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TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Textová ást územního plánu, skládající se z obsahu níže uvedených kapitol v rozsahu 18 stran textu

a) Postup p i po ízení územního plánu
Na svém zasedání dne 14.12.2007 usnesením .4/14/2007 rozhodlo Zastupitelstvo obce Dunajovice o po ízení územního
plánu obce Dunajovice (dále též jen „územní plán“).
Ur eným zastupitelem byl zvolen starosta obce Fratiška Uhlí e, který bude spolupracovat s po izovatelem v oblasti
územního plánování (nap . § 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé funk ní období
tohoto zastupitelstva.
Zpracovatelem návrhu je spole nost Projektový ateliér AD, s.r.o., Husova 4, eské Bud jovice.
Následn byl zpracován Návrh Zadání UP dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
(dále též jen “vyhláška 501“), vyhlášky . 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále též jen „vyhláška 500“). Takto zpracované Zadání
UP bylo vystaveno na ú ední desce a rozesláno dot eným orgán m. Po ve ejném projednávání bylo Zadání UP schváleno
Zastupitelstvem obce Dunajovice dne 22. 8. 2008 usnesením .8/7/2008.
hem zpracovávání Návrhu UP byla projednávána i zm na trasy vedení vodovodu V3 Dynín -T ebo , zahrnutá
v doposud nevydané nad azené územn plánovací dokumentaci - Zásady územního rozvoje kraje. Úprava vedení trasy
vodovodu byla projednána s obcemi, jichž se vedení trasy dotýká, tedy i s obcí Dunajovice. Všechny obce se zm nou
trasy souhlasí. Trasa vodovodu byla upravena v sou innosti se správcem vodovodní sít , kterým je Jiho eský vodárenský
svaz. Nov navržená trasa byla taktéž p edjednána s p íslušnými orgány ochrany životního prost edí, jichž by se zm na
mohla negativn dotýkat. Jednalo se o: Krajský ú ad, odbor životního prost edí, zem lství a lesnictví, Správa CHKO
ebo sko a M Ú T ebo , odbor životního prost edí. Tyto orgány vydaly k trase souhlasná vyjád ení. Na základ t chto
jednání byla dne 01.07.2009 na Krajský ú ad Jiho eského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování
zaslána p ipomínka ( .j. METR 3035/2009 SaLe ) týkající se zm ny vedení trasy p ivad e V3 Dynín – T ebo .
Dopisem ze dne 30. 07.2009 . KUJCK 17417/2009 OREG/7 Krajský ú ad Jiho eského kraje oznámil že této
ipomínce bude vyhov no. Projektant UP tuto trasu do Návrhu UP zapracoval.
Po izovatel oznámil dopisem .j. METR 3475/2009 SaLe ze dne 08.07.2009 dle § 50 stavebního zákona místo a dobu
spole ného jednání o návrhu územního plánu (dále jen „návrh ÚP“) dot eným orgán m (dále jen „DO“), sousedním
obcím, obci pro kterou je územní plán po izován a krajskému ú adu a vyzval je k uplatn ní stanovisek a p ipomínek k
návrhu ÚP. Spole né jednání se uskute nilo na Obecním ú adu ve Dunajovicích dne 13.08.2008. K návrhu ÚP byla
uplatn na písemná stanoviska DO. P ehled stanovisek a jejich vyhodnocení je sou ástí spisu. Stanoviska DO byla s nimi
dohodnuta a návrh ÚP byl p edložen dle § 51 stavebního zákona Krajskému ú adu, k posouzení spole
se zprávou o
projednání návrhu ÚP zpracovanou dle § 12 vyhlášky 500/2006 Sb. Krajský ú ad, posoudil návrh ÚP a dne 12.11.2008
vydal pod. .j. KUJCK 30132/2009 OREG/2 stanovisko k návrhu ÚP s upozorn ním na jeho upravení dle pokyn . Poté
po izovatel ÚP zajistil úpravu návrhu ÚP - dle zpracovaných požadavk po izovatele na úpravu návrhu ÚP a žádosti o
posouzení návrhu ÚP krajským ú adem.
Po úprav dokumentace bylo po izovatelem zahájeno ízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona. Vystavení
návrhu ÚP bylo po izovatelem oznámeno dle § 52 stavebního zákona ve ejnou vyhláškou ze dne 29.10.2009 pod j.
METR 4977/2009 SaLe zve ejn nou na ú ední desce OÚ Dunajovice a na ú ední desce M Ú T ebo s uvedením data
ve ejného projednání (16.12.2009) a uvedení místa a doby vystavení návrhu ÚP k ve ejnému nahlédnutí. Návrh ÚP byl
vystaven k ve ejnému nahlédnutí na M stském ú adu T ebo a na Obecním ú ad v Dunajovicích. Dále ve ejná
vyhláška obsahovala dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona možnosti a lh ty podání p ipomínek a námitek k návrhu
ÚP. K ve ejnému projednání po izovatel p izval obec Dunajovice, sousední obce a dot ené orgány. Na základ § 22
stavebního zákona po izovatel zajistil výklad návrhu ÚP jeho zpracovatelem. O pr hu ve ejného projednání vedl
po izovatel písemný záznam, který je sou ástí spisu. Ve spolupráci s ur eným zastupitelem po izovatel v souladu s § 53
stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu ÚP,
vypo ádal p ipomínky k návrhu ÚP a zpracoval požadavky na zpracování.
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b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztah v území
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
ešení návrhu Územního plánu Dunajovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje. Území obce Dunajovice není
sou ástí oblasti se zvýšenými požadavky na soust ed ní aktivit mezinárodního nebo republikového významu. Neleží v
rozvojové ose, ani neleží v žádné specifické oblasti (Politika územního rozvoje R).

