovzduší 0
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 Celkově lze konstatovat, že změna ÚP Malšín bude mít spíše mírně negafvní vliv na 
environmentální pilíř, který je v řešeném území obce hodnocen nyní jako dobrý. NegaYvně se projeví 
hlavně ve vztahu k záborům ZPF, krajině a k přírodním biotopům. S ohledem na navržená řešení 
jednotlivých ploch je toto, v případě zapracování navržených opatření z hodnocení SEA, možné 
akceptovat. Vliv změny ÚP nebude mít za následek významné zhoršení hodnocení tohoto pilíře 
udržitelnosY, stále bude jeho stav dobrý.  

2. Sociální pilíř - územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel   

SWOT analýza (údaje pro správní území obce Malšín) zahrnuje výroky z temaYckého rozboru 
sociodemografické podmínky, rekreace, cestovní ruch a bydlení. 

na území obce je hřbitov 0

vysoký podíl lesa 0

přírůstek lesních ploch za posledních 5 let 0

vyvážený podíl lesů a zemědělské půdy 0

podpora orientace zemědělství na tvorbu a údržbu krajiny 0

podpora lesního hospodářství 0

bez významného ohrožení vodní erozí 0

Negafva Vyhodnocení

nízký podíl ploch ochrany přírody 0

územní hrozba povodně na Vltavě pod vodním dílem Lipno 0

území bez přirozené akumulace vod (CHOPAV) 0

nízký podíl vodních ploch 0

obec nemá ČOV 0

nízký podíl bonitně cenných půd 0

půdní a klimaYcké podmínky pro zemědělství nejsou opYmální 0

nízké zornění půdy 0

vymezená akYvní zóna záplavového území 0

Pozifva Vyhodnocení

kladné saldo migrace za posledních 6 let 0

kvalitní obytné území 0

slabě rostoucí počet obyvatel 0

omladit obec 0

na území jsou opuštěné statky, které by se dalo využít k bydlení 0

nový územní plán 0
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 Celkově lze konstatovat, že změna ÚP Malšín bude mít mírně pozifvní vliv na sociální pilíř 
udržitelného rozvoje území, který je již v současnosY hodnocen kladně. Změna ÚP umožňuje další 
rozvoj bydlení pro stabilizaci obyvatelstva úměrný poloze správního území. 

3. Ekonomický pilíř - územní podmínky pro hospodářský rozvoj 

SWOT analýza (údaje pro správní území obce Malšín) zahrnuje výroky z temaYckého rozboru 
podmínky veřejná technická a veřejná dopravní infrastruktura a hospodářského podmínky. 

vysoká intenzita výstavby 0

vysoký přírodní rekreační potenciál 0

výborné podmínky pro turisYku, cykloturisYku, hipoturisYku a vodní turisYku 0

dobré základní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu 0

podpora rozvoje cestovního ruchu 0

Negafva

nulový přirozený přírůstek obyvatel 0

nejsou obecní byty 0

obec nemá MŠ ani ZŠ (není zapotřebí) 0

průměrný věk v obci je 43,7 let 0

nedostatek rozvojových ploch +

vysoký podíl obyvatel v poprodukYvním věku 0

zhoršená dostupnost centra denních služeb a denního stacionáře 0

nedostatečná orientace na potenciálního zákazníka 0

schází sportoviště 0

stagnace nabídky turisYckých akYvit 0

nedostatečná propagace regionu 0

nízká hustota turisYckých tras a cyklotras 0

Pozifva Vyhodnocení

vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný nebo soukromý vodovod 0

vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci 0

rekonstruované silnice 0

silný potenciál území převážně pro cestovní ruch 0

zemědělství orientované převážně na živočišnou výrobu (tradiční chov volně, tradiční 
druhy zvířat) +

dlouhodobě klesající nezaměstnanost 0

nízký podíl dlouhodobě nezaměstnaných 0

Negafva Vyhodnocení
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 Celkově lze konstatovat, že změna ÚP Malšín bude mít mírně pozifvní vliv na hospodářský 
pilíř udržitelného rozvoje území, který je již v současnosY hodnocen kladně, a to především rozvojem 
ploch smíšené výrobního umožňující rozvoj zemědělství v přírodně cenném území.  

C.II. Vliv na problémy dle ÚAP  

 Vyhodnocení vlivu řešení územního plánu na eliminaci problémů k řešení je vztaženo na 
idenYfikované problémy v územně analyYckých podkladech (ÚAP) - zpracované úřadem územního 
plánování Český Krumlov v rámci V. aktualizace 2020 (k 31.12 2020). 

 Celkově lze konstatovat, že návrh změny ÚP řeší pouze některé idenYfikované závady, které se 
vyskytují v řešeném území.  

absence napojení na železnici 0

špatné značení cyklostezek 0

malý počet turisYckých stezek v území 0

absence chodníků 0

absence plynovodu 0

omezování hromadné autobusové dopravy 0

malá nabídka pracovních příležitosh 0

nedostatek invesYčních zdrojů a základního kapitálu 0

velmi vysoká míra nezaměstnanosY 0

nedostatek rozvojových ploch 0

převažuje vyjížďka za prací nad dojížďkou do obce 0

snižování ekonomické síly obyvatel 0

ZÁVADY VYHODNOCENÍ

PD.10 Absence (potřeba)c chodníku Změna ÚP toto neřeší.

PH.2 Existence černých skládek - Bělenská lípa Změna ÚP toto neřeší.

PU.12
NegaYvní vlivy telekomunikačních zařízení (stožáry) , větrných a 
fotovoltaických elektráren na krajinný ráz, O2 nefunkční 
venkovní vedení - nesmí být odstraněno (rezerva)

Změna ÚP toto neřeší.

PU.14 Nedostatek volných pozemků pro stavbu rodinných domů. Změna ÚP umožní výstavbu 1 RD.

PU.16 Nesoulad v ÚPD - nenavazující ÚSES Změna ÚP toto neřeší.

