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ODŮVODNĚNÍ ÚP 

a) Proces pořízení územního plánu 

– Bude doplněno po veřejném projednání 

b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 

souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Soulad s politikou  územního rozvoje  (dále jen „PÚR“) 

Návrh ÚP je v není v rozporu  Politikou územního rozvoje České republiky 2008. 

Správní území je součástí rozvojové oblasti OB10, která je upřesněna aktualizací ZÚR na část 

správního území obce. Z velmi malé části (východní část území) je zasaženo koridorem C-E 551 (trať 

č. 196 České Budějovice – Horní Dvořiště), který je součást multimodálního koridoru M1 a který je 

v aktualizaci ZÚR upřesněn mimo správní území obce Vrábče. Řešené území se nedotýká rozvojové 

osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava, ani jiných záměrů v oblasti technické a dopravní 

infrastruktury. 

 

Územní plán umožňuje chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

Vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami a v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 

škod.  

Vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 

cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.  

Zachovává prostupnost krajiny a minimalizuje rozsah fragmentace krajiny.  

Vytváří podmínky pro rozvoj a využití pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 

charakteristiky a typy krajiny a vytváří podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Požadavky vyplývající z Aktualizace ZÚR jsou respektovány následovně: 

 
a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně 

zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

V ÚP Vrábče je kladen důraz na dosažení územně vyváženého a dynamického rozvoje, zlepšování 

kvality obyvatelstva a udržitelnému rozvoji území, příznivého životního prostředí, zdravého 

hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel.  

ÚP Vrábče respektuje stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro činnost v území 

a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny a dále vytváří podmínky k ochraně a 

zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability (dále též jen „ÚSES“) jsou respektovány a 

zahrnují vymezené prvky regionálního a nadregionálního ÚSES a podmínky využití. 

Do návrhu ÚP Vrábče je ÚSES převzat z Plánu ÚSES pro ORP České Budějovice zpracovaným Ing. 

Wimmerem (dále jen „Plán ÚSES pro ORP“) při respektování ZÚR, respektive jejich první 

aktualizace. Z vymezených záměrů zasahuje do řešeného území nadregionální biocentrum NBC52 

Dívčí Kámen, které je do návrhu ÚP zapracováno v souladu s aktualizací ZÚR a označeno NBC011 a 

regionální biokoridor RBK30, který je plně respektován a zapracován do návrhu ÚP. 

ÚP Vrábče minimalizuje negativní zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa.ÚP Vrábče 

zajišťuje ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny, minimalizuje necitlivé 

zásahy do krajiny, minimalizuje fragmentaci volné krajiny.1 ÚP Vrábče vytváří podmínky pro ochranu 

území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami (např. povodně, záplavy, eroze půdy), 

tzn. řeší opatření vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah případných škod, 

                                                      
1
 Volná, přírodní krajina je část zemského povrchu vně zastavěných území sídel; převládají v ní prvky přírodní nad prvky 

technickými (dříve extravilán). ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářství: Základní odborné termíny a definice 
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a to se zřetelem na možné ovlivnění širšího území; zejména preferuje pasivní protipovodňová opatření 

spočívající ve zvyšování retenční schopnosti krajiny2 při ochraně před povodněmi a záplavami.
2
 

ÚP Vrábče vytváří podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů, chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), území chráněných pro akumulaci povrchových vod, 

povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů na území kraje a vodních zdrojů pro stávající i 

budoucí potřeby kraje, tzn. podporuje a vytváří opatření v území, která povedou ke zvýšení retenčních 

schopností území. ÚP Vrábče podporuje a vytváří taková řešení, která povedou k ochraně ovzduší, 

půd a vod v území a k minimalizaci jejich znečištění. ÚP Vrábče podporuje řešení zohledňující 

ochranu přírodně a krajinářsky cenných území.3 

 

Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění hospodářského rozvoje 

kraje:  

ÚP Vrábče přednostně využívá plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem 

podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby. ÚP Vrábče zabezpečuje rozvoj cestovního ruchu s cíli 

umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti krajiny. ÚP 

Vrábče vytváří podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. vytvořit podmínky a 

prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a stejně tak aktivit, které s 

nimi souvisejí. ÚP Vrábče vytváří podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického 

vybavení, tzn. na území kraje zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a 

veřejného technického vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a pro stabilizaci 

hospodářských činností na území kraje.  

 

Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění sociální soudržnosti 

obyvatel:  

ÚP Vrábče při vymezování zastavitelných ploch přednostně využívá proluky v zastavěném území.  

ÚP Vrábče vytváří podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající 

historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obraz vesnického sídla v krajině, včetně 

zajištění ochrany jednotlivých kulturních památek a krajinných a stavebních dominant vesnických 

památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón dbá na zachování a citlivé doplnění 

originality původního architektonického výrazu a urbanistického a prostorového uspořádání, s cílem 

nenarušovat cenné venkovské urbanistické struktury a architektonické a přírodní hodnoty nevhodnou 

zástavbou, u rázovitých obcí a sídel dbá na zachování originality původního architektonického výrazu 

a prostorového uspořádání, podporuje oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví. ÚP Vrábče vytváří 

podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů, tzn. vhodně stanovenými 

koncepcemi v územních plánech je potřeba zamezit nepříznivým dopadům lidských činností na kvalitu 

životního a obytného prostředí. ÚP Vrábče při činnosti v území vytváří podmínky pro zajištění 

odpovídající ochrany veřejného zdraví.  

 

ÚAP zahrnují veškeré přírodní limity především ve vztahu k CHKO Blanský les, NATURA 2000 

Evropsky významné lokality Blanský les. 

 

b) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 

rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 

přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)  
Upřesnění rozvojových oblastí republikového významu  

Na území Jihočeského kraje je vymezena jedna rozvojová oblast republikového významu dle Politiky 

územního rozvoje ČR 2008 OB10 České Budějovice. Z řešeného území do ní náleží území: Zahorčice 

u Vrábče Zásady pro OB10: ÚP Vrábče podporuje rozvoj obytných a sportovně rekreačních funkcí 

nejen po obvodu širšího centra města České Budějovice, které je hlavním centrem rozvojové oblasti, a 

ve vazbě na spolupůsobící vedlejší centra, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti.  

                                                      
2
 Mezi pasivní protipovodňová opatření se řadí např. zvyšování podílu zatravněných a zalesněných ploch v nivách vodních 

toků, výstavba poldrů, protipovodňových hrází, revitalizace říčních systémů, omezení nové zástavby v záplavových územích 

100-leté vody 
3
 Jedná se zejména o národní parky, chráněné krajinné oblasti, lokality soustavy NATURA 2000, přírodní parky, národní 

přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky 
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c) Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 

dalších specifických oblastí nadmístního významu 

Na území Jihočeského kraje je upřesněna specifická oblast republikového významu Šumava, která 

zahrnuje do svého území mimořádně přírodně a krajinářsky cenné, ale zároveň mimořádně turisticky 

atraktivní lokality Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava, 

ani jiných záměrů v oblasti technické a dopravní infrastruktur. 

 

d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 

ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení 

využití, které má být prověřeno 

 

Nadregionální biocentra 

Nadregionální biocentrum NBC52 Dívčí Kámen, které je do návrhu ÚP zapracováno v souladu s 

aktualizací ZÚR a označeno NBC011 a regionální biokoridor RBK30, který je plně respektován a 

zapracován do návrhu ÚP. 

Územní rezervy pro těžbu nerostných surovin 

Do řešeného území dále zasahuje aktualizací ZÚR vymezen územní rezerva pro těžbu nerostných 

surovin, která je do návrhu ÚP zapracována v souladu s aktualizací ZÚR a označena NTR.  

PT/L Vrábče - územní rezerva pro těžbu štěrkopísku a komplexní dotěžení zbytkových zásob na 

využívaném bilancovaném ložisku (subregistr B) Vrábče – Boršov, č. 3245000 a ložisku 

nevyhrazeného nerostu Vrábče – Boršov 1 č. 3245002 v ploše CHLÚ Vrábče (č. 24500000). Dotčená 

katastrální území: Vrábče, Zahorčice u Vrábče. Plocha NTR – plochy těžby nerostů v souladu s 

aktualizací ZÚR, která je upřesněna dle skutečného stavu.  

 

Koridor (T11) Ee12 pro vedení VVN byl v Aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje (18. 12. 2014) 

vypuštěn. 

 

e) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území kraje 

Obec Vrábče je v souladu s podmínkami koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území kraje. 

Aktualizace ZÚR vydává zásady pro rozhodování o změnách, které ÚP Vrábče plně respektuje.  

Respektuje ochranu přírodních hodnot ve zvláště chráněných územích, evropsky významných 

lokalitách a ptačích oblastech a posílení ekologické stability krajiny.  

ÚP Vrábče při navrhování nových zastavitelných ploch vždy zohledňuje zásady ochrany 

zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, nové zastavitelné plochy 

budou pokud možno vymezovány v návaznosti na již urbanizované území (tj. zastavěné území nebo 

již vymezené zastavitelné plochy), a to i za cenu méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského 

půdního fondu. ÚP Vrábče při stanovování podmínek využití území dbá na posilování retenční 

schopnosti území, ve vztahu k posílení biodiverzity a k protipovodňové prevenci a respektuje 

vodohospodářské zájmy v území, ochranu přirozených koryt vodních toků, vodních ploch, ochranu 

zdrojů podzemní a povrchové vody, minerálních a léčivých vod a vodních ekosystémů.   

ÚP Vrábče upřesňuje vymezení území pro těžbu nerostných surovin s ohledem na podmínky ochrany 

přírody a krajiny a pozemkovou držbu v dané lokalitě.  

 

f) Stanovení cílových charakteristik krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování 

nebo dosažení 

Řešené území se nachází v krajině lesopolní a lesní oblast (22) Blanský les (CHKO). Je též zahrnuto 

do krajiny s vyšší mírou urbanizace a do krajiny silně urbanizované. Tuto skutečnost územní plán 

respektuje. Z pohledu základních krajinných typů je řešené území součástí „krajiny lesní“ a „krajiny 

lesopolní“, „krajiny s vyšší mírou urbanizace“ a „krajiny silně urbanizované“, kdy zásady a úkoly pro 

ni stanovené v aktualizaci ZÚR jsou respektovány. Respektovány jsou rovněž další požadavky 

vyplývající z aktualizace ZÚR. Řešené území se zčásti nachází uvnitř upřesněné rozvojové oblasti 
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„OB10 Rozvojová oblast České Budějovice“, kdy zásady a úkoly pro ni stanovené aktualizací ZÚR 

jsou respektovány.  

 

Krajina lesní  

Charakteristika krajiny: horský, vrchovinný a pahorkatinný reliéf, výrazné zastoupení lesních 

porostů (nad 70%), malý podíl produkčního intenzivního zemědělství, menší sídla či rozptýlená 

zástavba s výraznou rekreační funkcí, přírodní či relativně přírodní lesy, potoční a říční nivy, mokřady, 

přírodě blízké louky 

Cílová charakteristika krajiny:  
zachování charakteru tohoto typu krajiny  

Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  
a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na nezbytně 

nutnou míru,  

b) předcházet riziku narušení kompaktního lesního horizontu vhodným vymezováním zastavitelných 

ploch, resp. zabránit umístění nevhodných staveb (zejména dominant obytného charakteru) do území, 

tzn. dbát na vhodnost vymezování zastavitelných ploch a volbu dalších možných podmínek využití v 

územně plánovací dokumentaci,  

c) územně plánovacími nástroji podpořit respektování cenných architektonických a urbanistických 

znaků sídel i jejich vhodnou dostavbu formou nejmenšího možného zásahu do charakteristických rysů 

okolní krajiny,  

d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, v rámci územně plánovací 

činnosti omezit možnost rozšiřování a intenzifikace chatových lokalit pro individuální rekreaci. 

 

Krajina lesopolní 
Charakteristika krajiny: reliéf vrchovin a pahorkatin, zemědělská krajina je střídána s lesní krajinou 

(lesy na 30-70% plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny, potoční a říční nivy, mokřady, 

lesní porosty se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě blízké louky  
Cílová charakteristika krajiny:  
zachování charakteru tohoto typu krajiny  

Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost podporovat 

doplňováním vhodných krajinných prvků, resp. nepřipuštěním vymizení prvků stávajících (např. 

minimalizací záborů PUPFL),  

b) podporovat retenční schopnost krajiny,  

c) územně plánovacími nástroji podpořit respektování znaků historicky kulturní krajiny, cenných 

architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbu,  

d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj. 

 

Silně urbanizovaná krajina 

Charakteristika krajiny: městské prostředí historických center, prostředí industriálních, obytných a 

rekreačních zón s parky, bodovou a liniovou zelení nepůvodních druhů, městské a zámecké parky, 

doprovodná zeleň vodních toků, městská zeleň 

Cílová charakteristika krajiny:  
krajina směřující k obnově ekologické rovnováhy založená na postupné obnově přírodního prostředí v 

narušených částech  

Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  
a) s ohledem na vysokou míru urbanizace vytvářet podmínky pro vznik ucelených ploch zeleně,  

b) vhodnými územně plánovacími nástroji umožnit zajištění rozmanitosti krajiny,  

c) preferovat využití brownfields,  

d) dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území.  

 

Krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace 

Charakteristika krajiny:  

území vymezených rozvojových os a oblastí, do nichž má především směřovat urbanistický rozvoj 

kraje, vyjma území, kde rozvojové osy protínají specifické oblasti  
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Cílová charakteristika krajiny:  

krajina s vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným vyšším podílem zastavěných území vhodně 

zakomponovaných do krajiny  

Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  

a) rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání zemědělského 

půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL, 

přednostně ve vazbě na stávající sídla a vymezené trasy,  

b) vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek 

doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území,  

c) dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými plochami zeleně, cestní sítí a 

realizací ÚSES,  

d) preferovat využití brownfields,  

 

e) dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území,  

f) rozvíjet cestovní ruch. 

 

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Z hlediska širších vztahů nekoliduje návrh ÚP s územně plánovací dokumentací sousedních obcí 

Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd, Lipí, Závraty, Hradce.  

Kolize byla zjištěna s územně plánovací dokumentací sousedních obcí: 

 

Návaznost na obec Homole a obec Dolní Třebonín – koridor Ee12 dle ZÚR 

V ÚP Vrábče není zajištěna návaznost na sousední obec Homole a Dolní Třebonín, a to z důvodu, že 

aktualizací ZÚR, která byla vydána Zastupitelstvem Jihočeského kraje dle 18. 12. 2014, byl koridor 

energetiky Ee 12 – VVN 110 kV Dasný – Větřní, záměr nového vedení VVN navržený v  ZÚR (dle 

návrhu ÚP Vrábče pro společné jednání - koridor T11), v návrhu ÚP Vrábče pro veřejné projednání 

vypuštěn. Územní plán Homole i územní plán Dolní Třebonín respektují ZÚR a upřesňují tedy výše 

uvedený koridor energetiky (1. aktualizace ZÚR nebyla v době jejich pořízení vydána). 

V souladu s § 54 odst. (5) stavebního zákona musí být územní plán Hradce a územní plán Dolní 

Třebonín dán do souladu s následně vydanou územně plánovací dokumentací kraje, tj. návaznost na 

obec Vrábče bude zajištěna při zpracování nové územně plánovací dokumentace obce Hradce a rovněž 

Dolní Třebonín. 

