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Oprávněná úřední osoba :     Mgr. Lukášek Vlastimil 
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Fax :                    388 607 562; 388 607 204   
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 Prachatice, dne: 05.03.2019 

 

Zahájení řízení o vydání Změny č.4 Územního plánu Lenora  

pozvánka k veřejnému projednání návrhu změny územního plánu 
 

Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, který jako příslušný úřad 
územního plánování podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje Změnu č.4 Územního plánu 

Lenora, zahájil podle § 55b odst.1 a 2 ve spojení s §52 odst.1 a násl. stavebního zákona řízení o 
vydání Změny č.4 Územního plánu Lenora formou opatření obecné povahy a za tímto účelem svolává 
veřejné projednání, které se bude konat dne 

 

16.dubna 2019 (úterý) od 9.30 hodin 
na Obecním úřadu Lenora. 

 

Návrh Změny č.4 Územního plánu Lenora je ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven 

k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Lenora (v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě 
se starostou obce) a Městském úřadu Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje (v 
úředních dnech PO a ST od 7.30-17.00 hod., v ostatních pracovních dnech od 7.30-14.00 hod.). 

Současně je návrh Změny č.4 Územního plánu Lenora zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup na www.lenora.cz/oulenora a www.prachatice.eu (elektronická úřední deska).  

 

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení změny územního plánu, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti mohou podat nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání námitky. V 

podaných námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru 
nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.  
  

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, může každý uplatnit své připomínky. Ve stejné 
lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska.  
 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
 

 
Otisk úředního razítka 

 

 

Mgr.Vlastimil Lukášek, v.r. 

referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje 

 

http://www.prachatice.eu/


Příloha : Dokumentace návrhu Změny č.4 ÚP Lenora (pouze pro Krajský úřad Jihočeského kraje, 
odbor RR, ÚP, SŘ a I, odd.ÚP) 

 
 

Rozdělovník : 
Do datové schránky s dokladem o doručení:   
Obec Lenora, Lenora čp.36, 384 42 Lenora + veřejná vyhláška 

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

- odbor ŽP, zem. a les.  
- odbor RR, ÚP, SŘ a I, odd.ÚP 

-    odbor dopravy a SH 

Správa NP Šumava, ul.1.máje 260, 385 01 Vimperk 

Krajská hygienická stanice JČ kraje se sídlem v Č.Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 Č.Budějovice 

Krajská veterinární správa pro JČ kraj, Inspektorát Prachatice, Mlýnská 66, 383 01 Prachatice 

ČR-Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, 
Hradební 12/772, P.O.BOX. 45, Praha 1 – Staré Město, 110 05  

Státní pozemkový úřad, KP Prachatice, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov  
Městský úřad Volary, odbor výstavby, ÚP a ŽP 

Obec Strážný, Strážný 37, 384 43 Strážný 

Obec Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice 

Město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary  
Obec Stožec, Stožec 54, 384 44 Stožec    
 

Poštou na dodejku :  
Městský úřad Prachatice   - odbor ŽP  

- odbor KSD 

 

Do datové schránky na vědomí : 
Správa a údržba silnic JČ kraje, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice 

Povodí Vltavy s.p.- závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice 

E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 371 49 České Budějovice 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 

 

Poštou na vědomí:  
UA Projekce, Ing.arch.Š.Ťukalová, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice 

 

 













 
 
 
 

Obec Lenora 
 Lenora 36, 384 42 Lenora 
 ✁.j.                                                                                        Lenora, dne……….. 
 
Zastupitelstvo Obce Lenora, p✂íslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona ✄.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním ✂ádu (stavební zákon), ve zn☎ní pozd☎jších 
p✂edpis✆ (dále jen stavební zákon) za použití § 43 odst.4 stavebního zákona, § 13 a 
p✂ílohy ✄.7 vyhlášky ✄.500/2006 Sb., o územn☎ plánovacích podkladech, územn☎ 
plánovací dokumentaci a zp✆sobu evidence územn☎ plánovací ✄innosti, § 171 a 
následujících zákona ✄.500/2004 Sb., správní ✂ád, ve zn☎ní pozd☎jších p✂edpis✆  

vydává 
v souladu s § 54 stavebního zákona na základ☎ usnesení ✄. …… ze dne ………... 
2015  
 

ZM�NU ✝.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA. 
 

I. VÝROK 

TEXTOVÁ ✞ÁST 

 

prosinec 2018 

ZÁZNAM O Ú✟INNOSTI 

Zm✠na ✡.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA 

správní orgán, který ÚP vydal po☛izovatel 

 
Zastupitelstvo obce Lenora 
 
 
 
 
 
datum nabytí ú✡innosti: 

 
M✠Ú Prachatice, 
odbor stavebn✠ - správní  
a regionálního rozvoje 
 
ú☛ední osoba po☛izovatele: 
 
Mgr. Vlastimil Lukášek,  
vedoucí odd✠lení regionálního rozvoje  
a památkové pé✡e 
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I. Zm✒na ✓.4 územního plánu Lenora - výrok  
 
Zm✔nou ✕.1 se úplné zn✔ní textové ✕ásti ÚP Lenora  m✔ní v jednotlivých kapitolách takto: 

 
a) vymezení zastav✖ného území 

Text kapitoly se nem✔ní     
 

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 
rozvoje jeho hodnot 

Text kapitoly se nem✔ní     
 

c) urbanistická koncepce, v✗etn✖ vymezení zastavitelných 
ploch, ploch p✘estavby a systému sídelní zelen✖ 

V odstavci p✙ed nadpisem „V území jsou navrhovány tyto plochy s rozdílným zp✚sobem 
využití:“ je za Bv vyjmut text:  „(nejsou navrhovány nové plochy)“ 
Dále je vložen text: „plochy vícepodlažní bydlení Bv – bytové domy jsou navrženy 
v p✙estavbové ploše v Zátoni   4.1  -v této lokalit✔ budou mít max.2NP a podkroví, p✙ípadn✔ 
1PP“ 
Plochy Vz jsou na konci v✔ty dopln✔ny textem: „dále v Zátoni 4.2.“ 
 
Vý✕et jednotlivých zastavitelných ploch se dopl✛uje takto: 
po✜ad. 
✢íslo 
plochy 
(i.✢.) 

zp✣sob využití vým✤ra 
v ha 

obsluha, limity využití území, podmínky využití území, ochrana hodnot území, 
p✥edpokládaná kapacita  

ZÁTO✦ (k.ú. Lenora) 

4.2 Vz plocha 
zem✧d✧lské 
výroby 

0,70 Obsluha území – dopravní napojení z místní komunikace – nutno rozší✎it na 
požadovanou ší✎i ve✎ejného prostranství, dopravu v klidu ✎ešit na vlastních 
pozemcích v dostate✍né kapacit✌ 
Limity využití území: CHKO Šumava – III. zóna, komunika✍ní kabel, 
LBK23, vzdálenost 50m od kraje lesa, meliorace 
podmínky využití území:  
zajistit dostatek požární vody  
eliminovat riziko zne✍išt✌ní povrchových a podzemních vod   
LBK23 bude respektován 
Funk✍nost meliorací bude zachována 
Ochrana hodnot území –viz kap.c. urbanistická koncepce 

 
Vý✕et jednotlivých ploch p✙estavby se dopl✛uje takto: 
po✜ad. 
✢íslo 
plochy 

název lokality 
zp✣sob využití 

vým✤ra 
v ha 

obsluha, limity využití území, podmínky využití území, ochrana hodnot území, 
p✥edpokládaná kapacita  