PT.3 Absence ČOV Změna ÚP toto neřeší.
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Kapitola D 
Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosf ovlivněné 
navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analyfckých 
podkladech, například skutečnosf zjištěné v doplňujících 
průzkumech a rozborech 

D.I Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti přírodních a krajinných hodnot 

 Přírodní hodnoty obce Malšín tvoří základní charakterisYku území, která se mj. projevuje i v 
rekreačním využih území. Kromě chráněných území dle zvláštních předpisů (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); 

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

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

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

 Navrženým 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 činnosY a nezbytné stavby (např. technické a 
dopravní infrastruktury), které nenaruší celkový ráz krajiny a původní zástavby a neohrozí přírodu. 
Podmíněně lze připusYt výstavbu rozhleden, pokud nedojde k narušení přírodních dominant anebo k 
významnému zásahu do porostů. Oplocení v nezastavěném území je možné realizovat pouze formou 
oplocení pastvin a obor (elektrické ohradníky, dřevěné ohrady, oplocenky). Důležité je chránit 
význačné solitéry stromy, skupiny stromů, stromořadí v urbanizovaném i neurbanizovaném území, u 
památných stromů pak sledovat zdravotní stav a vykonávat pouze asanační řezy. Výsadbou izolační 
zeleně lze potlačit působení rušivých dominant v obrazu obce, především pak výrobních a 
zemědělských areálů.  

Přírodní hodnoty v území jsou návrhem  změny ÚP Malšín chráněny - za podmínky převzea 
navržených opatření.  

D.II. Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti architektonicko-urbanistické a historicko-
kulturní 

 Základním principem urbanisVcké koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající 
i nové zástavby, je zachování relaVvní celistvosV a kompaktnosV 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 čásV sídla okolo návsi. Zvláštní dŧraz je nutné klást zejména v blízkosV 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 urbanisVckou 
strukturu, historicky cenné objekty, dominanty, kulturní památky. 
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Navržená koncepce navazuje na způsoby využih, které jsou v území již zastoupeny: bydlení a 
smíšená výrobní. V rámci urbanisYcké koncepce jsou vymezeny plochy s určením jejich hlavního, 
přípustného, případně podmíněně přípustné využih, nepřípustného využih a podmínek prostorového 
uspořádání.  
 Kritériem je ochrana přírodních, kulturních a architektonických hodnot, ochrana 
zemědělského půdního fondu s nejvyšším stupněm ochrany..  
Podmínky ochrany: je třeba zachovat a chránit kulturní dědictví, které je součásG kulturního života 
lidské společnosV. Veškeré děje, činnosV a zařízení musí respektovat kvalitu urbanisVckého, 
architektonického a přírodního prostředí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat např. realizací 
nových objektů drobné architektury, kvalitní úpravou veřejných prostranství a zvýšenou péčí 
o ztvárnění novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty - přírodní i kulturní. 

Kulturní, urbanisfcké a architektonické hodnoty v území jsou změnou ÚP Malšín chráněny. 

D.III Vliv na hodnoty a skutečnosti z oblasti civilizačních hodnot, hmotných statků a 
rekreačního potenciálu 

 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 
oblasY bydlení, ale i pracovních příležitosh. Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení 
civilizačních hodnot v důsledku 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 řadů v rámci nové zástavby a k doposud 
nenapojeným objektům, rozvody teplovodů, rozvíjení cyklotras a cyklostezek. Nové řešení nemá 
negaYvní dopad na přírodní a kulturní hodnoty v území.  

Civilizační hodnoty a hmotné statky v území jsou změnou ÚP alšín chráněny. 
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Kapitola E 
Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu 
k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území obsažených v polifce územního rozvoje nebo v 
zásadách územního rozvoje. 

E.I. Naplnění priorit Politiky územního rozvoje ČR 2008 (včetně 5 aktualizací, poslední 
schválena 12.7.2021)) 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje byly v rámci poliYky územního rozvoje ČR 2008 ve 
znění 5 aktualizací (č. 1 z roku 2015, č. 2 a č. 3 z roku 2019, č.5 z roku 2020 a č.4 z roku 2021 ) 
stanoveny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Tyto priority 
jsou vyhodnoceny v následující tabulce, přičemž pro hodnocení je provedeno pomocí následující 
stupnice: 

   (+) znamená poziYvní přínos, 
   (-) znamená negaYvní vliv,  
  (0) znamená neutrální vliv (tzn. není v ÚP řešeno) 
 (?) není možno určit 

PRIORITY VYHODNOCENÍ 

Priorita dle odst. 14 PÚR: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanisYckého, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanisYcké struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem idenYty území, jeho historie a 
tradice.Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 
lidských zásahů.

Priorita je naplněna stanovenou 
koncepcí rozvoje území obce. Návrhem 
změny ÚP jsou respektovány hodnoty 
území včetně jejich ochrany.   
Dostatečnou podporou všech tří pilířů 
udržitelného rozvoje je umožněn rozvoj 
území, který řeší problémy vymezené v 
řešeném území. Územním plánem jsou 
navrženy rozvojové plochy s ohledem na 
c h a r a k t e r i s Y c k ý v ý r a z i d e n Y t y 
urbanisYcké struktury sídel, struktury 
osídlení a krajiny a zároveň s ohledem na 
navrženou koncepci rozvoje sídel.

(+)

Priorita dle odst. 14a PÚR: Při plánování rozvoje venkovských území 
a oblash dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny.

Změna ÚP umožňuje rozvoj zemědělské 
výroby, ale také zábory zemědělské půd. (+/-)

Priorita dle odst. 15 PÚR: Předcházet při změnách nebo vytváření 
urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negaYvními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž 
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a 
navrhovat při územně plánovací činnosY řešení, vhodná pro prevenci 
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Změna ÚP přímo neřeší.

0
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Priorita dle odst. 16 PÚR: Při stanovování způsobu využih území 
v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení 
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.  
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s 
obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a 
v souladu s určením a charakterem oblash, os, ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR.

Změna ÚP Malšín svým řešením 
nezhoršuje stav území,  respektuje jeho 
skutečný stav, strukturu osídlení a krajiny 
a svým návrhem přispívá k možnosY 
zachování a obnově hodnot území. 
Vychází ze stávajícího opYmálního 
rozložení všech funkčních složek v území. 
Řešení změny ÚP nezhoršuje stávající 
řešení rozvojových potřeb obce, 
zachováním kulturních, přírodních i 
civilizačních hodnot.

(+)

Priorita dle odst. 16a PÚR: Při územně plánovací činnosY vycházet z 
principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objekYvní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

V rámci změny ÚP jsou vymezeny plochy 
zajišťující udržitelný rozvoj obce při 
respektování požadavků vyplývajících ze 
strategických dokumentů rozvoje kraje a 
regionu.

(+)

Priorita dle odst. 17 PÚR: Vytvářet v území podmínky k odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 
pro vytváření pracovních příležitosh, zejména v regionech 
strukturálně posYžených a hospodářsky slabých a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích.

Změna ÚP toto přímo neřeší.

0

Priorita dle odst. 18 PÚR: Podporovat polycentrický rozvoj sídelní 
struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost.

V oblasY není dobrá dopravní obslužnost 
s napojením na okolní obce, změna ÚP 
toto neřeší.

