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A. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, 
NA ZÁKLADĚ, KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 Územní plán Dačice (dále také „ÚP“) zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v tu dobu platném znění, vydalo Zastupitelstvo města Dačice formou opatření 
obecné povahy, ÚP nabyl účinnosti 06.10.2009. Od doby nabytí účinnosti ÚP byly pořízeny 3 změny, 
a to změna č. 1, která nabyla účinnost 10.05.2014, dále změna č. 2, která vyplynula ze zprávy 
o uplatňování ÚP a nabyla účinnost 04.10.2016 a dále změna č. 3, která nabyla účinnost 07.12.2018. 
ÚP a jeho změny zpracovala společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Dne 28.01.2015 byla 
registrována územní studie řešící lokalitu „Za Školou“ v Dačicích. V současné době se pořizují územní 
studie „ U Sasiňáku“ a „Pod hasičskou zbrojnicí“ v  Dačicích. Město Dačice nemá regulační plán.  

ÚP zahrnuje celé správní území obce, a to katastrální území Dačice, Bílkov, Borek u Dačic, Dolní 
Němčice, Hostkovice u Dolních Němčic, Hradišťko u Dačic, Chlumec u Dačic, Lipolec, Malý Pěčín, 
Prostřední Vydří a Velký Pěčín. Plošná výměra řešeného území je 6 696 ha. Na území obce žilo 

k 31.12.2017 celkem 7 351 obyvatel. Na území správního obvodu Dačice proběhly pozemkové úpravy 
a digitalizace katastrálních map, některé pozemkové úpravy a aktuální katastrální mapy nejsou do ÚP 
zapracovány.  

 Požadavek: Aplikovat ÚP na aktuální mapový podklad. Prověřit vymezení stabilizovaných ploch 
s rozdílným způsobem využití, a to především v nezastavěném území.  

 

 ÚP je průběžně využíván jako zásadní dokument pro rozhodování stavebních úřadů, pro rozvoj 
správního území a pro ochranu hodnot území. Využívání se děje ve shodě s požadavky vyplývající z 
ÚP. Od doby vydání ÚP nebyly při realizaci jednotlivých záměrů v souladu s ÚP zaznamenány žádné 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj města, 
zachovává funkci centra regionu, přičemž jsou respektovány stávající kvality životního prostředí. 
Současně nejsou navrhovány žádné záměry, které by mohly narušit soudržnost obyvatel. Rozvojové 
plochy jsou s ohledem na velikost města navrženy tak, aby byla zachována stávající urbanistická 
koncepce a uspořádání sídel. 

 Požadavek: Pro uplatňování ÚP je potřeba definovat použité pojmy za účelem dodržení 
zachované urbanistické struktury sídel, případně pojmy definované legislativou upřesnit. 

 

 Hranice zastavěného území byla dle kapitoly 1. ÚP vymezena k 31.12.2017.  

 Požadavek: Aktualizovat změnou ÚP zastavěné území, hranici zastavěného území aplikovat na 
aktuální mapový podklad.  

 

 ÚP dle kapitoly 2. ÚP stanovuje v rámci základní koncepce rozvoje území hlavní cíle rozvoje území a 
dále stanovuje základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot řešeného území. V rámci ochrany hodnot 
ÚP vymezuje území historického jádra města, prostory zásadního významu pro charakter města, 
významné dominanty města a památky místního významu a stanovuje pro ně podmínky. Dále ÚP 
definuje podmínky pro ochranu přírodních hodnot a podmínky pro ochranu zdravých životních 
podmínek a životního prostředí.  

 Požadavek: Podmínky není nutné upravovat, pouze zvážit pro upřesnění podmínek pro ochranu 
hodnot možné použití prvků regulačního plánu. 

 

 ÚP dle kapitoly 3. ÚP stanovuje urbanistickou koncepci včetně urbanistické kompozice, vymezuje 
plochy s rozdílným způsobem využití, zastavitelné plochy, plochy přestaveb a systém sídelní zeleně 
jako důležitý urbanistický článek struktury sídel. Z hlediska koncepce rozvoje území obce ÚP dělí 
řešené území na stabilizované území, rozvojové území (plochy zastavitelné) a transformační území 
(plochy přestaveb). ÚP nabízí dostatečné možnosti rozvoje v jednotlivých plochách s rozdílným 
způsobem využití, naplňování koncepčních směrů má dostatečný prostor. 

 Požadavek: Využité zastavitelné plochy či jejich části zahrnout do stabilizovaného území, viz 
následující tabulka. Vymezit potřebné veřejné prostranství dle § 7 vyhlášky 501/2006 Sb. 
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označení 
plochy 

místní část 
způsob 

využití plochy 

studie 
VPS 
VPO 
apod. 

výměra (ha)  
z toho 
využito 

zbývá 
využít 
(ha) 

poznámka 
půvo
dní 

uprav
ená 

(ha) % 

Zastavitelné plochy 

Z1 Dačice 
B – plochy 

bydlení  
ÚS 3,14 2,99 0 0 2,99 

západně od sídliště Nivy, plocha byla 
změnou č. 3 zmenšena 

Z2 Dačice B ÚS 8,63 0 0 8,63 východně od sídliště Nivy 

Z3 Dačice B ÚS 5,46 5,82 0 0 5,82 
jižně od budovy HZS, plocha byla 
změnou č. 3 zvětšena 

Z4 Dačice B ÚS 9,51 0 0 9,51 západně od THK 

Z5 Dačice B - 0,71 0,78 0 0 0,78 
severně od ulice Jemnická, plocha byla 
změnou č. 3 zvětšena 

Z6a 

Z6b 
Dačice B - 5,77 1,83 32 3,94 

jižně od ul. Jemnická a Za školou, plocha 
byla změnou č. 3 rozdělena a zastavěná 
část na stav - plocha je dále nově 
částečně zastavěna  

Z7 Dačice B ÚS 1,85 1,89 0 0 1,89 
jižně od ul. Jemnická a Za školou, plocha 
byla změnou č. 3 zvětšena 

Z8 Dačice B ÚS 2,15 0 0 2,15 
jižně od ulice Jemnická, při zahrádkářské 
kolonii 

Z9 Dačice B - 0,45 0,05 11 0,40 
ulice Sv. Čecha, zastavěná část byla 
změnou č. 2 převedena na stav 

Z10 Dačice B - 0,29 0,29 100 0 
ulice Sv. Čecha, plocha byla zastavěna a 
změnou č. 2 převedena na stav 

ZM3.04a Dačice B - 0,08 0 0 0,08 
západně od sídliště Nivy, vymezena 
změnou č. 3 

ZM3.04b Dačice B - 0,03 0 0 0,03 
západně od sídliště Nivy, vymezena 
změnou č. 3 

Z11 Dačice 
SO – plochy 

smíšené 
obytné 

ÚS 1,50 1,61 0 0 1,61 
mezi parkem a zemědělským areálem - 
plocha byla změnou č. 2 zvětšena 

Z12 Dačice SO ÚS 1,07 0 0 1,07 mezi parkem a zemědělským areálem 

Z13 Dačice SO - 0,19 0,10 53 0,09 
severní okraj osady Toužín, zastavěná 
část byla změnou č. 2 převedena na stav 

Z14 Bílkov SO ÚS 2,61 0,71 27 1,90 
západní okraj sídla, zastavěná část byla 
změnou č. 3 převedena na stav 

Z15 Bílkov SO - 1,08 0,70 65 0,38 
východní okraj sídla, zastavěná část byla 
změnou č. 2 převedena na stav - plocha 
je dále nově částečně zastavěna 

Z16 Bílkov SO - 0,75 0 0 0,75 jihovýchodní okraj sídla 

Z17 Borek SO - 0,27 0 0 0,27 jižní část sídla 

Z18 Borek SO - 2,01 1,61 80 0,40 
jižní část sídla, zastavěná část byla 
změnou č. 2 převedena na stav 

Z19 
Dolní 

Němčice 
SO - 0,63 0,63 100 0 

severozápadní okraj sídla, plocha byla 
zastavěna a změnou č. 2 převedena na 
stav 

Z20 
Dolní 

Němčice 
SO - 0,88 0 0 0,88 severozápadní okraj sídla 

Z21 
Dolní 

Němčice 
SO - 1,89 0 0 1,89 jihovýchodní okraj sídla 

Z22 
Dolní 

Němčice 
SO - 0,14 0,14 100 0 

jižní okraj sídla, plocha byla zastavěna a 
změnou č. 2 převedena na stav 

Z23 
Dolní 

Němčice 
SO - 0,16 0 0 0,16 jihozápadní okraj sídla 

Z24 Hostkovice  SO - 0,20 0 0 0,20 západní okraj sídla 

Z25 Hostkovice  SO ÚS 1,31 0 0 1,31 východní okraj sídla 

Z26 Hradišťko SO - 1,35 1,35 100 0 
severní okraj sídla, plocha byla zastavěna 
a změnou č. 2 převedena na stav 