ZÁTO✦ (k.ú. Lenora) 
4.1 Bv 

vícepodlažní 
bydlení 
 

0,22 Obsluha území – dopravní napojení z místní komunikace – nutno rozší✎it na 
požadovanou ší✎i ve✎ejného prostranství, dopravu v klidu ✎ešit na vlastních 
pozemcích v dostate✍né kapacit✌ 
Limity využití území: CHKO Šumava – IV. zóna, komunika✍ní kabel, 
elektrické vedení NN, STL plynovod 
podmínky využití území:  
zajistit dostatek požární vody  
pro likvidaci splaškových vod eliminovat riziko zne✍išt✌ní povrchových a 
podzemních vod   
Ochrana hodnot území – viz kap.c. urbanistická koncepce  
P✎edpokládaná kapacita  - max.2 bytové domy 
Maximální podlažnost: 2NP a podkroví, p✎ípadn✌1PP 
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d) koncepce ve✘ejné infrastruktury, v✗etn✖ podmínek pro její 
umís★ování 

 
Návrh koncepce dopravní infrastruktury 
Text kapitoly se nem✔ní     
Návrh koncepce technické infrastruktury: 
Text kapitoly se nem✔ní   
   

e) koncepce uspo✘ádání krajiny, v✗etn✖ vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro zm✖ny v jejich využití, územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opat✘ení, ochranu p✘ed povodn✖mi, rekreaci, 
dobývání nerostných surovin a podobn✖ 

 
Text kapitoly se nem✔ní     
 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
zp✩sobem využití s ur✗ením p✘evažujícího ú✗elu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p✪ípustného 
využití, nep✪ípustného využití (v✫etn✬ stanovení, ve kterých 
plochách je vylou✫eno umís✭ování staveb, za✪ízení a jiných 
opat✪ení pro ú✫ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 
pop✪ípad✬ stanovení podmín✬n✬ p✪ípustného využití t✬chto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspo✪ádání, v✫etn✬ 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap✪íklad 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí vým✬ry pro vymezování stavebních 
pozemk✮ a intenzity jejich využití)   

 
 
Bv Plochy bydlení vícepodlažní - Podmínky prostorového uspo✙ádání se ruší text: „nové 
plochy se nenavrhují“ 
 
 

g) vymezení ve✘ejn✖ prosp✖šných staveb, ve✘ejn✖ 
prosp✖šných opat✘ení, staveb a opat✘ení k zajiš★ování 
obrany a bezpe✗nosti státu a ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemk✩m a stavbám vyvlastnit  

 
Text kapitoly se nem✔ní     
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h) vymezení ve✘ejn✖ prosp✖šných staveb a ve✘ejných 

prostranství, pro které lze uplatnit p✘edkupní právo, 
s uvedením v ✫í prosp✬ch je p✪edkupní právo z✪izováno, 
parcelních ✫ísel pozemk✮, názvu katastrálního území a 
p✪ípadn✬ dalších údaj✮ podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona  

 
Text kapitoly se nem✔ní     
 

i) stanovení kompenza✗ních opat✘ení podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona 

Text kapitoly se nem✔ní     
 

 

j) vymezení ploch a koridor✩ územních rezerv a 
stanovení možného budoucího využití, v✗etn✖ 
podmínek pro jeho prov✖✘ení 

Text kapitoly se nem✔ní     
 

k)  vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm✖nách 
v území podmín✖no dohodou o parcelaci 

Text kapitoly se nem✔ní     

 
l) vymezení plocha koridor✩, ve kterých je rozhodování 

o zm✖nách v území podmín✖no zpracováním územní 
studie, stanovení podmínek pro její po✘ízení a 
p✘im✖✘ené lh✩ty pro vložení dat o této studii do 
evidence územn✖ plánovací ✗innosti  

Text kapitoly se nem✔ní     
 

m) vymezení ploch a koridor✩, ve kterých je 
rozhodování o zm✖nách v území podmín✖no vydáním 
regula✗ního plánu, zadání regula✗ního plánu 
v rozsahu podle p✘ílohy ✗. 9, stanovení, zda se bude 
jednat o regula✗ní plán z podn✖tu nebo na žádost, a u 
regula✗ního plánu z podn✖tu stanovení p✘im✖✘ené 
lh✩ty pro jeho vydání 

Text kapitoly se nem✔ní     
. 

 

n) stanovení po✘adí zm✖n v území (etapizace) 
Text kapitoly se nem✔ní     
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o) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 
staveb, pro které m✩že vypracovávat architektonickou 
✗ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Text kapitoly se nem✔ní     
 
 

p) údaje o po✗tu list✩ územního plánu a po✗tu výkres✩ 
k n✖mu p✘ipojené grafické ✗ásti 

Text kapitoly se nem✔ní     
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová ✕ást výroku zm✔ny ✕.4 územního plánu má 6 stran   
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II. od✌vodn✍ní ZM✎NY ✏.4 územního plánu 
 
a) postup po✑ízení a zpracování územního plánu  
Návrh Zm☛ny ☞.4 Územního plánu Lenora (dále jen zm☛na územního plánu) 
– bude dopln☛no po✠izovatelem v pr✡b☛hu projednání  
Projektantem zm☛ny územního plánu je firma UA Projekce, ing. arch. Št☛pánka ✒ukalová, ✓eské 
Bud☛jovice, po✠izovatelem je na základ☛ žádosti obce M☛stský ú✠ad Prachatice, odbor stavebn☛ 
správní a regionálního rozvoje. 

  
 

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah✔ v území  
širší vztahy 
✕ešení zm☛ny územního plánu nemá žádný podstatný vliv na sousední obce, ani na širší souvislosti 
v území.  
 
P✠edm☛tem ✠ešení zm☛ny ☞.4 územního plánu jsou 2 lokality v místní ☞ásti Záto✖:  
Plocha 4.1  – p✠estavba na Bv vícepodlažní bydlení 
 
Plocha 4.2  -  nová zastavitelná plocha na Vz plocha zem✗d✗lské výroby (za ú☞elem umíst☛ní 
stavby zimovišt☛ a manipula☞ní plochy pro skot, krytého hnojišt☛ a skladu krmiva v☞etn☛ dalších 
souvisejících objekt✡). V lokalit☛ 4.2 je respektován ÚSES – konkrétn☛ lokální biokoridor 23 podél 
vodního toku Kaplického potoka. Respektováno je i umíst☛ní ve III. zón☛ CHKO. 
 
 
 
c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn✘ 
plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
soulad územního plánu s politikou územního rozvoje  

Území ✠ešené Zm☛nou ☞.4 ÚP Lenora není sou☞ástí žádné rozvojové oblasti a rozvojové osy 
vymezené Politikou územního rozvoje (PÚR) schválenou usnesením vlády ✓R ☞.929 ze dne 
20.7.2009. ✕ešené území je sou☞ástí Specifické oblasti SOB1 Šumava – ✠ešení zm☛ny územního 
plánu je navrženo v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o zm☛nách v území a úkoly 
pro územní plánování stanovené pro tuto specifickou oblast.  

Zm☛na územního plánu vychází z republikových priorit územního plánování pro zajišt☛ní 
udržitelného rozvoje území formulované v kap.2 PÚR 2008. 