Územn plánovaní dokumentace schválená krajem
Platnou ÚPD, vydanou krajem, která eší území obce Dunajovice, je ÚPVÚC eskobud jovická sídelní regionální
aglomerace, se kterým není územní plán v rozporu. Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje (ZUR) nebyly doposud
zpracovány a vydány.
Návrh Územního plánu Dunajovice je v souladu s platnou nad azenou územn plánovací dokumentací a
s p ipravovanou územn plánovací dokumentací vydávanou krajem a s ohledem na širší územní vztahy zajiš uje
koordinaci využívání území. Jsou vymezeny plochy technické infrastruktury – trasa vodovodu Dynín – T ebo
v koridoru vymezeném v ZUR.

Koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území zejména návaznosti na sousední
správní území
Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území zejména návaznosti na správní
území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztah . Z hlediska ešení vzájemných vztah sousedících obcí
jsou navrhovány plochy technické infrastruktury a návaznost ÚSES.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného území
Územní plán vytvá í podmínky pro udržitelný rozvoj území tj. vyvážený hospodá ský rozvoj, sociální soudržnost a
kvalitní životní podmínky Svým ešením vytvá í p edpoklady pro „rozumný“ rozvoj odpovídající významu a velikosti
sídla, pro kvalitní bydlení a pro zachování nezastav ného území v etn jeho kvalitativního rozvoje.
Územní plán je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Zejména
podkapitola koncepce ochrany a rozvoje hodnot území v kapitole koncepce rozvoje území obce vyzdvihuje n které
hodnoty a stanovuje podmínky pro jejich ochranu. Na to navazuje také navržené ešené územního plánu.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Územní plán je vypracován dle názoru po izovatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis v etn dodržení len ní územního plánu dle p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb. Jednotlivé plochy
jsou len ny dle §§ 4 až 19 vyhlášky . 501/2006 Sb.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis –
soulad se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán , uplatn ných
k Návrhu Územního plánu. Návrh byl projednán ve smyslu 50 až 54 stavebního zákona .183/2006 Sb. v platném
zn ní a § 171 až 174 zákona .500/2004 Sb. v platném zn ní (správní ád).
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Požadavky plynoucí ze stanovisek dot ených orgán k Návrhu územního plánu Dunajovice
Kr ajská hygienic k á stanic e Ji ho esk ého k raje
Plochy technické infrastruktury ( OV, T1, T2, T4, T5, T6, T7) musí mít navrženou hranici negativních vliv
(zahrnující i hluk), která nesmí zasahovat do stávajících a navrhovaných ploch pro bydlení, pop . do ploch majících
charakter chrán ného venkovního prostoru nebo chrán ného venkovního prostoru stávajících staveb.
Stanovi sk o po i z ovate l e : Stanovisko bude akceptováno.