Z28 Chlumec SO - 0,53 0,40 75 0,13 
jižní okraj sídla, zastavěná část byla 
změnou č. 2 převedena na stav 

Z29 Chlumec SO - 0,54 0,54 100 0 
jihozápadní okraj sídla, plocha byla 
zastavěma a zm. č. 2 převedena na stav 

Z32 Lipolec SO - 0,78 0,14 18 0,64 
severní okraj sídla - plocha je nově 
částečně zastavěna 

Z33 Malý Pěčín SO - 0,68 0 0 0,68 západní okraj sídla 

Z34 Malý Pěčín SO - 0,92 0,26 28 0,66 
západní okraj sídla, zastavěná část byla 
změnou č. 2 převedena na stav 

Z35 
Prostřední 

Vydří 
SO - 0,22 0,22 100 0 

západní část sídla, plocha byla zastavěna 
a změnou č. 2 převedena na stav 

Z36 
Prostřední 

Vydří 
SO - 0,51 0,15 29 0,36 

severozápadní část sídla, zastavěná část 
byla změnou č. 2 převedena na stav 
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plochy 

místní část 
způsob 

využití plochy 

studie 
VPS 
VPO 
apod. 

výměra (ha)  
z toho 
využito 

zbývá 
využít 
(ha) 
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půvo
dní 

uprav
ená 

(ha) % 

Z38 Velký Pěčín SO - 1,24 0 0 1,24 severní okraj sídla 

Z39 Velký Pěčín SO - 1,08 0 0 1,08 jihovýchodní okraj sídla 

Z40 Dačice SO - 0,02 0,02 100 0 
ulice Hradecká u Peráčku, plocha byla 
zastavěna a zm. č. 2 převedena na stav 

Z45 Dačice SO - 0,32 0 0 0,32 
lokalita Nivy, plocha byla změnou č. 2 
změněna z OK na SO 

Z51 Dačice SO ÚS 0,25 0 0 0,25 
při ulici Hradecká, plocha byla změnou 
č. 2 změněna z OV na SO 

Z130 Malý Pěčín SO - 1,39 0 0 1,39 západně od sídla 

ZM2.77 
Prostřední 

Vydří 
SO - 0,36 0 0 0,36 

jihovýchodní okraj sídla, vymezena 
změnou č. 2 

ZM3.12 Borek  SO - 0,19 0 0 0,19 západní část sídla, vymezena zm. č. 3 

Celkem ploch bydlení a smíšených obytných 63,14 63,57 9,14 14 54,43 - 

Z42 Dačice 
RZ – plochy 

rekreace 
(zahr. osady) 

- 0,22 0 0 0,22 
rozšíření zahrádkářské osady, jižní okraj 
sídla 

ZM2.78 Dačice RZ - 0,31 0 0 0,31 
rozšíření zahrádkářské osady, severní 
okraj sídla, vymezena změnou č. 2 

Celkem ploch rekreace 0,53 0 0 0,53 - 

Z61a 

Z61b 
Dačice 

VP – 
průmyslová 

výroba  
- 2,53 2,88 1,30 45 1,58 

rozšíření výroby u THK, plocha byla 
změnou č. 2 rozšířena o ZM2.82g a 
změnou č. 3 byla rozdělena a zastavěná 
část převedena na stav 

Z62 Dačice VP - 12,77 13,31 10,65 80 2,66 
rozšíření průmyslové zóny východ, 
plocha byla zm. č. 2 rozšířena o ZM2.82k 
a zastavěná část převedena na stav 

Z63a 

Z63b 
Dačice VP - 3,58 3,96 3,16 80 0,80 

rozšíření průmyslové zóny východ, 
plocha byla změnou č. 2 rozšířena o 
ZM2.82l a zastavěná část převedena na 
stav, změnou č. 3 byla plocha rozdělena 
a zastavěná část převedena na stav 

Z64 Dačice VP - 7,50 4,45 0 0 4,45 
rozšíření průmyslové zóny sever, plocha 
byla změnou č. 2 zmenšena  

Z65 Dačice VP - 1,85 0 0 1,85 rozšíření průmyslové zóny sever 

ZM2.45 Bílkov VP - 4,13 0 0 4,13 
rozšíření průmyslové zóny východ, 
vymezena změnou č. 2 

ZM2.82f Dačice VP - 0,68 0 0 0,68 
rozšíření průmyslové zóny sever, 
vymezena změnou č. 2 

ZM3.07a Velký Pěčín VP - 0,57 0 0 0,57 rozšíření výrobní zóny, vymezena zm. č. 3  

ZM3.07b Velký Pěčín VP - 0,64 0 0 0,64 rozšíření výrobní zóny, vymezena zm. č. 3 

Z66 Bílkov 
VZ – zeměděl. 
a lesn. výroba 

- 0,96 0 0 0,96 
západní okraj areálu ZD, plocha byla 
změnou č. 2 změněna z VF na VZ 

Z68 
Dolní 

Němčice 
VZ - 5,81 0 0 5,81 východně od sídla 

Z67 Bílkov 
VS - drobná 

výroba, sklady   
- 0,47 0 0 0,47 jižní okraj sídla  

Z47 Dačice 
SV– plochy 

smíšené 
výrobní 

- 2,62 2,77 0,66 24 2,11 

u benzínové pumpy Hradecká, plocha 
byla změnou č. 2 změněna z OK na SV, 
zvětšena a zastavěná část převedena na 
stav  

Z52 Velký Pěčín SV - 0,51 0,51 100 0 
jižní okraj sídla, plocha byla změnou č. 2 
změněna z OK na SV - plocha je 
zastavěna - vypustit 

Z56 Dačice SV - 1,32 0 0 1,32 jižní okraj sídla 

Z57 Dačice SV - 4,10 5,24 0 0 5,24 
východně od areálu HZS, plocha byla 
změnou č. 2 rozšířena o ZM2.82e a 
změnou č. 3 zmenšena 

Z58 Dačice SV - 8,66 0 0 8,66 západně od THK 

Z59 Dačice SV - 0,74 0,97 0 0 0,97 
východně od THK, plocha byla změnou 
č. 2 rozšířena o ZM2.82i  

Z60 Dačice SV - 0,86 0,67 78 0,19 
východní průmyslová zóna, zastavěná 
část byla změnou č. 2 převedena na stav 

ZM2.72 Borek SV - 0,33 0 0 0,33 
rozšíření Boreckého dvora, vymezena 
změnou č. 2 

Celkem ploch výroby, sklad. a smíšené výroby 60,63 60,37 16,95 28 43,42 - 

Z112 Dačice 
ZP – veřejná 
zeleň, parky 

VPO6 4,65 6,12 0 0 6,12 
mezi kaskádou a obchvatem, plocha byla 
změnou č. 2 rozšířena o ZM2.82b a 
vypuštěno VPO - vypustit označení VPO 
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Z113 Dačice ZP VPO5 8,78 10,36 0 0 10,36 

mezi obchvatem a sídlištěm Červený Vrch, 
plocha byla změnou č. 2 rozšířena 
o ZM2.82c, vypuštěno VPO a změnou 
č. 3 zvětšena - vypustit označení VPO 

Z114 Dačice 
ZI – zeleň 
ostatní a 
izolační 

VPO7 0,53 0 0 0,53 
mezi železničním nádražím a plochou 
Z58, změnou č. 2 vypuštěno VPO - 
vypustit označení VPO 

Z115 Dačice ZI VPO8 0,30 0 0 0,30 
mezi železnicí a plochou Z4, změnou č. 2 
vypuštěno VPO - vypustit označení VPO 

Z116 Dačice ZI VPO9 0,34 0 0 0,34 
mezi železnicí a plochou Z4, změnou č. 2 
vypuštěno VPO - vypustit označení VPO 

Z117 Borek ZI - 0,11 0 0 0,11 jihovýchodní okraj sídla 

Z118 Borek ZI - 0,46 0,12 0 0 0,12 
Borecký dvůr; plocha byla změnou č. 2 
zmenšena o ZM2.72 

Z127 Hostkovice  ZI - 0,38 0 0 0,38 jižně od plochy Z25  

Z128 Malý Pěčín ZI - 0,12 0 0 0,12 východně od plochy Z33 

Z129 Malý Pěčín ZI - 0,26 0 0 0,26 mezi plochami Z34 a Z130 

ZM2.82h Dačice ZI - 0,07 0,16 0 0 0,16 
rozšíření plochy změnou č. 2 v důsledku 
zúžení obchvatu 

Celkem ploch sídelní zeleně 16,00 18,80 0 0 18,80 - 

Plochy přestavby 

P1 Dačice 
SC – plochy 

smíšené 
centrální 

- 1,09 1,09 100 0 
bývalý areál PK, přestavba dokončena a 
změnou č. 2 převedeno na stav 

P2 Dačice SC - 1,59 1,59 100 0 
areál bývalého lihovaru, přestavba 
dokončena a zm. č. 2 převedeno na stav 

P3 Dačice SC - 1,48 1,48 100 0 
ul. Antonínská u obchodního centra, 
přestavba dokončena a změnou č. 3 
převedeno na stav 