Zm☛na územního plánu spl✖uje kritéria a podmínky pro rozhodování o zm☛nách v území a 
napl✖uje úkoly pro územní plánování stanovené pro výše uvedenou specifickou oblast. 
 
soulad územního plánu s územn✗ plánovací dokumentací vydanou krajem 

Území ✠ešené Zm☛nou ☞.4 ÚP Lenora není sou☞ástí žádné rozvojové oblasti nadmístního 
významu, neleží v žádné rozvojové ploše nadmístního významu pro smíšenou obytnou funkci, 
komer☞ní a pr✡myslovou funkci nebo sportovní a rekrea☞ní funkci, neleží v koridoru dopravní nebo 
technické infrastruktury nadmístního významu a neleží v plochách a koridorech územního systému 
ekologické stability nadregionálního a regionálního významu vymezenými Zásadami územního 
rozvoje (ZÚR) Jiho☞eského kraje schválenými zastupitelstvem kraje dne 13.9.2011 ve zn☛ní 
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pozd☛jších aktualizací. ✕ešené území je sou☞ástí rozvojové osy nadmístního významu N-OS1 
Severojižní - Pasovská, která je vázána na dopravní koridory republikového významu R4 a S4, 
tvo✠ené navrhovanou rychlostní silnicí R4 (P✠íbram – Nová Hospoda), v pokra☞ování jako silnice 
I/4 (Nová Hospoda – Strakonice – Vimperk – Strážný – hranice ✓R, dále Pasov) – ✠ešení zm☛ny 
územního plánu je navrženo v souladu se zásadami pro rozhodování o zm☛nách v území a úkoly 
pro územní plánování stanovené pro tuto rozvojovou osu. Dále ✠ešené území leží v up✠esn☛né 
Specifické oblasti republikového významu SOB1 Šumava – ✠ešení zm☛ny územního plánu je 
navrženo v souladu se zásadami pro rozhodování o zm☛nách v území kritérii a podmínkami pro 
rozhodování o zm☛nách v území a úkoly pro územní plánování stanovené pro tuto specifickou 
oblast.   

Zm☛na územního vychází z priorit územního plánování kraje pro zajišt☛ní udržitelného rozvoje 
území formulované v kap.a) výrokové ☞ásti aktualizovaných Zásad územního rozvoje Jiho☞eského 
kraje.  
Soulad se stanovením priorit územního plánování kraje pro zajišt✗ní udržitelného rozvoje 
území v✙etn✗ zohledn✗ní priorit stanovených v politice územního rozvoje [kap.a) ZÚR]    

(1) Základní prioritou ✠ešení Zásad územního rozvoje Jiho☞eského kraje je dosažení územn☛ 
vyváženého a dynamického rozvoje území Jiho☞eského kraje, který povede ke zvyšování 
celkové konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování kvality života a k efektivnímu a 
udržitelnému využívání disponibilních zdroj✡ p✠i zohledn☛ní veškerých hodnot území - 
koncepce ÚP Lenora a zm✚ny ÚP Lenora respektují  

(2) ✕ešení Zásad územního rozvoje Jiho☞eského kraje reaguje na polohu Jiho☞eského kraje v 
rámci ✓eské republiky, na návaznosti na území sousedních stát✡ N☛mecka a Rakouska, 
zohled✖uje schválenou Politiku územního rozvoje ✓R 2008 a respektuje princip udržitelného 
rozvoje, všech jeho 3 pilí✠✡ - p✠íznivého životního prost✠edí, zdravého hospodá✠ského rozvoje a 
sociální soudržnosti obyvatel - koncepce ÚP Lenora a zm✚ny ÚP Lenora respektují  

(3) Zásady územního rozvoje Jiho✙eského kraje stanovují tyto priority pro zajišt✗ní  
p✛íznivého životního prost✛edí:  
a. vytvá✠et podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní 

krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro ☞innost 
v území a rozhodování o zm☛nách v území pro jednotlivé typy krajiny a dále vytvá✠et podmínky 
k ochran☛ a zajišt☛ní funk☞nosti územního systému ekologické stability (dále též jen „ÚSES“) – 
ÚSES je respektován  

b. minimalizovat zábory zem☛d☛lského p✡dního fondu a negativní zásahy do pozemk✡ ur☞ených k 
pln☛ní funkcí lesa (dále též jen „PUPFL“); tzn. zajistit ochranu p✠ed neopodstatn☛nými zábory 
kvalitní zem☛d☛lské p✡dy s cílem zachovat hodnoty území pro zem☛d☛lské a lesní hospoda✠ení – 
zábor ZPF je minimální – viz vyhodnocení kap. n od✜vodn✚ní  

c. zajistit ochranu, zachování a obnovu jedine☞ného výrazu kulturní krajiny p✠ispívající k 
vytvá✠ení charakteru typického krajinného rázu pro Jižní ✓echy; tzn. minimalizovat necitlivé 
zásahy do krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny a podpo✠it úpravy, ☞innosti a 
aktivity, které povedou k obnov☛ a zkvalitn☛ní krajinných hodnot v území – viz podmínky 
využití… kap. c výroku  

d. vytvá✠et podmínky pro ochranu území p✠ed potencionálními riziky a p✠írodními katastrofami 
(nap✠. povodn☛, záplavy, eroze p✡dy, selhání technologického systému), tzn. ✠ešit opat✠ení 
vedoucí k jejich zmírn☛ní ☞i eliminaci s cílem minimalizovat rozsah p✠ípadných škod, a to se 
z✠etelem na možné ovlivn☛ní širšího území; zejména preferovat pasivní protipovod✖ová opat✠ení 
spo☞ívající ve zvyšování reten☞ní schopnosti krajiny p✠i ochran☛ p✠ed povodn☛mi a záplavami – 
viz kap. d, e výroku ÚP – zm✚na ✢. 4 je nem✚ní    

e. vytvá✠et podmínky pro zajiš✣ování ochrany vodních pom☛r✡, chrán☛ných oblastí p✠irozené 
akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), území chrán☛ných pro akumulaci povrchových vod, 
povrchových a podzemních vod, vodních ekosystém✡ na území kraje a vodních zdroj✡ pro 
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stávající i budoucí pot✠eby kraje, tzn. podporovat a vytvá✠et opat✠ení v území, která povedou ke 
zvýšení reten☞ních schopností území - viz kap. d, e výroku ÚP – zm✚na ✢. 4 je nem✚ní      

f. podporovat a vytvá✠et taková ✠ešení, která povedou k ochran☛ ovzduší, p✡d a vod v území a k 
minimalizaci jejich zne☞išt☛ní - viz kap. d výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní       

g. podporovat ✠ešení zohled✖ující ochranu p✠írodn☛ a krajiná✠sky cenných území - viz kap. e 
výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní     

(4) Zásady územního rozvoje Jiho✙eského kraje stanovují tyto priority pro zajišt✗ní  
hospodá✛ského rozvoje kraje:  
a. situovat rozvojové zám☛ry, v☞etn☛ zám☛r✡ v☛deckovýzkumného a inova☞ního charakteru, 

zejména v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v souladu s Politikou 
územního rozvoje ✓R 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního 
významu vymezených v této dokumentaci – viz výše v této kap. c od✜vodn✚ní - soulad územního 
plánu s politikou územního rozvoje   

b. up✠ednostnit využití transforma☞ních území oproti rozvoji v dosud nezastav☛ném území, tzn. 
p✠ednostn☛ využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastav☛ném území, s cílem podpo✠it 
p✠ednostn☛ rekonstrukce a p✠estavby za ú☞elem využití brownfields -  viz Vý✢et jednotlivých 
ploch p✤estavby – viz kap.c výroku – Plocha 4.1  

c. zabezpe☞it rozvoj cestovního ruchu na území Jiho☞eského kraje, tzn. vytvo✠it podmínky a 
prostor pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v oblasti turistiky, 
láze✖ství, sportovních aktivit a rekreace - viz kap. e výroku v☞etn☛ vytvo✠ení podmínek pro 
uplatn☛ní mimoproduk☞ní funkce zem☛d☛lství v krajin☛ a mimoproduk☞ní funkce les✡ a rybník✡ 
v návšt☛vnicky a rekrea☞n☛ atraktivních oblastech s cíli umožnit intenzivn☛jší rekrea☞ní a 
turistické využívání území – viz kap.f výroku a zlepšení prostupnosti krajiny i v p✠eshrani☞ním 
turistickém styku – viz kap. d výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní  

d. vytvá✠et podmínky pro rozvoj, pop✠. stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. vytvo✠it podmínky a 
prostor pro zachování a rozvoj zem☛d☛lství, lesního a vodního hospodá✠ství a stejn☛ tak aktivit, 
které s nimi souvisejí – viz podmínky využití kap.f výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní  

e. vytvá✠et podmínky pro rozvoj systém✡ dopravní obsluhy a technického vybavení, tzn. na území 
kraje zajistit nezbytný rozvoj nad✠azených systém✡ dopravní obsluhy a ve✠ejného technického 
vybavení s cílem zabezpe☞it podmínky pro hospodá✠ský rozvoj a pro stabilizaci hospodá✠ských 
☞inností na území kraje - viz kap. d výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní 