Spr áva CH K O T e bo sk o
Plocha BR 3
-

v kompozici nové zástavby zejména sm rem jižním sídlo jasn vymezit a to nap íklad vedením jednostrann
obestav né obvodové obslužné komunikace v etn založení ploch ve ejné zelen

-

vymezit minimáln dv

-

regulaci p epracovat na jedno nadzemní podlaží a podkroví se sklonem st ech 38 – 45° s typem sedlové st echy,
použití polo-valbové st echy je možné pouze výjime .

asové etapy postupného zastavování rozvojové plochy.

Plocha BR 4 a plocha BR 5
-

regulaci p epracovat na jedno nadzemní podlaží a podkroví se sklonem st ešních rovin 38 – 45° s typem sedlové
st echy, použití polo-valbové st echy je možné pouze výjime .

U lokalit BR 3, BR 4 a BR 5 v p im ené mí e za lenit do územního plánu v t chto exponovaných lokalitách CHKO
ebo sko na hranici krajiny urbanizované a krajiny volné regulaci funk ního a prostorového uspo ádání, která
vychází z charakteristického p dorysného a prostorového uspo ádání T ebo ska.
Navrhujeme vymezení ploch pro ve ejná prostranství a ploch pro ve ejnou sídelní zele v etn izola ní zelen rovn ž
v zastavitelném území, nebo tyto jsou d ležitými prvky sídel.
Plocha ur ená pro t žbu nerost (str. 26) – vymezení tohoto zvláštního funk ního využití je logické pouze za
edpokladu, že jsou dosud v platnosti povolení pro t žbu nebo se v budoucnu uvažuje o oficiálním obnovení t žby.
Pokud je t žba stavebního kamene již oficiáln ukon ena, jedná se dle našeho názoru již o sou ást okolního p írodního
prost edí, které se zde postupn samovoln obnovuje postupující p írodní sukcesí. U popisu plochy je nutno uvést také
uplatn ní „p írod blízké obnovy území narušeného t žbou s využitím p irozené sukcese“. Využití pro ukládání odpad
a plošnou rekultivaci zalesn ním je nezbytné vypustit. Plocha je sou ástí rekrea ního zázemí obce p írodního
charakteru, bez zastavitelných ploch.
Stanovi sk o po i z ovate l e :
Plocha BR 3 byla na dohodovacím jednání s CHKO T ebo upravena a to tak, že byla zmenšena a byla na ni
vymezena plocha pro ve ejnou zele . Již není požadována etapizace ani uzemní studie.
Regulativa budou upravena dle stanoviska, typy st ech z stanou dle textové ásti UP – ur ení typu st echy
v jednotlivých lokalitách je v cí stavebního ízení.
Plochy ve ejných prostranství budou dopln ny u ploch BR 1, R2, BR3.
Plocha ur ená pro t žbu nerost : Bude zm no na funk ní využití „plochy smíšené nezastav ného území –
ostatní plocha.“ V regulativech bude vypušt na veta: „rekultivace za podmínky ukon ení t žby …“

f) údaje o spln ní zadání
Návrh ÚP obce Dunajovice je v souladu se schváleným zadáním.
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g) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn
vyhodnocení p edpokládaných d sledk tohoto ešení, zejména ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
IJATÉ EŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životního
prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky atraktivním
prost edí. Proto návrh ÚP obce Dunajovice umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je v návrhu podporován rozvoj
technické infrastruktury – plochy pro vodojem, istírnu odpadních vod, trafostanice.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje podle §4 odst.1 písm.b) vyhl. . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sob evidence územn plánovací innosti nebyl dosud zpracován, protože dosud nebyly
zpracovány ani podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území.
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje
území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh ÚP
obce Dunajovice respektuje požadavky zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis o ochran p írody a
krajiny, zejména prvky regionálního ÚSES i zpracovaného lokálního systému ekologické stability krajiny. Udržitelný
rozvoj území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro
soudržnost spole enství obyvatel území.“
Z hlediska zabezpe ení zájm ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší a k zabezpe ení jeho
odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí zne iš ujících látek dle
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona . 86/2002 Sb..

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou tyto plochy pro místní komunikace zakresleny.
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku,
a to již jako sou ást stavby. Návrh uvažuje s dopln ním turistické trasy v okruhu Dunajovické hory .

