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a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
1. Soulad s politikou  územního rozvoje (dále jen „PÚR“) 

Návrh změny č. 3 ÚPO je v souladu s PÚR.  

Řešené území změny č. 3 ÚPO je dle čl. (49) PÚR součástí  rozvojové oblasti OB10  
České Budějovice, nicméně ji plně respektuje, protože z místního hlediska se jedná o 
klidové území, do kterého průvodní jevy rozvojové oblasti přímo nezasahují.  

Řešené území změny č. 3 ÚPO se nachází  fakticky, v měřítku obce, mimo plochu 
multimodálního koridoru M 1, čl. (81) PÚR,  který je součástí OS6 - rozvojové osy 
Praha - České Budějovice – hranice ČR (-Linz), čl. (57) PÚR.   
Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava, ani záměrů 
v oblasti technické a dopravní infrastruktury.  

2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Předložený návrh změny č. 3 ÚPO Vrábče není v rozporu s územně plánovací dokumentací 
vydanou (schválenou) krajem, konkrétně změnami č. 1 a 2 ÚPVÚC Českobudějovická sídelní 
aglomerace, nespadá do území jimi řešeného a ÚPVÚC Blanský les. Návrh změny č. 3 ÚPO 
Vrábče není rovněž v kolizi s návrhem Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.  
Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Změna č. 3 ÚPO nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí, její 
řešené území se nachází uvnitř správního území obce Vrábče.  

 
b) údaje o splnění zadání 

Zadání změny č.3 bylo veřejně projednáno a schváleno zastupitelstvem obce. 
V Zadání byla posouzena situace rozšíření ploch pro rodinné domy v obci Vrábče 
východně od stávajícího zemědělského areálu (lokalita 3b). Odborným šetřením byla 
prokázána současná neřešitelnost problémů související s komplexní dopravní obsluhou. 
Ve stávajících parametrech současné dopravní obsluhy tuto lokalitu nelze rozšiřovat. 
Lokality 3g a 3f jsou do návrhu zařazeny na základě požadavku vzneseného obcí při 
projednání s DO.  

Jednotlivé názvy funkčních ploch byly  stanoveny v návaznosti na platnou územně 
plánovací dokumentaci obce – územní plán obce Vrábče (vyhláška o závazných částech 
územního plánu obce Vrábče ze dne 2.7.2003).  
 

 
c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení  a vybrané varianty , včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

Změna č. 3 ÚPO Vrábče bude pro současnou i budoucí generaci ve svých realizacích 
přínosem. Ve způsobu navrženého zastavění je důsledně stanovena regulace zástavby na 
dotčených plochách s ohledem na místní specifikace týkající se kvality prostředí 
v jednotlivých lokalitách. Samozřejmě, že součástí změn jsou podmínky pro provedení a 
napojení inženýrsko dopravní infrastruktury na místní systém. Možnost zástavby na 
nových plochách v přímém kontaktu s prostředím původní vesnické zástavby v žádném 
případě nepodmíní přehnané nároky na zainvestování, na dopravně technický systém 
nadmístního významu. 

Rozšíření fotovoltaické elektrárny v lokalitě 3e je účelově vztaženo k vlastnictví 
pozemku navazujících na stávající plochu elektrárny schválenou ve změně č. 2 ÚPO.  

Požadavky místních občanů jsou včleněny ke stávajícímu prostředí zastavěného území 
obce a místních částí, které ovlivní a doplní převážně pozitivně. 
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d) informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu 

s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno 
Komplexní posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 
 
 

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na životní na zemědělský 
půdní fond 
1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do   

zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o 
zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd 
ochrany zemědělské půdy dle MP MŽP č.j. OOLP/1067/96  

2. Charakteristika hlavních půdních jednotek 
3. Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 
4. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení 
5. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských 
      usedlostech a o jejich předpokládaném porušení 
6. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením 

    nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
  chráněných obecných zájmů 

Použité právní předpisy: 
Zákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl. č. 13/1994 Sb, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF 
Vyhl. č. 327/1998 Sb. ve znění vyhl. č. 546/2002 Sb. 
Metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96 
 
1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o 
zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd ochrany 
půdy dle MP MŽP č.j. OOLP/1067/96,  
 

lokalita  
č 

místní část 
funkční využití 

 

plocha 
celkem 

(ha) 

plocha 
ZPF 
(ha) 

plocha 
BPEJ 
(ha) 