(5) Zásady územního rozvoje Jiho✙eského kraje stanovují tyto priority pro zajišt✗ní sociální 
soudržnosti obyvatel:  

a. vytvá✠et podmínky pro eliminaci nep✠íznivých sociálních vliv✡ a posílení polycentrického 
uspo✠ádání sídelní struktury kraje; tzn. nep✠íznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovn☛ 
zabezpe☞ení kvality života obyvatel a obytného prost✠edí je pot✠eba eliminovat formou rozvoje 
pot✠ebné ve✠ejné infrastruktury - viz kap. d výroku, prosazením p✠íznivého urbanistického 
rozvoje a posílením vzájemné sociální, hospodá✠ské a dopravní vazby mezi urbánními, 
venkovskými a marginálními oblastmi a umožnit i rozvoj oblastí, kde dnes p✠evládají zájmy 
ochrany p✠írody nad civiliza☞ními hodnotami, v nichž je nutno zárove✖ zohlednit p✠írodní 
hodnoty daného území viz kap. e výroku ÚP a kap. n od✜vodn✚ní záboru ZPF   

b. vytvá✠et podmínky pro vyvážený a rovnom☛rný rozvoj území, tzn. vytvo✠it územn☛ plánovací 
p✠edpoklady pro snižování nezam☛stnanosti a zajišt☛ní sociální soudržnosti obyvatel, p✠edevším 
posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované p✠edpoklady 
jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí – viz kap. f výroku (podnikání, služby…), zm✚na ✢. 
4 v lokalit✚ 4.2 - Jsou zohledn✚ny hospodá✤ské a sociální pot✤eby obyvatel a regionální a místní 
pom✚ry. Žadatel - zem✚d✚lský podnikatel ✤eší neuspokojivý zp✜sob zimování skotu. Žadatel 
dlouhodob✚ v dot✢eném území hospoda✤í, nedaleko stavby zimovišt✚ se nachází objekt, v n✚mž 
bydlí.     
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c. p✠i vymezování zastavitelných ploch vylou☞it nekoncep☞ní formy využívání volné krajiny, tzn. 
p✠ednostn☛ využívat proluky v zastav☛ném území a nevyužité a opušt☛né areály, p✠edcházet 
negativním vliv✡m suburbanizace, - viz kap. n od✜vodn✚ní záboru ZPF  

d. vytvá✠et podmínky pro zachování a citlivé dopln☛ní výrazu sídel, tzn. respektovat stávající 
historicky utvá✠ené sídelní struktury, ochranu tradi☞ního obrazu m☛stských i vesnických sídel v 
krajin☛, v☞etn☛ zajišt☛ní ochrany jednotlivých kulturních památek a krajinných a stavebních 
dominant, u m☛stských a vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových 
zón dbát na zachování a citlivé dopln☛ní originality p✡vodního architektonického výrazu a 
urbanistického a prostorového uspo✠ádání, s cílem nenarušovat cenné m☛stské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické a p✠írodní hodnoty nevhodnou zástavbou, u rázovitých 
obcí a sídel dbát na zachování originality p✡vodního architektonického výrazu a prostorového 
uspo✠ádání, podpo✠it oblastn☛ pestré hodnoty kulturního d☛dictví – viz ochrana hodnot – kap.b 
výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní  

e. vytvo✠it podmínky pro odstran☛ní nebo zmírn☛ní sou☞asných ekologických problém✡, tzn. 
vhodn☛ stanovenými koncepcemi v územních plánech je pot✠eba zamezit nep✠íznivým dopad✡m 
lidských ☞inností na kvalitu životního a obytného prost✠edí, asanovat devastovaná území a 
odstranit staré ekologické zát☛že v území – viz kap. d výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní   

f. p✠i ☞innosti v území vytvá✠et podmínky pro zajišt☛ní odpovídající ochrany ve✠ejného zdraví – 
viz kap. d výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní   

 
Soulad s up✛esn✗ním územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p✛írodních, 
kulturních a civiliza✙ních hodnot území kraje [kap. e) ZÚR]   

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje p✛írodních hodnot  
Zásady územního rozvoje Jiho☞eského kraje pro up✠esn☛ní územních podmínek ochrany a rozvoje 
p✠írodních hodnot stanovují pro navazující územn☛ plánovací dokumentace a správní ✠ízení tyto 
zásady pro rozhodování o zm☛nách v území:  

a. respektovat ochranu p✠írodních hodnot ve zvlášt☛ chrán☛ných územích, evropsky významných 
lokalitách a pta☞ích oblastech, respektovat cílovou charakteristiku krajiny dle vymezení 
krajinného typu, podporovat obnovu a dopln☛ní krajinných prvk✡ a segment✡ ve prosp☛ch 
posílení ekologické stability krajiny - viz kap. e výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní,  
b. podporovat ✠ešení sm☛✠ující k vyváženosti zájm✡ ochrany p✠írody a zájm✡ podporujících 
rozvoj hospodá✠ských, socioekonomických aktivit v☞etn☛ rekrea☞ního využití území - viz kap. e 
výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní  
c. p✠i navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohled✖ovány zásady ochrany 
zem☛d☛lského p✡dního fondu a pozemk✡ ur☞ených k pln☛ní funkce lesa - viz kap. n od✜vodn✚ní,  
d. nové zastavitelné plochy budou pokud možno vymezovány v návaznosti na již urbanizované 
území (tj. zastav☛né území nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za cenu mén☛ 
pozitivního dopadu na ochranu zem☛d☛lského p✡dního fondu - viz kap. n od✜vodn✚ní záboru 
ZPF  
e. p✠i navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledn☛ny zásady ochrany p✠írody a 
krajiny - viz kap. e  a f výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní,  
f. p✠i stanovování podmínek využití území dbát na posilování reten☞ní schopnosti území, ve 
vztahu k posílení biodiverzity a k protipovod✖ové prevenci, podporovat obnovu b✠ehových 
porost✡ a ploch lužních les✡, vytvo✠ení ochranných pásem travních porost✡ v údolních nivách - 
viz kap. d, e  a f výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní,  
g. vytvo✠it územní p✠edpoklady k ekologicky p✠ijatelnému rekrea☞nímu využití vodních ploch a 
tok✡ p✠i omezení negativního dopadu jejich hospodá✠ského využití,– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní 
h. respektovat vodohospodá✠ské zájmy v území, ochranu p✠irozených koryt vodních tok✡, 
vodních ploch, ochranu zdroj✡ podzemní a povrchové vody, minerálních a lé☞ivých vod a 
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vodních ekosystém✡, v☞etn☛ podmínek ochrany láze✖ských míst a p✠írodních lé☞ivých zdroj✡ 
v území - viz kap. d, e  a f výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní,  
i. zajistit územní ochranu vymezených ložiskových území a prognózních ložisek nerostných 
surovin, up✠esnit vymezení území pro t☛žbu nerostných surovin s ohledem na podmínky ochrany 
p✠írody a krajiny a pozemkovou držbu v dané lokalit☛, dbát na zajišt☛ní rekultivace území po 
t☛žb☛ surovin s preferencí p✠írod☛ blízké obnovy a na ✠ešení zp✡sobu jeho dalšího využívání - viz 
kap. e výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní.  