0

Priorita dle odst. 19 PÚR: Vytvářet předpoklady pro polyfunkční 
využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 
zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a 
zajisYt ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní 
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. 
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na 
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negaYvní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Změna ÚP nenavrhuje přestavby, jedna 
rozvojová plocha navazuje na zastavěné 
území a využívá stávající technickou 
infrastrukturu. Plocha pro zemědělství je 
u m í stě n a n a s ta r ýc h zá k l a d e c h 
předválečného osídlení. (+/-)
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Priorita dle odst. 20 PÚR: Rozvojové záměry, které mohou významně 
ovlivnit charakter krajiny umisťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosY, pokud je to možné a 
odůvodněné respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 
rozmanitosY a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasY 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu.  
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování 
územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosY venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosY vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakterisYky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využih přírodních zdrojů. 

Priorita předpokládá vytváření územních 
podmínek k zajištění ekologických funkcí 
krajiny jako je její přirozená retenční 
s c h o p n o s t , z a j i š t ě n í m i g r a č n í 
prostupnosY, produkční schopnosY, 
regulační funkce apod. Priorita je ve 
z m ě n ě Ú P u p l a t n ě n a z e j m é n a 
vymezením nové zastavitelné plochy pro 
zemědělství, která bude sloužit k 
obhospodařování krajiny v pohraničí. 
Jsou respektována zvláště chráněná 
území i území soustavy NATURA 2000, a 
také ÚSES a VKP. Dochází k záborům 
některých přírodních biotopů. 

(+/-)

Priorita dle odst. 20a PÚR: Vytvářet územní podmínky pro zajištění 
migrační propustnosY krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosY omezovat nežádoucí srůstání sídel s 
ohledem na zajištění přístupnosY a prostupnosY krajiny.

Návrh změny ÚP nemění významně 
stávající strukturu sídel a jej ich 
historickou půdorysnou osnovu. Nemění 
podmínky pro migrační propustnost 
krajiny pro volně žijící živočichy ve 
vymezených prvcích ÚSES.

0

Priorita dle odst. 21 PÚR: Vymezit a chránit ve spolupráci s 
dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 
oblastech, na jejichž území je krajiny negaYvně poznamenána lidskou 
činnosh, s využihm její přirozené obnovy, cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále 
pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosY krajiny. 

Návrh změny ÚP stanovuje přiměřeně 
navrženým plochám zástavby také 
plochy zeleně.

0

Priorita dle odst. 22 PÚR: Vytvářet podmínky pro rozvoj a využih 
předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturisYka, agroturisYka, poznávací turisYka), při zachování a 
rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atrakYvních z 
hlediska cestovního ruchu, turisYckými cestami, které umožňují 
celoroční využih pro různé formy turisYky (např. pěší, cyklo, lyžařská, 
hipo).

Návrh změny ÚP toto neřeší.

0

Priorita dle odst. 23 PÚR: Podle místních podmínek vytvářet 
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost 
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny, je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 
Zmírňovat vystavení městských oblash nepříznivým účinkům tranzitní 
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblash nebo zajisYt ochranu jinými vhodnými opatřeními 
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro 
nové úseky dálnic, silnic I.třídy a železnic, a hmto způsobem 
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 
možnému nežádoucímu působení negaYvních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosY budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Změna ÚP respektuje stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu a nemění ji.

0
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Priorita dle odst. 24 PÚR: Vytvářet podmínky pro zlepšování 
dostupnosY území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 
ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblash a 
rozvojových os. MožnosY nové výstavby je třeba dostatečnou 
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro 
zvyšování bezpečnosY a plynulosY dopravy, ochrany a bezpečnosY 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s 
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně 
šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklisYckou).

Změna ÚP dopravní řešení nemění.

0

Priorita dle odst. 24a PÚR: Na územích, kde dochází dlouhodobě k 
překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů 
pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v 
území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negaYvních vlivů 
koncentrované výrobní činnosY na bydlení. Vymezovat plochy pro 
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Nová plocha obytné výstavby není 
navržena v blízkosY silnic vyšších tříd. 
Změna ÚP nenavrhuje p lochy s 
potenciálem zhoršení imisních limitů a 
akusYcké situace.

(+)

Priorita dle odst. 25 PÚR: Vytvářet podmínky pro prevenYvní 
ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajisYt územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternaYvy k umělé akumulaci vod.  
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody 
a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Změna ÚP nenavrhuje plochy v 
záplavovém území ani v rizikovém území.

0

Priorita dle odst. 26 PÚR: Vymezovat zastavitelné plochy v 
záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou 
mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Změna ÚP nenavrhuje plochy v 
záplavovém území. 

0

Priorita dle odst. 27 PÚR: Vytvářet podmínky pro koordinované 
umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a hm 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet 
rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosY obcí (měst), 
které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 
specifickými geografickými podmínkami.  
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionální 
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v 
území dopad a kteří mohou posilovat atrakYvitu území invesYcemi ve 
prospěch územního rozvoje.  
Při územně plánovací činnosY stanovovat podmínky pro vytvoření 
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké 
dopravy, včetně síh regionálních leYšť, efekYvní dopravní sítě pro 
spojení městských oblash s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Změna ÚP neřeší dopravní a technickou 
infrastrukturu nad rámec potřeby 
zajištění pro jednotlivé rozvojové plochy. 
Nemění stávající koncepci dopravní a 
technické infrastruktury. 

0
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Priorita dle odst. 28 PÚR: Pro zajištění kvality života obyvatel 
zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech včetně nároků na 
veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských 
prostorů a veřejné infrastruktury. Návrh a ochranu kvalitních 
městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejnosh. 

Změna ÚP je v souladu s požadavky obce 
a vytváří dobré podmínky pro kvalitní 
život trvale žijících obyvatel.

(+)

Priorita dle odst. 29 PÚR: Zvláštní pozornost věnovat návaznosY 
různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efekYvní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosY mobility 
a dosažitelnosY v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklisYckých cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Návrh změny ÚP toto neřeší.

0

Priorita dle odst. 30 PÚR: Úroveň technické infrastruktury, zejména 
dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosY i v 
budoucnosY 

Změna ÚP nemá velký rozsah, neřeší 
technickou infrastrukturu s výjimkou 
nově navržených ploch, které není 
možné napojit na stávající technickou 
infrastrukturu.

0

Priorita dle odst. 31 PÚR: Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efekYvní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace jejich negaYvních vlivů a rizik při respektování 
přednosY zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Návrh změny ÚP toto neřeší, umožňuje 
využívání obnovitelných zdrojů energie.