BPEJ třída 
ochrany 

druh 
pozemku 

Vrábče – lokalita U Nové 
Hospody 

1 – obytná výstavba 

 
0,084 

 
0,084 

 
0,084 

 
7.50.01 

 
III 

 
TTP 

3a 

2    -  obytná výstavba 
s ekologicky čistým 

podnikáním 

0,216 0,216 0,216 7.50.01 III TTP 

3c Vrábče 
Obytná výstavba 

0,387 0,387 0,387 7.53.01 IV TTP 

Kroclov 
1 – plochy výroby a skladování 

– fotovoltaická elektrárna 

0,583 0,583 0,108 
0,475 

7.29.11 
7.29.01 

I 
I 

orná 
orná 

3e 

2  -  plochy smíšené 
nezastavěného území – 

navržený interakční prvek 

0,031 0,031 0,031 7.29.11 I orná 
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3f Slavče 
obytná výstavba 

0,372 0,119 0,119 
0,012 

7.32.44 
7.32.44 

V 
V 

orná 
orná 

3g Vrábče 
Smíšená výrobní – zemědělská 

výroba s možností bydlení 

0,269 0,269 0,269 7.50.01 III TTP 

Celkem 1,942 1,701 1,701    
 
 
Vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF dle funkčního využití navržených ploch 
funkční využití ploch plochy ZPF celkem 

(ha) 
Obytná výstavba 0,871 
Obytná výstavba s ekologicky čistým podnikáním 0,216 
Plochy výroby a skladování – fotovoltaické elektrárny 0,583 
Smíšená plocha nezastavěného území – interakční 
prvek 

0,031 

                                                         Celkem 1,701 
 
Poměr zastoupení půd podle třídy ochrany 
třída ochrany plocha ZPF celkem 

(ha) 
% 

zastoupení 
I 0,614 36,10 

III 0,569 33,45 

IV 0,387 22,75 

V 0,131 7,70 

Celkem 1,701 100 
 
Plochy ZPF převzaté do návrhu změny č. 3 územního plánu z předchozího schváleného 
ÚPO Vrábče,  pro které byl udělen souhlas s odnětím ZPF 
 
lokalita 
č. 

Funkční využití  plocha 
ZPF 

plocha 
BPEJ 

BPEJ třída 
ochrany 

Druh 
pozemku 

3f Bydlení – změna 
komunikačního 
napojení 

0,250 0,250 7.32.44 
 

V TTP 

 
2. Charakteristika hlavních půdních jednotek 
 
29 Hnědé půdy, hnědě půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a 
     svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité,  
      většinou s dobrými vláhovými poměry 
32 Kambizemě   modální   eubazické   až   mezobazické  na  hrubých  zvětralinách, 
     propustných, minerálně   chudých  substrátech, žulách,  syenitech,  granodioritech,  méně 
     ortorulách, středně těžké  lehčí s  vyšším  obsahem  grusu, vláhově  příznivější ve vlhčím  
     klimatu 
50 Kambizemě  oglejené  a  pseudogleje  modální  na žulách, rulách 
     a jiných pevných horninách (které  nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně 
     těžké,  slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 
53 Pseudogleje  pelické  planické,  kambizemě  oglejené na těžších sedimentech  limnického 
     tercieru  (sladkovodní  svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze 
     ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené 
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3. Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 
 
I. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně plochách 
rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního  fondu 
pouze výjimečně,  a to převážně  na záměry  související  s obnovou  ekologické  stability krajiny, 
případně pro liniové stavby zásadního významu. 
III.  třída -  půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou  produkční schopností  a 
středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánováním využít pro event. výstavbu. 
IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických 
regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
V. třída - půdy s velmi nízkou  produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské 
půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské 
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou ochranných pásem a chráněných 
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
 
4. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení 
Lokalita 3e je navržena na meliorovaných pozemcích, při realizaci výstavby je nutné navrhnout 
v dalších stupních projektové dokumentace ( projekty pro územní řízení a stavební povolení) takové 
řešení, aby nebyla narušena funkce stávajících melioračních sítí. 
 
5. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich 
předpokládaném porušení 
 
Navržená zástavba nezasahuje do areálů zemědělské výroby. 
 
6. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením 
nejvýhodnější  z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů 
 Návrh změny č. 3 územního plánu obce Vrábče navazuje na schválený územní plán obce včetně 
schválených změn č. 1 a 2. Ve většině lokalit ( kromě lokality 3e a 3g) se jedná o rozšíření ploch pro 
bydlení popřípadě bydlení s možností ekologicky čistého podnikání ( část lokality 3a).  Ve všech 
případech se jedná o pozemky v těsné návaznosti na zastavěné území obce, které nepřesahují 0,5ha, 
jsou napojitelné na stávající místní komunikace a v dosahu inženýrských sítí.  
Pozemky odnímané v lokalitách 3a, 3c, 3d jsou pozůstatky původních historických parcel, jejichž 
začlenění do systému intenzivního obhospodařování bylo před několika desetiletími změněno a 
parcely byly vyčleněny z původních honů z důvodů vodohospodářských, agrotechnických a 
dopravních úprav, takže jsou po celé období ponechány ladem, nebo nahodile extenzivně využívány 
v záhumenním hospodaření. Je tudíž otázkou evidenční proč nebylo současnými vlastníky požadováno 
jejich vynětí. 
Lokalita 3e je navržena pro rozšíření stavby fotovoltaické elektrárny, která byla v této lokalitě 
navržena a schválena již změnou č. 2,  s budoucím navrácením těchto ploch zpět do funkce 
zemědělského půdního fondu.  
Lokalita 3f  je navržena pro rozšíření plochy bydlení v místní části Slavče, která byla v této lokalitě 
navržena a schválena změnou č. 1.  
Tvarové změny v rozsahu ploch 3e a 3f vznikly při konkrétním projednávání přístupových možností a 
vlastnických vztahů při zadávání realizačních projektů. 
Lokalita 3g je navržena pro zemědělskou výrobu s možností bydlení, která sousedí s již zastavěným 
územím obce. Záměr předpokládá výstavbu rodinné zemědělské usedlosti sloužící k zajištění 
obhospodařování okolních zemědělských pozemků a k chovu koní popřípadě ovcí, který bude hlavní 
náplní činnosti agrofarmy. Tomuto záměru bude přizpůsobeno využití jak vnější, tak vnitřní dispozice 
objektu. Stavby budou mít především hospodářský charakter (stavby zemědělské - chov koní, ovcí) 
s doplňkovou funkcí obytnou a rekreační. Záměr je navržen na pozemek dobře přístupný ze stávající 
účelové cesty. 
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Všechny uvedené změny nelze porovnávat s velkoplošným rozsahem záborů týkajících se soustředěné 
výstavby rodinných domů dle platného územního plánu obce.Charakteristické pro všechny plochy 
řešené změnou č. 3 je jejich individuální umístění v rámci již zastavěných či zastavitelných ploch, 
jejichž využití vzniklo individuálními dohodami v místě žijících spoluvlastníků v průběhu několika 
uplynulých let. 
Vzhledem k této zásadní charakteristice považujeme navržené změny za reálné, protože odnímané 
plochy ze ZPF jsou ve skutečnosti minimální a neovlivňují souvislé velkoplošné zemědělské 
využívání okolních navazujících pozemků. 
 
 

Vyhodnocení důsledků navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Pozemky, kterých se týká odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, se nacházejí 
severovýchodně od Vrábče – U zastávky (3d): 

 

 
 

 Plocha se skládá ze dvou pozemků 476/1 a 476/3: 
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K lesním porostům je možné uvést pouze následující dílčí údaje: 
 

Lokalita v územním 
plánu 

Zabíraná plocha 
m2 

Parcelní 
číslo 

Způsob ochrany 
pozemku 

Druh pozemku podle 
KN 

3d 4541 476/1 PUkPFL Lesní pozemek 

3d 2095 476/3 PUkPFL Lesní pozemek 

Celkem 6636  PukPFL Lesní pozemek 

 
Hospodářský soubor pro je stanoven jako 13, tj. hospodářství přirozených borových stanovišť: 
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Lesní oblast = 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor. 
 LVS – 3. = Dubobukový: 
 

 
  

 
 
 
 
Lesní typ = 0C6 – Hadcový bor (Pinetum serpentinicum): 

 

 
 
 
 

 
 
 