P4 Dačice SC - 0,43 0,43 100 0 
hotel Dyje, Frigomont, přestavba 
dokončena a zm. č. 3 převedeno na stav 

P5 Dačice SC - 0,32 0,32 100 0 
blok u železniční zastávky, přestavba 
dokončena a zm. č. 3 převedeno na stav 

Celkem ploch smíšených centrálních 4,91 4,91 100 0 - 

P6 Dačice 
SO– plochy 
smíš. obytné 

- 0,17 0,17 100 0 
část bývalé farské zahrady, přestavba 
dokončena a zm. č. 2 převedeno na stav 

P11 Dačice SO ÚS 1,12 0 0 1,12 východní část zemědělského areálu Nivy 

P15 Hostkovice  SO ÚS 0,61 0 0 0,61 bývalý zemědělský areál 

P16 Chlumec  SO - 1,04 0 0 1,04 zahrady uvnitř sídla 

P17 Dačice SO ÚS 2,75 2,94 0 0 2,94 
západní část stávajícího zemědělského 
areálu Nivy, plocha byla změnou č. 2 
změněna z VF na SO a zvětšena 

P18   
nově 

Dačice SO - 0,16 0,16 100 0 
u Centropenu, plocha byla doplněna zm. 
č. 3 - nově přestavěno – vypustit 

Celkem ploch smíšených obytných 5,85 6,04 0,33 5 5,71 - 

P7 Dačice VP - 1,82 0,30 16 - 

zahrádkářská osada při severní 
průmyslové zóně, plocha byla změnou 
č. 2 částečně zastavěna a dále byl záměr 
vypuštěn  

P8 Dačice VP - 0,27 0,26 0,17 65 0,09 
areál Centropenu, přestavba na části 
plochy dokončena, převedena na stav a 
dále byla plocha změnou č. 2 zmenšena 

P18 
původně 

Bílkov VF - 5,84 0 0 - 
stávající zemědělský areál, záměr byl 
změnou č. 2 vypuštěn  

P12 Borek  
SV– plochy 

smíš. výrobní 
- 1,15 1,15 100 0 

Borecký dvůr, přestavba dokončena a 
změnou č. 2 převedeno na stav 

P13 Prostř. Vydří SV - 0,67 0 0 0,67 bývalý zemědělský areál  

P14 Prostř. Vydří SV - 0,24 0 0 0,24 bývalý zemědělský areál 

Celkem ploch výroby, sklad a smíšené výroby 9,99 9,98 1,62 16 1,00 - 

 

 ÚP dle kapitoly 4. ÚP stanovuje koncepci veřejné infrastruktury (dopravní a technická infrastruktura, 
občanské vybavení a veřejná prostranství) včetně podmínek pro její umísťování. ÚP vymezuje plochy 
a koridory pro veřejnou infrastrukturu, stanovuje podmínky pro jejich využití. Z hlediska koncepce 
rozvoje území ÚP dělí řešené území na stabilizované území, rozvojové území (plochy zastavitelné) a 
transformační území (plochy přestaveb). Pro možnost realizace technické infrastruktury dále vymezuje 
překryvné koridory. Návaznost prostorových a funkčních vazeb v oblasti dopravní a technické 
infrastruktury je zajištěna. Koncepce veřejné infrastruktury je v souladu s koncepčními materiály JČ kraje. 
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 Požadavek: Využité zastavitelné plochy či jejich části zahrnout do stabilizovaného území, 
zrealizované záměry vymezené jako překryvné koridory vypustit z návrhu ÚP, viz následující 
tabulka. Upravit trasu koridoru KT 25. Plocha Z108-DU byla změnou č.2 ÚP vypuštěna. Spojit 
výkresy technické infrastruktury, z výrokové části vypustit podrobnosti vymezené nad rámec 
koncepce veřejné infrastruktury.  

 

označení 
plochy 

místní část 
způsob 

využití plochy 

studie 
VPS 
VPO 
apod.  

výměra (ha) z toho 
využito 

zbývá 
využít 
(ha) 

poznámka 
půvo
dní 

uprav
ená 

(ha) % 

Zastavitelné plochy 

Z43 Dačice 

OK – plochy 
občanského 

vybavení 

(komerční) 

- 0,31 0,31 100 0 
Lidl u autobusového nádraží, plocha 
byla zastavěna a změnou č. 2 
převedena na stav 

Z44 Dačice OK - 1,87 0,16 9 1,71 
lokalita Nivy - plocha je nově částečně 
zastavěna 

Z46 Dačice OK - 2,28 2,35 0 0 2,35 
lokalita Nivy, plocha byla změnou č. 3 
zvětšena 

Z49 Dačice OK - 1,41 2,23 0 0 2,23 
východně od THK, plocha byla změnou 
č. 2 změněna z OV na OK a rozšířena o 
ZM2.82j 

ZM2.20 Dačice OK - 0,95 0 0 0,95 
u benzínové pumpy Hradecká, plocha 
byla změnou č. 2 opravena a vymezena  

Z48 Dačice 

OV – plochy 
občanského 

vybavení 
(veřejné) 

VPO2 0,58 1,13 0,46 41 0,67 

rozšíření areálu HZS, plocha byla zm. 
č. 2 rozšířena o ZM2.82d a vypuštěno 
VPO - plocha je dále nově částečně 
zastavěna, vypustit označení VPO 

Z53 Dačice OV - 0,35 0 0 0,35 
jižní část sídla (vedle areálu bývalého 
Stavcentu) 

Z50 Dačice OH VPO1 0,77 0 0 0,77 
rozšíření hřbitova,  zm. č. 2 vypuštěno 
VPO - vypustit označení VPO 

Z54 Dačice 
AO – plochy 

sportu – 
venk. aktivity 

- 0,47 0,47 100 0 
hřiště na Nivách, plocha byla zastavěna 
a změnou č. 2 převedena na stav 

Z55 Dačice AO VPO3 1,34 0,44 33 0,90 
rozšíření aquaparku, změnou č. 2 
vypuštěno VPO a zastavěná část byla 
změnou č. 3 převedena na stav  

ZM2.75 Dačice AO - 0,15 0 0 0,15 
plocha pro sportoviště u koupaliště, 
vymezena změnou č. 2 

Celkem ploch občanského vybavení a sportu 10,48 11,92 1,80 15 10,08 - 

Z69 Dačice 
U – plochy 
veřejných 

prostranství 
VD 10 0,08 0 0 0,08 komunikace a parkoviště u aquaparku 

Z70 Dačice U VDT 11 0,66 0,71 0 0 0,71 
komunikace k ploše Z64, plocha byla 
změnou č. 2 upravena 

Z71 Dačice U VDT 8 0,73 0,79 0 0 0,79 
komunikace k plochám  Z3 a Z57, 
plocha byla změnou č. 3 upravena 

Z72 Dačice U VDT 10 2,20 0 0 2,20 komunikace k plochám Z4 a Z58 

Z73 Dačice U VDT 12 0,27 0 0 0,27 komunikace k ploše Z62 

Z74a 

Z74b 
Dačice U VDT 9 0,89 0,85 0,33 39 0,52 

komunikace v lokalitě Za školou, plocha 
byla změnou č. 3 zmenšena, rozdělena 
a zastavěná část převedena na stav 

Z75 Dačice U VDT 4 0,25 0,21 0 0 0,21 
komunikace k ploše Z1, plocha byla 
změnou č. 3 upravena 

Z76 Dačice U VD 12 0,04 0 0 0,04 komunikace k ploše Z53 

Z77 Dačice U VDT 7 1,06 0 0 1,06 komunikace k plochám Z2, Z11 a Z12 

Z80 Dačice U VD 11 0,03 0 0 0,03 
komunikace pro pěší Havlíčkovo 
náměstí – ulice V kaštanech 

Z81 Dačice U VDT 6 0,09 0 0 0,09 komunikace k ploše Z13 

Z82 Bílkov U VDT 27 0,19 0 0 0,19 komunikace k ploše Z15 

Z83 Bílkov U VDT 26 0,24 0 0 0,24 komunikace k ploše Z67 

Z84 Borek U VDT15 0,11 0 0 - 
komunikace k ploše Z18, záměr byl 
změnou č. 2 vypuštěn 

Z86 Borek U VDT 14 0,04 0 0 0,04 komunikace k ploše Z18 

Z87 
Dolní 

Němčice 
U VDT 3 0,64 0 0 0,64 komunikace k ploše Z21 

Z89 Hostkovice  U VDT 1 0,32 0 0 0,32 komunikace k ploše Z25 

Z91 Chlumec U VDT 18 0,17 0 0 0,17 komunikace k ploše Z29 

Z92 Malý Pěčín U VDT 25 0,22 0 0 0,22 komunikace k plochám Z34 a Z130 

Z93 Malý Pěčín U VDT 24 0,13 0 0 0,13 komunikace k ploše Z33 
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Z94 Velký Pěčín U VDT 23 0,14 0 0 0,14 komunikace k ploše Z39 

Z96 Velký Pěčín U VDT 21 0,12 0 0 0,12 komunikace k ploše Z38 

Z123 Dačice U VD 23 0,07 0 0 0,07 
komunikace pro pěší, propojení ul. 
Komenského s Havlíčkovým nám. 