 

Návaznost na obec Dolní Třebonín – VN 22 kV  

Bude prověřena návaznost obou el. vedení zobrazených v ÚP Dolní Třebonín na ÚP Vrábče. 

V případě, že bude prokázáno, že návaznost není zajištěna, bude grafická část ÚP Vrábče upravena. 

 

Návaznost na obec Habří – ÚSES  

Do návrhu ÚP Vrábče je ÚSES převzat z Plánu ÚSES pro ORP České Budějovice zpracovaným Ing. 

Wimmerem (dále jen „Plán ÚSES pro ORP“) při respektování ZÚR, respektive jejich první 

aktualizace. Tímto řešením však není zajištěna návaznost jednak lokálního biokoridoru (dle ÚP 

Vrábče LBK 0437) a rovněž regionálního biokoridoru Dívčí Kámen – Skalka (dle ÚP Vrábče RBK 

082) na sousední obec Habří a to z důvodu, že v územním plánu obce Habří, který byl schválen 12. 12. 

2001 (následně vydané změny územního plánu obce Habří nenavrhovaly nový ÚSES a byly vydány 

ještě před vydáním ZÚR), není respektován plán ÚSES pro ORP ani ZÚR, respektive její aktualizace.  

V souladu s § 54 odst. (5) stavebního zákona musí být územní plán obce Habří dán do souladu 

s následně vydanou územně plánovací dokumentací kraje, a rovněž nový územní plán Habří bude 

respektovat Plán ÚSES pro ORP, tj. návaznost ÚSES navrženého v ÚP Vrábče na obec Habří bude 

zajištěna při zpracování nové územně plánovací dokumentace obce Habří. 

 

Návaznost na obec Křemže – ÚSES  
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Do návrhu ÚP Vrábče je ÚSES převzat z Plánu ÚSES pro ORP při respektování ZÚR, respektive 

jejich první aktualizace. Tímto řešením však není zajištěna návaznost lokálního biokoridoru (dle ÚP 

Vrábče LBK 0461). 

Městys Křemže v současnosti pořizuje nový územní plán, přičemž ÚP Vrábče se nachází 

v pokročilejší fázi pořizování. S pořizovatelem ÚP Křemže bylo proto dohodnuto, že v ÚP Křemže 

bude převzat výše uvedený lokálního biokoridor a tím bude zajištěna návaznost ÚSES mezi těmito 

obcemi.  

 

Na jižní části řešeného území se nachází část nadregionálního biocentra NBC 52 (NBC011 – 

koordinační výkres). 

Návrh ÚP plně respektuje CHKO Blanský les, NATURA 2000, nadregionální biokoridor řeky Vltavy 

včetně jeho ochranného pásma. Zachovává jedinečnost celého území. 

 

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území 

ÚP je vypracován v souladu s novelou stavebního zákona s účinností od 1.1.2013 s cílem pro 

zabezpečení projednání a schválení návrhu rozvoje venkovské obce s podmínkou její stability ve 

struktuře osídlení a dosažení odpovídajícího standardu dopravně inženýrské infrastruktury v obci 

včetně vybudování některých objektů technické infrastruktury a občanského vybavení pro stanovení 

veřejného zájmu nebo v rámci navržených veřejných prostranství. 

ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Dále komplexním řešením 

zajišťuje: 
- účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem zajištění souladu veřejných a soukromých zájmů 

rozvoji území,  
- ÚP bude pro současnou i budoucí generaci ve svých realizacích přínosem. Ve způsobu 

navrženého zastavění je důsledně stanovena regulace zástavby v navržených plochách s ohledem 

na místní specifikace, týkající se kvality prostředí v jednotlivých lokalitách s cílem odstranění 

závad nebo navržení opatření, týkajících se zlepšení životního prostředí. Součástí změn v území 

jsou podmínky pro provedení a realizaci návrhu ÚSES, napojení nadřazené dopravně inženýrské 

infrastruktury na místní systém, úpravou místní dopravní obsluhy jako celku, komplexní 

vodohospodářské řešení, zahrnující záplavové území Q100 řeky Vltavy.  

- Požadavky obce a požadavky občanů jsou ve stávajícím prostředí zastavěného a zastavitelného 

území obce začleněny tak, aby výsledné provedení zástavby mělo celkový pozitivní efekt.  

- Návrh územního plánu v obci Vrábče a jejích místních částí respektuje cíle územního plánování 

dle § 18 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území (udržitelný rozvoj území), tzn., že 

vytváří předpoklady pro výstavbu, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

- koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj 

území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů, 

- Navržené řešení slouží dalšímu rozvoji obce Vrábče, její stabilizaci, především z demografického 

hlediska a celkové zabezpečení dopravně-inženýrské obsluhy zastavěného a zastavitelného území, 

společně s obsluhou zemědělských a lesních pozemků a vodních ploch. Návrh zastavitelných 

ploch ovlivní stávající prostředí obce a místních částí pozitivně. Možnost zástavby na nových 

pozemcích v přímém kontaktu s prostředím stávající zástavby v žádném případě nepodmíní 

přehnané nároky na dopravně-technický systém místního i nadmístního významu a na jeho 

zainvestování. 

- chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Respektuje specifické prostorové uspořádání 

historického jádra obce včetně jejích místních částí, které byly utvářeny vývojem od konce 

devatenáctého století až dodnes. Navazující současně zastavěné i zastavitelné plochy zástavby 



ÚP Vrábče  leden 2015 

 

Architektonický ateliér Štěpán 9 

členěny do soustředěného (kompaktního) uspořádání a to i s ohledem na svažitý terén. Toto 

zastavění je dáno vyváženým měřítkem mezi obytnými plochami a výrobními plochami s trvalou 

rozvojovou perspektivou. Navrženou přestavbou původního velkokapacitního zemědělského 

areálu vznikne v obci areál výroby a skladování. Zabezpečuje ochranu krajiny, jako podstatné 

složky prostředí života obyvatel.  

- S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy vymezuje s 

ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území, 

- V nezastavěném území umisťuje stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, 

vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou a dopravní infrastrukturu, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. 

 

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

ÚP komplexně řeší celé správní území obce. ÚP byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona. ÚP rovněž respektuje požadavky vyplývající ze správního řádu. 

Textová část je dělena na část výrokovou a část odůvodnění, do kterého jsou začleněny všechny 

uplatněné námitky a připomínky. Jejich vypořádání obsahuje dílčí výrok na jejich vypořádání a 

stručné odůvodnění tohoto vypořádání. 

Obsah dokumentace je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

Způsoby využití jednotlivých ploch jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném 

znění. 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

K návrhu ÚP pro společné jednání bylo uplatněno celkem 8 stanovisek dotčených orgánů, z nichž 5 

bylo souhlasných. Požadavky obsažené v ostatních stanoviscích byly zcela respektovány, případně 

v dohodnutém znění zapracovány do návrhu ÚP pro veřejné projednání. 

 

ÚP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Respektuje požadavky zejména: 

– zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména z 

hlediska ustanovení § 45i týkající se evropsky významných lokalit a ptačích oblastí NATURA 

2000, 

– vyhlášky č.13/1994 Sb., MŽP, která upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu, 

– respektuje požadavky dalších speciálních zákonů, kterými jsou: zákon č. 361/2000Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č.289/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů a dalších. 

f) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Zadání ÚP bylo schváleno dne: 1, 8. 2012 usnesením č. 9/2012 v souladu s § 47 odst. 5)zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. 

Návrh ÚP byl zpracován podle schváleného zadání a dohodnutých stanovisek dotčených orgánů a 

připomínek. Sousední obce neuplatnily v průběhu pořizování žádné podněty či připomínky. 

ÚP je zpracován dle pokynů pořizovatele a dle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích 

vyhlášek. V  ÚP jsou zohledněny ÚAP – vyskytující se jevy, které jsou současně limitem využití 

území a jsou zobrazeny v koordinačním výkresu návrhu ÚP. 
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Správní území obce Vrábče má přímou administrativně správní návaznost na město České Budějovice. 

Prostorovou souvislost podhůří Kletě a návaznost zalesněného údolí řeky Vltavy souvisí se 

subregionem Křemežsko, Holubovsko, Blanský les a je určující pro charakteristiku uspořádání sídel a 

péči o krajinu. Proto tyto souvislosti vyžadují vypracování výkresu širších vztahů v měřítku 1 : 50 000, 

tj. ve shodném měřítku s aktualizací ZÚR Jihočeského kraje. Respektuje rozvojovou oblast OB10, 

která je upřesněna v aktualizaci ZÚR. 

V průběhu zpracování ÚP bylo provedeno více místních šetření za účelem vyhodnocení způsobilosti 

pozemků pro standardní výstavbu rodinných domů, zástavbu smíšenou obytnou venkovskou, 

občanského vybavení, rekreace, pro plochy výroby a skladování, veřejných prostranství, technické a 

dopravní infrastruktury. Na obzvláště komplikovaných plochách nutné zpracování územní studie. 

V průběhu zpracování návrhu územního plánu bylo provedeno více místních šetření za účelem 

vyhodnocení způsobilosti pozemků pro standardní výstavbu rodinných domů, zástavbu smíšenou 

obytnou venkovskou, plochy občanského vybavení, rekreace, smíšené výrobní, pro plochy výroby a 

skladování, veřejných prostranství, technické a dopravní infrastruktury. Návrhem ÚP je respektováno 

historické zastavění obce Vrábče a jeho místních částí s výraznými návesními ulicovými prostory, 

tvořenými charakteristickým obestavěním původních zemědělských usedlostí vč. objektů občanské 

vybavenosti, kulturních a sakrálních staveb - nemovitých kulturních památek. Součástí návrhu je 

vyhodnocení řešení z hlediska záboru ZPF a PUPFL. ÚP dále řeší využití obytných a veřejných 

prostorů tak, aby vznikla jednotná orientace rozvojových ploch v návaznostech, které jsou dobře 

obslužitelné a budou mít výrazný efekt, posilující obytný a klidový potenciál obce. ÚP navrhuje 

v souladu s pozemkovými úpravami obnovu krajinného uspořádání společně s cestní sítí a vytváří 

reálný návrh s dimenzemi všech prvků ÚSES vč. doprovodné a ochranné zeleně. 

Nový územní plán navazuje na urbanistickou koncepci předchozí ÚPD, stanoví, jakým 

způsobem bude pozměněna a definuje další rozvoj pro celé správní území obce s ohledem na 

ochranu jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 

území obce jako celku. 

V územním plánu jsou zapracovány požadavky na rozvoj obce: 

- vymezuje se aktuální zastavění území obce 

- jsou navrženy nové zastavitelné plochy 

- jsou vymezeny plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěné stavby a veřejně prospěšná 

opatření a jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch 

ÚP obce Vrábče nemá negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo na ptačí oblast. 

g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení na životní prostředí 

Návrh územního plánu vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 

civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území (udržitelný rozvoj území), tzn. že vytváří 

předpoklady pro výstavbu, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

V řešeném území ÚP se nachází soustava chráněných území Natura 2000, konkrétně Evropsky 

významná lokalita Blanský les (CZ 0314124) a dále CHKO Blanský les – II. A III. Zóna ochrany, 

včetně ochranného pásma. 

Podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, (dále jen „zákon o 

ochraně přírody a krajiny“) vydal krajský úřad k návrhu zadán ÚP stanovisko č.j.: KUJCK 

14537/2012/OZZL/2 ze dne 6. 6. 2012, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení 

s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 

Po provedení zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10i ost.3 krajský 

úřad nepožadoval zpracován vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. 

V rámci společného projednání návrhu ÚP uplatnil krajský úřad stanovisko č.j.: KUJCK 

20794/2013/OZZL ze dne 18. 4. 2013, ve které konstatoval, že uvedený návrh územního plánu Vrábče 
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a Slavče nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na 

území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj, za předpokladu, že lokalita RI1 k. ú. Vrábče  - 

návrhová plocha rekreace individuální  - bude vyřazena z návrhu ÚP, v opačném případě bude zdejší 

orgán ochrany přírody požadovat posouzení vlivu na soustavu NATURA 2000. V souladu 

s výsledkem dohodovacího jednání v ze dne 9. 9. 2013 (zápis je součást správního spisu), byla plocha 

RI1 z návrhu ÚP odstraněna. (Plocha RI1 v návrhu figuruje (díky přečíslování), jedná se ale o jinou 

plochu, která je převzata z platného ÚPO Vrábče.) 

Podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydala správa CHKO Blanský les pro území 

chráněné krajinné oblasti k návrhu zadání ÚP Vrábče stanovisko č. j.: 900/BL/2012 ze dne 11. 6. 

2012, že je možno zcela vyloučit významný vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Záměr 

je lokalizován mimo ptačí oblasti, částečně v evropsky významné lokalitě Blanský les. Vzhledem 

k charakteru záměru nelze předpokládat významný vliv záměru na tyto lokality ani ve spojení s jinými 

záměry. Z těchto důvodů Správa CHKO Blanský les konstatovala, že není další posuzování záměru 

podle §45i odst. 2 ve vztahu k soustavě Natura 2000 nutné. 

Správa CHKO Blanský les k návrhu ÚP pro společné jednání uplatnila stanovisko č.j.:10912/BL/13 ze 

dne 2. 11. 2013, že s návrhem ÚP souhlasí.“ 

 

Podmínky pro příznivé životní prostředí 

Ochrana přírodního prostředí je zajištěna respektováním evropsky významného nadregionálního 

biokoridoru řeky Vltavy a všech přírodních limitů v rámci CHKO Blanský les. V návrhu  územního 

plánu jsou přesně vymezeny a respektovány stávající (funkční) i navrhované nadregionální, regionální 

i lokální prvky ÚSES: 

Nadregionální biocentrum 

Regionální biokoridor 

Lokální biocentra 

Lokální biokoridory stávající i navržené 

Interakční prvky stávající i navržené 

 

Z přírodních hodnot je návrhem územního plánu respektována liniová zeleň podél silnic a vodních 

toků i rozptýlená krajinná zeleň – remízky. Stávající liniová zeleň je doplněna návrhem nových 

interakčních prvků. Součástí územního plánu je i vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa a vodohospodářské řešení, včetně 

návrhu rozvoje kanalizace a jejího napojení na jednotlivé navržené centrální čistírny odpadních vod 

(ČOV) vč. vypouštění přečištění vod kanalizačními sběrači do jednotlivých recipientů (místní 

vodoteče a nádrže). V ÚP byly vymezeny plochy W a WM a tímto jsou zohledněny zátěže na 

plochách ohrožovaných přívalovými vodami a povodněmi. 

 

Pro udržení příznivého životního prostředí má velký vliv i ochrana ovzduší a s tím související 

využívání obnovitelných zdrojů energie. Současný stav ovzduší v území je kromě dálkových přenosů 

škodlivin ovlivněn emisemi z místních zdrojů tepla. Plynofikovaná je pouze obec Vrábče a místní část 

Vrábče-Zastávka. Místní části Kroclov, Koroseky, Rozinka a Slavče zůstávají bez plynofikace. Pro 

zásobování teplem budou využity obnovitelné zdroje energie, např. dřevní hmota a biomasa. Dále se 

uvažuje s využitím tepelných čerpadel a solárních kolektorů. 

