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  Zastavěné území je vymezeno schváleným územním plánem obce. Změnou č. 3 není 
zastavěné území aktualizováno. 
 
b) Řešené území, koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Řešené území 
Řešené území změny č. 3 zahrnuje celkem 4 lokality v k.ú. Vrábče, přičemž 1 lokalita se 
nachází v obci Vrábče, 1 lokalita v místní části Vrábče u zastávky, 1 lokalita v místní části 
Kroclov a 1 v lokalitě U Nové Hospody  

••••    Lokalita 3a -  lokalita U Nové Hospody 
Řešené území se nachází u křižovatky silnici II/143 České Budějovice - Křemže a III/ 
14317 Vrábče.  Jedná se o návrh ploch pro obytnou výstavbu a obytnou výstavbu 
s ekologicky čistým podnikáním.   
 
••••    Lokalita 3c – obec Vrábče 
Řešené území se nachází  v jižná části obce a navazuje na zastavěné území obce a 
zastavitelné plochy vymezené schváleným územním plánem obce. Jedná se o návrh 
obytných ploch.   
 
••••    Lokalita 3d – místní část Vrábče - zastávka 
Řešené území je vymezeno v severní části této lokality v prostoru mezi stávajícím 
zastavěným územím a železnicí a je navrženo pro obytnou zástavbu.  
 
••••    Lokalita 2e – místní část Kroclov 
Řešené území se nachází východně od zastavěného území místní části Kroclov  – jedná 
se o rozšíření plochy pro výrobu a skladování - fotovoltaickou elektrárnu, která je 
změnou č. 2 vymezena mezi  stávající plochou pro těžbu a silnicí III. třídy ve směru na 
Jamné  

 
••••    Lokalita 3f – místní část Slavče  
Řešené území se nachází při jižním okraji zastavěného území v lokalitě Pastviště – jedná 
se o rozšíření obytné zástavby a změnu dopravního napojení. 

 
••••    Lokalita 3g – obec Vrábče 
Řeené území se nachází v lokalitě Na úžlabí – jihozápadně od zastavěného území obce – 
jedná se o návrh plochy smíšené výrobní pro zemědělskou výrobu s možností bydlení. 
 
 

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Vzhledem k tomu, že všechny plochy navržené změnou č. 3 ÚPO navazují na 

zastavěné nebo zastavitelné území nebudou přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a 
podmínky rozvoje obce změnou narušeny. Naopak touto změnou je sledován a podporován 
přirozený nárůst trvale žijících obyvatel návrhem nových dostupných ploch určených pro 
bydlení. 

Veškerý návrh zastavitelných ploch je navržen v prostorovém a architektonickém 
souladu se stávající zástavbou. Funkční obsah navržených ploch je logickým pokračováním 
ploch obytných , popřípadě obytných s možností ekologicky čistého podnikáním, ploch 
smíšených výrobních – zemědělská výroba s bydlením, ploch výroby a skladování – 
fotovoltaickou elektrárnu a ploch pro pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 
v místě, kde je změna navržena. 
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Navržené obytné plochy v řešeném území 3c a 3d  jsou určeny pro max. rozsah 2 RD 
v jednotlivých lokalitách. Lokalita 3a je určena pro výstavbu 1 RD a 1 obytného objektu s 
ekologicky čistým podnikáním. Na všech plochách navržených změnou budou respektovány 
urbanistické a architektonické hodnoty území, objekty budou svým objemem a charakterem 
(architektonickým a materiálovým řešením) respektovat okolní stávající zástavbu a dodržovat 
ráz obce. 

Lokalita 3e v místní části Kroclov řeší rozšíření plochy pro funkční využití výrobu a 
skladování – fotovoltaickou elektrárnu, která byla v této lokalitě navržena a schválena již 
změnou č. 2, a která je již realizována. V grafické i textové části jsou stanovena regulační 
opatření zabezpečující nenarušení krajinného rázu ( vymezení plochy pro pozemky 
přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, ochranná a liniová zeleň po obvodu pozemků a 
jejich členění na zastavitelných plochách). 

 
Nemovité kulturní památky se v řešeném území změny č. 3 nevyskytují. Celé řešené území 
lze označit za území s archeologickými nálezy.  
 