ZM3.07c Velký Pěčín U VDT 29 0,03 0 0 0,03 
komunikace k ploše ZM3.07a,b, 
vymezena změnou č. 3 

Celkem ploch veřejných prostranství 8,72 8,75 0,33 4 8,31 - 

Z100 
Dačice, 
Borek  

DS – silniční 
doprava 

VD 1 53,58 22,98 0 0 22,98 

obchvat města, plocha byla rozšířena 
změnou č. 1 o Z100a,b, dále byla 
plocha změnou č. 2 zúžena (reálná 
plocha záboru je cca 17 ha) 

Z101 
Dačice, 

Hostkovice 
DS VD 2 3,36 0 0 3,36 

přeložka silnice II/406 (reálná plocha 
záboru je cca 2 ha) 

Z103 Dačice DS VD14 0,02 0,02 100 0 
úprava křižovatky ul. Jemnická – Berky 
z Dubé, úprava byla realizována a 
změnou č. 2 převedeno na stav 

Z102 Dačice 
DP – doprava 

v klidu 
VD 3 2,23 0 0 2,23 parkoviště jižně od Palackého náměstí 

Z104 Dačice DP - 0,18 0 0 0,18 parkoviště u rozš. plochy hřbitova Z50 

ZM3.01 Dačice DP VD 24 0,40 0 0 0,40 
záchytné parkoviště u centra města, 
vymezena změnou č. 3 

Z78 Dačice 
DU – účelové 
komunikace 

VD 18 0,63 0 0 0,63 
cyklostezka Dačice – Kostelní Vydří při 
Vyderském potoku 

Z88 Dačice DU VD 19 0,44 0 0 0,44 
pěší komunikace při severní 
průmyslové zóně směrem na lok. Kázek 

Z90 
Dolní 

Němčice 
DU VD 20 0,44 0 0 0,44 

cyklostezka D. Němčice – Volfířovský 
potok 

Z97 Malý Pěčín DU  VD 21 0,31 0 0 0,31 komunikace Zahrádky 

Z98 Malý Pěčín DU VD 22 0,25 0 0 0,25 komunikace Zahrádky 

Z99 Velký Pěčín DU VD 17 0,51 0 0 0,51 cyklostezka V. Pěčín – Kostelní Vydří 

Z105 D. Němčice DU VD 5 1,38 0 0 1,38 cyklostezka podél Kaskády, směr Háj 

Z106 Dačice DU VD 7 0,69 0 0 0,69 cyklostezka Toužín - Urbaneč 

Z107 
Dačice, 

Hradišťko 
DU 

VD 8 
VDT 19 

1,20 0 0 1,20 
cyklostezka Dačice - Hradišťko - VDT 8 
a VDT19 upřesnit, příp. vypustit 
VDT19 

Z108 Dačice DU VD 5 1,39 0 0 - 
cyklostezka podél kaskády, komunikace 
byla změnou č. 2  vypuštěna - prověřit, 
příp. plochu vypustit 

Z109 Dačice DU VD 8 1,87 0 0 1,87 cyklostezka při Moravské Dyji 

Z110 Dačice DU VD 6 0,68 0 0 0,68 cyklostezka Toužín – směr Lidéřovice 

Z111 Prostř. Vydří DU VD 4 0,58 0 0 0,58 komunikace do Zadního Vydří 

Z131 Dačice DU - 0,21 0 0 0,21 
přeložka účelové komunikace kolem 
kaskády rybníků, vymezeno zm. č. 1 

ZM3.03a Hostkovice DU VD 25 0,69 0 0 0,69 
účelová komunikace na Toužín, 
vymezena změnou č. 3 

ZM3.03b Dačice DU VD 26 0,67 0 0 0,67 
účelové komunikace do Chlumce, 
vymezena změnou č. 3 

ZM3.03c Chlumec DU VD 27 0,60 0 0 0,60 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03d Chlumec DU VD 28 0,52 0 0 0,52 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03e Chlumec DU VD 29 0,20 0 0 0,20 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03f Chlumec DU VD 30 0,22 0 0 0,22 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03g Chlumec DU VD 31 0,49 0 0 0,49 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03h Chlumec  DU VD 32 0,66 0 0 0,66 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03i Chlumec  DU VD 33 0,21 0 0 0,21 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03j Chlumec  DU VD 34 0,25 0 0 0,25 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

ZM3.03k Chlumec  DU VD 35 0,31 0 0 0,31 účel. komunikace, vymez. změnou č. 3 

Celkem ploch dopravní infrastruktury 75,17 44,57 0,02 0 43,16 - 

ZM2.46 Borek 
TO – plochy 

pro nakládání 
s odpady 

VT 37 6,33 0 0 6,33 
rozšíření skládky TDO Borek, 
vymezeno změnou č. 2 

Z119 Hradišťko 
TI – technická 
infrastruktura 
všeobecná 

VT 36 0,12 0 0 0,12 ČOV západně od sídla 

Z120 Chlumec TI VT 35 0,15 0 0 0,15 ČOV západně od sídla 

Z122 Malý Pěčín TI VT 33 0,14 0 0 0,14 ČOV západně od sídla 

Z124 Prostř. Vydří TI VT 31 0,23 0 0 0,23 ČOV východně od sídla 

Z125 Velký Pěčín TI VT 32 0,12 0 0 0,12 ČOV jižně od sídla 
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Z126 Hostkovice TI VT 30 0,12 0 0 - 
ČOV východně od sídla – záměr byl 
změnou č. 3 vypuštěn 

Celkem ploch technické infrastruktury 7,21 0 0 7,09 - 

Plochy přestavby 

P9 Dačice 

OV – plochy 
občanského 

vybavení 
(veřejné) 

- 0,10 0 0 0,10 bývalá sýpka při zámeckém parku 

P10 Dačice 
AI – plochy 

sportu – vnitř. 
aktivity 

- 0,49 0,49 100 0 
Sportcentrum Na skále, přestavba byla 
dokončena a změnou č. 2 byla 
převedena na stav  

Celkem ploch občanského vybavení a sportu 0,59 0,49 83 0,10 - 

 

označení místní část 
způsob 
využití 

koridoru 

VPS, 
VPO  

délka (km) realiz
ován

o 

Zbývá 
realizov

at % 
poznámka 

půvo
dní 

uprav
ená 

Překryvné koridory 

KT1 
Dačice, 
Borek 

TI– technická 
infrastruktura 

VT 1 4,11 4,00 0 100 
Ee 38 – koridor nadzemního vedení vvn 
Jemnice – Dačice, trasa byla změnou č. 2 
změněna  

KT2 Dačice TI VT 2 0,54 1,00 0 100 
koridor pro nadzemní vedení vn Dačice, trasa 
byla změnou č. 2 změněna 

KT3 Dačice TI VT 3 0,54 0 100 koridor pro nadzemní vedení vn Dačice 

KT5 Lipolec TI VT 5 0,86 100 0 
koridor pro vodovod – Lipolec - vodovod je 
zrealizován, vypustit  

KT6 Hostkovice TI VT 6 0,04 100 0 
koridor pro vodovod – Hostkovice - vodovod 
je zrealizován, vypustit  

KT7 Dačice TI VT 7 2,42 2,41 0 100 
koridor pro vodovod – Landštejn – vodojem 
K. Vydří, trasa byla změnou č. 2 změněna 

KT8 
Dolní 

Němčice 
TI VT 8 1,24 1,32 0 100 

koridor pro vodovod – Dolní Němčice, trasa 
byla změnou č. 2 změněna 

KT9 
Velký Pěčín,  

Malý Pěčín 
TI VT 9 2,25 0 100 koridor pro vodovod Velký a Malý Pěčín 

KT11 Hostkovice TI VT 11 0,07 0 - 
koridor pro kanalizaci – Hostkovice, záměr byl 
změnou č. 3 vypuštěn 

KT14 Hradišťko TI VT 14 0,30 0 100 koridor pro kanalizaci – Hradišťko 

KT16 Chlumec TI VT 16 0,27 0 100 koridor pro kanalizaci – Chlumec 

KT17 Prostř. Vydří TI VT 17 0,14 0 100 koridor pro kanalizaci – Prostřední Vydří 

KT18 Velký Pěčín TI VT 18 0,60 0 100 koridor pro kanalizaci – Velký Pěčín 

KT19 Malý Pěčín TI VT 19 0,57 0 100 koridor pro kanalizaci – Malý Pěčín 

KT23 
Prostř. Vydří,  

Velký Pěčín 
TI VT 23 1,83 0 100 

koridor pro vodovod Prostřední Vydří – Velký 
Pěčín 

KT24 Bílkov TI VT 24 0,25 0 100 
společný koridor pro vodovod a plynovod - 
Bílkov  