 

Podmínky pro hospodářský rozvoj 
Řešené území v katastrech Vrábče a jejich místních částí má stabilní sídelně ekonomický potenciál 

společně s rekreačními aktivitami. Toto území obsahuje kompaktní soustředěné zastavění jak pro 

bydlení, tak pro podnikání se zvláštním zřetelem na konfiguraci terénu nad údolím řeky Vltavy a 

v podhůří Kleťského masivu. Je výsledkem dlouhodobého vývojového procesu daného koexistencí 

zemědělského a drobného podnikání vč. místních zařízení pro krátkodobou i dlouhodobou rekreace 

v Podkletí. 

Návrhem ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných je dán předpoklad i pro demografickou 

stabilizaci obce. 

 



ÚP Vrábče  leden 2015 

 

Architektonický ateliér Štěpán 12 

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území 

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel v řešeném území jsou posíleny zejména návrhem 

nových ploch pro obytnou funkci, občanskou vybavenost, sport a rekreaci, veřejná prostranství a to 

nejen pro využití volného času trvale žijících obyvatel, ale i pro rozšíření rekreační funkce spjaté 

s trvalou návštěvností atraktivních lokalit v místě i okolí – údolí Vltavy, Dívčí Kámen, keltské hradiště 

a masiv Kletě včetně aktivní individuální a hromadné turistiky. 

Návrh konkretizuje zlepšení technické a dopravní infrastruktury v celém zastavitelném území obce i 

místních částí tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro uspokojení požadavků všech obyvatel v území 

obce. 

 

h) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5) stavebního zákona 

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo v souladu se stanovisky Krajského 

úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví a stanoviskem a Správy 

CHKO Blanský les (viz kapitola g) odůvodnění ÚP), které byly uplatněny k návrhu zadání ÚP, 

zpracováno. 

i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 

rozvoje území 

 

Centrum obce Vrábče je tvořeno výrazným návesním prostorem tvořeným charakteristickým 

obestavěním historického jádra s původními zemědělskými usedlostmi. Toto historické jádro je 

funkčně spjato s dalším vymezením veřejných prostranství. Charakter zástavby podél uličních prostorů 

tvořících veřejná prostranství je v původní historické stopě s převážně přízemními objekty 

s podkrovím, zastřešenými sedlovými střechami. Rustikální podoba všech staveb (stávajících i 

navrhovaných) v tomto prostoru má stanoveno jednotící měřítko v proporcích štítů, obytných a 

hospodářských částí zástavby a to jak historické, tak novodobé.  

Charakter zástavby podél navržených uličních prostorů tvořících veřejná prostranství je odpovídající 

svým měřítkem, které je v souladu s historickou obcí a obsahuje dále navazující plochy zeleně a 

občanské vybavenosti. Tato veřejná prostranství jsou viditelně propojena místními komunikacemi a 

pěšími chodníky a jsou koncepčně členěna samostatně, jak pro historickou Vrábči obec, tak pro místní 

část Vrábče železniční zastávka. Dominantní zůstává návesní prostor centrum obce s kostelem a 

parkovou úpravou v okolí obecního úřadu. Toto uspořádání jádra obce je specifické a je návrhem ÚP 

kultivováno ve své vybavenosti jako součást veřejných prostranství, rozšířením a zkvalitněním 

dopravní obsluhy s veřejnou zelení, pěšími chodníky, parkovišti apod. 

Charakter zástavby podél původních návesních uličních prostorů tvořících veřejná prostranství 

v dalších místních částech je v původní historické stopě s převážně přízemními objekty s podkrovím, 

zastřešenými sedlovými střechami. Rustikální podoba všech staveb (stávajících i navrhovaných) 

v tomto prostoru má stanoveno jednotící měřítko v proporcích štítů, obytných a hospodářských částí 

zástavby a to jak historické, tak novodobé.  

Kromě jedinečného specifického prostorového uspořádání jádra obce a jejích místních částí, které bylo 

utvářeno vývojem od začátku uplynulého století až dodnes. S logikou rozvoje civilizačních hodnot 

vzniká v obci areál výroby a skladování přestavbou původního velkokapacitního zemědělského areálu. 

Pokračuje dále intenzivní těžba štěrkopísku postupem dle schváleného vymezení.  

Navrhované zastavitelné plochy podmiňují celou řadu dalších investičních opatření, nezbytných pro 

jejich realizaci a to zejména s ohledem na investice do veřejných prostranství, dopravně inženýrské 

infrastruktury včetně ochrany před hlukem ze silniční a železniční dopravy a tím vytvoření zákonem 

vyžadovaných podmínek pro bydlení. Nezbytné je další posouzení požadavků na plochy veřejných 

prostranství. Z toho důvodu jsou územním plánem tyto zastavitelné plochy určeny k prověření změn 

využití pozemků vypracováním územními studiemi v místní části Vrábče-zastávka. 

Intenzita stávajícího i navrženého využívání pozemků pro bydlení je optimální, tudíž při uvedeném 

dalším rozvoji byť úměrném k velikosti Vrábče a místních částí vzniká potřeba pro umístění ČOV 
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(Vrábče, Vrábče-Zastávka, Kroclov). Specifikace čištění a likvidace odpadních vod je řešena 

v kapitole vodní hospodářství.    

Návrhem je sledován místní požadavek na čistotu ovzduší v této exponované lokalitě a sice 

zásobování pro vytápění zemním plynem pomocí středotlakého rozvodu.  

 

Seznam nemovitých kulturních památek ve správním území obce Vrábče: 

Vrábče - mohylník, archeologické stopy – Hrubice-Vrubice 

Kulturní hodnoty: 

Region lidové architektury – Vrábšsko, Třebínsko 

Vrábče – novogotický kostel sv. Václava z roku 1936 

Slavče – kaplička výklenková 

Koroseky – kaplička výklenková, zvonice 

 

Dopravní část 

Dopravní infrastruktura - silniční 

Základní dopravní skelet v řešeném území je tvořený silnicemi II. a III. třídy, místními silnicemi a 

účelovými cestami včetně turisticky značených cest. Tato dopravní infrastruktura je společná pro celé 

řešené území a to jak v zastavěné, tak ve volné krajině. S ohledem na to, že nové plochy zastavitelného 

území jsou kompaktně řešeny ke stávajícímu zastavěnému území obce a jejích místních částí je 

dopravní obslužnost v uvedeném rozsahu vyhovující.  

Návrhy nových místních komunikací, stejně tak jako doplnění chodníků podél silnic II/143,  III/14317, 

III/14327, III/14316 a podél místních komunikací v obci Vrábče a jejích místních částí jsou součástí 

veřejných prostranství. 

Nově navrhované místní komunikace zpřístupňující plochy určené k zástavbě mají charakter 

obslužných komunikací skupiny C, s šířkou vozovky 6.0 m mezi obrubami (nejméně však 5.5 m) a 

doplněné alespoň jednostranným chodníkem (v území se souvislou oboustrannou zástavbou s funkcí 

bydlení raději s chodníkem oboustranným); v místech jednostranného chodníku na opačné straně 

komunikace bezpečnostní odstupový pás šířky (nejméně) 0.50 m. Detailní šířkové uspořádání bude 

řešeno až v navazujícím správním řízení.  

Odstavování a parkování vozidel u nové zástavby musí být řešené výstavbou garáží či odstavných 

stání v rámci vlastních objektů či pozemků. 

 

Dopravní infrastruktura – drážní 

Správním územím obce Vrábče prochází železniční trať České Budějovice – Kájov – Černý Kříž, 

která má v obci Vrábče zastávku. Zařízení dráhy jsou v návrhu územního plánu považována za 

územně stabilizované. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM 

 

Vrábče (obec + zastávka) - stav 

Obec Vrábče  a Vrábče zastávka jsou napojeny ze středotlakého plynovodního řadu lPe 200 z 

regulační stanice Vrábče do sídel Mříč, Křemže a Holubov několika STL odbočkami z tohoto řadu. 

Jmenovitý výkon  RS  Vrábče je 3000 m
3
/h.  Trasy řadů jsou zakreslené v ÚP. Na STL rozvod jsou 

použity lPe trubky. Objekty jsou ze sítě napojeny přípojkou s regulátorem tlaku.  

Střední a malé zdroje tepla (kotelny RD) jsou převážně na plyn. Tuhých paliv a el. energie je užito 

v menší míře. 

 

Koroseky, Kroclov, Slavče, Rozinka - stav 

Žádné ze  sídel není napojeno  na plynovodní síť s výjimkou samot u hlavní silnice na Křemži v k.ú. 

Slavče. K zásobení teplem jsou využívány kotelny malého výkonu převážně na pevná paliva. 

Okrajově může být užito el. energie případně kapalného plynu. 

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
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V ÚP je zohledněn Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - návrh ÚP je s 

ním v souladu – v případě realizace navrhovaných vodovodů a kanalizací zpracovatel ÚP upozorňuje 

na kritérium měrných nákladů na připojeného obyvatele – byť návrh neodpovídá PRVKUK ale 

kritérium měrných nákladů je nižší než řešení navrhované v PRVKUK není návrh PRVKUK závazný.  

 

Zásobování vodou 

 

Vrábče (obec + zastávka) – stav 

Obec Vrábče a Vrábče zastávka js ou zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

Obec Vrábče a Vrábče zastávka jsou zásobeny z vodojemu Vrábče 150 m
3
 (545.18/541.73). Zdrojem 

vody je skupinový vodovod Křemže.  

Vodovodní síť v obci a na zastávce je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem. 

Provozovatelem vodovodu je v současné době ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český 

Krumlov. 

Zdrojem požární vody kromě vodovodu jsou pro obec a zastávku malé vodní plochy poblíž nebo 

v intravilánu sídel. 

Vzhledem k tomu, že sídla ve správním území obce Vrábče  z výjimkou Slavče jsou zásobeny vodou 

ze skupinového vodovodu Křemže je k popisu stávajícího stavu zásobení vodou ve Vrábči připojen 

popis skupinového vodovodu Křemže: 

 

Skupinový vodovod Křemže slouží k zásobení pitnou vodou, obcí: 

 Křemže, Chlum, Chlumeček, Stupná a Mříč 

v okrese Český Krumlov, a dále obcí: 

 Vrábče, Koroseky, Kroclov, část Slavče (samoty u silnice na Křemži), Jamné a Záhorčice 

v okrese České Budějovice. 

Vodovod slouží také jako posílení vodovodu Chmelná. Celková udávaná kapacita vodovodu činí 950 

– 1200 m
3
/d. 

Původním zdrojem vody z roku 1930 je prameniště „Blanský les“ s kopanou studnou 2 m a 

pramenní jímkou se třemi zaústěnými jímacími zářezy. V tomto prameništi byly v roce 1972 

vybudovány dvě nové pramenní jímky (druhá se dvěma zářezy). Celková vydatnost tohoto prameniště 

činí 7,0 l/s. Zdroje mají vyhlášeno ochranné pásmo I. a II. stupně rozhodnutím č.j. 424VLHZ/86-

Hč/235. 

Surová voda natéká do vodojemu 1x 150 m
3
 „Chlum“ (599,00 / 597,00 m n.m.), který tvoří hlavní 

akumulaci vodovodu součástí vodojemu je hygienické zabezpečení formou chlorace dávkovacím 

čerpadlem. 

Voda po úpravě vyhovuje svojí kvalitou ČSN 75 71 11 Pitná voda. 

Z vodojemu je upravená voda dodávána hlavním zásobním řadem LT 150 mm do vodovodní sítě 

obcí Chlum a Křemže dále je řad veden jako přívodní LT 100 mm do dvou vodojemů „Pasíčka“. 

Vodojem 1x 80 m
3
 „Pasíčka – starý“ (583,00 / 580,00 m n.m.) slouží jako akumulační a přerušovací 

vodojem pro zásobení obcí Chlumeček, Stupná a posílení vodovodu Chmelná (1. větev). 

Novým zdrojem vody, vybudovaným v roce 1985 v rámci posílení původního vodovodu, jsou 3 vrtané 

studny HV-1, HV-3 a HV-4 o celkové vydatnosti 13,7 l/s v prameništi „Vackův mlýn“, severozápadně 

od obce Křemže. Zdroje mají vyhlášeno ochranné pásmo I a II. stupně rozhodnutím 

č.j.1997VLHZ/80-Hl a 2012VLHZ/80-Hl. Surová voda je čerpána čerpadly v jednotlivých vrtech do 

společné akumulace 50 m
3
 čerpací stanice „Vackův mlýn“ (Q=14,5 l/s, H=92,8 m) zde je voda 

hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného a výtlačným řadem OC  150 dopravována 

do – rovněž nově vybudovaného - vodojemu 2x 275 m
3
 „Pasíčka – nový“ (582,33 / 578,88 m n.m.). 

Vodojem je spojen s původní akumulací přes zásobní řad a slouží k posílení soustavy v době 

nedostatku pitné vody (zejména v letním období). 

Z nového vodojemu je veden samostatný zásobní řad LT 200 mm (2. větev), který přes síť obce 

Křemže pokračuje jako LT 100 do obce Mříčí a dále do vodojemu 1x 150 m
3
 „Vrábče“ (545,18 / 

541,73 m n.m.). Tato akumulace (již v okrese Č.Budějovice) slouží k zásobení obcí Vrábče, Koroseky, 

Kroclov, části Slavče, Jamné a Záhorčice. 
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Osada Rozinka je rovněž napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m
3
 

(545.20/541.70) přes rozvodnou síť obce Vrábče. 

Skupinový vodovod byl vybudován v roce 1985 v rámci posílení původního vodovodu Křemže z roku 

1930. Provozovatelem vodovodu je v současné době ČEVAK a.s. 

Ve výhledu se uvažuje se samostatným přívodním řadem z akumulací 80 m
3
 a 2x 275 m

3
 do vodojemu 

Vrábče (trasa samostatného vodovodního řadu z výše uvedených vodojemů by se odehrávala mimo 

k.ú. obce Vrábče a jeho místních částí - okres Český Krumlov). 

Ve správním území obce Vrábče je vybudován užitkový vodovod pro pískovnu. Zdrojem vodovodu je 

vrt u Vltavy poblíž samoty u Rybáka. Z vrtu je voda čerpána do pískovny. Trasa vodovodu je 

zakreslena v ÚP. 

Koroseky – stav 

Koroseky – místní část obce Vrábče je napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 

150 m
3
 (545.20/541.70) přes rozvodnou síť obce Vrábče. 

Vodovodní síť je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem. 

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov. 

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla. 

Kroclov – stav 

Kroclov – místní část obce Vrábče je napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 

150 m
3
 (545.20/541.70). Přes rozvodnou síť v Kroclově je dále napojeno sídlo Jamné. 

Vodovodní síť je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem. 

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov. 

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla. 

Slavče – stav 

Slavče – místní část obce Vrábče je z převážné části (osada) zásobena pitnou vodou z vodovodu pro 

veřejnou potřebu. 

Zbylá část obyvatelstva (samoty) je zásobena z vlastních domovních studní. Kvalita vody ve studních 

není zjištěna. Výjimku tvoří samoty u hlavní silnice na Křemži, které jsou napojeny ze skupinového 

vodovodu Křemže, odbočkou z přivaděcího řadu PE 110 do VDJ Vrábče. 