Vodohospodá ské ešení
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Dunajovice má vybudovaný vodovod pro ve ejnou pot ebu. Zdrojem je podzemní vrt vzdálený cca 1,5 km
severovýchodn od obce. Systém zásobování pitnou vodou se bude v budoucnosti m nit. P ipravovaná stavba vodojemu
"Dunajovická hora" p edstavuje výstavbu zemního dvoukomorového vodojemu. S touto stavbou souvisí i pokládka
trubních vodovodních ad a to:
p ívodního adu (nátok), zásobního adu (odtok), odpadu z vodojemu,
zásobního adu Dunajovice (z vodom rné šachty na stávající vodovodní sí ) a kabelové p ípojky NN pro vodojem.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Dunajovice v sou asné dob nemá centrální istírnu odpadních vod. išt ní odpadních vod je zajiš ováno pouze
domovními septiky, které nedostate
odstra ují zne išt ní.
Recipientem pro nedostate
vy išt né odpadní vody je potok , který protéká pod obcí Dunajovice a zp sobuje závady v
kvalit povrchových vod.
V obci je vybudována jednotná kanaliza ní sí , která odvádí odpadní vody do p ilehlé vodote e. Dle územního plánu
obce Dunajovice se výusti jednotné kanalizace podchytí a po odleh ení do vodote e a na stabiliza ní nádrž odvedou do
plánovaného místa stavby OV, která se bude umíst na pod obcí východním sm rem nad rybníkem Potocký.
Navržená kanaliza ní sí bude podchycovat spádové území obce tj. dv výusti z obce a tím se umožní další výstavba
rodinných domk .
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Energetické ešení
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby.
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující :
Lokalita .1 a . 2 - západ
Osadit novou trafostanici TR-T6 – nová trafostanice. áste

je možno využít trafostanici T1.

Lokalita .3 - jih
Osadit novou trafostanici TR-T7 – nová trafostanice. áste

je možno využít trafostanici T2.

Lokalita .4 - východ
Osadit novou trafostanici TR-T4 – nová trafostanice.
Lokalita .5 - sever
Osadit novou trafostanici TR-T5 – nová trafostanice.
Lokalita .6 - jihozápad
Možno využít stávající trafostanici TR-T1.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava sí
kabely AYKY do zem .

NN. Postupn bude u nové výstavby provád na kabelizace

Výkonová bilance
Výpo et proveden dle normy SN. Není provedena plynofikace sídla Dunajovice. Uvažováno i s va ením a pe ením na
el. sporácích, tzn. stupe elektrizace „B“. Je nutno po ítat i s minimálním nár stem stávajících a nových odb
el.
energie na el. vytáp ní.
Jako vytáp ní sídla je též uvažováno se spalováním d eva a d evního odpadu Je možno využít i spalování d eva a
kvalitního uhlí, dále je možné vytáp ní s tepelnými erpadly v kombinaci s elektrokotli. Výše uvedené zdroje by m ly
postupn vytla ovat spalování nekvalitního uhlí.
Výkonová bilance navrhované zástavby
edpokládaná soudobost je dle SN 332130-Z2

DUNAJOVICE
LOKALITA
OZNA .

LOKALITA - 1
LOKALITA - 2
LOKALITA - 3
LOKALITA - 4
LOKALITA - 5

I.etapa
TYP

BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ

Nár st odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb
celkem

RD
po et
13
4
20
5
60
20
12
3
8
3

ÍKON
(kW)
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00

KOEF.

0,33
1,00
0,33
1,00
0,33
1,00
0,33
1,00
0,33
1,00

ÍKON
(kW)

II.etapa
ÍKON
(kW)

47,19
48,00
72,60
60,00
217,80
240,00
43,56
36,00
29,04
36,00

830,19
40,00
870,19

Celkem
ÍKON
(kW)

95,19
132,60
457,80
79,56
65,04

0,00
0,00
0,00

830,19
40,00
870

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V sou asné dob je v obci Dunajovice zrealizován st edotlaký plynovod v etn regula ní stanice. P ípojka je vedena
z trasy vysokotlakého plynovodu, který jižn míjí sídlo.
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Plynofikací sídla je dán p edpoklad k vyt ování spalování pevných paliv, nejvíce hn dého uhlí horší kvality. Postupná
náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD

TI-E1

TI-E2

TI-E3

TI-K1
TI-K2
TI-V1
TI-V2
TI-V3
TI-V4
TI-V5
TI-V6

EL A ZD VODN NÍ

Návrh plochy pro trafostanici T6 s el. vedením VN 22 kV – západn od sídla Dunajovice. Bez zabezpe ení
ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení
energetického p íkonu el. energie.
Návrh plochy pro trafostanici T4 a T5 s el. vedením VN 22 kV – severovýchodn od sídla. Bez zabezpe ení
ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení
energetického p íkonu el. energie.
Návrh plochy pro trafostanici T7 s el. vedením VN 22 kV – jižn od sídla Dunajovice. Bez zabezpe ení ploch
pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického
íkonu el. energie.
Navržená plocha pro OV - východn od sídla Dunajovice.
Navržená trasa kanalizace – od sídla sm rem k OV.
Návrh plochy pro vodovodní ad – nátok sm rem k vodojemu.
Návrh plochy pro vodojem – jižn od sídla Dunajovice.
Návrh plochy pro vodovodní ad – odtok.
Návrh plochy pro odpad z vodojemu.
Návrh plochy pro vodovod – zásobní ad pro Dunajovice (+ kabelová elektrop ípojka). Stavba ve ejné
technické infrastruktury podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro odkalení do stávající zatrubn né vodote e. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD

LBC 19
LBC 21
LBC 24
LBK 14
LBK 18
LBK 20
LBK 22
LBK 23
LBK 25

EL A ZD VODN NÍ

Lokální biocentrum nefunk ní východn od sídla Dunajovice.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biocentrum nefunk ní severovýchodn od sídla Dunajovice.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biocentrum nefunk ní p i severním okraji správního území.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní jižn od sídla.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní východn od sídla, navazující na LBC 19.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní, propojující LBC 19 a LBC 21, severovýchodní ást obce.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní, vycházející z LBC 21, sm rem k severnímu okraji ešeného území.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní vedoucí podél severní hranice ešeného území.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní vycházející z LBC 24 k severnímu okraji ešeného území.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r
(nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.
Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor a mobilního sb ru.
Místo pro t íd ní domovního odpadu se nachází v centrální ásti sídla Dunajovice.
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RADONOVÁ PROBLEMATIKA
ešené území se nachází z ásti v oblasti s nízkým rizikem a z ásti s vysokým rizikem z geologického podloží.

VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP Dunajovice uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské vybavení,
které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a
dostavb . Plochy pro možnou dostavbu tvo í plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastav ného území,
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel je situováno vždy na vlastním
pozemku.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v tšinou po obvod sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastav né území.
Jedná se zejména o plochy bydlení v RD, dále o plochy technické infrastruktury.
V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost
správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Návrhem územního plánu dochází k vytvo ení podmínek a k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území, tj.
vyváženého hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Dojížd ní za prací v tšiny
obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí. Základním principem urbanistické koncepce,
tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti
sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému
ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního
fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba
podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VODNÍ TOKY A PLOCHY
Významný krajinný prvek.
PLOCHY LESNÍ
Významný krajinný prvek.
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Ve správním území obce Dunajovice se nachází zapsaná nemovitá kulturní památka – kapli ka u p. 42 v obci.
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC
Ochranná pásma iní u silnice III. t ídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území).
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJ
V ešeném území se nachází vodní zdroje s vyhlášenými ochrannými pásmy.
VYHLÁŠENÉ VODNÍ ZDROJE
V ešeném území se nachází vyhlášené vodní zdroje.
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ADU
ešeným územím prochází vodovodní ad, jeho ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která iní od krajního
vodi e vedení na ob jeho strany:
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 1.vodi e bez izolace - 7m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 2.vodi e s izolací základní - 2m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 3.záv sná kabel. vedení - 1m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7 m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.
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OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
ešeným územím prochází st edotlaký a vysokotlaký plynovod.
Bezpe nostní pásmo VTL plynovodu je 20 m na ob strany od p dorysu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na ob strany od p dorysu.
Ochranné pásmo regula ní stanice VTL plynovodu je 4 m na všechny strany od p dorysu, pro p ílišný detail je
zakresleno v . RS.
Bezpe nostní pásmo regula ní stanice je 10 m od objekt zástavby.
OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍCH PLOCH
Ochranné pásmo lesních ploch je 50m od kraje lesa.
PAPRSEK RADIORELÉOVÉ TRASY
Nad jižní ástí ešeného územím prochází paprsek radioreléové trasy ve ejné komunika ní sít v úseku RKS Kle – RS
Polínko.

h) informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro
toto stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno
Územn analytické podklady s vyhodnocením vliv na udržitelný rozvoj nebyly v dob prací na Zadání územního plánu
k dispozici a vzhledem k této skute nosti nelze toto vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrženého ešení ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území provést. Je však možné konstatovat, že všechny návrhy mají za cíl
v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a v cnou i asovou
návaznost inností v území s cílem nalezení optimálního zp sobu využití území k zajišt ní udržitelného rozvoje území.

i) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení
pot eby vymezení zastavitelných ploch,
Lze konstatovat, že zastav né území je ú eln využíváno. Nov vymezené zastavitelné plochy navazují na stávající
zastav né území. Zastavitelné plochy odpovídají svou velikostí p edpokládanému vývoji obyvatel a pot ebám obce.
Zastavitelné plochy lze dob e napojit na dopravní a technickou infrastrukturu.

j) vyhodnocení p edpokládaných d sledk
ZPF a PUPFL

navrhovaného

ešení na

ZEM
LSKÝ P DNÍ FOND
Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.

Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu ÚP nebudou v zásad ovlivn ny
hydrologické pom ry.

Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské p dy.
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íklad kódu BPEJ : 7.34.21
7
klimatický region,
34
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
21
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy

DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
29

Kambizem modální eubazické až mezobazické v etn slab oglejených variet, na rulách, svorech,
fylitech, pop ípad žulách, st edn t žké až st edn t žké leh í, bez skeletu až st edn skeletovité, s
evažujícími dobrými vláhovými pom ry.

52

Pseudogleje modální, kambizem oglejené na leh ích sedimentech limnického
tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), asto s p ím sí eolického materiálu, zpravidla
jen slab skeletovité, zrnitostn st edn t žké leh í až lehké, se sklonem k do asnému p evlh ení.

53

Pseudogleje pelické planické, kambizem oglejené na t žších sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), st edn t žké až t žké, pouze ojedin le st edn
skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamok ené.

54

Pseudogleje pelické, pelozem oglejené, pelozem vyluhované oglejené, kambizem pelické
oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mo ského neogenu a flyše a
jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnok ídové a tercierní
uloženiny), t žké až velmi t žké, s velmi nep íznivými fyzikálními vlastnostmi

64

Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách,
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturn né, s upraveným vodním režimem, st edn t žké až
velmi t žké, bez skeletu nebo slab skeletovité.

67

Gleje modální na r zných substrátech asto vrstevnat uložených, v polohách širokých depresí a
rovinných celk , st edn t žké až t žké, p i vodních tocích závislé na výšce hladiny toku,
zaplavované, t žko odvodnitelné.

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
I.
Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze
výjime , a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby
zásadního významu.
II. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní schopností
a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu.
IV. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V. Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U
chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ
kombinace klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí zem lské
dy ve smyslu zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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B-1

Plochy bydlení v RD

1,89

Orná p da
Zahrada

1,85
0,04

0

1,89

0

B-2

Plochy bydlení v RD

2,69

Orná p da

2,69

0

2,69

0

B-3

Plochy bydlení v RD

3,01

Orná p da
Zahrada

2,77
0,24

0,38

2,63

0

B-4

Plochy bydlení v RD

0,74

Trvalý travní porost

0,74

0

0,74

B-5

Plochy bydlení v RD

0,79

Orná p da
Trvalý travní porost

0,65
0,14

0,79

0

B-6

Plochy bydlení v RD

TI-7

Plochy technické infrastruktury - VDJ

TI-8

Plochy technické infrastruktury - OV

TI-9
TI-10
TI-11
TI-12
B-13
VP-14

Plochy technické infrastruktury trafostanice
Plochy technické infrastruktury trafostanice
Plochy technické infrastruktury trafostanice
Plochy technické infrastruktury trafostanice

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY

Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit

7.52.01

III

1,89

7.29.11
7.52.01
7.52.01

I
III
III

1,84
0,85
3,01

0

7.67.01

V

0,74

0

7.64.01
7.52.01

II
III

0,78
0,01

U této lokality byl zábor proveden p edchozí ÚPD.
U této lokality je provád n zábor lesního p dního fondu.
Pro tuto lokalitu byl vydán souhlas k trvalému odn tí zem. p dy ze zem
471Fl).