 
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 
Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce správního území obce Vrábče není změnou č. 3 dotčena, v podstatě 
nemění jakýkoliv funkčně urbanistický vztah. V principu jde o lokální funkční změny 
využívání volných pozemků ZPF v okrajové poloze k zastavěnému území.  

Ve všech   plochách navržených změnou č. 3 budou respektovány urbanistické, 
architektonické a krajinné hodnoty území. Objekty budou svým objemem a charakterem 
(architektonickým a materiálovým řešením) respektovat okolní stávající zástavbu a dodržovat 
ráz obce. 
 Vyjma lokality 3e určené pro rozšíření fotovoltaické elektrárny, jsou všechny ostatní 
změny orientovány výhradně pro plochy bydlení – ve formě nízkopodlažní zástavby včetně 
hospodářského zázemí, popřípadě bydlení s ekologicky čistým podnikáním (lokalita 3a). 
Lokalita 3g je navržena pro plochu smíšenou výrobní – zemědělskou výrobu s možností 
bydlení.  V zázemí této plochy jsou zemědělské pozemky, které budou využity pro 
zemědělskou výrobu v dané lokalitě 3g.  Změny jsou navrženy na základě žádostí 
jednotlivých vlastníků pozemků, v převážné většině občanů obce žijících v místě. Účel a 
realizace provedení těchto změn je pro všechny společný a sice rodinné bydlení 
v samostatných rodinných domech s hospodářským zázemím. Rozdíl je pouze v umístění 
těchto změn k jednotlivým zastavěným územím obce a místních částí. Změny v obci Vrábče a 
Vrábče – zastávka a Slavče  přímo sousedí a tudíž svoji charakteristikou přímo souvisí se 
stávajícím zastavěným územím. 
Rozšíření fotovoltaické elektrárny v lokalitě 3e bude respektovat urbanistickou koncepci 
stanovenou ve změně č. 2.  
Z uvedených funkcí ploch změny č. 3 je zřejmé, že urbanistická skladba uspořádání 
zastavěných území obce Vrábče nebude dotčena. 
 
Zastavitelné plochy navržené změnou č. 3 
 
Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Navržené funkční využití 

3a Vrábče Lokalita U Nové Hospody – rozšíření obytné zástavby na 
pozemcích parc. č. 155/2 A 155/3 a rozšíření obytné zástavby 
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s možností ekologicky čistého podnikání na pozemku par.č. 156Ú3 
3c Vrábče  Obec Vrábče - rozšíření obytné zástavby na pozemcích par. Č. 

39/4, 39/5 a části parcely 39/1 
3d Vrábče Vrábče – zastávka – rozšíření obytné zástavby na pozemcích parc. 

č. 478, 476/1 a 476/3 
3e Vrábče Místní část Kroclov – rozšíření plochy pro fotovoltaickou 

elektrárnu na pozemku parc. č. 1183/7  
3f Slavče Rozšíření obytné zástavby v lokalitě Pastviště 
3g Vrábče Návrh plochy výrobní smíšené pro zemědělskou výrobu s možností 

bydlení v lokalitě Na úžlabí parc. č. 710/7 a 710/6 
 
Systém sídelní zeleně 
Systém sídelní zeleně není změnou č. 3 dotčen a navržené plochy změn neovlivní rozsah 
území, které je v ÚPO Vrábče pro sídelní zeleň stanoven. 
 
d) koncepce veřejné infrastruktury v četně podmínek pro její umisťování 
Koncepce veřejné infrastruktury (dopravně inženýrské) zůstává v platnosti dle územního 
plánu obce Vrábče. Na současně platný územní plán obce v rozsahu zastavěných a 
zastavitelných ploch jsou plochy řešené změnou přímo navazující, tudíž tuto koncepci 
neměmí. 
Doprava 
Veškerá zástavba navržená změnou č. 3 je přístupná ze stávající cestní sítě. 
Lokalita 3a – výstavba v této lokalitě je podmíněna prokázáním splnění hygienických limitů 
z hlediska hluku a splnění dopravních limitů z hlediska napojení na stávající komunikace a 
rozhledové trojúhelníky při křižovatce silnic II. a III.třídy v rámci navazujících řízení 
k povolení jednotlivých staveb.   
Lokality 3c, 3d, 3f a 3g  - výstavba v těchto lokalitách je podmíněna prokázáním splnění 
dopravních limitů z hlediska napojení na stávající komunikace v rámci navazujících řízení 
k povolení jednotlivých staveb.   
 