Původním zdrojem vody jsou pramenní studny (2m, hloubka 3,5m) v prameništi „U vodojemu“. 

Později byl zřízen v prameništi vrt 30cm a hloubce 30m. Vydatnost zdrojů není známa. Dle sdělení 

ČEVAK a.s. dochází v letních měsících k přerušení dodávky vody (maximální potřeba – rekreace - 

versus minimální vydatnost zdroje). 

Surová voda z původních zdrojů natéká gravitačně, z vrtu je čerpána do zemního vodojemu 1x 30 m
3
 

„Slavče“ (540,00 m n.m. - střed). Součástí vodojemu je hygienické zabezpečení formou 

automatického dávkování chlornanu sodného. Z vodojemu je voda vedena gravitačně do osady. 

Vodovodní síť obce, vybudovaná z trub různého materiálu, je částečně zokruhována. Síť je tvořena 

jedním tlakovým pásmem. 

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České. 

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha v intravilánu sídla. 

 

KANALIZACE 

Vrábče – stav 

Obec Vrábče je rozdělena do dvou nezávislých částí - Vrábče-ves a Vrábče-zastávka. 
Vrábče-ves: Odpadní vody od převážné části obyvatel (cca 138 obyvatel) odváděny jednotnou 

kanalizační sítí ve správě obce. Odpadní vody před vypuštěním do kanalizace jsou předčišťovány 

v septicích různé technické úrovně – starší zástavba nebo čištěny v domovních čistírnách (balené ČOV 

nebo septik se zemním filtrem) – nová zástavba. 

Kanalizace je jednou výustí zaústěna do Dubského potoka. Je vybudovaná převážně z betonových trub 

DN 300 až DN 500 v celkové délce cca 1,900 km.  
Odpadní vody od zbývající části (cca 24 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a 

odváženy na polní nebo jiné pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Dubského potoka. 
Vrábče -zastávka: Odpadní vody od převážné části obyvatel (cca 127 obyvatel) odváděny jednotnou 

kanalizační sítí ve správě obce. Odpadní vody před vypuštěním do kanalizace jsou předčišťovány 
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v septicích různé technické úrovně – starší zástavba nebo čištěny v domovních čistírnách (balené ČOV 

nebo septik se zemním filtrem) – nová zástavba. 

Kanalizace je zaústěna jednou výustí přes meliorační kanál do Dehtářského potoka. Je vybudovaná 

převážně z betonových trub DN 300 až DN 400 v celkové délce cca 1,900 km. 
Odpadní vody od zbývající části (cca 11 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a 

vyváženy na polní nebo jiné pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského 

potoka. 

Koroseky – stav 

Odpadní vody od 14 obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť ve správě obce. 
Kanalizace je zaústěna jednou výustí do Dubského potoka. Je vybudovaná z betonového potrubí DN 

400 v celkové délce cca 300 m. 
Odpadní vody od 10 obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo 

jsou vsakovány pomocí drénů. Odpadní vody od 6 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových 

jímkách a vyváženy na pole nebo jiné pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Dubského potoka. 

Kroclov – stav 

Místní část Kroclov má částečně vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po 

předčištění v septicích napojeno 16 obyvatel. Je vybudována z betonových trub DN 300 a DN 400 

v celkové délce cca 400 m. 
Kanalizace je zaústěna jednou výustí do místní vodoteče, která ústí do Vltavy. 
Odpadní vody od 7 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo 

jiné pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny kanalizací do recipientu. 

Slavče – stav 

Místní část Slavče má částečně vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po 

předčištění v septicích napojena převážná část obyvatel (cca 65 obyvatel). Je vybudována převážně 

z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,55 km, v různých časových údobích, místy mělce 

uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám. 
Kanalizace je zaústěna jednou výustí do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka. 
Odpadní vody od zbývající části (cca 24 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a 

vyváženy na polní nebo jiné pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny kanalizací do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka. 
 

VODNÍ TOKY A PLOCHY 

stav 

Hlavním recipientem pro část řešeného území (Vrábče-obec, Koroseky, Kroclov) je řeka Vltava, č.hp. 

1-06-01-210,-214,-215, se svými přítoky. Dalšími recipienty v této části povodí jsou Dubský a 

Vrábečský potok, Dvořáčkova strouha a místní bezejmenné vodoteče. 

Řeka Vltava má vyhlášeno záplavové území. Hranice zátopy Q100 jsou zakresleny pouze orientačně 

dle velkých vod (1:10 000). Přesnější údaje o výškách hladin velkých vod v jednotlivých profilech je 

možno získat na Povodí Vltavy, závod Horní Vltava pracoviště Č. Budějovice. 

Zbylá část řešeného území spadá do povodí Dehtářského potoka, č.hp. 1-06-03-006 (Vrábče-zastávka, 

Slavče). 

Koryta některých vodotečí jsou částečně regulována. V žádném ze sídel přímo zástavbou neprotéká 

větší vodoteč. O všech sídlech v řešeném území se dá říci, že jsou umístěna blízko nebo přímo na 

rozvodnici dílčích povodí. 

Ve správním území obce Vrábče jsou vybudovány malé vodní plochy – převážně rybníky do rozlohy 

maximálně 0,5 ha. Vymezením ploch WM, W jsou zohledněny zátěže na plochách ohrožovaných 

přívalovými vodami a povodněmi. 

 

Zásobování elektrickou energií 

V obci Vrábče, Vrábče – Zastávka, Slavče a Rozinka budou všechny nové odběry zajištěny ze 

stávajících zdrojů elektrické energie. V místní části Koroseky je navržena nová trafostanice ve 

východní části obce, v místní části Kroclov je navržena nová trafostanice v jihovýchodní části obce.  
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Vrábče 

Obec je napájena ze tří trafostanic.  

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v obci Vrábče:  

Odběr pro:   Označení 

   lokality 

    Počet RD Příkon kW 

     

bydlení vybavenost 

bydlení B1 1 8  

bydlení B2 1 8  

Bydlení B3  42 336  

Bydlení B4 5 40  

bydlení B5  17 136  

bydlení B6  1 8  

bydlení B7  4 32  

bydlení B8 1 8  

 B9  1 8  

bydlení B10  6 48  

bydlení B12  1 8  

bydlení B13  1 8  

Smíšené obytné SV1 1 8 10 

Smíšené obytné SV2 1 8 10 

Smíšené obytné SV3  1 8 10 

Smíšené obytné SV4  1 8 10 

Smíšené výrobní  VS1 1 8 10 

Výroba a 

skladování – 

skladování 

inertního materiálu 

VK1   10 

součet 688 60 

soudobost 0,2 0,6 

Soudobý příkon kW 137,6 36 

Celkem kW 173,6 

V obci Vrábče budou všechny nové odběry zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie.  

 

Vrábče - Zastávka 

Tato část obce je napojena ze dvou stávajících trafostanic.  

 

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Vrábče - 

Zastávka: 

Odběr pro:   Označení 

   lokality 

    Počet RD Příkon kW 

     

bydlení vybavenost 

bydlení B14  6 48  

bydlení B15  5 40  

bydlení B16  1 8  

Bydlení B17  1 8  

 B18  1 8  

Bydlení B19  7 56  

Bydlení B20  12 96  

bydlení B21, B22  3 24  

bydlení B23 1 8  

bydlení B24  2 16  

bydlení B25  1 8  
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bydlení B26  3 24  

bydlení B27  3 24  

bydlení B28, B29, B30  8 64  

bydlení B31 B32  25 200  

bydlení B33 B34   8 64  

bydlení B66 8 64  

Smíšené obytné SV5  1 8 10 

Občanské 

vybavení 

OV1 1  60 

součet 768 70   

soudobost 0,2 0,6 

Soudobý příkon kW 153,6 42 

Celkem kW 195,6  

  

 

V místním části Vrábče - Zastávka budou všechny nové odběry zajištěny ze stávajících zdrojů 

elektrické energie.  

 

Slavče 

Obec je napojena z jediné trafostanice. 

 

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Slavče 

 

Odběr pro:   Označení 

   lokality 

    Počet RD Příkon kW 

     

bydlení vybavenost 

bydlení B35  1 8  

bydlení B36  1 8  

bydlení B37 1 8  

Bydlení B38 1 8  

Bydlení B39 + RZI  1 8  

Bydlení B40   1 8  

bydlení B41   3 24  

bydlení B42  1 8  

bydlení B43+ RZ2  1 8  

bydlení B43 rekonstrukce 

stáv. objektu 

- -  

rekreace B44  1 5  

bydlení B45  4 34  

Smíšené obytné SV6  1 8 10 

     

součet 135 10 

soudobost 0,2 0,6 

Soudobý příkon kW 27 6 

Celkem kW 33 

V místním části Slavče budou všechny nové odběry zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie.  

 

Koroseky 

Tato část obce nemá vlastní trafostanici. 

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Koroseky 

 

Odběr pro:   Označení 

   lokality 

    Počet RD Příkon kW 
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bydlení vybavenost 

bydlení B46 3 24  

bydlení B47 B48  11 88  

 B49 1 8  

bydlení B50  1 8  

Bydlení B51  2 16  

součet 144  

soudobost 0,2 0,6 

Soudobý příkon kW 28,8  

Celkem kW 28,8 

Pro navrženou zástavbu v místní části Koroseky je nutné vybudovat novou trafostanici umístěnou  na 

pozemku parc. č. 2553/9 

 

Rozinka 

Tato část obce má vlastní trafostanici. 

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Rozinka 

Odběr pro:   Označení 

   lokality 

    Počet RD Příkon kW 

     

bydlení vybavenost 

bydlení B52 B53  6 48  

bydlení B54  2 16  

bydlení B55  1 8  

Bydlení B56  1 8  

bydlení B57  1 8  

součet 88  

soudobost 0,2 0,6 

Soudobý příkon kW 17,6  

Celkem kW 17,6 

 

V místním části Rozinka budou všechny nové odběry  zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické 

energie.  

 

Kroclov 

Tato část obce má jednu trafostanici. 

Tabulka navýšení potřeby elektrické energie pro plánovanou zástavbu v místní části Kroclov 

Odběr pro:   Označení 

   lokality 

    Počet RD Příkon kW 

     

bydlení vybavenost 

bydlení B58  1 8  

bydlení B60  2 16  

bydlení B61 B62 B63  8 64  

Bydlení B64  3 24  

Bydlení B65 6 48  

Bydlení B59  2 16  

součet 176  

soudobost 0,2 0,6 

Soudobý příkon kW 35,2  

Celkem kW 35,2 

Pro navrženou zástavbu v místní části Kroclov je nutné vybudovat novou trafostanici umístěnou  na 

pozemku parc. č. 1402/11. 

 

Ochranná pásma v elektroenergetice jsou dána energetickým zákonem.  
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POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY A BEZPEČNOST 

Požadavky civilní ochrany obyvatelstva vycházejí ze zákona č. 128/2000Sb. v platném znění (o 

obcích), které stanoví rozsah práv a povinností samosprávných orgánů. 

Zákon má návaznost na zákon č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Požadavky ochrany obyvatelstva územním plánování jsou specifikovány ve vyhlášce MV ČR č. 

380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) v platném znění. 

Návrh ploch pro ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy. Je to situace, při které hrozí zaplavení 

území. 

Hlavním recipientem pro řešené území je řeka Vltava, kde jsou stanovena záplavová území Q 100 a 

aktivní zóna záplavového území. 

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, jsou to situace, jež mohou nastat při stavbě 

nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu (havárie 

vzdouvacích vodních děl). Hranice zvláštní povodně vodního díla Lipno I a Lipno II zasahuje do 

východního okraje řešeného území.  

 

Návrh ploch pro zónu havarijního plánování 
Nejdůležitějším dokumentem havarijního plánování je Havarijní plán kraje (a jeho součást Analýza 

rizik možného vzniku mimořádné události Havarijního plánu kraje). Tento účelový dokument 

představuje soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění vzniklých následků 

způsobených mimořádnou událostí. Je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací 

v případě živelných pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové 

hodnoty nebo životní prostředí. Je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, právnické 

a fyzické osoby nacházející se na území kraje. 

Území řešené územním plánem není součástí zóny havarijního plánování, není ohroženo únikem 

nebezpečné látky ani v dosahu potencionální jaderné havárie. 

Návrh ploch pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanovuje plánem ukrytí, který je součástí 

Havarijního plánu kraje. Ukrytí v obci se zabezpečuje podle Plánu ukrytí obce. 

Ukrytí obyvatelstva se na území obce zajišťuje ve stálých úkrytech postavených pro tyto účely v době 

míru a v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí obyvatelstva. 

Stálé úkryty (SÚ) 

Jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které byly projektovány a postaveny tak, aby poskytovaly 

účinnou ochranu ukrývaných osob proti účinkům střepin, tlakové vlny, světelného záření i pronikavé 

radiace. Tvoří je stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty (dřívější název byl stálé 

protiradiační úkryty) a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. V řešeném území se stálé 

úkryty nenacházejí a nejsou územním plánem navrhovány. 

Improvizované úkryty (IÚ) 

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určené k ukrytí 

obyvatelstva. Budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé 

radiace, kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného 

ničení v případě krizového stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. 

Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo 

prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. Je vhodné, aby 

obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro 

úpravu (všeobecně platí: čím silnější zdivo, tím kvalitnější je ochrana). Podlahová plocha pro 

ukrývanou osobu se volí asi 1,5m
2
, ochranný součinitel stavby (udává, kolikrát je úroveň radiace 

radioaktivního záření v úkrytu menší než úroveň radiace radioaktivního záření ve výšce 1m nad 

odkrytým terénem) by měl být větší než 50. Doporučuje se, aby jeden IÚ neměl větší kapacitu než 50 

ukývaných osob. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru. 

Budování začíná po vyhlášení válečného stavu podle zpracovaných do 5 dnů v těchto etapách: 

v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru plynu, vody, elektrické 

energie a příprava k příjmu ukrývaných osob 
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v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní 

úpravy 

ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti 

stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému 

opuštění úkrytu. 

Přehled o umístění a kapacitách improvizovaných úkrytů na území obce mají obce, které vedou 

evidenci improvizovaných úkrytů. 

Ve stávajících rodinných domech starších (původních zemědělských usedlostech) i novějších se počítá 

s možností zřízení improvizovaných úkrytů. 

Úkryty v objektech zaměstnavatelů zřízeny nejsou, nejsou zde koncentrovaně zaměstnávány větší 

počty osob. 

Návrh ploch pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování 
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, 

popřípadě strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených 

mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která 

zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění. 

V řešeném území se nenacházejí objekty vhodné k ubytování evakuovaných osob. V případě nutnosti 

evakuovat obyvatele z řešeného území bude postupováno podle platných předpisů a havarijního plánu 

kraje. 

Návrh ploch pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
V případě nutnosti budou některé stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní 

ochrany. 

Materiál civilní ochrany se skladuje (ukládá) pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva zařízeními civilní 

ochrany (odborné jednotky), ostatními složkami integrovaného záchranného systému a k individuální 

vybraných kategorií obyvatelstva (§17 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva). 

Hasičský záchranný sbor kraje organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany ze zákona. Ke 

skladování materiálu civilní ochrany využívá své sklady. 

Na území obce se nenacházejí sklady materiálu CO Ministerstva vnitra ani Hasičského záchranného 

sboru Jihočeského kraje, ani obce a právnických a podnikavých fyzických osob. 