0

Priorita dle odst. 32 PÚR: Při stanovování urbanisYcké koncepce 
posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé 
prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch 
přestavby.

Návrh změny ÚP toto neřeší, nevyskytují 
se zde znevýhodněné čásY. 

0
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E.II. Naplnění priorit dle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 

Dále je vyhodnoceno plnění priorit daných ZÚR Jihočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 - 4. Tyto 
priority jsou vyhodnoceny v následující tabulce, přičemž hodnocení je provedeno pomocí následující 
stupnice a se slovním komentářem: 

   (+) znamená poziYvní přínos, 
   (-) znamená negaYvní vliv,  
  (0) znamená neutrální vliv nebo není ÚP řešeno 
 (?) není možno určit 

PRIORITY (1,2): PRIORITY ÚVODNÍ A NADŘAZENÉ 

Priority (3): priority pro zajištění příznivého životního prostředí: 

DÍLČÍ PRIORITY DLE AKTUALIZACE ZÚR JČK VYHODNOCENÍ 

Priorita (1) 
Dosažení územně vyváženého a dynamického rozvoje území 
Jihočeského kraje, který povede ke zvyšování celkové 
konkurenceschopnosY a inovaYvnosY, zlepšování kvality života a k 
efekYvnímu a udržitelnému využívání disponibilních zdrojů při 
zohlednění veškerých hodnot území. 

Návrh změny ÚP Malšín řeší rozvoj obce v 
souladu podmínkami trvale udržitelného 
rozvoje. Umožňuje rozvoj akYvit, které 
povedou k rozvoji podnikatelského 
prostředí řešeného území. 

(+)

Priorita (2) 
Reaguje na polohu Jihočeského kraje v rámci ČR, na návaznosY na 
území sousedních států Německa a Rakouska, zohledňuje 
schválenou PoliYku územního rozvoje ČR 2008 a respektuje princip 
udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů - příznivého životního 
prostředí, zdravého hospodářského rozvoje a sociální soudržnosY 
obyvatel. 

Návrh změny ÚP Malšín respektuje zásady 
pro rozhodování v území, naplňuje úkoly 
pro územní plánování dotčených tak, jak je 
stanovuje PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 5 
a respektuje princip udržitelného rozvoje 
ve všech jeho pilířů - příznivého životního 
prostředí, zdravého hospodářského rozvoje 
a sociální soudržnosY obyvatel. 

 (+)

Dílčí priority dle aktualizace ZÚR JčK Vyhodnocení 

Priorita (3)a: 

Vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteYcky 
vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, tzn. respektovat 
stanovené cílové charakterisYky krajiny a stanovené zásady pro 
činnost v území pro jednotlivé typy krajiny a dále vytvářet 
podmínky k ochraně a zajištění funkčnosY územního systému 
ekologické stability (dále též jen “ÚSES”)

Návrh změny ÚP nemění významněji stávající 
kraj inu, i když umisťuje stavbu pro 
zemědělství do volné krajiny, jedná se o 
obnovu zástavby předválečného pohraničí.  
Jsou navržena opatření k minimalizaci vlivů 
n a k ra j i n ný rá z . Re s p e kt u j e c í l ové 
charakterisYky lesopolní krajiny s funkčním 
ÚSES. 

(+/-)

Priorita (3)b:  
Minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu a negaYvní 
zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též jen 
“PUPFL”), tzn. zajisYt ochranu před neopodstatněnými zábory 
kvalitní zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty území pro 
zemědělské a lesní hospodaření,

Nové rozvojové plochy jsou navrženy na 
podprůměrných zemědělských půdách. 
Celkově je zábor ZPF nízký v porovnání s 
rozlohou řešeného území. Zábor PUPFL 
navržen není.  

(-)
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PRIORITY (4) PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE KRAJE: 

Priorita (3)c: 
ZajisYt ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu 
kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického 
krajinného rázu pro Jižní Čechy, tzn. minimalizovat necitlivé 
zásahy do krajiny, minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny 
minimalizovat fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy, 
činnosY a akYvity, které povedou k obnově a zkvalitnění 
krajinných hodnot v území, 

Změna ÚP navrhuje i rozvojovou plochu s 
potenciálem ovlivnění krajinného rázu místa, 
což je dáno cennosh a nenarušenosh 
přírodního prostředí řešeného území. Jedná 
se o obnovu zástavby n a starých základech 
staveb a je určena k obhospodařování okolní 
krajiny. 

(-)

Priorita (3)d: 
Vytvářet podmínky pro ochranu území před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami (např. povodně, záplav, eroze půdy, 
selhání technologického systému), tzn. řešit opatření vedoucí k 
jejich zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod, a to se zřetelem na možné ovlivnění širšího 
území, zejména preferovat pasivní proYpovodňová opatření 
spočívající ve zvyšování retenční schopnosY krajiny při ochraně 
před povodněmi a záplavami,

Návrh změny ÚP stávající situaci v řešeném 
území významněji nezhoršuje.

0

Priorita (3)e: 
Vytvářet podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů, 
chráněných oblash přirozené akumulace vod (dále též jen 
“CHOPAV”), území chráněných pro akumulaci povrchových vod, 
povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů na území 
kraje a vodních zdrojů pro stávající i budoucí potřeby kraje, tzn. 
podporovat a vytvářet opatření v území, která povedou ke 
zvýšení retenčních schopnosh území,

Řešené území není součásh CHOPAV. Žádná z 
rozvojových ploch není v ochranných 
pásmech vodních zdrojů.

0

Priorita (3)f: 
Podporovat a vytvářet taková řešení, která povedou k ochraně 
ovzduší, půd a vod v území a k minimalizaci jejich znečištění.

Změna ÚP neobsahuje plochy, které by mohly 
významněji ovlivnit kvalitu ovzduší, půd a 
vod.

0

Priorita (3)g: 
Podporovat řešení zohledňující ochranu přírodně a krajinářsky 
cenných území. 

Změna ÚP zohledňuje umístění přírodně 
cenném území. 0

Dílčí priority dle aktualizace ZÚR JčK Vyhodnocení 

Priorita (4)a: 
Situovat rozvojové záměry, včetně záměrů vědeckovýzkumného 
a inovačního charakteru, zejména v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách vymezených v souladu s PoliYkou územního 
rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách 
nadmístního významu vymezených v této dokumentaci, 

Řešené území není součásh rozvojové oblasY 
nebo osy. 