lského p dního fondu ( .j. ŽP 6060/2008 zem201-

0,01

Orná p da

0,01

0

0,01

0

7.64.01

II

0,01

0,01

Orná p da

0,01

0

0,01

0

7.52.01

III

0,01

0,01

Ostatní plocha

0

0

0

0,01

-

-

-

0,01

Ostatní plocha

0

0

0

0,01

-

-

-

0

0,51

0

7.52.01
7.29.11

III
I

0,47
0,04

0

0,10

0

7.52.01

III

0,10

Plochy bydlení v RD

0,51

Plochy ve ejných prostranství

0,10

Orná p da
Zahrada
Orná p da
Zahrada

0,23
0,28
0,09
0,01

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

ÍSLO

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY

DRUH POZEMKU

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

LOKALITY
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VP-15

Plochy ve ejných prostranství

0,10

Orná p da

0,10

0

0,10

0

7.52.01

III

0,10

VP-16

Plochy ve ejných prostranství

1,16

Orná p da

1,16

0

1,16

0

7.52.01

III

1,16

Plochy lesní

6,77

Orná p da
Trvalý travní porost

6,09
0,68

0

6,77

0

7.52.01
7.54.11

III
V

5,12
1,65

17,78

1,17

16,61

0,02

L-17

Celkem

17,80

Zábory p dy podle t íd ochrany - celkem
ÍDA OCHRANY

ZÁBOR V HA

ZÁBOR V %

1,90
0,79
13,70
0,33
2,17

10,06
4,18
72,52
1,75
11,49

18,89

100

0,02

-

ZÁBOR ZPF CELKEM V HA

ZÁBOR ZPF V %

12,10
0,02
6,77
18,89

64,05
0,11
35,84
100

I
II
III
IV
V

CELKEM
Nezem

lská p da

Zábory p dy pro funk ní využití celkem
FUNK NÍ VYUŽITÍ
Plochy bydlení v RD
Plochy technické infrastruktury
Plochy zalesn ní
CELKEM

17,78
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Zd vodn ní
Lokalita BR 1:

Návrh plochy bydlení v západní ásti Dunajovic, navazující na zastav né území obce.
Zábor se provádí na p
se III. t ídou ochrany. Návrhem dojde k ucelení sídla.

Lokalita BR 2:

Návrh plochy bydlení v západní ásti Dunajovic, navazuje na zastav né území obce.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanici TI 6. Plocha se nachází na p
s I.
a III. t ídou ochrany. Návrhem dojde k ucelení sídla, dobrá návaznost na dopravní a
technickou infrastrukturu.

Lokalita BR 3:

Návrh plochy bydlení - jižním sm rem od sídla Dunajovice, navazuje na zastav né území
obce. Nachází se na p
s III. a IV. a I. t ídou ochrany. Návrhem dojde k ucelení sídla,
lokalita má vazbu na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita BR 4:

Návrh plochy bydlení - navazuje na zastav né území obce, které rozši uje východním
sm rem. Realizací dojde k záboru p dy s V. t ídou ochrany a áste
na IV. t íd
ochrany.

Lokalita BR 5:

Návrh plochy bydlení - v severovýchodní ásti Dunajovic. P estože se lokalita nachází na
s II. t ídou ochrany, její výstavbou k ucelení sídla. Vhodné je rovn ž napojení na
technickou a dopravní infrastrukturu.

Lokalita TI 9:

Návrh plochy technické infrastruktury v severovýchodní ásti Dunajovic. Realizací dojde
k záboru p dy s II. t ídou ochrany, jedná se však o velmi malý zábor a o stavbu ve ejné
technické infrastruktury podporující rozvoj obce.

Lokalita TI 10:

Návrh plochy technické infrastruktury v západní ásti Dunajovic. Realizací dojde k záboru
dy s III. t ídou ochrany, jedná se však o velmi malý zábor a o stavbu ve ejné technické
infrastruktury podporující rozvoj obce.

Lokality TI 11:

Návrh plochy technické infrastruktury ve východní ásti Dunajovic. Lokalita se nachází
na ostatní ploše.