Technické vybavení: 
Vodohospodářské řešení (zásobování vodou a odkanalizování) 
Zásobování vodou 
 Systém zásobování vodou nebude změnou č. 3 ÚPO dotčen. Uvažovaná zástavba bude 
napojena na stávající vodovodní řad, který bude v případě nutnosti k lokalitě prodloužen.  
Odkanalizování 

Systém odkanalizování není změnou č. 3 ÚPO dotčen. Pro odkanalizování zástavby 
navržené změnou č. 3 ÚPO v obci Vrábče (lokalita 3c) a Vrábče zastávka (lokalita 3d) 
zůstává v platnosti řešení navržené ve schváleném územním plánu obce, tj. napojení 
jednotlivých RD na veřejnou kanalizaci a ČOV. Do doby než dojde k vybudování centrální 
ČOV bude čištění odpadních vod řešeno pomocí domovních ČOV, nebo jímkami na 
vyvážení. 

Lokalita Na Nové Hospodě (3a) bude čistění odpadních vod řešeno pomocí 
domovních ČOV, nebo jímkami na vyvážení. 

 
Zásobování el.energií  a teplem 
  Výstavba v navržených lokalitách bude dle potřeby napojena na stávající vedení dle 
dispozic E.ON.  
Obec Vrábče a místní část Vrábče – zastávka je plynofikována. V lokalitě 3a je nutné 
respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a regulační stanice 
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Nákládání s odpady  
 Není změnou č. 2 dotčeno 
 
 
e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a pod. 
Koncepce uspořádání krajiny  

- Změnou č. 3 ÚPO není koncepce krajiny dotčena. Plochy řešené změnou souvisí s již 
stávající hospodářskou strukturou ve využívání technicky přeměněné krajiny.  

Územní systém ekologické stability 
- V lokalitě 3e je respektován navržený interakční prvek dle schváleného ÚPO  

Prostupnost krajiny 
- není změnou dotčena. Jsou zachovány všechny stávající významné krajinné prvky a  

obslužné a účelové komunikace. 
Protierozní opatření 

- není změnou navrhováno 
Ochrana před povodněmi 

- není změnou navrhována 
- navržené lokality nejsou ohroženy přívalovými vodami.   

Dobývání nerostů 
- lokalitou 3e je respektováno chráněné ložiskové území pro těžbu štěrkopísků viz. 

výkres širších vztahů a koordinační výkres změny č. 3  
- V řešeném území se nenachází plochy pro dobývání ložisek. Lokalita 3c však přímo 

sousedí s dobývacím prostorem Vrábče - Boršov. 
 
 
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití ( hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné 
využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití těchto ploch, 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

Podmínky využití ploch řešených  změnou č. 3: 

Obytná nízkopodlažní výstavba  
Hlavní využití 
Plochy pro bydlení zajišťují podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňují nerušený a 
bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství 
a občanského vybavení. 

1. Přípustné využití   
- zřizovat  a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, které  

mají odpovídající zázemí užitkové zahrady s možností chovu drobného  domácího  
zvířectva  pro  vlastní potřebu, 

- možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady, 
- parkovací  stání, odstavná  stání  a  garáže  pro  potřeby  vyvolané   přípustným  a  

podmíněně přípustným využitím  území, 
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- zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina 
podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. 

- v lokalitě 3a zasažené nadlimitním hlukem je uvedené hlavní a přípustné využití pouze 
podmíněně přípustné a to za níže uvedených podmínek 

- zřizovat veřejné prostranství obsahující technickou infrastrukturu, obslužné 
komunikace, chodníky, zeleň 

2. Podmíněně přípustné využití  
- zařízení  pro drobnou  podnikatelskou  činnost, která svým charakterem nesmí  

narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity.  
-  v části lokality 3a v rozsahu zasažení nadlimitním hlukem z dopravy dle hlukového 

posouzení ( hluková isofona 60dB pro den a chráněný venkovní prostor – zahradu je 
14m od osy silnice, 57dB pro den a rodinný dům je 23m a rozhodující hluková isofona 
47dB pro noc a rodinný dům je 35m od osy silnice II. třídy)  , je umožněna výstavba 
v souladu s uvedeným funkčním využitím pouze za podmínky prokázání splnění 
hygienických limitů z hlediska hluku - samostatné hlukové posouzení objektů bude 
zpracováno v rámci navazujících řízení k povolení jednotlivých staveb. 