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot  
Zásady územního rozvoje Jiho☞eského kraje pro up✠esn☛ní územních podmínek ochrany a rozvoje 
kulturních hodnot stanovují pro navazující územn☛ plánovací dokumentace a správní ✠ízení tyto 
zásady pro rozhodování o zm☛nách v území:  

a. vytvá✠et podmínky pro obnovu a udržování památkového fondu kraje a podporovat rozvoj 
jeho dalšího možného využití – viz ochrana hodnot – kap.b výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní 
b. vytvá✠et podmínky pro zabezpe☞ení ochrany a pé☞e o kulturní památky a o památkové 
rezervace a zóny, dbát na kvalitu ✠ešení jejich okolí, a to i z hlediska širších vazeb se zvláštním 
d✡razem na památky zasahující do širšího území (p✠esahující katastrální území) – „Kon☛sp✠ežní 
železnice ✓eské Bud☛jovice – Linec (☞eská ☞ást)“, „Schwarzenberský plavební kanál“ a 
„Rožmberská rybni☞ní soustava“ – se ✤ešeného území nedotýká,  
c. vytvá✠et podmínky pro ochranu a využívání dalších, výše neuvedených, kulturních hodnot 
kraje – viz ochrana hodnot – kap.b výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní  
d. respektovat charakter krajiny, podporovat obnovu a dopln☛ní originálních krajinných prvk✡ a 
segment✡ ve prosp☛ch zachování specifického krajinného rázu, nep✠ipoušt☛t zástavbu 
vymykající se m☛✠ítku krajiny i charakteru zástavby a výrazn☛ narušující krajinný, urbanistický 
nebo architektonický ráz a negativn☛ ovliv✖ující panoramatické a dálkové pohledy nebo sídelní 
a krajinné prost✠edí - viz kap.e výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní,  
e. vytvá✠et podmínky pro trvale udržitelný a p✠im☛✠ený rozvoj za✠ízení a vybavenosti cestovního 
ruchu, kongresové a poznávací turistiky v návaznosti na lokality s výskytem kulturních hodnot - 
viz kap. d výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní,  
f. vytvá✠et podmínky pro za✠azení lokalit Slavonice a Rožmberská rybni☞ní soustava do 
seznamu památek UNESCO– se ✤ešeného území nedotýká,  
g. vytvá✠et podmínky pro obnovu a rozvoj krajinných památkových zón a území s nesporným 
krajiná✠ským potencionálem – se ✤ešeného území nedotýká.  

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civiliza✙ních hodnot  
Zásady územního rozvoje Jiho☞eského kraje pro up✠esn☛ní územních podmínek civiliza☞ních 
hodnot stanovují pro navazující územn☛ plánovací dokumentace a správní ✠ízení tyto zásady pro 
rozhodování o zm☛nách v území:  

a. podporovat ochranu, obnovu a rozvoj ve✠ejné infrastruktury s ohledem na hodnoty území, 
zvláštní pozornost v☛novat za✠ízením ob☞anského vybavení a ve✠ejným prostranstvím - viz 
ochrana hodnot kap.b výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní 
b. vytvá✠et podmínky pro znovuvyužití již urbanizovaného území, regeneraci brownfileds (nap✠. 
opušt☛ných a nevyužívaných území, nefunk☞ních pr✡myslových zón, nevyužívaných dopravních 
staveb) -  viz vý✢et jednotlivých ploch p✤estavby– viz kap. c výroku – Plocha 4.1 
c. dbát na citlivá a kvalitní ✠ešení dostavby a rozvoj dopl✖kové láze✖ské infrastruktury, vytvá✠et 
podmínky pro rozvoj láze✖ských míst Bechyn☛, T✠ebo✖, Vráž u Písku, respektovat požadavky 
na kvalitní propojení obytného a p✠írodního prost✠edí v území-se ✠ešeného území nedotýká   
d. podporovat vznik za✠ízení a vybavenosti cestovního ruchu; v oblasti infrastruktury nap✠. 
rozvoj informa☞ního systému cestovního ruchu, z✠izování doprovodné infrastruktury pro vodní 
aktivity a vodní turistiku, z✠izování nových cykloturistických stezek nebo nau☞ných stezek 
v☞etn☛ doprovodné infrastruktury, z✠izování a propojování hipostezek, v oblasti sportu a 
rekreace nap✠. modernizace a rozvoj areál✡ zimních sport✡ s prioritou komplexnosti t☛chto 
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areál✡ a jejich celoro☞ního využití, podpora tvorby produkt✡ prodlužující sezónnost v regionu 
viz kap. e výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní.  

 
Soulad s  územními podmínkami pro zachování anebo dosažení cílových charakteristik 
krajin [kap.f) ZÚR]   
KRAJINA LESOPOLNÍ: reliéf vrchovin a pahorkatin, zem☛d☛lská krajina je st✠ídána s lesní 
krajinou (lesy na 30-70% plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny, poto☞ní a ✠í☞ní 
nivy, mok✠ady, lesní porosty se segmenty p✠írod☛ blízkých les✡, p✠írod☛ blízké louky – cílem 
koncepce je zachování charakteru tohoto typu krajiny.  
Zásady pro ☞innost v území a rozhodování o zm☛nách v území:  
a) zachovat v nejvyšší možné mí✠e stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost 
podporovat dopl✖ováním vhodných krajinných prvk✡, resp. nep✠ipušt☛ním vymizení prvk✡ 
stávajících (nap✠. minimalizací zábor✡ PUPFL) – viz dále kap.n od✜vodn✚ní: Pozemky ur✢ené 
k pln✚ní funkce lesa nejsou zm✚nou dot✢eny. 
b) podporovat reten☞ní schopnost krajiny - viz kap. d a f výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní 
c) územn☛ plánovacími nástroji podpo✠it respektování znak✡ historicky kulturní krajiny, cenných 
architektonických a urbanistických znak✡ sídel i jejich vhodnou dostavbu- viz ochrana hodnot kap. 
b. výroku ÚP– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní 
d) rozvíjet cestovní ruch ve formách p✠íznivých pro udržitelný rozvoj – viz výrok UP- návrh 
dopravy, podmínky pro rekreaci– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní.  
 
d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastav✘ného území  

Zm☛na ☞.4 ÚP Lenora je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v § 18 a 19 
stavebního zákona 

✥ vytvá✠í p✠edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo☞ívá ve 
vyváženém vztahu podmínek pro p✠íznivé životní prost✠edí, pro hospodá✠ský rozvoj a pro 
sociální soudržnost obyvatel obce – rozvojová funk✢ní plocha 4.2 - Žadatel - zem✚d✚lský 
podnikatel ✤eší neuspokojivý zp✜sob zimování skotu. Žadatel dlouhodob✚ v dot✢eném území 
hospoda✤í, nedaleko se nachází objekt, v n✚mž bydlí. 

