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Zastupitelstvo obce Vrábče, příslušné podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) a §§ 10, 11 a  § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s § 84 odst. (2) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 43 odst. (4) 
stavebního zákona  
 

 
v y d á v á 

 
 

 
po provedeném řízení podle §§ 50 až 53 odst. (2) ve vazbě na § 56 odst. (2) a § 188 odst. (4) 
stavebního zákona a ve vazbě na §§ 171 až 174 správního  řádu, podle § 54 stavebního zákona 

 
 Změnu č. 3  územního plánu obce Vrábče, 

Opatření obecné povahy 
 
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Vrábče č. …….   dne …… , jehož závazná část byla 
vydána obecně závaznou vyhláškou obce Vrábče č……. a změněného změnou č. 1 a 2, 
v rozsahu návrhové části dokumentace změny, upravené na základě výsledku projednání podle 
§§ 47 až 53 stavebního zákona ve vazbě na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a 
podle §§ 171 až 174 správního řádu, usnesením Zastupitelstva obce Vrábče č.j.: …….. ze dne: 
………….  
 
závazná část územního  plánu  se mění takto: 
 
1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:  

- Plochy obytné nízkopodlažní výstavby  
- Plochy obytné výstavby s možností ekologicky čistého podnikání 
- Plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna 
- Plochy smíšené nezastavěného území 

 
2. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v textové části  Změny 

 č. 3 územního plánu obce Vrábče, odst.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití , (strana č. 6 až str. č. 9). 

 
3. Funkční plochy  vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných ploch, odst. c) 

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, (strana č. 4 až str. č. 5). 
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1. Textová část změny č. 3 územního plánu obce 
 
a) Vymezení zastavěného území 
  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 
s možností ekologicky čistého podnikání na pozemku par.č. 156Ú3 

3c Vrábče  Obec Vrábče - rozšíření obytné zástavby na pozemcích par. Č. 
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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 

 
Nákládání s odpady  
 Není změnou č. 2 dotčeno 
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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, 
- 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 



 7 

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.třídy 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 

 

Obytná výstavba s možností ekologicky čistého podnikáním 
Hlavní využití 

- bydlení s možností výstavby objektů pro ekologicky čisté podnikání 

1. Přípustné využití: 
- objekty pro bydlení 
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- 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 
- 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 
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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 
 
Veřejně prospěšné opatření navržené změnou č. 3 ÚPO Vrábče 

 VPO č. 1 – plocha pro realizaci interakčního prvku v lokalitě 3e ־
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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 Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. 1 a  obsahuje celkem 3 výkresy: 

1. Výkres základního členění území 
2. Hlavní výkres 
3. Výkres VPS, VPO a asanací. 
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2 Odůvodnění změny č. 3  
 
 
a)  Postup při pořízení změny územního plánu obce 

 
Řešené území Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče je vymezeno v grafické části této 
územně plánovací dokumentace. Předkládaný návrh Změny č. 3 územního plánu obce 
Vrábče je výsledkem procesu projednávání s  Krajským úřadem Jihočeského kraje, 
dotčenými orgány, obcí, pro kterou se tato změna pořizovala, dotčenými obcemi, veřejností, 
správci sítí, ostatními orgány a organizacemi, kterých se řešení změny územního plánu týká. 
Reaguje tedy na stanoviska, připomínky a námitky z procesu projednávání. 
 
O pořízení Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče rozhodlo Zastupitelstvo obce Vrábče  
dne …….. usnesením ……….. Důvodem pro pořízení změny územně plánovací 
dokumentace bylo doplnění rozvojových ploch pro bydlení a výrobu a skladování – 
fotovoltaickou elektrárnu.   
 
Na základě projednání návrhu zadání bylo posouzeno, že Změna č. 3 zemního plánu obce 
Vrábče nebude mít variantní řešení a nikdo z dotčených orgánů nevznesl požadavek na 
zpracování konceptu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o sloučení konceptu a návrhu změny 
a zpracování přímo návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče. Toto zadání změny 
územního plánu obce  bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vrábče dne ………….. pod č.j.: 
………. 
 