3. Nepřípustné využití 
- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, 

nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými 
hygienickými normami, 

- stavby pro výrobu,  
- velkokapacitní stavby občanského vybavení, 
- velkokapacitní stavby pro dopravu, 
- velkokapacitní stavby technického vybavení. 

4. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

- výška výstavby přízemní popřípadě  zvýšené  přízemí   +  obyvatelné  podkroví, 
- objekty budou svým objemem a charakterem (architektonickým a materiálovým 
řešením) respektovat okolní stávající zástavbu a dodržovat ráz obce. 

- Lokalita 3a – uvedené funkční využití  je realizovatelné za podmínky prokázání 
splnění hygienických limitů z hlediska hluku a splnění dopravních limitů z hlediska 
napojení na stávající komunikace a rozhledové trojúhelníky při křižovatce silnic II. a 
III.t řídy v rámci navazujících řízení k povolení jednotlivých staveb.   

- Lokality 3c, 3d, 3f a 3g  - uvedené funkční využití  je realizovatelné za podmínky 
prokázání splnění dopravních limitů z hlediska napojení na stávající komunikace 
v rámci navazujících řízení k povolení jednotlivých staveb  

- lokalita 3d - podmínkou pro realizaci zástavby je vyjmutí pozemků parc. č. 476/1 a 
476/3 z PUPFL, Navržená lokalita zasahuje do ochranného pásma lesa ( 50m od 
okraje lesní parcely), kde všechny stavby a činnosti vyžadují i po schválení změny ÚP 
samostatný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.  V této lokalitě bude 
dodržena vzdálenost objektů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa  

      min. 25 m.  
Lokalita zasahuje do ochranného pásma železnice, v případě umístění objektů v OP 
železnice je nutné požádat o udělení výjimky z OP. Lokalita je z části zasažena 
hlukem ze železnice ( hluková isofona 57dB pro den i noc je 12m od osy koleje). 

      Komunikační obslužnost uvnitř lokality bude řešena v rámci navazujících řízení 
      k povolení jednotlivých staveb 
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Obytná výstavba s možností ekologicky čistého podnikáním 
Hlavní využití 

- bydlení s možností výstavby objektů pro ekologicky čisté podnikání 

1. Přípustné využití: 
- objekty pro bydlení 
- zřizovat a provozovat zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost (nevýrobní 

služby), která svým charakterem nesmí narušovat obytnou funkci nad zákonem 
stanovené limity 

- zpevněné plochy pro pěší, parkovací stání, odstavná stání, garáže a doplňkové 
skladovací objekty pro potřeby vyvolané přípustným využitím územ 

- v lokalitě 3a zasažené nadlimitním hlukem  je uvedené hlavní a přípustné využití 
pouze podmíněně přípustné a to za níže uvedených podmínek 

2. podmíněně přípustné využití 
- v lokalitě 3a v rozsahu zasažení nadlimitním hlukem z dopravy dle hlukového 

posouzení ( hluková isofona 60dB pro den a chráněný venkovní prostor – zahradu je 
14m od osy silnice, 57dB pro den a rodinný dům je 23m a rozhodující hluková isofona 
47dB pro noc a rodinný dům je 35m od osy silnice II. třídy), je umožněna  obytná 
výstavba pouze za podmínky prokázání splnění hygienických limitů z hlediska  hluku 
- samostatné hlukové posouzení objektů bude zpracováno ve  stanovené hlukové studii  

 
3. Nepřípustné využití: 

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují 
nebo překračují stupeň zátěže nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými 
hygienickými normami 

- velkokapacitní stavby pro výrobu a skladování 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu a technické vybavení 