0

Priorita (4)b: 
Upřednostnit využih transformačních území oproY rozvoji v 
dosud nezastavěném území, tzn. přednostně využívat plochy a 
objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem 
podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby za účelem využih 
brownfields,

Změna ÚP navrhuje plochy v návaznosY na 
zastavěné území, ale i plochu bez návaznosY, 
která je umístěná na starých základech 
staveb ve volné krajině a bude sloužit k 
zemědělství.

(+/-)
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PRIORITY (5) PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI OBYVATEL: 

Priorita (4)c: 
Zabezpečit rozvoj cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, 
tzn. vytvořit podmínky a prostor pro udržitelný rozvoj a 
zvyšování kvality akYvit cestovního ruchu v oblasY turisYky, 
lázeňství, sportovních akYvit a rekreace včetně vytvoření 
podmínek pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v 
krajině a mimo produkční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky 
rekreačně atrakYvních oblastech s cíli umožnit intenzivnější 
rekreační a turisYcké využívání území a zlepšení prostupnosY 
krajiny i v přeshraničním turisYckém styku, 

Změna ÚP neřeší rekreační využívání 
řešeného území.

0

Priorita (4)d: 
Vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských 
oblash, tzn. vytvořit podmínky a prostor pro zachování a rozvoj 
zemědělství, lesního a vodního hospodářství a stejně tak akYvit, 
které s nimi souvisejí, 

Návrh změny ÚP navrhuje rozvojové plochy s 
potenciálem pro stabilizaci obyvatelstva. 

(+)

Priorita (4)e: 
Vytvářet podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a 
technického vybavení, tzn. na území kraje zajisYt nezbytný rozvoj 
nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejného technického 
vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a 
pro stabilizaci hospodářských činnosh na území kraje. 

Změna ÚP toto neřeší.

0

Dílčí priority dle aktualizace ZÚR JčK Vyhodnocení 

Priorita (5)a: 
vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a 
posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje; tzn. 
nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality 
života obyvatel a obytného prostředí je potřeba eliminovat formou 
rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, prosazením příznivého 
urbanisYckého rozvoje a posílením vzájemné sociální, hospodářské a 
dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi 
a umožnit i rozvoj oblash, kde dnes převládají zájmy ochrany přírody 
nad civilizačními hodnotami, v nichž je nutno zároveň zohlednit 
přírodní hodnoty daného území, 

Změna ÚP toto neřeší, navrhuje jen 
malé plochy doplňující stávající 
zástavbu. 

0

Priorita (5)b: 
Vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území, tzn. 
vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosY 
a zajištění sociální soudržnosY obyvatel, především posílením nabídky 
vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované předpoklady 
jednotlivých oblash kraje a jednotlivých obcí,

Změna ÚP vhodně navrhuje rozvojovou 
plochy s potenciálem pro stabilizaci 
obyvatelstva a s ohledem na ochranu 
cenného přírodního prostředí. 

(+)

Priorita (5)c: 
Při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy 
využívání volné krajiny, tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném 
území a nevyužité a opuštěné areály, předcházet negaYvním vlivům 
suburbanizace

Změna ÚP toto respektuje, navrhuje 
jednu plochu mimo návaznost na 
zastavěné území, ale jedná se o využih 
starých základů staveb, tedy obnovu 
původní podoby krajiny.

(+/-)
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Priorita (5)d: 
Vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tzn. 
respektovat stávající historicky utvářené sídelní struktury, ochranu 
tradičního obrazu městských i vesnických sídel v krajině, včetně 
zajištění ochrany jednotlivých kulturních památek a krajinných a 
stavebních dominant, u městských a vesnických památkových rezervací 
a zón a krajinných památkových zón dát na zachování a citlivé doplnění 
originality původního architektonického výrazu a urbanisYckého a 
prostorového uspořádání, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanisYcké struktury a architektonické a přírodní hodnoty 
nevhodnou zástavbou, u rázovitých obcí a sídel dbát na zachování 
originality původního architektonického výrazu a prostorového 
uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví, 

Změna ÚP respektuje stávajícím ÚP 
vymezené kulturní a přírodní hodnoty, 
které jsou zároveň limity pro rozvoj, 
které zaručují zachování a respekt 
územního rozvoje vůči stávajícím 
hodnotám území.

(+)

Priorita (5)e: 
Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných 
ekologických problémů, tzn. vhodně stanovenými koncepcemi v 
územních plánech je potřeba zamezit nepříznivým dopadům lidských 
činnosh na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat 
devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území, 

V řešeném území se nenachází staré 
e ko l o g i c ké z á t ě že , z m ě n a Ú P 
nenavrhuje využih brownfields. 0

Priorita (5)f: 
Při činnosY v území vytvářet podmínky pro zajištění odpovídající 
ochrany veřejného zdraví, 

Změna ÚP nemá potenciál ke zhoršení 
prostředí s ohledem na veřejné zdraví. 0
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Kapitola F  
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnua 

F.I Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 
a jejich soulad 

 Předmětem hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je návrh Změny č. 2 Územního plánu 
obce Malšín. Vyhodnocení dílčích vlivů tohoto návrhu územního plánu na zlepšování územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území je ve vztahu k ÚAP ORP Český Krumlov, ke krajským a státním prioritám územního 
plánování znázorněno v následujícím celkovém tabulkovém vyhodnocení, přičemž hodnocení je 
provedeno pomocí následující stupnice: 

 (+) znamená celkový poziYvní přínos, 
   (-) znamená negaYvní vliv,  
  (0) znamená neutrální vliv nebo není v ÚP řešeno 
 (?) není možno určit 

SWOT analýza ÚAP ORP Český Krumlov

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ (-)

EKONOMICKÝ PILÍŘ (+)

SOCIÁLNÍ PILÍŘ (+)

ZÁMĚRY V ÚZEMÍ 0

ZÁVADY, PROBLÉMY, RIZIKA A OHROŽENÍ ÚZEMÍ (+)

PRIORITY NA STÁTNÍ ÚROVNI

Naplnění priorit Polidky územního rozvoje ČR 2008 (+/-)

KRAJSKÉ PRIORITY

ZÁKLADNÍ PRIORITY 1 (+)

2 (+)

PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  (3) 3a (+/-)

3b (-)

3c (-)