KT25 
Hostkovice, 

Lipolec 
TI VT 25 1,48 0 100 

společný koridor pro vodovod, kanalizaci a 
plynovod - Hostkovice – Lipolec - vodovod je 
zrealizován, vypustit, upravit trasu 
koridoru podle vodovodu 

KT26 
D. Němčice, 
Hostkovice 

TI VT 26 2,04 0 100 
koridor pro plynovod – Dolní Němčice – 
Hostkovice 

KT27 Lipolec TI VT 27 0,24 0 100 koridor pro plynovod – Lipolec 

KT28 Bílkov TI VT 28 0,43 0 100 
koridor pro nadzemní vedení vn – přeložka 
Bílkov 

KT 29 
Hostkovice -    

Dolní 
Němčice 

TI VT 38 1,62 0 100 koridor pro kanalizaci, vymezeno změnou č. 3 

KT 30 
D. Němčice - 

Dačice 
TI VT 39 2,07 0 100 koridor pro kanalizaci, vymezeno změnou č. 3 

 

 ÚP dle kapitoly 5. ÚP stanovuje koncepci uspořádání krajiny, vymezuje plochy s rozdílným způsobem 
využití, plochy změn v krajině a stanovuje podmínky pro změny v jejich využití. ÚP stanovuje obecně 
platné zásady pro využívání krajiny a podmínky ochrany krajinného rázu. Z hlediska koncepce rozvoje 
území obce ÚP dělí řešené území na stabilizované území, rozvojové území (plochy změn v krajině). 
ÚP vymezuje územní systém ekologické stability a stanovuje pro ně podmínky. ÚP řeší prostupnost 
krajiny, protierozní a protipovodňové opatření, rekreaci a dobývání nerostů. Návaznost prostorových 
a funkčních vazeb v oblasti ochrany přírody a navazujících prvků ÚSES je zajištěna.  



str. 10 

 

 Požadavek: Zaktualizovat vymezení ploch ÚSES nad aktuálním mapovým podkladem při 
dodržení prostorových parametrů. Opravit označení navrhovaných ploch SX ve výkresové 
a  textové části, viz následující tabulka. 

 

označení 
plochy 

místní část 
způsob 

využití plochy 
VPS 
VPO 

výměra 
(ha) 

z toho 
realizováno 

zbývá 
realiz. 
(ha) 

poznámka 

(ha) % 

Plochy změn v krajině 

1 Lipolec 
SX - krajinná 

zeleň 
VU 1 2,73 0 0 2,73 doplnění LBK 27 - opravit označení 

2 Prostř. Vydří SX VU 2 0,79 0 0 0,79 doplnění LBK 80 - opravit označení 

3 D. Němčice SX VU 3 2,65 0 0 2,65 doplnění LBK 20 - opravit označení 

4 Borek  SX VU 4 2,71 0 0 2,71 doplnění LBK 62  

5 Borek  SX VU 5 1,34 0 0 1,34 doplnění LBK 62  

ZM 2.54 Hostkovice SX VU 6 1,50 0 0 1,50 doplnění LBK 84, doplněno zm. č. 2  

Celkem ploch krajinné zeleně 11,72 0 0 11,72 - 

 

označení 
plochy 

místní část 
způsob 

využití plochy 
VPS 
VPO 

výměra 
(ha) 

z toho 
realizováno 

zbývá 
realiz. 
(ha) 

poznámka 

(ha) % 

Překryvné plochy 

1 Dačice Y VO 2 33,00 0 0 33,00 protierozní opatření  

2 Prostř. Vydří Y VO 1 76,00 0 0 76,00 protierozní opatření  

 

 ÚP dle kapitoly 6. ÚP stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky 
prostorového uspořádání zástavby. Je stanoveno hlavní, přípustné, nepřípustné a u většiny ploch i 
podmínečně přípustné využití se stanovenou podmínkou. Dále jsou stanoveny podmínky prostorového 
uspořádání. Podmínky z hlediska veřejného zájmu dle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona jsou 
stanoveny. 

 Požadavek: Zrevidovat podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití. 
 

 ÚP dle kapitoly 7. a 8. ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšné opatření 
s možností vyvlastnění pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro prvky ÚSES a pro 
protierozní opatření, viz tabulka výše. ÚP dále vymezuje plochy asanace a asanační opatření. ÚP 
nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.  

 Požadavek:  Upřesnit vymezení veřejně prospěšné stavby VDT 8 a VDT 19 pro plochu Z107. 
Vypustit zrealizovanou VPS VD 16. Vypustit označení ploch ve výkresové části, které byly jako 
VPO změnou č. 2 ÚP vypuštěny, viz tabulky výše. 

 

označení 
místní 
část 

způsob 
využití plochy 

VPS 
pro 

asanaci 

výměra (ha) 
realizov
áno % 

Zbývá 
realizovat 

% 
poznámka půvo

dní 
uprav
ená 

Asanační plochy 

1 Dačice 
DS – silniční 

doprava 
A1 0,89 0,57 0 100 

asanace části průmyslové zóny sever, plocha 
byla změnou č. 2 zmenšena  

2 Dačice DS A2 0,56 0,29 0 100 
asanace části smíšené výrobní plochy, 
plocha byla změnou č. 2 zmenšena  

3 Dačice DS A3 0,24 0,26 0 100 
asanace části ploch Centropenu, plocha byla 
změnou č. 2 upravena  

4 Dačice DS A4 0,60 0 - 
asanace části zástavby u Pivovarského 
rybníka, požadavek byl změnou č. 2 vypuštěn 

5 Dačice DS A5 0,03 0 100 asanace objektu bydlení u cesty do Bílkova  

 

 ÚP dle kapitoly 10. ÚP vymezuje plochy územních rezerv a dále plochy, pro které je rozhodování 
podmíněno zpracováním územní studie, viz tabulka výše. 
 

označení 
plochy 

místní část 
způsob využití 

plochy 
studie 
apod. 

výměra (ha) 
z toho 

převedeno 
zbývá 

převézt 
(ha) 

poznámka 
půvo
dní 

uprav
ená 

(ha) % 

Plochy územních rezerv 

R2 Hostkovice 
SO - plochy 

smíšené obytné 
- 1,08 0 0 1,08 

plocha vznikla rozdělením původní 
lokality Z25 

R5 Borek SO - 1,11 0 0 1,11 
 plocha navazující na plochu  ZM3.12, 

plocha byla doplněna změnou č. 3 

Celkem ploch smíšených obytných 2,19 0 0 2,19 - 
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označení 
plochy 

místní část 
způsob využití 

plochy 
studie 
apod. 

výměra (ha) 
z toho 

převedeno 
zbývá 

převézt 
(ha) 

poznámka 
půvo
dní 

uprav
ená 

(ha) % 

R1 Dačice 

OK - plochy 
občanské 
vybavení 

(komerční) 

- 3,26 3,60 0 0 3,60 

plocha na západním okraji města pro 
rozšíření komerční zóny – východ, 
plocha byla změnou č. 1 zmenšena a 
dále změnou č. 2 rozšířena o ZM2.82a  

R6 Borek 
U - plochy 
veřejných 

prostranství 
- 0,19 0 0 0,19 

obslužná komunikace k lokalitě R5, 
plocha byla doplněna změnou č. 3  

R3 Lipolec 
N - plochy 

vodní a vodo- 
hospodářské 

- 0,02 0 0 0,02 
plocha pro vodohospodářskou stavbu 
Dolní Bolíkov na Bolíkovském potoce, 
plocha byla doplněna změnou č. 2 

 

 ÚP nevymezuje plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, 
nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona a nevymezuje 
architektonické nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou 
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.  

 
 

B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ (DÁLE TAKÉ „ÚAP“) 

 Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP ORP Dačice byla vypracována ke dni 31.12.2016. Pro udržitelný rozvoj 
jsou v ÚP navrženy podmínky pro rozvoj jednotlivých funkčních složek tak, aby byl zabezpečen soulad 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje obce, a to vzhledem ke své velikosti, sídelní struktuře a 
charakteru regionu. Od vydání ÚP nebyly v ÚAP nově zaktualizovány problémy k řešení v územně 
plánovací dokumentaci. 

 Požadavek: Zaktualizovat odůvodnění ÚP na základě nových hodnot a limitů v území. 
 