Lokalita TI 12:

Návrh plochy technické infrastruktury v severovýchodní ásti Dunajovic. Lokalita se
nachází na ostatní ploše.

Lokalita L 13:

Návrh na zalesn ní. Tato lokalita se nachází na zem lské p
s III. a V. t ídou
ochrany. Návrhem dojde k ucelení stávajících ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.

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

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V ešeném území se nacházejí hospodá ské lesy.
Návrh ÚP Dunajovice vymezuje plochu pro zalesn ní - L 13.
V návrhu ÚP Dunajovice je uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.
Druh pozemku :
Parcela íslo
:
Katastrální území:
Rozsah záboru :

LOK.

Les
2596/8, 2596/1, 2596/7 – lokalita TI 7
Dunajovice
Dochází k záboru ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.

FUNK NÍ VYUŽITÍ

ODN TÍ PUPFL
CELKEM v (ha)

DRUH POZEMKU
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TI 7

Plocha technické infrastruktury – vodojem

Zd vodn ní záboru :

0,34

les

Návrh plochy technické infrastruktury – vodojemu v k. ú. Dunajovice, jižn od sídla
Dunajovice. Dunajovická Hora je jedinou možnou lokalitou pro umíst ní této stavby. Její
parametry, tj. nadmo ská výška jsou ideální z hlediska pot ebných pr tok a tlak vody ve
vodovodních sítích T ebo ska. Jedná se o vodní dílo pro ve ejnou pot ebu, podporující
rozvoj obce.

V návrhu ÚP Dunajovice není uvažováno se stavbami, které zasahují do ochranného pásma ploch ur ených k pln ní
funkcí lesa.

k) Rozhodnutí o námitkách v etn jejich od vodn ní

Námitka

Dopln ní pozemk p. . KN 1627/1, p. . KN 1627/2 a p. . KN 1627/3 v k.ú. Dunajovice jako plochy bydlení.

Vypo ádání

Ing. Zden k Víta, Dunajovice 33, 379 01 T ebo

Námitce se vyhovuje:
Uvedené pozemky se nachází v p ímé návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu B4. S ohledem na sv j rozsah, na
svou složitost a skute nost, že na ve ejném projednání žádný z ú astníku projednání nem l k tomuto pozemku výhrady,
bude dopln n do grafické a textové ásti. Regulativy stanovené pro tuto lokalitu z stanou zachovány. (Dohodnuto s CHKO
ebo sko a Krajským ú adem Jiho eského kraje, odbor ZPL)

ipomínka

Námitka proti plánovanému z ízení vysokého nap tí jihozápadním sm rem od obce Dunajovice k slov nické silnici.
Dle názoru pana Poláka jsou zde v bezprost ední blízkosti obce parcely, na kterých by se v budoucnu mohlo stav t.
ívodem vysokého nap tí je tato možnost znemožn na. Dnes se na t chto parcelách stav t nedoporu uje. Nechápu pro ?

Vypo ádání

Václav Polák, Dunajovice 83, 379 01 T ebo

Námitce se nevyhovuje:
Vedení vysokého nap tí a jeho ochranné pásmo je situováno soub žn s hranicí vymezené zastavitelné plochy B2. Takto
vymezená navržená trasa vedení VN a umíst ní trafostanice je nejvhodn jším ešením pro napojení nov vymezených
ploch s funk ním využitím bydlení. Zp esn ní umíst ní vedení VN a trafostanice není p edm tem ešení územního plánu,
ale v cí dalšího ízení.
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l) Vyhodnocení p ipomínek
ipomínky k Návrhu UP Dunajovice nebyly v ádném termínu podány.

m) Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres
k n mu p ipojené grafické ásti
Po et list od vodn ní územního plánu
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Grafická ást od vodn ní, která je nedílnou sou ástí od vodn ní tohoto opat ení obecné povahy skládající se z níže
uvedených výkres :
Po et výkres k n mu p ipojené grafické ásti
koordina ní výkres v m ítku
výkres p edpokládaných zábor p dního fondu v m ítku
výkres širších vztah v m ítku

3
1 : 5 000,
1 : 5 000,
1: 50 000

POU ENÍ
Proti územnímu plánu Dunajovice vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek (§ 173
odst. 2 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád). Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172
odst. 5 správního rádu).

…………………………………..
František Uhlí
Starosta obce

………………………………
Luboš Küffner
Místostarosta obce
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