3d 0

3e 0

3f 0

3g 0
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 Z hlediska celkového vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 Územního plánu Malšín na 
zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území lze konstatovat, že koncepce návrhu s ohledem na její rozsah  
má jen mírně poziYvní vliv na hospodářský rozvoj a na soudržnost společenství obyvatel území obce, 
především v oblasY podpory zemědělské výroby a stabilizace obyvatelstva. Hospodářský i sociální pilíř 
jsou v současnosY hodnoceny jako dobré. 
 Na zajištění příznivého životního prostředí je vliv ÚP mírně negaYvní (zástavba ve volné 
krajině, zábor zemědělských půd, zábor přírodních biotopů). Tento pilíř je nyní v řešeném území 
hodnocen kladně. Z hlediska zlepšování podmínek pro příznivé přírodní prostředí navrhuje změna ÚP 
zábor podprůměrných zemědělských půd, což je z hlediska ochrany přírodních zdrojů negaYvní, ale 
jedná s o rozlohou malý zábor, který není pro zemědělství významný. Z hlediska krajinného rázu dojde 
díky uplatnění změny ÚP ke mírně změně krajiny, jedná se o umístění stavby pro zemědělství 
(smíšená výrobní zástavba pro zemědělskou činnost) ve volné krajině, ale na starých základech staveb, 
které zde byly před II. světovou válkou a také byly používány k obhospodařování krajiny.  Jedná se sice 
o mírný rozpor s cílovými charakterisYkami vymezeného typu krajiny, ale s ohledem na to, že se jedná 
zároveň o umožnění obhospodařování krajiny v pohraničí, je to akceptovatelné. Byla navržena 
opatření k minimalizaci vlivů na krajinný ráz. Zábor některých přírodních biotopů lze akceptovat s 
ohledem na nízké ovlivnění biodiverzity území (jedná se o přírodní biotopy, které se v území  vyskytují 
na vícero lokalitách). Celkově ale lze vyhodnoYt vliv na zajištění příznivého životního prostředí jako 
mírně negaYvní. NegaYvní ovlivnění pilíře životního prostředí uplatněním ÚP nebude mít za následek 
celkové významnější zhoršení hodnocení tohoto pilíře v území. 
 Změna ÚP Malšín navrhuje opatření k vyloučení, omezení negaYvních vlivů, hm nedojde k 
významnému zhoršení vyváženosY uvedených 3 pilířů udržitelného rozvoje. 

PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE (4) 4a 0

4b (+/-)

4c 0

4d (+)

4e 0

PRIORITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (5) 5a 0

5b (+)

5c (+/-)

5d (+)

5e 0

5f 0
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F.II. Shrnutí výsledků hodnocení SEA (část A vyhodnocení vlivů územního plánu na 
zákon č. 100/2001 Sb). 

Předmětem a hlavním obsahem hodnocení návrhu  Změny č. 2 ÚP Malšín je zejména: 
• posouzení míry souladu/rozporu se zpracovanými celostátními a krajskými koncepčními 

dokumenty z oblasY životního prostředí,  
• vyhodnocení návrhu vymezení jednotlivých rozvojových ploch z hlediska vlivů na životní 

prostředí, 
• idenYfikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných ploch se složkami životního prostředí, 

včetně návrhu opatření k omezení negaYvních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 
případně zvýšení účinků poziYvních vlivů. 

Hodnocení vztahu cílů  k základním strategickým a koncepčním dokumentů na národní a regionální 
úrovni v oblasf ŽP 
 K hodnocení byly použity tyto hlavní strategické dokumenty na národní a regionální úrovni: 
• Státní poliYka životního prostředí ČR 2030 a výhledem 2050 (schváleno 11.1.2021) 
• Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030 
• Strategie ochrany biologické rozmanitosY ČR 2016 - 2025  
• Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2016 - 2025 
• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách  ČR (2021-2030) 
• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
• Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (včetně 8 aktualizací) 
• Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027 
• Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje 
• Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2020+ 
 Z hodnocení vyplývá, že Změna č. 2 ÚP Malšín není s těmito strategickými dokumenty v 
oblasY životního prostředí v rozporu a může ovlivnit některé jimi stanovené cíle jen v omezené míře.  
Stav složek životního prostředí 
Kvalita ovzduší 
 V řešeném území je dobrá imisní situace bez překračování imisních limitů. Řešené území není 
plynofikováno.  
Podzemní a povrchové vody 
 Území je začleněno do hydrologického rajonu č. 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 
Úhlavy. Řešené území patří do povodí Labe, oblast povodí Vltava po Lužnici a dále pak do povodí 
Vltava po Malši. Hlavním vodním tokem je na řešeném území Vltava. Pro vodní tok Vltava je 
stanoveno záplavové území, včetně akYvní zóny. Ostatní toky záplavové území vyhlášeno nemají. V 
řešeném území se nachází menší počet bezejmenných malých vodních nádrží.  
 Zásobování pitnou vodou sídel Malšín a Ostrov je vyhovující. V sídle Malšín navrhuje stávající 
ÚP dostavbu stávající kanalizační sítě tak, aby byly odkanalizovány veškeré stávající i stávajícím ÚP 
navrhované objekty. V dalších částech správního území je zásobování pitnou vodou a likvidace 
odpadních vod řešena individuálně. 
 Na území obce Malšín se nenachází území chráněná pro akumulaci vod (CHOPAV). Ve 
správním území je stanoveno jedno ochranné pásmo I. a II. stupně odběrů povrchových i podzemních 
vod - vodárenského (podzemního) zdroje Malšín studna, který zásobuje pitnou vodou obci Malšín a 
osady Ostrov. Vodní zdroj tvoří dvě vrtané studny.  
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 Katastrální území Běleň, Horní Dlouhá, Horní Okolí, Ostrov na Šumavě a Šafléřov v obci Malšín 
jsou zařazena mezi zranitelné oblasY. K.ú. Boršov u Loučovic nepatří mezi zranitelné oblasY.  
Půda (ZPF a PUPFL) 
 Řešené území má rozlohu 2 711,67 ha, podíl zemědělské půdy činí cca 39  %, podíl lesů je 51,4 
%. Nachází se zde také půdy I. a II. třídy ochrany, tedy zemědělské půdy vysoké kvality a produkční 
schopnosY. V území je relaYvně malá rozloha erozně ohrožených zemědělských pozemků. Lesnatost v 
rámci ČR je nadprůměrná.  
Horninové prostředí 
 V řešeném území se nenachází žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, poddolovaná území 
nebo stará důlní díla. Území není z hlediska nerostů významné.  
Flóra, fauna, ekosystémy a krajina 
 Řešené území je přírodně velmi cenné. Ve správním území se nachází 1 maloplošné zvláště 
chráněné území a jedno území soustavy NATURA 2000 - evropsky významná lokalita Vltava Rožmberk-
Větřní. Dále jsou zde vyhlášeny 2 památné stromy. V území se nachází větší množství významných 
krajinných prvků ze zákona (vodní plochy, vodní toky, lesy, údolní nivy). Ve správním území jsou prvky 
ÚSES nadregionálního a regionálního charakteru, které jsou doplněny lokálními prvky. Koeficient 
ekologické stability vypovídá o tom, že se jedná o území vysoce přírodně cenné s nízkou intenzitou 
využívání krajiny. Celé území  s výjimkou zastavěných sídel je migračním koridorem pro velké savce.  
Kulturní a historické hodnoty 
 Řešené území má kulturně-historickou hodnotu, je hodně poznamenané vývojem po II. 
světové válce. Je zde několik nemovitých kulturních památek. Celkově je území bohaté na 
archeologické nálezy - je zde více jak 20 území archeologických nálezů I. a II. kategorie. 