✥ vymezením p✠estavbové funk☞ní plochy 4.1- Bv pro bydlení vícepodlažní se vytvá✠í územní 
p✠edpoklady pro rozvoj a pro stabilizaci funkce bydlení 

✥ zm☛na ☞.4 nenarušuje vyváženost hospodá✠ského a sociálního pilí✠e v rámci udržitelného 
rozvoje v rovnováze s ekologickým pilí✠em 

✥ koordinuje ve✠ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce – respektuje vlastnické vztahy 
✥ zm☛na ☞.4 nenarušuje požadavky na ochranu kulturních a civiliza☞ních hodnot, p✠edevším 

urbanistického, architektonického a archeologického d☛dictví je ✠ešení v souladu – 
respektuje požadavky sídelní ráz – viz podmínky využití v CHKO– zm✚na ✢. 4 je nem✚ní 

✥ s požadavky na ochranu p✠írodních hodnot a nezastav☛ného území je zm☛na územního 
plánu v souladu – rozvojová funk✢ní plocha 4.2 je sice umíst✚na ve volné krajin✚, ale její 
ú✢el užívání souvisí i se stávajícím a dlouhodobým využíváním dot✢eného pozemku a 
dalších blízkých pozemk✜, které jsou z v✚tšiny užívány k zem✚d✚lské ✢innosti. Navíc stavba 
bude umíst✚na v blízkosti stávající komunikace v míst✚, kde by se nem✚la stát nevhodnou 
krajinnou dominantou. Navrženým p✜dorysem, typem st✤echy a barevným ✤ešením vychází 
návrh stavby z architektury typické pro dot✢enou lokalitu, a tak by nem✚la nijak zásadn✚ 
zm✚nit charakter zástavby této lokality.Dále viz „Posouzení vlivu navrhované stavby, 
✢innosti nebo zm✚ny využití území na krajinný ráz“, jejímž autorem je Ing. arch. Ivan Vorel 
s kolektivem. Takto objemné stavby lze ve volné krajin✚ umis✦ovat výjime✢n✚, a p✤ednostn✚ 
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by m✚ly být realizovány v území již zastav✚ném. Tato zem✚d✚lská stavba má ur✢ité negativní 
vlivy na své okolí, takže její umíst✚ní v blízkosti ploch pro bydlení by bylo zcela nevhodné. 
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e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád✘cích právních p✑edpis✔  

Zm☛na ☞.4 ÚP Lenora je v souladu s platnými p✠edpisy v oboru územního plánování, p✠edevším 
stavebním zákonem ☞. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ✠ádu (stavební zákon), ve 
zn☛ní pozd☛jších p✠edpis✡ a navazujícími vyhláškami. 
Výrok je zpracován cca ve form☛ m☛n☛ných ☞ástí.  
 
f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p✑edpis✔ a 
se stanovisky dot✧ených orgán✔ podle zvláštních právních p✑edpis✔, pop✑ípad✘ 
s výsledkem ✑ešení rozpor✔  

Zm☛na ☞.4 ÚP Lenora je v souladu s platnými p✠edpisy v oboru územního plánování, p✠edevším 
stavebním zákonem ☞. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ✠ádu (stavební zákon), ve 
zn☛ní pozd☛jších p✠edpis✡ a navazujícími vyhláškami. 

Plochy s rozdílným zp✡sobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Jiné 
funk☞ní typy nejsou stanoveny. 
Zm☛na územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních p✠edpis✡ a se stanovisky 
dot☞ených orgán✡ uplatn☛ných k návrhu zm☛ny územního plánu. 
K výše uvedeným zám☛r✡m zm☛ny ☞.4 ÚP Lenora vydaly v souladu s § 55a odst.2 písm.d) a e) 
stavebního zákona stanoviska Krajský ú✠ad-Jiho☞eský kraj, odbor ŽP, zem☛d☛lství a lesnictví jako 
p✠íslušný orgán podle zákona ☞.100/2001 Sb. o posuzování vliv✡ na životní prost✠edí, ve zn☛ní 
pozd☛jších p✠edpis✡ (p✠íloha ☞.1), a Správa Národního parku Šumava jako p✠íslušný orgán podle § 
45i zákona ☞.114/1992 Sb., o ochran☛ p✠írody a krajiny, ve zn☛ní pozd☛jších p✠edpis✡ (viz p✠íloha 
☞.2). V Prachaticích, dne 15.08.2018 

Dále bude dopln☛no po✠izovatelem v pr✡b☛hu projednání 
 

g) zpráva o vyhodnocení vliv✔ na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v✧etn✘ výsledk✔ vyhodnocení vliv✔ 
na životní prost✑edí  
 
Dle stanoviska Správy NP a CHKO Šumavy ☞j. SZ NPS 06506/2018/2-NPS 06806/2018 ze dne 19. 
7. 2018 Lenora podle § 45i zákona ✓NR ☞. 114/1992 Sb., o ochran☛ p✠írody a krajiny v platném 
zn☛ní, Správa Národního parku Šumava konstatuje, že návrh obsahu zm☛ny ☞.4 ÚP nebude mít 
samostatn☛ nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo zám☛ry významný vliv na p✠edm☛t ochrany 
nebo celistvost dot☞eného území soustavy Natura 2000 -EVL Šumava. 
Zm☛na stanoviska podle § 45i ZOPK není vylou☞ena v p✠ípad☛, pokud by v pr✡b☛hu po✠izování 
Zm☛ny ☞. 4ÚP Lenora bylo Správou zjišt☛no, že vlastní návrh této zm☛ny ÚP Lenora by významný 
vliv na p✠íznivý stav p✠edm☛tu ochrany EVL Šumava anebo její celistvost mohl mít. 
Od✡vodn☛ní: Z p✠edloženého návrhu obsahu Zm☛ny ☞. 4ÚPLenora je z✠ejmé, že tato zm☛na ÚP by 
m☛la ✠ešit zám☛ry na pozemcích, kde se nevyskytují evropská p✠írodní stanovišt☛ nebo stanovišt☛ 
evropsky významných druh✡, které jsou p✠edm☛tem ochrany EVL Šumava (uvedených v na✠ízení 
vlády ☞. 318/2013 Sb., v platném zn☛ní). Z tohoto d✡vodu Správa jako p✠íslušný orgán ochrany 
p✠írody mohla vylou☞it významný vliv Zm☛ny ☞. 4 ÚP Lenora na p✠edm☛t ochrany nebo celistvost 
této EVL, ale zárove✖ upozornila na možnou zm☛nu stanoviska v pr✡b☛hu dalšího po✠izování této 
zm☛ny ÚP. 
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h) stanovisko krajského ú✑adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
Dle stanoviska Krajského ú✠adu – Jiho☞eský kraj, odboru ŽP, zem☛d☛lství a lesnictví, ☞j. KUJCK 
103161/2018/OZZL/2  sp.zn.: OZZL 91790/2018/jasif ze dne 8. 8. 2018
Se nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv★ navrhovaného obsahu zm☛ny ☞. 4 územního 
plánu Lenora (dále též „obsah zm☛ny ÚP“) na životní prost✛edí ve zkráceném postupu 
po✠izování.  
D✡vodem je, že obsah zm☛ny ÚP nem✡že mít samostatn☛ nebo ve spojení s jinými významný 
negativní vliv na p✠íznivý stav p✠edm☛tu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a 
pta☞ích oblastí ležících na území v p✡sobnosti Správy NP Šumava. 
Z hlediska obsahu p✠edložená žádost prov☛✠uje plochy a zm☛ny, které svým charakterem, 
využitím, rozsahem a lokalizací nejsou z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prost✠edí 
a na ve✠ejné zdraví v ✠ešeném území považovány za významné.  
Obsah zm☛ny ÚP respektuje priority územního plánování pro zajišt☛ní udržitelného rozvoje 
území i podmínky ochrany a rozvoje p✠írodních, kulturních a civiliza☞ních hodnot území kraje a 
nestanovuje žádné varianty ✠ešení.  
Krajský ú✠ad neshledal žádnou z charakteristik vliv✡ koncepce na životní prost✠edí ani ve✠ejné 
zdraví ani charakteristiku dot☞eného území, zejména s ohledem na pravd☛podobnost, dobu 
trvání, ☞etnost a vratnost vliv✡, kumulativní a synergickou povahu vliv✡, d✡ležitost a zranitelnost 
oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona.  
P✠eshrani☞ní povahu vliv✡ provedení obsahu zm☛ny ÚP lze vylou☞it. Rizika pro životní prost✠edí 
a ve✠ejné zdraví z provedení zm☛ny ÚP jsou zanedbatelná, nebo✣ žádná plocha nebude 
využívána k rizikové ☞innosti, která by mohla zp✡sobit havárii. Závažnost a rozsah vliv✡ lze také 
vylou☞it, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. V obsahu zm☛ny ÚP nebyly 
identifikovány významné st✠ety se zvláštními p✠írodními charakteristikami území nebo kulturním 
d☛dictvím. Rozsah obsahu zm☛ny ÚP nem☛ní urbanistickou koncepci obce Lenora, tedy se 
nep✠edpokládají negativní vlivy na hustotu obyvatel a osídlení. Nebudou p✠ekro☞eny normy 
kvality životního prost✠edí a nedojde k narušení organizace ZPF. Po✠ízením zm☛ny ÚP se 
nep✠edpokládají dopady na zm☛ny klimatu.  
Z výše uvedeného je patrné, že dle žádosti nebudou ve zm☛n☛ ÚP navrhovány plochy ☞i koridory 
s významnými negativními vlivy na životní prost✠edí a ve✠ejné zdraví a podle kritérií uvedených 
v p✠íloze ☞. 8 k zákonu nebyly shledány významné st✠ety zájm✡ nebo závažné problémy v oblasti 
ochrany životního prost✠edí a ve✠ejného zdraví.  