Návrh ploch pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná území obce 

V řešeném území se nenacházejí ani nepřepravují materiály a látky ohrožující v případě havárie 

bezpečnost nebo lidské zdraví. Územní plán jejich existenci v návrhovém období nepředpokládá. 

Návrh ploch pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklé při mimořádné události 

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Likvidačními 

a obnovovacími pracemi pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí (i za 

válečného stavu). 

 Záchranné, likvidační a obnovovací práce (dále ZL a OP) k odvrácení a odstranění škodlivých 

účinků kontaminace vzniklé při mimořádné situaci provádějí základní složky integrovaného 

záchranného systému, a to především jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, 

které jsou vybavené technikou a materiálem k plnění tohoto úkolu. Zjišťování a označování 

nebezpečných oblastí, detekce plynů a nebezpečných látek, provádění dekontaminace v prostředí 

nebezpečných látek zajišťuje Chemicko-technická služba Hasičského záchranného sboru ČR. Na 

provádění ZL a OP se na vyžádání dále podílejí ostatní složky integrovaného záchranného systému, a 

to především vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a zařízení civilní ochrany pro zabezpečení 

dekontaminace terénu, osob a oděvů a věcných prostředků. Personál (osoby) a prostředky základních a 

ostatních složek jsou za válečného stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky 

civilní ochrany. 

Aby mohla chemicko-technická služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít k dispozici 

stavby dotčené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách 

využitelné k dekontaminaci (dále stavby pro dekontaminaci) a chemické laboratoře. 
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K stavbám pro dekontaminaci patří: 

hygienické propusti stálých úkrytů, stavby pro dekontaminaci osob, stavby pro dekontaminaci zvířat, 

stavby pro dekontaminaci oděvů, stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační 

plochy 

Hygienické propusti stálých úkrytů 

Byly zřizovány v některých úkrytech pro dekontaminaci osob provádějících činnost 

v kontaminovaném prostoru. Mají malou kapacitu. 

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány. 

Stavby pro dekontaminaci osob 

Zřizují se přizpůsobováním zařízení, jako jsou lázně, bazény, umývárny, sprchy a jiné 

k dekontaminaci osob. Pro určení kapacity je rozhodující počet sprchových růžic. Pro osprchování 

jedné osoby se počítá doba 4 minut. Navrhují se s čistou a nečistou částí s jednosměrným provozem, 

aby se osoby po provedené dekontaminaci nesetkávali s osobami kontaminovanými. pro tyto účely 

není vhodné umisťování sprch v kabinkách (boxech). 

V obci se vhodné objekty pro tento účel nenacházejí. 

Stavby pro dekontaminaci zvířat 

Stavby pro dekontaminaci hospodářských zvířat se zřizují zpravidla přizpůsobením budov nebo 

zpevněných ploch mimo budovu. Vlastní místo pro dekontaminaci je opatřeno výtoky s hadicemi. 

Mimo budovu lze k dekontaminaci končetin zřídit mělký příkop. Tělo zvířete se v tomto případě 

dekontaminuje postřikem pomocí hadic nebo sprch. To lze uskutečnit na jakékoliv zpevněné 

nepropustné ploše s odvodem kontaminované vody do neutralizační jímky napojené na kanalizaci. 

Stavby se člení na čistou a nečistou část s důsledným jednosměrným provozem. 

Plochy využitelné pro dekontaminaci zvířat se v řešeném území nenacházejí. 

Stavby pro dekontaminaci oděvů 

K dekontaminaci většího množství oděvů, prádla a drobných předmětů budou přizpůsobovány 

dezinfekční stanice, chemické čistírny, prádelny, dezinfekční komory zdravotnických zařízení a jiné 

obdobné, nacházející se na území obce. Vždy se u nich provádí oddělení čisté a nečisté části a zřizuje 

hygienická propust pro personál. 

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány. 

Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků (vozidel) a dekontaminační plochy. Zřizují se 

přizpůsobením zařízení zejména garáží, umýváren vozidel (myček), tramvajových, trolejbusových a 

vlakových vozoven, velkých garáží apod., napojených na kanalizaci a vodovod. Musí umožňovat 

odvádění kontaminované vody do kanalizace po její neutralizaci (např. v neutralizační jímce). 

Dekontaminace může být prováděná v jednom nebo více proudech. Provoz je jednosměrný. 

Dekontaminovaná vozidla se nesmí setkat s vozidly kontaminovanými. Pro dekontaminační plochy 

v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha a odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, 

která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé odjezd s přívodem vody nebo páry. 

V řešeném území se nenacházejí a nejsou navrhovány. 

Návrh ploch pro ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V řešeném území se nevyskytují ani nejsou územním plánem navrhovány plochy nebo objekty, kde by 

byli skladovány a používány nebezpečné látky. Tyto látky nejsou přes území ani přepravovány. 

V řešeném území se nenacházejí žádné další zátěže nebo rizika ohrožující zdraví nebo životy obyvatel. 

Návrh ploch pro nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou 

 Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při zachování jejího nezbytného množství a 

nezávadných vlastností se bude zajišťovat v případě, pokud nelze zabezpečit běžné zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou 

zajišťují provozovatelé vodovodů. Při zásobování pitnou vodou je provozovatel oprávněn přerušit 

nebo omezit dodávky jen v případech stanovených zákonem a současně je povinen zajistit náhradní 

zásobování pitnou vodou. Postup orgánů krajů a obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva 

při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou je řešen 

Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 416578/2001-6000 ze dne 20.12.2001. 

Seznam subjektů Služby předávají orgány krizového řízení územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje, jako podklad pro uzavření písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci 
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na vyžádání podle §21 zákona č.239/2000Sb. Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a 

havarijních plánů podle zvláštních předpisů. 

Cisterny pro havarijní zásobování obyvatel pitnou vodou je možné umístit ve všech stávajících i 

navržených plochách veřejného prostranství obce Vrábče a jejích místních částí.  

 

Nouzové zásobování elektrickou energií není centrálně navrhováno.  

 

Požární voda 

Zdrojem požární vody pro obec Vrábče je Vrábečský rybník, pro místní části požární nádrže. Ve všech 

sídlech je vybudován vodovod s požárními hydranty. 

 

 

 
Přehled prvků územního systému ekologické stability v k.ú. Vrábče vč. místních částí Vrábče – Zastávka, 

Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov 

 

Pořadové číslo (ID) LBC0289 

Název Hradce 

K.ú. Hradce u Homol 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 

Funkční začlenění BC existující, optimálně funkční, antropicky 

podmíněné až přírodní, reprezentativní, heterogenní, 

kombinované, vodní-travinné-mokřadní, konektivní, 

centrální 

Rozloha (ha) 4,27 

Charakteristika ekotopu a bioty Plochá údolní sníženina, nadm.v. 482 - 488 m. 

Biocentrum je tvořeno komplexem podmáčených luk v 

pramenné oblasti Dehtářského potoka s 

polopřirozenými až přirozenými společenstvy s 

výskytem chráněných či významných taxonů. 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Nejcennější části lokality sekat 1x ročně v druhé 

polovině července, ostatní louky 1-2x ročně 

Pořadové číslo (ID) LBC0295 

Název Pod Robolovým kopcem 

K.ú. Lipí, Hradce u Homol 

    

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 
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Funkční začlenění BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, 

reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, 

konektivní, kontaktní 

Rozloha (ha) 4,24 

Charakteristika ekotopu a bioty Vrchol kopce s přilehlými svahy, při Z straně zaříznuté 

meandrující koryto Dehtářského potoka, nadm.v. 452 - 

478 m. Biocentrum tvořeno lesními porosty s 

převládající mýtní borovou kmenovinou, podél 

vodoteče olšový luh. Pestrá typologická skladba. 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V kulturním borovém porostu mýtním věku porostu 

postupná obnova maloplošnou kotlíkovou, okrajovou, 

nebo lépe skupinovou umělou clonnou sečí s 

podsadbou cílových dřevin přirozené skladby dle 

příslušné SLT tak, aby s postupným dorůstáním 

jednotlivých maloplošných obnovních prvků docházelo 

vedle rekonstrukce dřevinné skladby k věkové 

diferenciaci porostu. 

Pořadové číslo (ID) LBK0452 

Název Homolský potok I 

K.ú.  Kaliště u Lipí, Závraty 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, 

reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, vodní a 

mokřadní-travinný-lesní, souvislý, modální 

Rozloha (ha) 6,15 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor představuje spojující prvek mezi povodím 

Homolského a Dehtářského potoka. Od LBC 0288 

prochází po jižním břehu Závratského rybníka, 

litorálními porosty s orobincem úzkolistým, sítinou 

rozkladitou, skřípinou lesní a kamyšníkem 

vrcholičnatým, s dřevinným doprovodem vrby 

popelavé, břízy, osiky, jívy.  

Pořadové číslo (ID) LBK0462 

Název Pod Hradci 

K.ú.  Hradce u Homol 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, optimálně funkční, antropicky 
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podmíněný až přírodní, reprezentativní,  heterogenní, 

kombinovaný, vodní a mokřadní-travinný, souvislý, 

modální 

Rozloha (ha) 1,47 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor je veden podmáčenou úžlabinou, ve spodní 

části širší a plošší, ve střední a horní části užší a více 

zaříznutou. Na dně úžlabiny drobná vodoteč s 

přirozeným korytem, vtékající do Dehtářského potoka.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Luční společenstva ve spodní části biokoridoru 1x za 2-

3 roky vyžnout, biomasu odklidit mimo lokalitu. 

Roztroušené dřevinné nárosty bez zásahu. Víceméně 

zachovat v současném stavu.  

Pořadové číslo (ID) LBC0292 

Název Dolní Máčalka 

K.ú.  Homole 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 

Funkční začlenění BC existující, optimálně funkční, antropicky 

podmíněné až přírodní, reprezentativní, heterogenní, 

kombinované, lesní-travinné-vodní-mokřadní, 

konektivní, kontaktní 

Rozloha (ha) 3,53 

Charakteristika ekotopu a bioty Biocentrum zahrnuje rybníky Dolní Máčalka s 

dvouřadým dubovým stromořadím na hrázi rybníka, 

nový rybník založený nad Mačálkou v místě bývalého 

mokřadu, přilehlou nivní olšinu a vrbinu.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Zachovat extenzivní využití rybníka, zatravnit přilehlou 

část potoční nivy na ZPF na severním břehu potoka nad 

rybníkem.  

Pořadové číslo (ID) LBC598 

Název Haberský vrch 

K.ú.  Habří 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 

Funkční začlenění BC existující, částečně až optimálně funkční, 

antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, 

jednoduché, lesní, konektivní, centrální 

Rozloha (ha) 6,38 

Charakteristika ekotopu a bioty Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru 

vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V porostech v mýtním věku postupná obnova po 

malých plochách kotlíkovou, event. okrajovou sečí s 

umělou obnovou dřevin přirozené skladby.  

Pořadové číslo (ID) LBK0454 

Název Dubský potok II 

K.ú.  Zahorčice u Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, optimálně funkční, antropicky 

podmíněný až přírodní, reprezentativní,  heterogenní, 

kombinovaný, lesní-vodní a mokřadní, souvislý, 

modální 

Rozloha (ha) 1,08 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor  tvoří   doprovodné porosty v  nivě  

Dubského  potoka a  okolní  lesní porosty.   

Návrh opatření (ohrožení, způsob V úseku s lužním porostem údržba výběrovými zásahy, 
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managementu) prořezávkou v podrostu podpořit vhodné jedince pro 

následný porost.  

Pořadové číslo (ID) LBK0464 

Název Vrábečský potok 

K.ú.  Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, 

reprezentativní,  heterogenní, kombinovaný, lesní-

vodní a mokřadní-travinný, souvislý, modální 

Rozloha (ha) 5,6 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor  je vymezen v nivě Vrábečského potoka, 

tvoří jej doprovodné porosty a  okolní  lesní porosty.   

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V úseku se smíšeným lesním porostem v mýtním věku 

jehličnaté složky jednotlivých skupin v trase zahájit 

postupnou clonnou obnovu v několika fázích těžbou 

jehličnaté příměsi.  

Pořadové číslo (ID) RBK 30 

Název Dívčí Kámen-Skalka 

K.ú.  Jankov, Habří, Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku RBK - regionální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i 

antropicky podmíněný, reprezentativní, homogenní, 

jednoduchý, lesní, souvislý, modální 

Rozloha (ha) 18,95 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor sleduje zalesněný nižší východní hřeben 

Blanského lesa s vrchem Kluk s kulturními 

smrkoborovými a smíšenými lesy.  

 

 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Postupná rekonstrukce porostů v trase a propojení 

skupin přirozené skladby a struktury. Ochrana 

stávajících hodnotných lesních společenstev, přechod 

na přirozené podrostní formy hospodaření.  

Pořadové číslo (ID) LBC0290 

Název Planá hora 

K.ú.  Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 

Funkční začlenění BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, 

reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, 

izolované, centrální 

Rozloha (ha) 7,75 

Charakteristika ekotopu a bioty Vystouplý hřbet s přilehlými S,Z a J svahy; nadm.v. 

526 - 539 m. Unikátní biocentrum převážně na 

hadcovém podkladu je tvořeno lesními porosty 

různověké borovice, místy příměs smrku, místy 

zmlazuje dub.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V borových porostech (SLT 0C) postupný přechod na 

maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní 

dobou.  

Pořadové číslo (ID) LBC0296 

Název Planina 

K.ú.  Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 
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Funkční začlenění BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, 

reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, 

konektivní, kontaktní 

Rozloha (ha) 13,91 

Charakteristika ekotopu a bioty Biocentrum je vymezeno na okraji lesního komplexu. 

Tvoří jej  lesní porosty  převážně kulturního charakteru, 

s převahou smrku a borovice, nadmořská výška 487 - 

502 m n.m. a doprovodné porosty v  nivě  Dehtářského 

potoka (Štírovce), které nedaleko odsud pramení.  

 

Pořadové číslo (ID) LBC0298 

Název Vrubice 

K.ú.  Vrábče, Zahorčice u Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 

Funkční začlenění BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, 

reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, 

konektivní, centrální 

Rozloha (ha) 6,16 

Charakteristika ekotopu a bioty Biocentrum je vymezeno na okraji lesního komplexu. 

Převažuje J-JV sklon, prudký svah omezený terénními 

zářezy s potoky, nadm.v. 460 - 500 m.   

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V kulturním borovém porostu mýtním věku porostu 

postupná obnova maloplošnou kotlíkovou, okrajovou, 

nebo lépe skupinovou umělou clonnou sečí s 

podsadbou cílových dřevin přirozené skladby dle 

příslušné SLT . 

Pořadové číslo (ID) LBC600 

Název Kluk 

K.ú.  Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 

Funkční začlenění BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i 

antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, 

kombinované, lesní-skalní, konektivní, centrální 

Rozloha (ha) 6,51 

Charakteristika ekotopu a bioty Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru 

vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa.  

 

 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V suťovém lese s vysokým zastoupením buku a dalších 

listnáčů uplatňováním přírodě blízkých maloplošných 

podrostních až výběrných způsobů hospodaření 

umožnit dlouhodobou existenci a přirozenou obnovu 

společenstva.  