Projektantem Změny č. 3 územního plánu obce (ÚPO) Vrábče je , Architektonický ateliér 
ŠTĚPÁN,   Ing. arch. Václav Štěpán,  autorizovaný architekt. 
Projednání návrhu Změny č. 3 ÚPO Vrábče, zpracovaného podle platných právních předpisů 
– stavební zákon a vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (vyhláška) 
s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenou obcí proběhlo 
v souladu s § 50 stavebního zákona dne 10. března 2011 na Obecním úřadu ve Vrábči.Na 
společném jednání byl uplatněn požadavek zástupce Magistrátu České Budějovice, odboru 
dopravy na dodržení 8m rezervy v souvislosti s navrženými místními komunikacemi. 
Námitky nebyly k návrhu dokumentace změny  uplatněny. Následně proběhlo posouzení 
této územně plánovací dokumentace krajským úřadem podle  § 51 stavebního zákona, který 
sdělil, že lze zahájit řízení o vydání této územně plánovací dokumentace. 
Veřejné projednání podle § 52 stavebního zákona se uskutečnilo dne 12. července 2011. 
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče podle § 52 ve 
vazbě na ustanovení § 55 stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno 
veřejnou vyhláškou ze dne 25. 5. 2011. Tato vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Vrábče po dobu 45 dnů. Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových 
stránkách Obecního úřadu Vrábče. Na veřejném projednání nebyly uplatněny žádné námitky 
ani připomínky.  

 
    b)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací   

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Změna č. 3 územního plánu obce Vrábče řeší funkční využití dílčích ploch ve správním 
území obce Vrábče, dotváří řešené území vymezené v územním plánu obce  a nezpůsobuje 
kolizi ve vztahu k širším vztahům a územním vazbám – ty zůstávají nezměněny, dle 
původně schválené územně plánovací dokumentace. 
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Návrh změny není v rozporu s Politikou územního rozvoje (PÚR) ČR schválenou usnesením 
vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009, řešené  území je součástí rozvojové oblasti OB10, kterou 
respektuje. Správní území obce je z velmi malé části (východní část obce) obsaženo 
v koridoru C-E 551, který je součástí miltimodálního koridoru M1. Řešené území se 
nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB1 Šumava, ani jiných záměrů v oblasti 
technické a dopravní infrastruktury.    
 
Pro řešené území není v současné době platná územně plánovací dokumentace vydaná, resp. 
schválená krajem, ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace pozbyla 
v souladu s § 187 odst. (1) stavebního zákona k 1. 1. 2010 platnosti. Návrh Změny č. 3 je 
v souladu s řešením dosud nevydaných Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.  

 
   c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování 

 
Změna č. 3 ÚPO Vrábče vymezuje nové zastavitelné plochy, které jsou v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování obsaženými v §§ 18 a 19 stavebního zákona a současně i 
v souladu s požadavky na ochranu hodnot území.  

 
    d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů  
 

Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění a jeho prováděcími předpisy – návrh Změny č. 3 územního plánu obce 
Vrábče  byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§§ 22, 47 – 
54 stavebního zákona), §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném 
znění. Obsah dokumentace je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. 

 
      e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
 

Změna č. 3 územního plánu obce Vrábče je zpracována v souladu se stanovisky dotčených 
orgánů, uplatněných v zákonné lhůtě v rámci projednávání s těmito orgány  dle    § 50 
stavebního zákona. Zároveň nevznikly žádné rozpory. 
 

      f) Vyhodnocení 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).  
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g)  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. 

 
h) 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. 

 

i) 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 
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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,  

 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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    
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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 

 
 

 

 

 
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 

  
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.  t řída -  půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou  produkční schopností  
a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánováním využít pro event. 
výstavbu. 
IV. t řída - 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 

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 
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efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, 
s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního pro-
středí. 
 
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. 
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. 
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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: 

 
 

 

  
 
 
 
 

Lesní oblast = 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor. 
 LVS – 3. = Dubobukový: 
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Lesní typ = 0C6 – Hadcový bor (Pinetum serpentinicum): 

 

 
 
 
 
 
 
 

  j ) Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 

Námitky k návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče nebyly uplatněny. 
 
 

 k) Uplatněné připomínky a jejich vyhodnocení 
 

Připomínky k návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče nebyly uplatněny. 
 

l) Údaje o počtu listů odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Vrábče a počtu výkresů grafické části 
odůvodnění 

 
Dokumentace odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Vrábče obsahuje v originálním vyhotovení 9 
stran textové části a strany  č. 12 až str. č.19 tohoto Opatření obecné povahy. 
 
Grafická část odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Vrábče je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. 2 a obsahuje celkem 3 výkresy: 
Koordinační výkres 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a  
Výkres širších vztahů. 
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Poučení: 
 
Proti Změně č. 3 územního plánu obce Vrábče vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
Upozornění: 
Změna č. 3 ÚPO Vrábče je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Obecním 
úřadu Vrábče, včetně dokladů o jeho pořizování; opatřená záznamem o účinnosti je poskytnuta 
Magistrátu České Budějovice, stavebnímu úřadu, Úřadu územního plánování, Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. 
 
 
 
 
………………….                                                                            ………………….. 
 
starosta obce                  místostarosta obce 
 
 
 
 
Opatření obecné povahy nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 
dne: ………….. 