i) sd✘lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn✘no, s uvedením 
závažných d✔vod✔, pokud n✘které požadavky nebo podmínky zohledn✘ny 
nebyly  
Nepožaduje se zpracování vliv✡ zm☛ny územního plánu na udržitelný rozvoj území.  
 
j) vyhodnocení spln✘ní požadavk✔ zadání, pop✑ípad✘ vyhodnocení souladu … 
Návrh je zpracován v souladu návrhem obsahu zm☛ny ve zkráceném postupu po✠ízení zm☛ny 
územního plánu dle §55a zákona 183/2006Sb. 

 
P✩edm✪tem ✩ešení zm✪ny ✫.4 územního plánu je:  
Plocha  4.1  – p✠estavba : parcely KN st.349-359 a ☞ásti KN 321/2 k.ú. Lenora 
z funkce dopravní infrastruktura (Ds) a bydlení nízkopodlažní (Bn) na Bv vícepodlažní bydlení 
Dále viz urbanistická koncepce: Nové stavební aktivity se nesmí nep✠ízniv☛ uplat✖ovat v✡☞i okolní 
zástavb☛ svým nadm☛rným m☛✠ítkem, nevhodným tvaroslovím, ☞i nevhodnou a neúm☛rnou 
nadm☛rnou barevností…. 
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Zm☛nou ☞.4: plocha 4.1 a plochy Bv mají stanoveny podmínky v souladu s urbanistickou koncepcí 
ÚP Lenora. 
Na rozdíl od požadavku zadání Zm☛na ☞.4 nem✡že vycházet z „Architektonické studie Boubín B 
bytový d✡m 4/2018“, nebo✣ dle této architektonické studie (d✡m o p✡dorysu 18x28,5 = 513m2), 
navržený objem hmoty nové stavby by se nep✠ízniv☛ uplat✖oval v✡☞i okolní zástavb☛ svým 
nadm☛rným m☛✠ítkem, a nerespektoval by kontext a charakter okolní zástavby. V této ploše 
p✠estavby by p✡dorys nového domu m☛l být cca shodný s rozsahem p✡dorysu stávajícího bytového 
domu (p✡dorys 12 x 22 = 264m2). Architektonická studie navrhuje p✡dorys podstatn☛ v☛tší (v tomto 
p✠ípad☛ konkrétn☛ tém☛✠ dvojnásobný!!!), a proto je v této lokalit☛ návrh tohoto domu nevhodný.   
 
Plocha 4.2  -  nová zastavitelná plocha -na ☞ásti pozemkové parcely KN 233/59 k.ú. Lenora z funkce 
plochy zem☛d☛lské –  trvalý travní porost (Zt) na Vz plocha zem✗d✗lské výroby (za ú☞elem 
umíst☛ní stavby zimovišt☛ a manipula☞ní plochy pro skot, krytého hnojišt☛ a skladu krmiva v☞etn☛ 
dalších souvisejících objekt✡). 
 
✕ešení jednotlivých zám☛r✡ bude respektovat charakter a strukturu stávající zástavby, tzn. zejména 
nebude mít nep✠íznivý pohledový vliv na celkový ráz obce.    
 
 

vyhodnocení souladu  
a) se schváleným výb☛rem nejvhodn☛jší varianty a podmínkami k její úprav☛ v p✠ípad☛ 
postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona  

Varianty nejsou ✠ešeny 
b) s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v p✠ípad☛ postupu podle § 51 odst. 3 
stavebního zákona  

Bude dopln☛no - Krajský ú✠ad sd☛lí své stanovisko po✠izovateli do 30 dn✡ ode dne p✠edložení 
všech stanovených podklad✡.  

c) s pokyny k úprav☛ návrhu územního plánu v p✠ípad☛ postupu podle § 54 odst. 3 stavebního 
zákona  

Bude dopln☛no - zastupitelstvo obce souhlasí s p✠edloženým návrhem zm☛ny ☞.4 územního plánu  
d) s rozhodnutím o po✠ízení územního plánu nebo jeho zm☛ny a o jejím obsahu v p✠ípad☛ 
postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  

Zrušení ☞ásti územního plánu se zm☛ny ☞.4 nedotýká 
 
k) komplexní zd✔vodn✘ní p✑ijatého ✑ešení v✧etn✘ vybrané varianty  
Od★vodn✗ní p✛ijatého ✛ešení:  

Ve zm☛n☛ ☞.4 územního plánu nebyly navrhovány varianty ✠ešení.  
 
Ochrana p✠írody a krajiny  

    Návrh ✠ešení byl p✠izp✡soben požadavk✡m ochrany CHKO Šumava v mí✠e odpovídající 
obsahu a m☛✠ítku zpracování územního plánu. Pro ✠ešené území z✡stávají dále v platnosti podrobné 
urbanistické a architektonické požadavky stanovené platným územním plánem, které zajiš✣ují 
dostate☞nou ochranu z hlediska zachování krajinného rázu. 
 
Ochrana lesa  

• ✠ešení zm☛ny ☞.4 se nedotýká pozemk✡ ur☞ených k pln☛ní funkcí lesa, plocha 4.2 je dot☞ena 
vzdáleností 50m od kraje lesa. V textu je OP (ochranné pásmo) lesa nahrazeno textem: 
vzdálenost 50m od kraje lesa 

 
Ochrana zem☛d☛lského p✡dního fondu 
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• v lokalit☛ 4.2 je nov☛ vymezená plocha navržena v nezbytném rozsahu. (Dále viz kapitola 
n.)  

• hydrologické a odtokové pom☛ry území nebudou narušeny  
Ochrana vod 

• ✠ešení zm☛ny ☞.4 nep✠edpokládá zdroje zne☞išt☛ní povrchových a podzemních vod – 
likvidace odpadních vod bude ✠ešena zákonným zp✡sobem. 

• návrhem je respektována skute☞nost, že celé katastrální území k.ú. Lenora je vymezeno 
podle na✠ízení vlády ☞.103/2003 Sb. jako zranitelná oblast.  

 
Požadavky na ochranu ve✛ejného zdraví  

•    charakter využití a stanovené regulativy nep✠ipouští ☞innosti, které by mohly vést ke 
zhoršení kvality ovzduší 

• jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran☛ ovzduší 
a z krajského programu snižování emisí tak, aby byla dodržená p✠ípustná úrove✖ zne☞išt☛ní 
ovzduší  

 
Požadavky civilní ochrany, obrany a bezpe✙nosti státu 

•   požadavky HZS a podmínky pro zajišt☛ní požadavk✡ civilní ochrany jsou navrženy v ÚP 
Lenora zm☛nou ☞.3 – zm✚na ✢.4 je respektuje a nem✚ní.  

 
Ochrana ložisek nerostných surovin  

•    nebyly stanoveny žádné požadavky.  
 