 

Pořadové číslo (ID) LBK0437 

Název Na Středním hřbetu 

K.ú.  Habří u Lipí, Kvítkovice, Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Rozloha (ha) 5,1 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor je vymezen v rozsáhlém lesním komplexu 

na severovýchodních svazích Hory v masivu Blanského 

lesa.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob V úseku se smíšeným lesním porostem v mýtním věku 
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managementu) jehličnaté složky jednotlivých skupin v trase zahájit 

postupnou clonnou obnovu v několika fázích těžbou 

jehličnaté příměsi.  

Pořadové číslo (ID) LBK0458 

Název U Plané hory 

K.ú.  Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, 

reprezentativní,  homogenní, jednoduchý, lesní, 

souvislý, kontrastní 

Rozloha (ha) 0,79 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor jednostranně připojuje izolované unikátní 

lesní biocentrum na hadcovém podkladu. Je tvořen 

lesními porosty různověké borovice, místy příměs 

smrku, místy zmlazuje dub  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V borových porostech (SLT 0C) postupný přechod na 

maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní 

dobou.  

Pořadové číslo (ID) LBK0460 

Název Dehtářský potok I (Štírovec) 

K.ú.  Lipí, Slavče, Hradce u Homol 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, optimálně funkční, antropicky 

podmíněný až přírodní, reprezentativní, heterogenní, 

kombinovaný, vodní a mokřadní-travinný-lesní, 

souvislý, modální 

Rozloha (ha) 8,56 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor  tvoří   doprovodné porosty v  nivě  

Dehtářského potoka a  okolní  lesní porosty s převahou 

borovice a smrku 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Břehové  porosty  ponechat bez zásahů, v případě 

potřeby pouze zdravotní výběr, zachovat keřový lem. 

Ornou půdu v sousedství biokoridoru zatravnit 

jetelinotravní směskou jako ochranné pásmo proti 

smyvům z okolních pozemků v šíři 20 - 40 m 

Pořadové číslo (ID) LBK0463 

Název Vrubice 

K.ú.  Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, 

reprezentativní,  heterogenní, kombinovaný, lesní-

vodní a mokřadní-travinný, souvislý, modální 

Rozloha (ha) 6,79 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor  tvoří   louky  v závěru širokého údolí, 

spojuje zalesněné údolí drobného vodního toku s 

lesním komplexem v NBC Dívčí Kámen.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Na lučních porostech je cílem obnovit přírodě blízké 

extenzívní lukařské hospodaření v lokalitě s 

vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších 

pratotechnických zásahů.  

Pořadové číslo (ID) LBC0291 
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Název Koroseky 

K.ú.  Vrábče, Zahorčice u Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 

Funkční začlenění BC existující, optimálně funkční, antropicky 

podmíněné až přírodní, reprezentativní, heterogenní, 

kombinované, lesní-travinné-vodní-mokřadní, 

konektivní, kontaktní 

Rozloha (ha) 7,37 

Charakteristika ekotopu a bioty Úzký žleb a přilehlý sušší svah s J expozicí, nadm.v. 

465 - 480 m. Biocentrum je tvořeno čerstvými až 

vlhkými polokulturními  loukami a dřevinnými nárosty 

podél toku Dubského potoka, část biocentra je tvořena 

lesem. 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Kulturní louky nadále pravidelně sekat 2x ročně, 

nepoužívat chemické prostředky, omezit hnojení (v 

mírné míře pouze statková hnojiva mimo nejsušší 

stanoviště), dřevinné nárosty podél vodoteče bez 

zásahu.  

 

Pořadové číslo (ID) LBC0297 

Název V Planinách 

K.ú.  Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum 

Funkční začlenění BC existující, částečně až optimálně funkční, 

antropicky podmíněné až přírodní, reprezentativní, 

heterogenní, kombinované, lesní-travinné-vodní-

mokřadní, konektivní, kontaktní 

Rozloha (ha) 8,47 

Charakteristika ekotopu a bioty Biocentrum je vymezeno při okraji rozsáhlého lesního 

komplexu pokrývajícího masiv Kluka. Zahrnuje 

kulturní lesní porosty, potoční luh a extenzivní vlhké 

louky s prameništi.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V kulturním lesním porostu v mýtním věku postupná 

maloplošná kotlíková (event. okrajová) umělá obnova 

dřevinami přirozené skladby dle příslušné SLT tak, aby 

s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných 

obnovních prvků docházelo vedle rekonstrukce 

dřevinné skladby k věkové diferenciaci porostu.  

Pořadové číslo (ID) LBC599 

Název Herouška 

K.ú.  Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 

Funkční začlenění BC existující, částečně až optimálně funkční, 

antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, 

jednoduché, lesní, konektivní, centrální 

Rozloha (ha) 4,36 

Charakteristika ekotopu a bioty Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru 

vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa. 

 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V porostech v mýtním věku postupná obnova po 

malých plochách kotlíkovou, event. okrajovou sečí s 

umělou obnovou dřevin přirozené skladby tak, aby 

postupně docházelo k propojování pásu přirozeného 



ÚP Vrábče  leden 2015 

 

Architektonický ateliér Štěpán 30 

porostu a s postupným dorůstáním jednotlivých 

maloplošných obnovních prvků.  

 

Pořadové číslo (ID) LBC601 

Název Kašparka 

K.ú.  Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 

Funkční začlenění BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, 

reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, 

konektivní, centrální 

Rozloha (ha) 4,68 

Charakteristika ekotopu a bioty Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru 

vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V porostech s převahou borovice v mýtním věku 

postupná obnova po malých plochách.  

Biogeografický význam skladebného prvku LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 

Funkční začlenění BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, 

reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, 

konektivní, centrální 

Rozloha (ha) 4,68 

Charakteristika ekotopu a bioty Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru 

vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V porostech s převahou borovice v mýtním věku 

postupná obnova po malých plochách.  

Pořadové číslo (ID) LBK0453 

Název U Veverků-Dubský potok I 

K.ú.  Hradce u Homol, Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, částečně až optimálně funkční, v SZ 

úseku nefunkční, antropicky podmíněný až přírodní, 

reprezentativní,  heterogenní, kombinovaný, lesní-

vodní a mokřadní-travinný, přerušovaný, kontrastně 

modální 

Rozloha (ha) 8,2 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor propojuje povodí Závratského a Dubského 

potoka. V SZ úseku je vedený podmáčenými stanovišti 

v pramenné oblasti pravostranného přítoku Závratského 

potoka. 

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V SZ úseku břehové  porosty  ponechat bez zásahů, v 

případě potřeby pouze zdravotní výběr, zachovat 

keřový lem.  Ornou půdu v sousedství biokoridoru  

zatravnit jetelovinotravní směskou jako ochranné 

pásmo proti smyvům z okolních pozemků v šíři 20 - 40 

m.   

Pořadové číslo (ID) LBK0459 

Název Hastrman 

K.ú.  Lipí, Slavče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující, částečně až optimálně funkční, 

antropicky podmíněný až přírodní, reprezentativní, 

heterogenní, kombinovaný, vodní a mokřadní-travinný-

lesní, souvislý, modální 
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Rozloha (ha) 6,12 

Charakteristika ekotopu a bioty Plochá úžlabina, sklon k V. Levostranný drobný přítok 

Dehtářského potoka. Ve spodním úseku biokoridor 

prochází částečně sukcesními olšovými nárosty, 

částečně  polokulturními travními porosty a přírodě 

blízkými travinobylinnými nesečenými společenstvy 

podmáčených stanovišť.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Louky na sečené části nadále 2x ročně kosit, nesečenou 

část vyžnout 1x za 2 roky (v srpnu), nepoužívat  

anorganická hnojiva ani žádné chemické prostředky, 

omezené hnojení pouze statkovými hnojivy , blokace 

sukcese křovitých vrb po ploše, olšové doprovodné 

porosty bez zásahu.  

Pořadové číslo (ID) LBK0461 

Název Vrábče-U zastávky 

K.ú.  Slavče, Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku LBK - lokální biokoridor 

Funkční začlenění BK existující až neexistující, částečně funkční až 

nefunkční, antropicky podmíněný, reprezentativní, 

heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní a mokřadní-

travinný, přerušovaný, kontrastně modální až kontrastní 

Rozloha (ha) 4,98 

Charakteristika ekotopu a bioty Biokoridor v severním úseku navržený na orné půdě v 

délce 620m (30 m vede lesním porostem), prochází 

pramennou oblastí Dehtářského potoka, v současnosti 

zmeliorovanou, se zatrubněným korytem, přes malý  

rybníček u stavení při severním okraji intravilánu 

místní části obce Vrábče - zastávka.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

Severní úsek: vytvoření navrhovaného biokoridoru lze 

rozdělit do tří jednotlivých částí odlišujících se 

prostorovými parametry a cílovou podobou. - první část 

(jihozápadní) je tvořena úsekem od lesního porostu na 

hranici s k.ú. Vrábče po místní komunikaci.  

Pořadové číslo (ID) NBC 52 

Název  Dívčí Kámen 

K.ú.  Vrábče, Zahorčice u Vrábče 

Biogeografický význam skladebného prvku NBC - nadregionální biocentrum 

Funkční začlenění BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i 

antropicky podmíněné, heterogenní, kombinované, 

lesní-křovinné-travinné-vodní-skalní 

Rozloha (ha) 260,15 (na území ORP CB) 

Charakteristika ekotopu a bioty Pedologické a fytocenologické poměry jsou velmi 

rozmanité vzhledem k různorodosti lesních 

společenstev.  

Návrh opatření (ohrožení, způsob 

managementu) 

V lesních porostech: prudké skalnaté stráně mají 

charakter ochranného lesa s nepřetržitou obnovou - 

podpora křovitého patra (hloh, líska) pro udržení 

zápoje, na ostatních plochách zachování a pokud 

možno zvýšení podílu listnáčů v porostech, na stinných 

lokalitách zvýšit podíl jedle, buku a lípy, postupná 

redukce smrku a borovice (jejich zastoupení by nemělo 

přesahovat 60% ve směsi s listnáči a jedlí).  
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Interakční prvky 

Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i inter-

akční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová 

společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fun-

gování ekosystémů kulturní krajiny.  

 

Vymezeny jsou následující stávající interakční prvky: 

 

Označení Název k.ú.  

IP0802  Křivoleje Vrábče. 

IP0804 Na Hradcích Vrábče 

IP0805 Za přesličkami Vrábče 

IP0806 Pastviště Vrábče 

IP0807 Vrábče-Kroclov-Jamné Vrábče, Zahorčice u Vrábče 

IP0808 Vršky Slavče 

IP0809 U kravína  Slavče 

IP0810 Dojam Slavče 

 
Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES 

 Regulativy mají 2 základní funkce: 

1) Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES. 

2) Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních. 

 

Biocentra 

 Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním 

podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré 

vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny. Nepovoluje se zde umisťování staveb, pobytová 

rekreace, intenzívní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou 

stabilitu tohoto krajinného segmentu. 

Biokoridory 

 Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentra, trvalou existenci 

nelze předpokládat. Z těchto důvodů se zde připouští širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani 

souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně. V 

nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně příčné křížení s 

biokoridorem, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod a podobně. Nepovoluje se zde opět: 

umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné jsou veškeré další 

činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. 

 

Podmínky využití ploch ve volné krajině zařazené do prvků ÚSES  

 

Přípustné využití 

 současné využití, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, aby nedošlo ke znemožnění ־

pro budoucí využití navrhovaných a současně ploch pro ÚSES 

Podmíněně přípustné využití 

 liniové stavby ־

 stavby bezpodmínečně nutné pro liniové stavby, umístění možné jen do biokoridorů ־

Nepřípustné využití 

 změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území ־

zařazeného do ÚSES (např. z louky na ornou) a které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch 

v ÚSES 
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  ־

Seznam přečíslovaných ploch 
STARÉ ČÍSLOVÁNÍ – v návrhu pro společné jednání 

označení Katastrální území 

B1-B2, B1-B2 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B3-B4 k.ú. Vrábče – obec Vrábče, ZRUŠENO 

B5 -B3 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B6 - B4 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B7 - B5 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B8 - B6 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B9 - B7 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B10 

B8-9 

k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B11- B10-B11 

B12 - B12-B13 

k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

B13- B14 

B14 - B15 

B15 - B16 

k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka 

B16 

B17,18 

k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka 

B17 

B19 

k.ú. Vrábče – obec Vrábče-Zastávka 

B18- B20 

B19 - B21-22 

k.ú. Vrábče – obec Vrábče-Zastávka 

B 20 – B66 k.ú. Slavče –Vrábče-Zastávka 

B21- B23 

B22-B24 

B23 B25 

k.ú. Slavče –Vrábče-Zastávka 

B24- B26 

B25-B27 

k.ú. Slavče –Vrábče-Zastávka 

B26- B28,29,30 

B27-B31,32 

B28-B33,34 

k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka 

B29- B35 

B30 - B36 

B31-B37 

B32-B38 

B33- B39 

k.ú. Slavče 

B34- B40 

B35 – B41 

B37,38-B43 

B39 – B45 

k.ú. Slavče 

B44 (DŘÍVE RZ3) k.ú. Slavče 

B36 - B42 k.ú. Slavče 

B40- B46 

B41- B47,48,49 

k.ú. Vrábče – místní část Koroseky 

B42- B50 

B43 - B51 

k.ú. Vrábče – místní část Koroseky 

B44- B52,53 

B45- B54 

B46- B55 

B47- B56 

k.ú. Vrábče – místní část Rozinka 
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B48 - B57 

B49 

B58 

k.ú. Vrábče – místní část Kroclov 

B59 (RZ4) k.ú. Vrábče – místní část Kroclov 

B50- B60 

B51- B61,62,63 

B52- B64 

B53 B65 

k.ú. Vrábče – místní část Kroclov 

B20 - B66 k.ú. Vrábče – obec Vrábče-Zastávka 

B67-70 k.ú. Vrábče – obec Vrábče, obec Vrábče-Zastávka 

Plochy smíšené obytné – venkovské – bydlení s drobnou výrobou a službami 

SV1 SV1 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

SV2 SV2 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

SV3 

SV3, SV4 

k.ú. Vrábče – obec Vrábče  

SV4 

SV5 

k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka 

SV5 

SV6 

k.ú. Slavče 

Plochy smíšené výrobní – zemědělská výroba s možností bydlení 

VS1 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 
Plochy výroby a 

skladování – 

zemědělská výroba 

k.ú. Slavče 

VZ1-VZ2 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 

 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, drobná komerční činnost 

OV1 k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka 
Plochy občanského vybavení - hřbitov 

OH1 k.ú. Vrábče – obec Vrábče 
Plochy rekreace – individuální, samostatné zahrady 

 RI1 (PŘEČÍSLOVÁNO – STARÁ PLOCHA RI1 A VYJMUTA A NOVÁ 

NAVRŽENA) 

RZ1-RZ2-RZ3 

RZ3(RZ3 = B44) 

k.ú. Slavče 

Plochy a linie technické infrastruktury 

označení katastrální území 

T1 k.ú. Slavče 

T2 k.ú. Slavče 

T3 k.ú. Vrábče 

T4 k.ú. Vrábče 

T5 k.ú. Vrábče 

T6 T5  část pro navrženou zástavbu 28-30, 70 k.ú. Vrábče  

 

T7 T6 část pro Zastávku B33, 34 k.ú. Vrábče 

T8 k.ú. Vrábče 

T9 k.ú. Vrábče 

T10 k.ú. Vrábče 

T12 k.ú. Vrábče 

T13 k.ú. Vrábče 

T11 koridor Ee12 byl dle aktualizace  ZÚR vypuštěn 

 

Seznam zrušených rezerv: 

WR1 vypuštěna –  NÁDRŽ Dívčí Kámen 
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TX vypuštěna elektrárna 

 

j) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vynezení 

zastavitelných ploch  

Návrh územního plánu přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. V zájmu obce je přispět k dosažení koordinací pro reálný způsob 

zainvestování stavebních pozemků pro bydlení, občanskou vybavenost, sezonní rekreaci a podnikání 

v obci. Nově navržené zastavitelné plochy navazují smysluplně na zastavěné území obce, jsou 

navrženy tak, aby doplňovaly stávající hranice zastavěných ploch s prvořadým využitím proluk a 

volných ploch v území a aby nenarušovaly souvisle obdělávané zemědělské plochy. V předchozím 

období, tj. 2. polovina 20. a začátek 21. století, obec neměla možnosti pro zabezpečení 

koordinovaného rozvoje základních sídelních funkcí. Bylo to z důvodu převažující restrukturalizace 

majetkových a podnikatelských zájmů a z toho vyplývající nedostatek prostředků pro investice na 

veřejně prospěšné stavby. Nový územní plán tudíž adresně specifikuje požadavek záborů ploch 

s rozlišením pro plochy místního a nadmístního významu (koridory přeložek dopravní a technické 

infrastruktury). 