 

C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (DÁLE 
TAKÉ „PÚR“) A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM (DÁLE TAKÉ „ZÚR“) 

 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády ĆR dne 20.07.2009, PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 byla 
schválena usnesením vlády ČR dne 15.04.2015. ZÚR Jihočeského kraje nabyly účinnost 07.11.2011, 
1. aktualizace nabyla účinnost dne 06.01.2015, 2. a 3. aktualizace nabyla účinnost dne 06.01.2016, 
5. aktualizace nabyla účinnost dne 09.03.2017 a 6. aktualizace nabyla účinnost dne 9.3.2018.  Území 
města není zařazeno do žádných rozvojových, specifických oblastí, ploch či koridorů. Území města je 
zařazeno do rozvojové osy nadmístního významu (rozvojová osa Slavonicko – Dačická N-OS9 
vymezená v ZÚR). Do ÚP jsou zapracovány priority pro zajištění udržitelného rozvoje území, cílové 
charakteristiky krajiny, regionální prvky ÚSES a také nadmístní koridory pro dopravní a technickou 
infrastrukturu, včetně evidovaného záměru vedení E20 Dasný - Slavětice a územní rezerva vodní 
nádrže. Zastavěné území je využíváno efektivně a s ohledem na zachování venkovského charakteru a 
ochranu hodnot obce. Je zajištěna ochrana retenční schopnosti území, zemědělského půdního fondu 
a pozemků určených k plnění funkce lesa i ochrana krajinného rázu. Je umožněn rozvoj infrastruktury 
a jsou stanoveny podmínky pro rekreaci a podnikání. 

 Požadavek: Upřesnit při dodržení minimální prostorových parametrů vymezení RBK a RBC. 
 
 

D. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 4 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 Dosavadní výstavba probíhala převážně doposud v prolukách zastavěného území. Zastavitelné 
plochy, jak je zřejmé z kapitoly A této zprávy, byly od vydání ÚP využity jen v minimální míře. Potřeby 
nové výstavby mohou být uspokojeny v zastavitelných plochách v rámci platného ÚP. Není tedy 
prokázána potřeba vymezení nových zastavitelných ploch a není prokázána nemožnost využití 
vymezených zastavitelných ploch. Nicméně je nutné reagovat na podané požadavky od veřejnosti za 
účelem vymezení nových zastavitelných ploch s nejčastějším využitím pro bydlení. Zároveň existuje 
možnost vypuštění zastavitelné plochy pro bydlení v Dolních Němčicích, nabízí se tedy možnost 
nahradit tuto plochu novou plochou. Město požaduje rozšíření veřejné infrastruktury, ale nemá potřebu 
vymezovat nové zastavitelné plochy, kromě plochy pro výrobu, jelikož navrhovaná kapacita při 
současném tempu výstavby postačuje. Z těchto důvodů obsahuje kapitola E pokyny pro prověření 
nových zastavitelných ploch. 

 
E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY 
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E.1 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA 
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY 
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO 
VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

 
 

E.1.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE 
ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1 A POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
JIHOČESKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ PO 6. AKTUALIZACI  

 Upřesnit při dodržení minimálních prostorových parametrů, funkčnosti, charakteru a kontinuity 
vymezení RBK a RBC v souladu se ZÚR, tj. uvnitř prvků ÚSES vymezených v ZÚR. 
 
 

E.1.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 
A ORP DAČICE VE ZNĚNÍ 4. AKTUALIZACE  

 Zaktualizovat ev. upřesnit v odůvodnění ÚP hodnoty a limity v území, a to především hranici 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa, přírodní památky a jejich ochranné pásmo, záplavové území a aktivní 
zónu, vedení a ochranné pásmo VN, vedení a ochranné pásmo STL, komunikační vedení 
a radioreléové trasy, vedení vodovodu a kanalizace. 

 Zaktualizovat doplňující podmínky využití území (limity) zastavitelných ploch a přestaveb, případně i 
koridorů.  
 
 

E.1.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ ÚP, Z NOVEL PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A ZE 
ZMĚN V ÚZEMÍ  

 Nebude měněna koncepce rozvoje území obce. 

 Aplikovat ÚP na aktuální mapový podklad. V návrhu změny ÚP odlišit, která část změny ÚP je 
vyvolaná výhradně zpřesněním mapového podkladu.  

 Prověřit vymezení stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití, a to především 
v nezastavěném území a případně aktualizovat jejich začlenění do ploch s rozdílným způsobem 
využití. V zastavěném území prověřit začlenění např. parkoviště u nového hřbitova, požární zbrojnici 
v Lipolci, areál THK, vodní nádrž na návsi v Chlumci. 

 Zaktualizovat vymezení ploch ÚSES nad aktuálním mapovým podkladem při dodržení prostorových 
parametrů a nenarušení funkčnosti prvků ÚSES.  

 Nově vymezit hranici zastavěného území nad aktuálním mapovým podkladem. Využité zastavitelné 
plochy či jejich části zahrnout do stabilizovaného území. Zrealizované záměry vymezené jako 
překryvné koridory vypustit z návrhu ÚP. Upravit trasu koridoru KT 25 dle trasy zrealizovaného 
vodovodu. Plocha Z108-DU byla změnou č. 2 ÚP vypuštěna, prověřit a případně vypustit z ÚP 
i zbývající ponechanou část plochy. Opravit označení navrhovaných ploch SX ve výkresové a  textové 
části. 

 Prověřit v rámci navržených zastavitelných ploch požadavek na vymezení veřejných prostranství dle 
§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to především plochu Z4-B, případně navrhnout adekvátní veřejné 
prostranství. Veřejná prostranství k ploše Z3-B, k lokalitě ploch Z5-B až Z8-B a k lokalitě ploch na 
Nivách jsou navržena územními studiemi nebo již zrealizována.  

 Prověřit vhodnost spojení výkresů technické infrastruktury a případné vypuštění podrobností nad 
rámec koncepce veřejné infrastruktury z výrokové části. 

 Zrevidovat podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití. Zvážit vypuštění termínu „nárůst 
plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy“. Upřesnit podmínky prostorového uspořádání (např. 
výšková regulace, charakter a struktura zástavby, intenzita zastavění).  

 Prověřit a případně navrhnout pro vhodné lokality podmínky v podrobnosti náležející regulačnímu 
plánu (např. odstupové vzdálenosti, objem, tvar a orientace staveb, tvar zastřešení, vnější materiálové 
řešení, výšku oplocení od uličního prostoru, stavební čáru).  

 Definovat použité pojmy případně upřesnit pojmy definované legislativou. 
 
 

E.1.4 POŽADAVKY OBCE A VEŘEJNOSTI  

1. Antonín Procházka, Dačice - žádám, aby při aktualizaci ÚP Dačice byla parcela p.č. 294/8, 296/21 
k.ú. Borek (viz příloha) zařazena do plochy SO - smíšené obytné. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch a v případě nenarušení ucelenosti sídla nevhodným vybíháním do krajiny, navrhnout 
adekvátní velikost plochy SO - smíšená obytná. V případě návrhu řešit návaznosti, předně 
ochranu před negativními vlivy v blízkosti výroby.  
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2. Ing. arch. Anna Šlapetová, Dolní Břežany - pozemky p.č. 437/5 a 437/9 (orná půda), 454/2 (ostatní 
plocha) a pozemek p.č. 525/2 (komunikace) v k.ú. Velký Pěčín požaduji zařadit do plochy na bydlení. 
Důvodem je nedostatek možnosti stavět ve Velkém Pěčíně, vymezené dvě místa v ÚP pro tento účel 
není možné realizovat, tudíž nabízím své pozemky k rozvoji obce. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch a v případě nenarušení ucelenosti sídla nevhodným vybíháním do krajiny, navrhnout 
adekvátní velikost plochy SO - smíšená obytná. V případě návrhu řešit návaznosti, tj. napojení 
lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

3. Eva Walcher, Drosendorf - požaduji rozšířit plochu RR (st. 35 k.ú. Hradišťko u Dačic) po celém 
objektu, stávající přístavby na pozemku p.č. 442/1 se nachází v ploše E - plochy přírodní. Současný 
vlastník koupil ev.č. 4 včetně přístaveb nacházejících se v ploše E, viz kopie zákresu skutečného 
stavu. 

 Prověřit reálnost požadavku. Nepovolené přístavby dřevníku a terasy k chatě leží na pozemku 
p.č. 442/1 k.ú. Hradišťko u Dačic, tj. na pozemku jiného vlastníka. Požadavek musí podat 
osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě. Stavba se nachází na 
pozemku PUPFL v regionálním biocentru. Celková výměra stavby nesplňuje podmínku 
maximální zastavěnosti plochy RR - rekreace rodinná. 

 

4. Zdeněk Krejčí, Dolní Němčice - pozemky p.č. 761/90, 761/91, 761/73 v k.ú. Dolní Němčice požaduji 
přeřadit z ploch SM - plochy smíšené nezastavěného území, DU - účelové komunikace a P - plochy 
zemědělské na zastavitelnou plochu SO - smíšenou obytnou pro výstavbu rodinného domu, viz 
situační výkres. 

 Prověřit vhodnost návrhu, tj rozšíření zastavitelné plochy Z23-SO o adekvátní velikost pro 1 RD 
a to tak, aby zůstala zachována ucelenost sídla a nebyla narušena obhospodařovatelnost 
navazujícího zemědělského pozemku. V případě návrhu řešit návaznosti, zejména stávající 
plochu DU.  