Ochrana p✛ed povodn✗mi a jinými rizikovými p✛írodními jevy 

•   nebyly stanoveny žádné požadavky 
 
Stanovení ploch s rozdílným zp★sobem využití: 
Podmínky využití a prostorového uspo✠ádání pro plochu 4.2 jsou podmín☛ny respektováním 
závazného stanoviska Správy NP Šumava ze dne 18.6.2017 z d✡vodu ochrany urbanistických 
hodnot a krajinného rázu dot☞eného místa. P✠edm☛tná plocha se nachází ve III. zón☛ odstup✖ované 
ochrany p✠írody CHKO Šumava. 
 
D★sledky ✛ešení ve vztahu k udržitelnému rozvoji: 

Zm☛na ☞.4 je v souladu se snahou obce podporovat funkci bydlení (Bv) a vznik soukromých 
podnikatelských aktivit (Vz) a tak rozši✠ovat nabídku pracovních možností v sídle. Návrhem 
zm☛ny ☞.4 nejsou narušeny p✠edpoklady pro udržitelný rozvoj území. 
 

Od★vodn✗ní koncepce ve✛ejné infrastruktury: 
Zp✡sob dopravního napojení rozvojových ploch bude na kapacitn☛ vyhovující ve✠ejn☛ p✠ístupnou 

pozemní komunikaci, dopravní napojení p✠ednostn☛ uvažovat ze stávajících sjezd✡ z místních a 
ú☞elových komunikací. Plocha 4.1 - prostor pro dopravní napojení je nutno rozší✠it.  Dopravu 
v klidu ✠ešit na vlastních pozemcích. 

Zm☛nou územního plánu se nem☛ní koncepce ve✠ejné infrastruktury, jsou respektovány trasy a 
ochranná pásma stávajících inženýrských sítí dle platného územního plánu.   

P✠i vymezování nové zastavitelné plochy je podmínkou pro likvidaci splaškových i srážkových 
vod ✠ešení, které eliminuje riziko zne☞išt☛ní povrchových a podzemních vod:   

Plocha 4.1 - P✠edpokládá se napojení na ve✠ejný vodovod a je nutno do✠ešit kanalizaci.  
Plocha.4.2 z d✡vodu odlehlosti - napojení na vlastní zdroj vody a individuální ✠ešení likvidace 

odpadních vod.  
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Napojení na stávající rozvody VN a NN je kapacitn☛ vyhovující.  
Je nutno zajistit pro navrhované území dostatek požární vody a dopravní p✠ístupnost ke zdroj✡m 

požární vody.  
Obec v samostatné p✡sobnosti na úseku požární ochrany zabezpe☞uje zdroje vody pro hašení 

požár✡ a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požár✡ a podmínky pro 
zajišt☛ní jejich trvalé použitelnosti dle § 29 odst. 1 pism. k) zákona ☞. 133/1985 Sb., o požární 
ochran☛, ve zn☛ní pozd☛jších p✠edpis✡.  

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

Plocha 4.1 je v zastav☛ném území – jde o p✠estavbu. 
Zm☛na ☞.4 navrhuje jedinou novou zastavitelnou plochu 4.2 od✡vodn☛ní viz dále kap. n. 

V tabulkách vymezení zastavitelných ploch a ploch p✠estavby jsou uvedeny limity využití území a 
podmínky ochrany hodnot území. Pot✠eba vymezení – viz dále kap.n. 
 
m) vý✧et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ✑ešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od✔vodn✘ním pot✑eby 
jejich vymezení  

 Územní plán a zm☛na ☞.4 nestanoví záležitosti nadmístního významu, které nejsou ✠ešeny 
v zásadách územního rozvoje 
 
n) vyhodnocení p✑edpokládaných d✔sledk✔ navrhovaného ✑ešení na 
zem✘d✘lský p✔dní fond a pozemky ur✧ené k pln✘ní funkce lesa  
 
Plocha 4.1 je v zastav☛ném území je to plocha p✠estavby je vedena jako ostatní plocha. Proto se 
zde zábor ZPF nevyhodnocuje. Pozemky ur☞ené k pln☛ní funkce lesa zde nejsou zm☛nou dot☞eny. 

 
Plocha 4.2 – Žadatelem je zem☛d☛lský podnikatel, který ✠eší neuspokojivý zp✡sob zimování skotu. 
Žadatel dlouhodob☛ v dot☞eném území hospoda✠í, nedaleko se nachází objekt, v n☛mž bydlí. 
Plocha je sice umíst☛na ve volné krajin☛, ale její ú☞el užívání souvisí i se stávajícím a dlouhodobým 
využíváním dot☞eného pozemku a dalších blízkých pozemk✡, které jsou z v☛tšiny užívány k 
zem☛d☛lské ☞innosti. Takto objemné stavby lze ve volné krajin☛ umis✣ovat výjime☞n☛, a p✠ednostn☛ 
by m☛ly být realizovány v území již zastav☛ném. Tato zem☛d☛lská stavba má zárove✖ negativní 
vliv na své okolí (zápach, hluk), takže její umíst☛ní v blízkosti ploch pro bydlení není možné. 
Navíc stavba zimovišt☛ bude umíst☛na v blízkosti stávající komunikace v míst☛, kde by se nem☛la 
stát nevhodnou krajinnou dominantou. Navrženým p✡dorysem, typem st✠echy a barevným ✠ešením 
vychází návrh stavby z architektury typické pro dot☞enou lokalitu, a tak by se nem☛l nijak zásadn☛ 
zm☛nit charakter zástavby této lokality. Dále viz „Posouzení vlivu navrhované stavby, ☞innosti 
nebo zm☛ny využití území na krajinný ráz“, jejímž autorem je Ing. arch. Ivan Vorel s kolektivem.  

 
Jde tedy o zlepšení vztahu podmínek pro p✠íznivé životní prost✠edí, pro hospodá✠ský rozvoj a pro 
sociální soudržnost obyvatel obce; respektováním podmínek CHKO je zaru☞ena ochrana p✠írodních 
hodnot a nezastav☛ného území. 

Zábor ZPF p✠edstavuje v lokalit☛ 4.2 nový zábor celkem cca 0,70ha TTP z toho cca cca 0,56ha  na 
III. stupni ochrany  a cca 0,14ha  na V. stupni ochrany. Na lokalitu zasahují meliorace, jejich 
funk☞nost bude zachována.  
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Z hlediska ochrany zem☛d☛lské p✡dy zde nedochází k neod✡vodn☛ným nadm☛rným zábor✡m ZPF. 

Výsadbou stromu a ustájením skotu na zimovišti budou zlepšeny podmínky na TTP – nebude 
docházet k rozbahn☛ní a devastaci p✡dy na okolní pastvin☛ v krizových obdobích roku.  

Pozemky ur☞ené k pln☛ní funkce lesa nejsou zm☛nou dot☞eny. Vzdálenost 50m od kraje lesa 
zasahuje na plochu 4.2. 
 
 

   
o) návrh rozhodnutí o uplatn✘ných námitkách  
 
Bude dopln☛no v pr✡b☛hu projednání. 
K návrhu zm☛ny územního plánu nebyly dosud uplatn☛ny žádné námitky. 
 
p) vyhodnocení uplatn✘ných p✑ipomínek  
 
Bude dopln☛no v pr✡b☛hu projednání. 
K návrhu Zm☛ny ☞.4 Územního plánu Lenora nebyly dosud uplatn☛ny ze strany ve✠ejnosti žádné 
p✠ipomínky.  
 

 

 
 
 
Textová ☞ást tohoto od✡vodn☛ní zm☛ny ☞.4 ÚP Lenora má 14 stran. 

Srovnávací text textové ☞ásti územního plánu P✠echovice je uveden v samostatné p✠íloze III. 
 

Grafická ☞ást od✡vodn☛ní Zm☛ny ☞.4 územního plánu Lenora obsahuje: 

1) koordina☞ní výkres 
2) výkres širších vztah✡ 
3) výkres p✠edpokládaných zábor✡ p✡dního fondu. 

 
 
 

 