Hodnocení ploch a koridorů obsažených ve změně  ÚP 
Předmětem hodnocení byly tyto plochy: 

• Plochy bydlení(B) 

• Plochy smíšené výrobní (SV) 

 Jelikož se v případě územního plánu jedná o záměry vymezené pouze plochou, není možno u 
většiny provést v této fázi detailní vyhodnocení možných vlivů na životní prostředí. Územní plán 
nemůže řešit podrobnosY územního rozhodování. Cílem hodnocení bylo idenYfikovat možné 
potenciální vlivy (především na základě územních střetů), podrobněji se zabývat potenciálními 
negaYvními vlivy a k těm navrhovat opatření pro zmírnění či zabránění působení těchto vlivů. Tam, 
kde nebyly idenYfikovány významné negaYvní vlivy jsou navržena opatření pro územní plán i následná 
povolovací řízení. 

Shrnua výsledků vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Malšín na složky životního prostředí 

1. Vlivy na přírodu (flóra, fauna, ekosystémy, biodiverzita) 
 Z hlediska prostupnosf krajiny neobsahuje posuzovaný návrh ÚP žádný 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 životního zdroje a zachování diverzity ekosystémů. Změna ÚP nemá potenciál ovlivnit 
biodiverzitu okolních stanovišť. Jedna rozvojová plocha je navržena na přírodních biotopech, 
biodiverzita zde je vysoká, změnou ÚP je zde navržena stavba pro zemědělství sloužící k 
obhospodařování okolních pozemků, což je v souladu se stávajícím využíváním a neovlivní to 
významněji stávající biodiverzitu. Územní plán je bez významných vlivů na variabilitu v rámci druhů, 
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mezi druhy i mezi ekosystémy a vzhledem k povaze rozvojových ploch a jejich umístění není třeba 
přijímat opatření za účelem vyloučení, prevence, snížení či vyrovnání významných negaVvních vlivů 
na životní prostřed. Návrh územního plánu jako celek nebude mít za následek významnější úbytek 
biologické rozmanitosV. 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 negafvní 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 navrženy mimo zvláště chráněná území.  

Navržené 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 charakterisfk krajiny) 

 Změna ÚP vymezuje 2 nové rozvojové plochy, jednu v návaznosY na zastavěné území, kdy je 
navrženo rozšíření sídla při zachování urbanisYcké struktury. Jedna plocha je navržena ve volné 
krajině, jedná se o zástavbu mimo jakoukoli návaznost na zastavěné území, byť v lokalitě, kde bývaly 
zemědělské usedlosY. Ochrana volné, nezastavěné krajiny je jednou z priorit ochrany krajiny ve 
strategických dokumentech na národní i krajské úrovni. S ohledem na využih této plochy pro stavby 
pro zemědělství a obhospodařování okolních pozemků, lze toto ve volné krajině akceptovat (v 
minulost zde byly 2 hospodářské usedlosY), s hm, že je navrženo snížení zastavitelnosY na max. 30 %, 
aby byl vliv na krajinu minimalizován. Stavby budou striktně využívány pro zemědělství, nebude zde 
ÚP umožněno komerční ubytování, které by mohlo mít na krajinný ráz negaYvní vliv. 
 Vliv využih a vymezení ploch na krajinný ráz byl hodnocen také v souladu s cílovými 
charakterisYkami krajiny krajinných oblash ze ZÚR Jihočeského kraje. Výše uvedená plocha ve volné 
krajině není v případě, že bude využita pro zemědělství, v rozporu s cílovými charakterisYkami 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 zastavitelnosf, využia pouze pro 
zemědělskou činnost). Návrh změny ÚP, pokud převezme doporučená opatření, nebude v rozporu s 
cílovými charakterisfkami krajiny v dotčených krajinné oblasf 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 
schopnosY.  Celková rozloha záboru je v poměru s velikosh řešeného území nízká.   
 Z hlediska vlivu územního plánu na organizaci zemědělského půdního fondu není součásh 
návrhu žádná rozvojová plocha, která by toto mohla negaYvně ovlivnit. Lze vyloučit vliv územního 
plánu na znečištění půdy, protože zde není navržena žádná plocha s takovým druhem využih, který by 
toto mohl zapříčinit.  
 Územním plánem není navržen zábor PUPFL.  

 Z hlediska záboru ZPF je vliv změny ÚP jen mírně negafvní. 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) 

                                           Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o. 86



Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Malšín na udržitelný rozvoj území 

 Vliv návrhu územního plánu na povrchový odtok nebude za předpokladu dodržení podmínek   
minimalizace vlivů na odtokové poměry (tj. veškeré srážkové vody by měly být přednostně využívány, 
např. jako zálivka a vsakovány do půdy na pozemcích staveb, ledaže by charakter podloží vyžadoval 
odvedení srážkových vod do vodního toku či kanalizace) a s ohledem na jejich rovnoměrné rozložení 
významný.  
 Nová rozvojová plocha smíšená zemědělská může mít vyšší nároky na zdroje pitné vody. Ve 
správním území jsou v současnosY dostatečné zdroje pitné vody. Řešené území se ne nachází v 
CHOPAV, navržené rozvojové plochy jsou mimo území ochranná pásma vodních zdrojů. Žádná z 
rozvojových ploch nemá potenciál k ohrožení těchto chráněných území, budou dodrženy podmínky 
ochrany.  
 Zastavitelné rozvojové plochy budou produkovat větší množství odpadních vod, všechny 
budou likvidovány individuálně. Kvalita povrchových vod nebude realizací změny územního plánu za 
předpokladu dodržení navržených opatření významně ohrožena. 
 Celkově lze konstatovat, že vliv změny územního plánu nebude mít významně negafvní 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 umožněno využih alternaYvního 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 navržena žádná 
významnější změna dopravního řešení v daném území ani plocha výroby, která by představovala 
možné významné navýšení dopravní zátěže sídel a s hm spojené zhoršení kvality ovzduší. 