4. Stanovení podmínek prostorového uspořádání,  včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

- uvedené funkční využití  je realizovatelné za podmínky prokázání splnění 
hygienických limitů (z hlediska hluku) a dopravních limitů (z hlediska napojení na 
stávající komunikace) v rámci navazujících řízení k povolení jednotlivých staveb  

- respektovat rozhledové trojúhelníky  při křižovatce silnic II. a III.třídy  
- respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a regulační stanice plynu 
- při sloučení  bydlení  s podnikáním  musí  být  dodržovány   obecně  přípustné normy   

dle  obecně závazných  předpisů. Na  hranicích  pozemků  musí  být  z hlediska 
negativních  vlivů  dodrženy  parametry  dle  obecné  normy  a   obecně  závazných 
předpisů. 

 

Plochy smíšené výrobní – zemědělská výroba s možností bydlení 

Hlavní využití 
- Plochy a objekty pro soukromé zemědělské hospodářství ( zemědělské farmy slučující 

podnikání v zemědělství s bydlením, popřípadě rekreačním ubytováním) 
1. Přípustné využití 

- zřizovat objekty zemědělské výroby odpovídající charakterem a objemem okolní 
- zástavbě 
- zřizovat objekty pro skladové hospodářství odpovídající charakterem a objemem  
- okolní zástavbě 
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- parkovací  a odstavná  stání  a  garáže  pro  potřeby  vyvolané   přípustným  a 
- podmíněně přípustným využitím  území 

2. Podmíněně přípustné využití 
- objet bydlení (rekreace) za podmínky, že bude výhradně spojen se zemědělskou 

výrobou  a za podmínky prokázání splnění dopravního limitu z hlediska napojení na 
stávající komunikaci v rámci navazujících řízení k povolení stavby 

3. Nepřípustné využití 
- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, 

nebo překračují stupeň zátěže nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, 
exhalace. 

4. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

- objekty budou svým architektonickým a materiálovým řešením respektovat objem a 
charakter původních zemědělských usedlostí nacházejících se ve správním území obce 

- objekt zděný (eventuelně částečně dřevěné konstrukce) s jedním nadzemním podlažím 
s možností využití podkroví 

Plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna  
1. Přípustné využití 

- zařízení pro ekologicky čistou výrobu,  
- parkovací  stání, odstavná  stání  na  vlastním  pozemku pro  potřeby, 

vyvolané   přípustným  využitím území,  
- technická infrastruktura pro potřeby vyvolané přípustným využitím území, 

2. Nepřípustné využití 
- veškeré činnosti, které překračují stupeň zátěže stanovený příslušnými hygienickými 

normami, 

3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

- nutné založení navrženého interakčního prvku v severní části řešeného území 
- výsadba zeleně podél hranice plochy určené pro výstavbu fotovoltaické elektrárny 
- plocha fotovoltaických panelů elektrárny bude respektovat stávající terén a vlastní  

objekty jednotlivých panelů nebudou vyšší než 1,5m. 

Plochy smíšené nezastavěného území  

1. Přípustné využití 
- realizace navrženého prvku ÚSES – interakčního prvku 

2. Podmíněné přípustné využití 
- liniové inženýrské stavby 

3. Nepřípustné využití 
- jakékoli  změny  funkčního  využití, které  by  znemožnily nebo  ohrozily  územní  

ochranu  ploch,  které  jsou potřebné  k založení  chybějících  prvků ÚSES 
- veškeré  stavby  mimo  podmínečně  přípustných 

 
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Změnou č. 3 nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby 
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Veřejně prospěšné opatření navržené změnou č. 3 ÚPO Vrábče 

 VPO č. 1 – plocha pro realizaci interakčního prvku v lokalitě 3e ־
 
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo  

Změnou č. 3 nevzniká požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření pro které lze uplatnit předkupní právo. 
 
j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
Návrh územního plánu obsahuje: 
Textová část návrhu změny č. 3 územního plánu obsahuje 10 listů 
Grafická část návrhu obsahuje 3 výkresů. 
 

 Výkres základního členění území ־
 Hlavní výkres ־
 Výkres VPS, VPO a asanací ־

 
                                                                                                                                                                                                                                                  