V roce 2000 měla obec Vrábče 239 obyvatel a v roce 2011 již 612 obyvatel. Obec Vrábče se během 

jedenácti let rozrostla o 373 obyvatel a bylo realizováno 68 nových bytů. Výhodná poloha obce 

Vrábče 12km od Českých Budějovic na trase osobních vlaků, zastávkou linkových autobusů ČSAD, 

MHD se školkou, knihovnou, několika pohostinstvími, komplexem lesů CHKO Blanský les, hřištěm, 

tenisovým kurtem a ostatními možnostmi tvoří lákavou oblast pro život a výstavbu nových rodinných 

domů. Nově navrhované zastavitelné plochy jsou proto vymezeny tak, aby umožnily konkrétní 

realizace v souladu se zájmy obce a stejně tak s charakterem obce, její historií a krajinným začleněním 

CHKO Blanský les. 

 

k) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje dle 

§ 43 odst. 1 stavebního zákona a odůvodnění potřeby jejich vymezení 

 

V průběhu zpracování se v řešeném území ÚP nevyskytly záležitosti nadmístního významu, které 

nejsou obsaženy a řešeny v aktualizaci ZÚR. 

 

l) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 

 

a) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 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 

půdy dle MP MŽP č.j. OOLP/1067/96,  

2. Charakteristika klimatických regionů 

3. Charakteristika hlavních půdních jednotek 

4. Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 

5. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení, 

6. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o 

jejich předpokládaném porušení 

7. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením      

nejvýhodnější  z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem     

chráněných obecných zájmů. 

 

 



ÚP Vrábče  leden 2015 

 

Architektonický ateliér Štěpán 36 

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,  

 

 



Plochy navržené v I. etapě výstavby 

 

Vrábče 

 

  

  

        
Zábor podle 
jednotlivých 

kultur 

    
Zábor 

podle tříd 

ochrany 

          

 Číslo lokality  
 Způsob využití 

plochy  

Navržená 
plocha 

celkem 

(ha) 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Plocha 

BPEJ 
nově 

navržená 

v ÚP 
(ha) 

Plocha 

BPEJ 

převzata z 

předchozí 

ÚPD (ha) 

Orná půda Zahrady TTP I. II. III. IV. V. BPEJ 

B1 
plochy 
bydlení 

0,189 0,189   0,189     0,189     0,189     7.50.01 

B2 
plochy 

bydlení 
0,085 0,085   0,085     0,085     0,085     7.50.01 

B3 + PV1 
plochy 

bydlení 
9,631 9,387   7,787 7,787     7,787         7.29.01 

  
vč. Veř. 

Prostr.  
      1,600     1,600 1,600         7.29.01 

B4 
plochy 

bydlení 
0,601 0,601   0,601 0,601         0,601     7.50.01 

B5 
plochy 

bydlení 
1,828 1,828   1,828 1,828         1,828     7.50.01 

B6 
plochy 

bydlení 
0,257 0,257 0,257       0,257     0,257     7.50.01 

B7 + PV2 

Plochy 
bydlení vč. 

veřejného 

prostranství 
pro 

vybudování 

ZTV 

1,038 0,863 0,103 0,760     0,863       0,863   7.53.01 

B8 
plochy 

bydlení 
0,237 0,237   0,237   0,139   0,139         7.29.01 

              0,042         0,042   7.53.01 

              0,056         0,056   7.50.14 

B9 
plochy 

bydlení 
0,085 0,085   0,085   0,085         0,085   7.50.14 
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B10  
Plochy 
bydlení  

0,311 0,311   0,311 0,151           0,151   7.50.14 

            0,151     0,151         7.29.01 

            0,009         0,009     7.24.14 

B11  

Plochy 

bydlení vč. 
veřejného 

prostranství 

pro 
vybudování 

ZTV 

0,547 0,547 0,417 0,130 0,130     0,130         7.29.01 

            0,299     0,299         7.29.01 

            0,118         0,118     7.24.14 

B12 
plochy 

bydlení 
0,089 0,089 0,089   0,019     0,019         7.29.01 

            0,070         0,070     7.24.14 

                              

B13+PV4 

Plochy 

bydlení vč. 

veřejného 
prostranství 

pro 

vybudování 
ZTV 

0,314 0,314 0,073 0,241 0,314     0,314         7.29.01 

SV1 
Plochy 
smíšené 

obytné 
0,211 0,211   0,211 0,211         0,211     7.50.01 

SV2 
Plochy 

smíšené 
obytné 

0,242 0,242   0,242 0,242         0,242     7.50.01 

SV3 
Plochy 

smíšené 

obytné 
0,265 0,122   0,122   0,010       0,010     7.50.01 

              0,051         0,051   7.53.01 

                0,061       0,061   7.53.01 
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SV4 
Plochy 

smíšené 
obytné 

0,158 0,158   0,158     0,158       0,158   7.53.01 

OH1 
Plochy 

občanského 

vybavení 
0,172 0,172   0,172 0,115             0,115 7.32.14 

            0,057             0,057 7.37.16 

VX1+NS2 

Plocha výroby a 

skladování FVE 

vč.plochy smíšené 

nezast. území - 

ínterakční prvek 

2,003 2,003   0,478 0,478         0,478     7.50.11 

          1,076 1,076         1,076     7.50.01 

          0,294 0,294           0,294   7.32.14 

          0,155 0,155             0,155 7.37.16 

VS1+PV5 
Plochy smíšené 

výrobní - zem. 

výroba s 

bydlením 

0,269 0,269   0,269     0,269     0,269     7.50.01 

VK1 

Plochy výroby a 

skladování - 

skladování 

inertního 

materiálu 

0,289 0,183 0,068       0,068       0,068   7.53.01 

        0,115       0,115       0,115   7.50.14 

VZ1, VZ2 
Plochy výroby a 

skladování - 

zemědělská 

výroba 

4,155 

 

 

 

           

T3 
Plochy technické 

infrastruktury - 

čerpací stanice 

OV 

0,526 0,526   0,526 0,526     0,526         7.29.01 

 

Zde nevzniká požadavek na vynětí ze ZPF jedná se o mobilní kompostárnu.  
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Vrábče - Zastávka 

 

B14 
plochy 
bydlení 

1,055 0,589   0,137 0,137       0,137       7.32.11 

          0,053   0,053     0,053       -„- 

          0,277 0,277           0,277   7.32.14 

          0,122   0,122         0,122   -„- 

B15 
plochy 
bydlení 

0,473 0,473   0,473     0,473     0,473     7.47.00 

B16 
plochy 

bydlení 
0,241 0,230   0,230     0,230     0,230     7.47.00 

B17 
plochy 
bydlení 

0,174 0,174   0,174     0,174     0,174     7.47.00 

B18 
plochy 

bydlení 
0,156 0,156   0,156     0,156     0,156     7.47.00 

B19+PV6 

Plochy 

bydlení vč. 

veřejného 
prostranství 

pro 
vybudování 

ZTV 

1,229 0,472   0,472     0,472     0,472     7.47.00 

B20 
plochy 
bydlení 

1,516 1,516   1,516     1,516     1,516     7.47.00 

B21+PV7 
Plochy bydlení vč. 
veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,297 0,297   0,297     0,297     0,297     7.47.00 

B22 Plochy 
bydlení vč. 

veřejného 

prostranství 
pro 

vybudování 

ZTV 

0,136 0,136  0,136   0,136   0,136   7.47.00 

B23 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,181 0,181   0,181 0,145       0,145       7.32.01 
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B24+PV9 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,243 0,243   0,084 0,084             0,084 7.68.11 

        0,019   0,019             0,019 7.68.11 

        0,128   0,128             0,128 7.32.14 

          0,012 0,012             0,012 7.32.14 

B25+PV10 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,117 0,117   0,117 0,117         0,117     7.47.00 

B26 
plochy 
bydlení 

0,394 0,394   0,031 0,031         0,031     7.47.00 

          0,363 0,363           0,363   7.50.04 

B27+PV11 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,316 0,295   0,295 0,295           0,295   7.50.04 

B28+PV12 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,558 0,558   0,558 0,558           0,558   7.50.14 

B29 
plochy 

bydlení 
0,289 0,289   0,289 0,289           0,289   7.50.14 

B30 
plochy 
bydlení 

0,309 0,309   0,309 0,309           0,309   7.50.14 

B31+PV13 
plochy 

bydlení 
2,693 2,693   2,693 2,693           2,693   7.50.14 

B32 
plochy 
bydlení 

0,215 0,215   0,215 0,101           0,101   7.50.14 

            0,114             0,114 7.32.14 

B33 
plochy 

bydlení 
0,997 0,997   0,997     0,997       0,997   7.50.14 

B34 
plochy 
bydlení 

0,137 0,137   0,137   0,137         0,137   7.50.14 
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SV5 
Plochy 

smíšené 
obytné 

0,297 0,297   0,297     0,297       0,297   7.47.00 

OV1+PV14 

Plochy 
občanského 

vybavení vč. 

veř. prostr 

0,179 0,179   0,179     0,179       0,179   7.47.00 

T1 
Plochy technické 

infrastruktury -  

ČOV 
0,075                       ost.plocha 

PV22 
Plochy  veř. 
Prostranství 

0,114 0,114   0,114     0,114       0,114   7.50.14 

PV23 
Plochy  veř. 
Prostranství 

0,184 0,184   0,184     0,184       0,184   7.50.14 

B66 
plochy 

bydlení 
0,806 0,806   0,806     0,806     0,806     7.50.01 

 

Slavče 

 

B35 
plochy 

bydlení 
0,190 0,190   0,190   0,141   0,141         7.28.11 

              0,049       0,049     7.50.11 

B36 
plochy 

bydlení 
0,144 0,144   0,144 0,057         0,057     7.50.11 

            0,087     0,087         7.29.11 

B37 
plochy 

bydlení 
0,160 0,160   0,160 0,160         0,160     7.50.11 

B38 
plochy 

bydlení 
0,150 0,150   0,150 0,150             0,150 7.68.11 
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B39+RZ1 plochy bydlení 

vč. Samostatné 

zahrady 

0,446 0,446   0,446 0,331         0,331     7.50.11 

            0,115             0,115 7.32.14 

B40+PV15 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,101 0,086   0,086 0,086         0,086     7.50.11 

B41+PV17 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,370 0,308   0,308 0,308             0,308 7.32.14 

B42 
plochy 

bydlení 
0,664 0,664   0,664 0,664             0,098 7.32.54 

                          0,566 7.50.54 

B43+PV18 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,333 0,234   0,234     0,234         0,007 7.32.44 

                          0,227 7.50.14 

RZ2 
plochy rekreace - 

individuální 

rekreace, 

samostané 

zahrady 

0,799 0,799   0,799     0,799         0,048 7.32.14 

                          0,007 7.32.44 

                        0,744   7.50.14 

B44 
plochy 
bydlení 

0,291 0,291 0,291       0,291         0,291 7.32.14 

B45+PV16 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,608 0,557   0,557     0,522       0,522   7.50.14 

                0,035         0,035 7.32.14 
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RZ3  plochy rekreace - 

individuální 

rekreace 

0,257 0,257 0,257       0,257         0,067 7.37.11 

    
                  0,143     7.47.10 

    
                      0,047 7.67.01 

SV6 
Plochy 

smíšené 
obytné 

0,224 0,224   0,224 0,224           0,093   7.50.14 

                          0,131 7.32.14 

 

 

Koroseky 

 

B46 
plochy 

bydlení 
0,719 0,719 0,066 0,653     0,699         0,699 7.50.44 

                0,020         0,020 7.50.04 

B47+PV20 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,772 0,708 0,231 0,477 0,042       0,042       7.29.04 

            0,666       0,666       7.50.04 

B48 
plochy 

bydlení 
0,396 0,396 0,056 0,340 0,396           0,396   7.50.04 

B49 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,280 0,280 0,231 0,049   0,048 0,232       0,280   7.50.04 

B50 
plochy 

bydlení 
0,168 0,168   0,168 0,168             0,168 7.21.13 

B51 
plochy 
bydlení 

0,381 0,381   0,381     0,381         0,381 7.21.13 

 

 

 



ÚP Vrábče  leden 2015 

 

Architektonický ateliér Štěpán 45 

Rozinka 

B52 
plochy 
bydlení 

1,059 1,059   1,059 1,059           1,059   7.50.04 

B53 
plochy 

bydlení 
0,223 0,223   0,223 0,223           0,223   7.50.04 

B54 
plochy 
bydlení 

1,315 1,315   1,315 1,163             1,163 7.21.13 

            0,128           0,128   7.52.41 

            0,024           0,024   7.50.04 

B55 
plochy 

bydlení 
0,431 0,431   0,431 0,367       0,367       7.29.04 

            0,064             0,064 7.21.13 

B56 
plochy 

bydlení 
0,331 0,331   0,331 0,331       0,331       7.29.04 

B57 
plochy 
bydlení 

0,395 0,395   0,395 0,395       0,395       7.29.04 

 

 

Kroclov 

B58 plochy 
bydlení 0,197 

                      ostatní 
plocha 

B59 plochy 

bydlení 
0,215                       ostatní 

plocha 

B60 
plochy 

bydlení 
0,313 0,313   0,313     0,313 0,313         7.29.11 

B61 
plochy 

bydlení 
0,363 0,363   0,363 0,263     0,263         7.29.11 

                0,062   0,062       7.29.11 

            0,038           0,038   7.50.14 

B62+PV21 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,334 0,334   0,334     0,334       0,334   7.50.14 