Změna územního plánu byla posouzena z hlediska případné změny klimatu ve vztahu k 
relevantním klimaYckým a energeYckým cílům, definovaným opatřením PoliYky 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 (miYgace) 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, jejichž zdrojem mohou 
být záměry realizované díky novému územnímu plánu. Zohledněny byly i případné dopady na přírodní 
oblasY, které pomáhají množství skleníkových plynů v ovzduší snižovat 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, že změna ÚP je bez významných kladných či záporných vlivů na 
zmírňování případné změny klimatu (vliv na miYgaci změny klimatu). Nemá ani vliv na přizpůsobení 
se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). Změna ÚP nesnižuje 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 klimaYckých 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. 
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7. Vlivy na hlukovou situaci 

 S ohledem na navrhované využih nelze předpokládat významný vliv realizace navržených 
ploch rozvoje na hlukovou situaci. Dopravní napojení jednotlivých rozvojových ploch je z hlediska 
hluku adekvátní a v žádné z lokalit nehrozí významnější změna v akusYcké situaci. 
Celkově lze konstatovat, že vliv změny  územní plánu na hlukovou situaci není významný. 

8. Vlivy na zdraví obyvatelstva 

 S ohledem na navrhované využih 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 poziYvní, neboť umožňuje rozvoj. Změna 
ÚP neovlivňuje kulturní nemovité památky, respektuje historické a kulturní hodnoty území, včetně 
zachování urbanisYcké struktury sídel. 
 Celkově lze konstatovat, že vliv změny územní plánu na hmotný majetek a památky není v 
rozporu s jejich ochranou.  

Výsledky vyhodnocení kumulafvních a synergických vlivů 
 Možné sekundární vlivy byly hodnoceny v rámci vyhodnocení jednotlivých ploch na životní 
prostředí a zdraví obyvatelstva. Kumulace vlivů se prakYcky díky umístění, velikosY a využih nově 
vymezených ploch v území neprojeví. Z tohoto důvodu nejsou navrhována ani žádná opatření. 

Výsledky porovnání akfvní (změny ÚP) a nulové varianty (stávajícího platného ÚP) 
 Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín byl hodnocen v rámci stávající koncepce ÚP, proto byl vzat pro 
hodnocení stávající ÚP, podle kterého nyní probíhá rozvoj v území, jako nulová varianta. Celkově lze 
konstatovat, že posuzovanou změnou ÚP Malšín nedojde k významnější změně vlivu stávajícího ÚP na 
složky životního prostředí, nicméně celé řešení ÚP je nyní vyhodnoceno z hlediska vlivu na životní 
prostředí. 

Závěr 
 Hodnoceny byly všechny nové plochy a byly vyhodnoceny v kontextu jejich umístění s 
ohledem na limity a omezení využih území. Pokud bude návrh Změny č. 2 ÚP Malšín respektovat 
navržená opatření bude naplňovat požadavky ochrany životního prostředí a bude pak v souladu s 
hlavními cíli strategických dokumentů na národní a regionální úrovni pro tuto oblast. U navrhovaných 
rozvojových ploch je možno předpokládat, že střety a negaYvní vlivy budou ještě řešeny, zmírněny 
nebo minimalizovány v rámci zpřesnění jejich vymezení v jednotlivých povolovacích řízení (dle návrhu 
opatření pro jednotlivé plochy), případně v rámci procesů EIA (u záměrů, které budou spadat pod 
zákon č. 100/2001 Sb). 
 Návrh Změny č. 2 ÚP Malšín nebude mít, při respektování navržených opatření a podmínek 
uvedených v kapitole 8 tohoto vyhodnocení, významné negaYvní vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je tedy návrh Změny č. 2 ÚP Malšín, 
při splnění výše uvedených opatření, akceptovatelný. 
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Použité zkratky 
• ÚP                           Územní plán 
• ŽP                            Životní prostředí 
• ZÚR JčK                   Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
• ORP                         Obec s rozšířenou působnosh 
• ÚAP                         Územně analyYcké podklady 
• RURÚ                      Rozbor udržitelného rozvoje území 
• MěÚ                        Městský úřad 
• RD                            Rodinný dům 
• KÚ  JčK                    Krajský úřad Jihočeského kraje 
• EIA                           Environmental impact assesment (posuzování vlivů na životní prostředí) 
• SEA                          Strategy environmental assessment (posuzování vlivů koncepcí na živ. prostředí) 
• AOPK                       Agentura ochrany přírody a krajiny 
• MŽP                         Ministerstvo životního prostředí 
• MZe                         Ministerstvo zemědělství 
• ZCHÚ                       Zvláště chráněné území 
• NP                            Národní park 
• CHKO                       Chráněná krajinná oblast 
• NPP                          Národní přírodní památka 
• NPR                          Národní přírodní rezervace 
• PP                             Přírodní památka 
• PR                             Přírodní rezervace 
• CHOPAV                  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
• EVL                           Evropsky významná lokalita 
• PO                            Ptačí oblast 
• MPR                         Městská památková rezervace 
• OP MPR                   Ochranné pásmo městské památkové rezervace 
• VPR                           Vesnická památková rezervace 
• CHLÚ                        Chráněné ložiskové území 
• DP                             Dobývací prostor 
• ZPF                           Zemědělský půdní fond 
• PUPFL                      Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
• KES                           Koeficient ekologické stability 
• OPVZ                        Ochranné pásmo vodního zdroje 
• k.ú.                           katastrální území 
• ÚSES                        Územní systém ekologické stability 
• NRBK                       Nadregionální biokoridor 
• RBK                          Regionální biokoridor 
• RBC                          Regionální biocentrum 
• LBC                           Lokální biocentrum 
• LBK                           Lokální biokoridor 
• VKP                          Významný krajinný prvek 
• ČSÚ                          Český staYsYcký úřad 
• VÚV                          Výzkumný ústav vodohospodářský 
• ČHMÚ                      Český hydrometeorologický ústav 
• ŘSD                           Ředitelství silnic a dálnic 
• BPEJ                          Bonitovaná půdně ekologická jednotka  
• ZPF                            Zemědělský půdní fond 
• HPJ                            Hlavní půdní jednotka  
• PUPFL                       Pozemky určené k plnění funkcí lesa  
• IP                               Interakční prvek 
• v.s.                            Vegetační stupeň 
• VKP                           Významný krajinný prvek 
• ZCHÚ  Zvláště chráněné území 
• CO  Oxid uhelnatý 
• CO2  Oxid uhličitý 
• CxHx  Uhlovodíky (obecně) 
• TZL   Tuhé znečišťující látky 
• PM10   Suspendované prachové čásYce frakce 10
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