 

5. Ing. Andrea Marešová, Nedabyle - pozemek p.č. 2634/94 v k.ú. Dačice se nachází v lokalitě 
U Nádraží a v ÚP je větší část mého pozemku navržena jako izolační zeleň Z115, část pozemku jako 
budoucí komunikace a část jako bydlení Z4. Navrhuji výrazněji omezit izolační zeleň na mém 
pozemku, protože bychom rádi využili tento pozemek pro stavbu rodinného domu se zahradou, 
dovoluji si vás požádat o změnu nynějšího zařazení Z4, která podléhá územní studii či případně jej 
zcela vyjmout ze Z4 a tímto jej uvolnit pro dřívější plánovanou výstavbu. Využití uvedeného pozemku 
je značně omezeno z důvodu zařazení podstatné části pozemku do kategorie izolační zeleně Z115 
a budoucí komunikace. Předpokládám, že funkcí Z115 má být odhlučnění železniční tratě. 
Domnívám se však, že odhlučnění železniční tratě v takovém rozsahu není vyžadováno, neboť 
odhlučnění je dle mého názoru dostatečně zajištěno cca 10 m vysokým a velmi příkrým svahem, 
který se nachází na hraně mého pozemku. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch a v případě, že je možné lokalitu napojit na dopravní a technickou infrastrukturu, 
navrhnout adekvátní velikost plochy SO - smíšená obytná. Samotná výstavba může být 
provedena až po vybudování dopravní a technické infrastruktury. V případě návrhu řešit 
návaznosti, předně navrženou plochu Z72-U a navrženou plochu Z4-B včetně vymezení 
veřejného prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Současně řešit napojení na 
infrastrukturu i pro stavbu na navazující ploše SO. 

 

6. Stanislav Pecl, Dolní Němčice - jsem vlastníkem pozemku parc. č. 761/99 v k.ú. Dolní Němčice, 
která přiléhá k naší parcele, na které se nachází náš rodinný dům čp. 84 v Dolních Němčicích. 
Z těchto důvodů žádám, aby tato parcela byla zařazena v územním plánu jako zahrada k našemu 
rodinnému domu. 

 Prověřit vhodnost návrhu. Pozemek se nachází částečně v návaznosti na stávající zahradu 
a částečně za záhumení cestou v pásu polí bez přímé návaznosti na stávající zástavbu RD, 
dále v ochranném pásmu lesa. V případě návrhu, pokud nedojde k narušení urbanistické 
struktury, krajinného rázu a v případě nenarušení ucelenosti sídla nevhodným vybíháním do 
krajiny, požadavek navrhnout. 

 

7. Zdeňka Koutná, Dačice - požaduji umožnit k zemědělské výrobě také sportovní a volnočasové 
aktivity na pozemku p.č. 378/24, 378/25 a 378/26 v k.ú. Malý Pěčín v ploše VZ - výroba zemědělská 
a lesnická, rozšíření využitelnosti objektu ke sportovním a volnočasovým aktivitám. 

 Prověřit vhodnost návrhu a případně umožnit v podmínkách ploch VZ širší využití, tj. umožnit 
případně i sportovní a rekreační využití související s chovem zvířat.  
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8. Luboš Navrátil, Miroslav Navrátil, Velký Pěčín - pozemek p.č. 550 v k.ú. Velký Pěčín požaduji zařadit 
do plochy umožňující zřízení přístřešku pro stání osobního automobilu. 

 Prověřit vhodnost návrhu, tj. návrh plochy SO – smíšená obytná pro nepovolenou stavbu 
nacházející se před stávajícím oplocením sousedního pozemku p.č. 30/5. Umístěním stavby by 
nemělo dojít k narušení urbanisticky a architektonicky hodnotného území. 

 

9. Miloš Novák, Malý Pěčín - pozemky p.č. 918/1 a st. 75/2 v k.ú. Malý Pěčín zařazené do ploch ZI - 
zeleň ostatní a izolační a DU - účelová komunikace požaduji zařadit do plochy SO - plocha smíšená 
obytná. Žádám o změnu využití plochy, aby byla plocha vhodná k výstavbě rodinného domu. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch a v případě, že návrh vyhoví podmínkám prostorového uspořádání ploch SO (zejména 
intenzita využití pozemku), navrhnout plochu SO - smíšená obytná v návaznosti na stávající 
zástavbu. V případě návrhu řešit návaznosti, předně vymezenou plochu DU a ochranu před 
negativními vlivy v blízkosti výroby. 

 

10. Lukáš Krištof, Dačice - žádám o zařazení pozemku p.č. 21/9 v k.ú. Hradišťko u Dačic do plochy SO - 
plochy smíšené obytné z plochy U - veřejné prostranství a ZI - zeleň ostatní a izolační. Změnou 
dojde k zpřesnění skutečnosti. 

 Prověřit vhodnost návrhu, tj. návrh plochy SO – smíšená obytná. Stávající cesta vymezená v ÚP 
nevede po pozemku p.č. 21/9, ale po sousedním pozemku p.č. 21/1. V případě návrhu řešit 
návaznosti, předně vymezenou plochu U a ochranu před negativními vlivy v blízkosti výroby. 

 

11. Město Dačice - část pozemků p.č. 483/27, 483/28, 483/29, 483/30, 483/31, 483/32, 483/64 a 483/65 
v k.ú. Bílkov vymezené jako plochy P - plochy zemědělské zařadit do plochy VP - průmyslová výroba 
pro rozšíření průmyslové zóny. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V současné době probíhá v lokalitě Karlov výstavba výrobních areálů. 
V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch a v případě 
nenarušení krajinného rázu a ucelenosti sídla nevhodným vybíháním do krajiny, navrhnout 
adekvátní velikost plochy VP – průmyslová výroba. V případě návrhu řešit návaznosti, předně 
ochranu sousedních rodinných domů před negativními vlivy.   

 

12. Libor Týral, Dolní Němčice - pozemek p.č. 67/4 v k.ú. Dolní Němčice vymezené jako plocha ZI - 
zeleň smíšená a izolační zařadit do plochy SO - plochy smíšené obytné. Žádám o změnu využití 
plochy z důvodu budoucí výstavby garáže nebo přístřešku nebo RD. 

 Prověřit vhodnost návrhu. Umístěním samostatné stavby malého objemu nebo RD by nemělo 
dojít k narušení urbanisticky a architektonicky hodnotného území návsi a k narušení ucelenosti 
veřejného prostranství. V případě návrhu navrhnout adekvátní velikost plochy SO – smíšená 
obytná pro doplňkovou stavbu k RD nacházející se přes komunikaci nebo pro RD. 

 

13. Libor Týral, Dolní Němčice (předseda občanské komise za: Jaroslav Hájek, Dagmar Kulíková, 
Miroslav Havlík, Jana Týralová Dolní Němčice) - pozemky p.č. 105/4, 105/3, 105/1, 105/8, 105/6 
v k.ú. Dolní Němčice vymezené jako plocha P - zemědělské plochy zařadit do plochy SO - plochy 
smíšené obytné pro výstavbu RD. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch a v případě, že je možné lokalitu napojit na dopravní a technickou infrastrukturu, 
navrhnout v návaznosti na navazující zástavbu adekvátní plochu SO - smíšená obytná. 
V případě návrhu řešit návaznosti, předně navrhnout plochu U – veřejné prostranství pro vedení 
dopravní a technické infrastruktury a dále řešit ochranu před negativními vlivy v blízkosti výroby. 
Potřebu nových zastavitelných ploch je možné po prověření a odsouhlasení řešit adekvátním 
zmenšením návrhové plochy Z21-SO. 

 

14. Lukáš Kára, Bílkov, Břetislav Kocián, Kojatice - budova č.p. 3 a pozemky p.č. 46/3 a1304 v k.ú. 
Bílkov vymezené jako plocha OK - občanské vybavení zařadit do plochy SO - plochy smíšené obytné 
pro výstavbu bytů. 

 Prověřit vhodnost návrhu. Případně navrhnout nevyužívanou budovu, která sloužila jako obchod 
a následně jako restaurační zařízení na plochu SO – smíšená obytná. 
 

15. František Janoušek, Hradišťko - parcelu p.č. 367 (orná půda) v k.ú. Hradišťko u Dačic uvedenou 
v ploše sídelní zeleně - zeleň zahrad ZZ požaduji přeřadit do funkční plochy smíšené obytné SO pro 
výstavbu rodinného domu. 

 Prověřit vhodnost návrhu. Požadavek byl řešen ve změně č. 2 i ve změně č. 3 ÚP Dačice. 
Z důvodu nesouhlasu dotčených orgánů, především z důvodu narušení krajinného rázu 
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a vzhledem k tomu, že se nezměnily podmínky v území ani související právní předpisy, plochu 
SO – smíšená obytná nenavrhovat. 

 

16. Miloš Stejskal, Dačice - jsem vlastníkem souboru nemovitostí, které tvoří Borecký dvůr v k.ú. Borek 
u Dačic, mimo jiné pozemků p.č. 346/6, 296/13 a 348/1. V souvislosti s rozvojem podnikání v oboru 
využívání a recyklace odpadů žádám o změnu ÚP, která spočívá ve změně části p.č. 348/1 na 
plochu smíšenou výrobní SV a plochu pro izolační zeleň ZI. Stávající a navrhovaný nový stav je 
graficky znázorněn v příloze. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch, nenarušení přístupu k vodoteči, nenarušení břehových porostů, údolní nivy a krajinného 
rázu, navrhnout v návaznosti, případně ve vhodném směru, na stávající areál adekvátní plochu 
SV - smíšená výrobní. 