B63 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,609 0,573   0,573     0,573       0,573   7.50.14 
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B64 
Plochy bydlení 

vč. veřejného 

prostranství pro 

vybudování ZTV 

0,307 0,277   0,277     0,277         0,019 7.68.41 

                          0,156 7.32.14 

                          0,102 7.50.14 

B65 
plochy 

bydlení 
0,395 0,395   0,395     0,395       0,395   7.50.14 

T9 
Plochy technické 

infrastruktury -  

ČOV 
0,015 0,015   0,015     0,015   0,015       7.68.41 

VX2 
Plochy výroby a 

skladování - 

FVE VČ. 
3,086 3,086   3,086 3,086     0,286         7.29.11 

                  1,943         7.29.01 

                      0,531     7.46.02 

                      0,326     7.46.12 

NS3 plochy smíšené 

nezast. území 

0,373 0,373   0,373 0,373     0,139         7.29.11 

                      0,073     7.46.02 

                      0,161     7.46.12 

 

 

Lokalita U Rybáka 

RI1 
plochy 

rekreace - 

individuální 

rekreace 

0,360 0,342   0,342 0,342             0,342 7.50.44 

I. Etapa celkem 54,657 47,717 2,401 45,316 31,613 0,933 15,135 14,137 2,213 11,768 13,668 5,895 
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Plochy navržené v II. etapě výstavby 

 

Vrábče 

PV24 
Plochy . 

veřejného 

prostranství  
0,415 0,415   0,415 0,415       0,170       7.32.11 

                      0,223     7.50.01 

                      0,022     7.55.11 

B67 
plochy 

bydlení 
1,033 1,033   1,033     1,033   0,884       7.32.11 

                      0,029     7.55.11 

                      0,120     7.50.01 

B68 
plochy 

bydlení 
0,899 0,899   0,899     0,899     0,885     7.50.01 

                      0,014     7.55.11 

B69 
plochy 

bydlení 
1,078 1,078   1,078     1,078   0,524       7.32.11 

                      0,554     7.50.01 

 

 

Vrábče - Zastávka 

PV25 
Plochy . 

veřejného 

prostranství  
0,331 0,331   0,331 0,331             0,229 7.37.16 

                          0,102 7.32.14 

B70 
plochy 
bydlení 

6,059 6,059   6,059 6,059             0,688 7.37.16 

                          2,529 7.32.14 

                    1,307       7.32.11 

                      0,525     7.47.00 

                        1,010   7.50.14 

II. etapa celkem 9,815 9,815   9,815 6,805   3,010   2,885 2,372 1,010 3,548 
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Vyhodnocení předpokládaného záboru zemědělské půdy dle využití navržených ploch 
 

Plochy navržené v I. etapě výstavby 

   Způsob využití 

plochy  

Navržená 
plocha 

celkem 

(ha) 

Celkový 

zábor ZPF 
(ha) 

Plocha 

BPEJ 
nově 

navržená 

v ÚP 
(ha) 

Plocha 

BPEJ 

převzata z 
předchozí 

ÚPD (ha) 

Orná půda Zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

B 

Plochy 

bydlení vč. 
Veřejného 

prostranství 

pro 
vybudování 

ZTV 

40,404 38,962 1,961 36,000 24,527 0,872 12,619 11,243 2,198 8,248 11,31 5,019 

SV 

Plochy 
smíšené 

obytné - 

venkovské 

1,397 1,254   1,254 0,677 0,061 0,516     0,463 0,660 0,131 

OV 

Plochy 

občanského 
vybavení 

vč. 

veřejného 
prostranství 

0,179 0,179   0,179     0,179       0,179   

OH 

Plochy 

občanského 
vybavení - 

hřbitov 

0,172 0,172   0,172 0,115             0,115 



ÚP Vrábče  leden 2015 

 

Architektonický ateliér Štěpán 49 

RI 

Plochy 

rekreace – 

individuální 
rekreace 

0,360 0,342   0,342 0,342             0,342 

VS 

Plochy 

smíšené 

výrobní – 
zemědělská 

výroba s 

bydlením 

0,269 0,269   0,269     0,269     0,269     

VK 

Plochy 
výroby a 

skladování 

–skladování 
inertního 

materiálu 

0,289 0,183 0,183       0,183       0,183   

VZ1,VZ2 

Plochy 

výroby a 

skladování 
– 

zemědělská 
výroba 

4,155               

        

RZ 

Plochy 

rekreace – 
individuální 

rekreace, 
samostatné 

zahrady 

1,056 1,056 0,257 0,799     1,056     0,143 0,744 0,169 

FX 
Plochy výroby 

a skladování - 

FVE VČ. 
5,089 5,089   5,089 5,089     2,229   2,411 0,294 0,155 

NS plochy smíšené 

nezast. území 

0,373 0,373   0,373 0,373     0,139   0,234 
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T 
Plochy 

technické 

infrastruktury 
0,616 0,541   0,541 0,526   0,015 0,526 0,015     

  

PV 
Plochy  

veřejného 

prostranství  
0,298 0,298   0,298     0,298       0,298   

I. etapa celkem 54,657 47,717 2,401 45,316 31,613 0,933 15,135 14,137 2,213 11,768 13,668 5,895 

 

 

Součet ploch I. + II. etapy výstavby 
         

    
Navržená 

plocha 

celkem (ha) 

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Plocha 

BPEJ nově 
navržená v 

ÚP (ha) 

Plocha 
BPEJ 

převzata z 

předchozí 
ÚPD (ha) 

Orná půda Zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

I. Etapa   54,657 47,717 2,401 45,316 31,613 0,933 15,135 14,137 2,213 11,768 13,668 5,895 

II. Etapa   9,815 9,815   9,815 6,805   3,010   2,885 2,372 1,010 3,548 

I. + II 

celkem 
64,472 57,532 2,401 55,131 38,418 0,933 18,145 14,137 5,098 14,140 14,678 9,443 

 
 

            



 

2. Charakteristika klimatického regionu  

 

Vrábče leží v mírně teplé a vlhké oblasti okrsku MT4.  

 

3. Charakteristika hlavních půdních jednotek 

21 Půdy  arenického  subtypu,  regozemě,  pararendziny, kambizemě, popřípadě i  fluvizemě 

na  lehkých,   nevododržných,  silně výsušných substrátech 

24 Kambizemě modální eubazické až  mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných 

svahovin karbonátosilikátových  hornin -  flyše a kulmských  břidlic,  středně  těžké   až 

těžké,  až  středně skeletovité, se střední vododržností 

29 Kambizemě  modální   eubazické  až  mezobazické včetně  slabě oglejených variet,  na 

rulách, svorech,  fylitech, popřípadě žulách, středně  těžké až středně  těžké lehčí, bez 

skeletu až středně skeletovité, s převažujícími 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 

37 Kambizemě  litické,  kambizemě   modální,  kambizemě  rančerové a rankery  modální   na 

pevných  substrátech   bez  rozlišení, v podorničí od 30 cm silně  skeletovité nebo s pevnou 

horninou, slabě až  středně skeletovité, v ornici  středně těžké lehčí až lehké, převážně 

výsušné, závislé na srážkách 

46 Hnědozemě  luvické  oglejené,  luvizemě  oglejené  na svahových (polygenetických) 

hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu  až   středně  skeletovité,  se   sklonem 

k dočasnému zamokření 

47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 

(polygenetických) hlínách,  středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se 

sklonem k dočasnému zamokření 

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 

52 Pseudogleje modální, kambizemě  oglejené na lehčích sedimentech limnického  tercieru 

(sladkovodní  svrchnokřídové  a tercierní uloženiny), často s příměsí  eolického materiálu, 

zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně  těžké lehčí až lehké, se sklonem k 

dočasnému převlhčení 

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 

68 Gleje  modální i  modální zrašelinělé,  gleje histické, černice glejové  zrašelinělé  na 

nivních  uloženinách  v okolí menších vodních  toků,  půdy  úzkých   depresí  včetně 

svahů,  obtížně vymezitelné,  středně těžké  až velmi  těžké, nepříznivý  vodní 

režim 

 

4. Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 

I.třída ochrany zemědělské půdy - zařazeny jsou bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno 

odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 

krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

II. třída ochrany zemědělské půdy - situovány jsou zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy 

vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně 

zastavitelné. 

III. třída ochrany zemědělské půdy - sloučeny jsou půdy v jednotlivých klimatických regionech s 

průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno  

v územním plánování využít pro případné zastavění. 



ÚP Vrábče leden 2015 

 

Architektonický ateliér Štěpán 52 

IV. třída ochrany zemědělské půdy - sdruženy jsou půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci klimatického regionu, jen s omezenou ochranou, v rámci územního plánování 

využitelné pro výstavbu. 

V. třída ochrany zemědělské půdy - zahrnuty jsou zbývající půdy, zejména s velmi nízkou produkční 

schopností včetně půd mělkých, svažitých, zmokřených, štěrkovitých až kamenitých a erozně 

ohrožených. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné.  

U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším 

zájmem ochrany půdy s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 

životního prostředí. 

 

5. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení 

Do meliorovaných pozemků zasahují následující navržené plochy:  

Vrábče – T3, B3, B5, PV1, VZ2 

Vrábče – Zastávka – B33, B13, B18, B17, PV11, PV13, VX1 

Slavče – B 26, B36, B37, B38, B39, PV11 

Kroclov – VX2 

Před schválením jednotlivých záměrů v uvedených lokalitách je potřebné v rámci navazujících 

projektů vypracovat řešení bezkolizní úpravy melioračních systémů. 

 

6. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o 

jejich předpokládaném porušení 
Areály a objekty zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti, které se nachází  ve správním území 

obce Vrábče nejsou návrhem územního plánu  porušeny. 

 

7. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější  

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 

zájmů 
Největší podíly záboru ZPF tvoří plochy navržené pro bydlení a plochy smíšené obytné, výrobu a 

skladování, občanskou vybavenost a veřejná prostranství včetně dopravně technické infrastruktury.  

V tomto pořadí je stanovena potřebnost záborů ploch pro další rozvoj obce a jejích místních částí do 

konkrétních ucelených ploch, jejichž odnětí je podmíněno zpracováním územních studií, popř. 

dostupností proluk z hlediska dopravně inženýrské obsluhy. Dále jsou vymezeny plochy územních 

rezerv pro rodinné domy venkovského charakteru vč. převzaté územní rezervy pro plochy vodní a 

vodohospodářské –lokální retenční nádrže a plochy těžby nerostů – dobývací prostor.   

 Pozemky určené pro zástavbu v celém správním území obce Vrábče jsou ve většině případů v přímém 

sousedství zastavěného území obce a jejích místních částí. Jejich postupný zábor je nutný pro 

stabilizaci a etapový rozvoj zastavitelnosti. Význam tohoto postupu má především ve vztahu ke 

generační obnově přestárlého obytného fondu v celém řešeném území a dále pak s ohledem na zájem o 

výstavbu v obci.  

  Navržené řešení představuje přijatelný rozvoj obce. Z hlediska ochrany ZPF územní 

plán prezentuje především zábor ZPF do staveb pro uvedený účel, respektuje ochranu 

zemědělských pozemků kolem sídel a především stabilizaci a obnovu vodohospodářského 

systému celou řadou návrhů -  zatravnění orné půdy, retenční nádrže, protipovodňová opatření 

formou otevřené stoky, návrhem vodních ploch, revitalizace toků a realizace záchytných 

příkopů.   
 Realizace zastavěných ploch v obci Vrábče bude řešena postupně s ohledem na dostupnost 

podmiňujících investic. Při zpracování územně plánovací dokumentace obce Vrábče vycházel 

zpracovatel územního plánu ze zásad a podmínek kvantitativní i kvalitativní ochrany zemědělského 

půdního fondu, formulovaných závaznými právními předpisy. Jednotlivé záměry ve většině případů 

navazují na současně zastavěné území obce  a nenarušují organizaci ZPF. 

 

 

b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 

dokumentace na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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Pozemky, kterých se týká odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, se nacházejí severový-

chodně od Vrábče – U zastávky (B14 – plocha bydlení, B19 – plocha bydlení a PV6 – veřejné 

prostranství): 

 

 
 

Plocha B14 

 

Skládá se ze 3 pozemků KN – 406/8, 406/9 a 406/21: 

 

 
 

Lokalita v územním 

plánu 

Zabíraná plocha 

m
2 

Parcelní 

číslo 

Způsob ochrany 

pozemku
 

Majitel 

B14 1099 406/21 PUkPFL Petr Čutka 

B14 288 406/9 PUkPFL 
Ing. Michal 

Soukup 

B14 570 406/8 PUkPFL Ing. Petr Chmel 

Celkem 1957  PukPFL  
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Hospodářský soubor je stanoven jako 23, tj. hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh, a 

45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh: 

 

 

  

Lesní oblast = 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor. 

 LVS – 3. = Dubobukový. 

Lesní typ = 3S1 – Svěží dubová bučina šťavelová na mírných svazích (Querceto - Fagetum me-

sotrophicum), a 3K5 – Kyselá dubová bučina borůvková na hřbetech a horních částech svahů (Querceto - 

Fagetum acidophilum): 

 
 

 

Plocha B19 

 

Plocha se skládá ze dvou pozemků 476/1 a 476/3: 
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Lokalita v územním 

plánu 

Zabíraná plocha 

m
2 

Parcelní 

číslo 

Způsob ochrany 

pozemku
 

Majitel 

B19 4541 476/1 PUkPFL Ing. Milada Horáková 

B19 2095 406/8 PUkPFL Ing. Milada Horáková 

Celkem 6636  PukPFL Ing. Milada 

Horáková 
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Hospodářský soubor pro je stanoven jako 13, tj. hospodářství přirozených borových stanovišť: 

 

 

  

Lesní oblast = 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor. 

 LVS – 3. = Dubobukový. 

Lesní typ = 0C6 – Hadcový bor (Pinetum serpentinicum): 
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Plocha PV6 

 

Skládá se celkem z 11 pozemků KN – 406/13, 406/14, 406/15, 406/17, 406/18, 406/19, 406/20, 433, 

434, 441, 442: 

 

 
 

 

Lokalita 

v územním plánu 

Zabíraná 

plocha m
2 

Parcelní 

číslo 

Způsob ochrany 

pozemku
 

Majitel 

PV6 86 406/13 PUkPFL František Šturma 

PV6 43 406/14 PUkPFL Obec Vrábče 

PV6 190 406/15 PUkPFL Obec Vrábče 

PV6 46 406/17 PUkPFL Miloš Hála 

PV6 92 406/18 PUkPFL Miloš Hála + Miloš Hála 

PV6 37 406/19 PUkPFL Václav Štěpán + Helena Štěpánová 

PV6 118 406/20 PUkPFL Karel Trnka + Ludmila Trnková 

PV6 62 433 PUkPFL František Chromý 

PV6 55 434 PUkPFL Jan Švanda 

PV6 108 441 PUkPFL Zdeněk Kubata 

PV6 80 442 PUkPFL František Janás 

Celkem 917  PukPFL  
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Hospodářský soubor je stanoven jako 13, tj. 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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

m) Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění rozhodnutí 

– Bude doplněno po veřejném projednání 

n) Vyhodnocení připomínek 

– Bude doplněno po veřejném projednání 

o) Úprava dokumentace po veřejném projednání 

– Bude doplněno po veřejném projednání 

 

p) Údaje o počtu listů odůvodnění  

 

Textová část odůvodnění ÚP obsahuje v originálním vyhotovení 63 listy  A4. 

Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje celkem 3 výkresy: 

– O1 -  Koordinační výkres 1 : 5 000 

– O2 - Výkres širších vztahů 1 : 25 000 

– O3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a PUPFL 1 : 5 000 

 