 

17. Bc. Vojtěch Benda, Velký Pěčín - pozemky p.č. 179/6, 179/2, 181/1 a 181/2 v k.ú. Velký Pěčín 
vymezené jako plocha ZZ - zeleň zahrad požaduji přeřadit do plochy SO - plochy smíšené obytné 
pro výstavbu rodinného domu. 

 Prověřit vhodnost návrhu. V případě, že lze prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch, navrhnout v návaznosti na navazující zástavbu plochu SO - smíšená obytná. V případě 
návrhu řešit návaznosti, předně navrhnout plochu U – veřejné prostranství pro vedení dopravní 
a technické infrastruktury a dále řešit ochranu před negativními vlivy v blízkosti výroby. 

 

18. Město Dačice - pozemek p.č. 2633/290 v k.ú. Dačice vymezený jako plocha OV - občanské vybavení 
veřejné zařadit do plochy OK - občanské vybavení komerční. 

 Prověřit vhodnost návrhu a případně navrhnout na požadovaném pozemku, případně i na 
navazujících nevyužívaných pozemcích, plochu OK – občanské vybavení komerční z důvodu 
možnosti širšího využití území. 

 

19. Město Dačice - část pozemku p.č. 1684 v k.ú. Dačice vymezený jako plocha DZ - drážní doprava 
zařadit do plochy dopravní - parkoviště, viz grafická příloha. 

 Prověřit vhodnost návrhu a případně navrhnout rozšíření návrhové plochy ZM3.01-DP 
o požadovanou část pozemku v místě zrušené dráhy vlečky. 

 

20. Město Dačice - pozemek p.č. 715/4 v k.ú. Dačice vymezený jako plocha TI - technická infrastruktura 
zařadit do plochy umožňující rozšířit využití o plochu dopravní – parkoviště - DG. 

 Prověřit vhodnost návrhu a případně navrhnout na požadovaném pozemku plochu DG - 
doprava v klidu místo již nevyužívané části centrální kotelny, případně navrhnout širší využití 
dané plochy pro veřejnou infrastrukturu. 

 

21. Město Dačice - na pozemku p.č. 2422/1 v k.ú. Dačice vymezit plochu pro pěší komunikaci v souběhu 
se stávající komunikací DU ve stávající ploše SX – krajinná zeleň. 

 Prověřit vhodnost návrhu. Navrhnout pouze v případě, že nedojde k narušení funkčnosti 
koridoru ÚSES a k narušení břehového porostu.  

 

22. Město Dačice - umožnit v zastavitelné ploše Z9-B (pozemek nebo část pozemku p.č. 2642/1, 2642/3, 
2642/4, 2627/16, 2627/25, 2627/26, 2627/27, 2627/29, 2627/30, 2629/4, 2629/5, 2629/11, 2631/1, 
2631/4 v k.ú. Dačice) výstavbu řadových rodinných domů. 

 Prověřit vhodnost návrhu. Případně umožnit v podmínkách plochy Z9-B výstavbu řadových 
rodinných domů. 

 

23. LUČINA Dolní Němčice spol. s r.o. - žádám o změnu způsobu využití budovy a pozemků  (p.č. 241/3, 
241/24, 241/30 a st. 90 v k.ú. Dolní Němčice) z plochy občanské vybavenosti OV na plochy smíšené 
obytné SO z důvodu možnosti přebudovat přízemí objektu bývalé restaurace na byty pro 
zaměstnance, v podlaží zůstane i nadále kancelářské zázemí - sídla dosavadních firem. 

 Prověřit vhodnost návrhu. Případně zařadit nevyužívanou část budovy, která sloužila jako 
restaurační zařízení do plochy SO – smíšená obytná. V případě návrhu řešit návaznosti, řešit 
ochranu před negativními vlivy ze stávajícího kulturního domu. Objekty kulturních domů jsou 
v ÚP Dačice koncepčně zařazeny do ploch OV. Případně navrhnout plochu SO pro celý areál. 
 
 

E.1.5 POŽADAVKY Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A VEŘEJNOSTÍ 

Bude doplněno po projednání zprávy o uplatňování s dotčenými orgány. 
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E.2 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

Bez požadavků. 
 
 

E.3 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 Vypustit označení ploch ve výkresové části, které byly jako VPO pro předkupní právo změnou č. 2 ÚP 
vypuštěny. Upřesnit vymezení VPS VDT 8 a VDT 19 pro plochu Z107, případně VDT 19 vypustit. 
Vypustit zrealizovanou VPS VD 16 (rekonstrukce úseku komunikace). 

 
 

E.4 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

Bez požadavků. 
 
 

E.5 POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Bez požadavků. 
 
 

E.6 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ 
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

 Změna ÚP bude zpracován formou opatření obecné povahy v souladu s platným zněním zákona 
č. 183/2006 Sb., vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Jestliže budou v průběhu zpracování 
návrhu vydány novely právních předpisů, vydány aktualizace PÚR nebo ZÚR anebo budou vydány 
aktuální podklady, budou zapracovány. 

 Bude dodrženo členění a předepsaný obsah ÚP podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Textová 
část odůvodnění bude ale obsahovat tyto kapitoly:  
 

A. postup pořízení a zpracování územního plánu 
B. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 
C. soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
D. soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

E. soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

F. soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

G. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

H. stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
I. sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
J. vyhodnocení splnění požadavků zadání 
K. komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
L. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
M. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 

odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
N. výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
O. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa 
P. návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách 
R. vyhodnocení uplatněných připomínek 
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 Kapitoly uvedené pod písmeny A, H, I, P, R a část kap. F týkající se stanovisek dotčených orgánů 
zpracuje pořizovatel podle výsledků projednání. Textová část bude zpracována digitálně v editoru 
Word. Výkresy budou zpracovány nad aktuální katastrální mapou digitálně v systému CAD nebo GIS 
a vyhotoveny v měřítku 1:5000 a výkres širších vztahů bude zpracován nad základní mapou v měřítku 
1:25000. 

 Dokumentace změny ÚP bude pro společné jednání, pro veřejné projednání a případné opakované 
veřejné projednání předána ve 2 vyhotoveních v tištěné a v elektronické podobě na datovém nosiči 
(grafická část i textová část ve formátu pdf, textová část rovněž ve formátu doc, včetně srovnávacího 
textu). Výsledná dokumentace změny ÚP a úplného znění ÚP bude odevzdána ve 4 vyhotoveních 
v tištěné a v elektronické podobě na datovém nosiči: grafická část i textová část ve formátu pdf, 
textová část dále ve formátu doc, grafická část bude dále předána ve strojově čitelném formátu (dwg 
nebo dgn nebo shp v souřadnicovém systému JTSK), včetně všech použitých externích referencí. 
Data musí být topologicky čistá, projektant musí dbát na řádné odlišení témat ve vrstvách, jednotlivé 
vrstvy musí být náležitě popsány. Dále je vhodné předat výkresy v georeferencovaném rastrovém 
formátu. 

 Dokumentace bude v tištěné podobě dodána vždy až po kontrole digitální verze pořizovatelem. Titulní 
list textové části a všechny výkresy budou opatřeny záznamem o účinnosti podle §14 odst. 1 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. 

 
 

E.7 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Do řešeného území zasahuje přírodní památka a evropsky významná lokalita NATURA 2000 Moravská 
Dyje, přírodní památka Dubová stráň a Toužínské stráně. V zadání změny ÚP není navrhován významný 
záměr, který by měl vliv na životní prostředí. 
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území budou formulovány, pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání nevyloučí významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast a uplatní požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Bude upraveno po projednání zprávy o uplatňování s dotčenými orgány. 
 
 

F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE 
POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT 
VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST 

Požadavek posouzení ÚP nevznikl. Z vyhodnocení uplatňování ÚP nevyplynul požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.  
 
 

G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI 
ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO 

Z vyhodnocení uplatňování ÚP nevyplynul požadavek na variantní řešení návrhu.  
 
 

H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH 
POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE 
KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Ze Zprávy o uplatňování ÚP nevyplynula potřeba změn, které by podstatně ovlivnily základní koncepci 
ÚP. Pořízení nového ÚP není navrhováno. 
 
 

I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Ve vyhodnocení uplatňování ÚP nebyly negativní dopady na udržitelný rozvoj území zjištěny. Požadavek 
se neuplatňuje. 
 
 

J. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Není požadováno. Projektant ÚSES prověří možnost vedení regionálního ÚSES uvnitř koridoru ze ZÚR. 
Pokud bude zjištěno, že vedení ÚSES v koridoru vymezeném v ZÚR není možné, bude vznesen návrh na 
aktualizaci ZÚR. 


