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VÝROK ÚZEMNÍHO PLÁNU
a)

vymezení zastav ného území

Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací schválenou v roce 2004. Zm nou . 4
ÚPO Dynín se zastav né území nem ní.

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Základní koncepce rozvoje území obce z stává zachována podle schváleného ÚPO, je dopln na o novou rozvojovou
plochu.
LOKALITA EŠENÁ ZM NOU . 4 ÚPO DYNÍN
íslo lokality
Ozna ení jednotlivých lokalit
Návrh plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna a plochy dopravní infrastruktury 1
plochy silni ní dopravy - koridor pro stavbu dálnice D3, k. ú. Dynín.

c)

urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch
estavby a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPO.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících ízeních.
Ozna ení plochy Charakteristika plochy
Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna, k. ú. Dynín.
Obsluha území - sjezdy z místní komunikace.
FV1
Limity využití území - ešit st et s OP el. vedení VN a VVN, lokalitou prochází OP nadzemního
komunika ního vedení A R, OP silnice I. t ídy, do ásti plochy zasahuje koridor navrhované
dálnice D3, hlavní odvod ovací za ízení (meliorace).
Návrh plochy dopravní infrastruktury - plocha silni ní dopravy - koridor pro dálnici D3
(D1/4) v k. ú. Dynín.
D1/4
Limity využití území - el. vedení VN 22 kV v etn ochranného pásma.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Nezm

d)

na oproti schválenému ÚPO.

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Koncepce dopravní infrastruktury se Zm nou . 4 ÚPO Dynín nem ní.
Lokalita .1 je dot ena koridorem pro výstavbu dálnice D3 v úseku „Bošilec - Šev tín“. Koridor pro tuto dálnici je
návrhem zm ny . 4 vymezen jako plocha dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky 501/2006 Sb., podtyp „Plochy
dopravní infrastruktury, plochy silni ní dopravy“ - návrh. Plocha je dále zahrnuta mezi plochy ve ejn prosp šných
staveb dopravní infrastruktury s možností vyvlastn ní.
Dopravní napojení navrhované plochy FV1 bude ešeno sjezdem ze stávající komunikace nižší t ídy a nebude
umožn no p ímé napojení na silnici I/3 ani na budoucí dálnici D3. Tato plocha musí respektovat ochranné pásmo
budoucí dálnice.
DOPRAVA V KLIDU
Parkování a garážování budou ešena v souvislosti s povolováním stavby na vlastním pozemku, na ploše FVE je nutné
ídit místo, kde by zaparkovala obsluha za ízení a mohla se také bezpe
oto it s vozidlem.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Koncepce zásobování pitnou vodou a odkanalizování z stává v platnosti dle schváleného ÚPO.
V lokalit .1 ešené Zm nou . 4 ÚPO Dynín musí být zajišt no zasakování deš ových vod na vlastním pozemku.
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KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Koncepce zásobování el. energií je zachována dle schváleného ÚPO. Zm na . 4 ÚPO Dynín eší plochu pro
fotovoltaickou elektrárnu, která bude napojena do stávající sít VN.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM
Zm na .4 ÚPO Dynín zachovává koncepci zásobování teplem a plynem zpracovanou v ÚPO Dynín.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm na . 4 ne eší plochy ob anského vybavení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zm na . 4 ne eší plochy ve ejných prostranství.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 4 ÚPO Dynín nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou . 4 ÚPO Dynín nem ní.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobn

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou . 4 ÚPO Dynín nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
V souvislosti s návrhem Zm ny . 4 ÚPO Dynín se nenavrhují nové prvky územního systému ekologické stability
krajiny ani není zasahováno do ÚSES vymezeného ÚPO.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Území ešené Zm nou . 4 ÚPO Dynín není dot eno záplavovým územím.
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 4 ÚPO Dynín se nenavrhují protipovod ová opat ení.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 4 ÚPO Dynín se nenavrhují protierozní opat ení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 4 ÚPO Dynín nevymezuje plochu pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 4 ÚPO Dynín nejsou vymezeny plochy ur ené pro dobývání ložisek nerostných surovin.
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f)

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

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5000 je patrné len ní území ešeného Zm nou . 4 ÚPO Dynín do
ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem
up es ujícími zp sob využití. Plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Hlavní využití

Ozna ení plochy

Plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna
- návrh

FV1

ípustné využití
Jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení fotovoltaické elektrárny bezprost edn související s danou funkcí
a obsluhy území (solární fotovoltaické panely, podstavce s oto ným systémem atd.).Umis ovat parkovací a odstavná
stání.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelné plochy
FV1 - plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna v k. ú. Dynín.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - OP el. vedení VN a VVN, lokalitou prochází OP nadzemního komunika ního vedení A R, OP
navrhované dálnice D3, hlavní odvod ovací za ízení (meliorace).
Hlavní využití

Ozna ení plochy

Plochy dopravní infrastruktury plochy silni ní dopravy - návrh

D1/4

ípustné využití
Plochy pro koridor dálnice D3, doprovodné silnice, v etn pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace,
nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, doprovodné komunikace, doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky
staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a
nákladní automobily a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací. Plochy ur ené pro
umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a
obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
Návrhová plocha výroby a skladování FV1 a plocha dopravní infrastruktury - plocha silni ní dopravy D1/4
Plocha výroby a skladování je dot ena hlavním odvod ovacím za ízením (melioracemi). Na meliorovaných plochách
ur ených pro výstavbu, je nutné p ed zahájením výstavby upravit drenážní systém tak, aby nedošlo k narušení jeho
funk nosti.
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i následných stupních územního ízení je nutné p edložit posouzení vlivu využití na plánovanou dálnici D3
(i sou asnou silnici I/3), které prokáže, že plánovaná FVE nebude mít vliv na výstavbu dálnice D3 a provoz na této
komunikaci. Dokumentace pro výstavbu FVE musí být projednána a odsouhlasena SD R G Praha a SD R,
Správa eské Bud jovice.
PODMÍNKA VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
Podmínkou realizace staveb je p edchozí vybudování jednotlivých sítí infrastruktury.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržené koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace zám
výstavby dopravní infrastruktury. Tato
území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn prostoru
pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také následný p ístup k nim.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

Ve Zm
.4 ÚPO Dynín je plocha dopravní infrastruktury - plochy silni ní dopravy D1/4 vymezena jako ve ejn
prosp šná stavba. Jedná se o koridor pro stavbu dálnice D3.
V návrhu nejsou vymezena žádná další ve ejn prosp šná opat ení, stavby ani opat ení k zajiš ování obrany
a bezpe nosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit.
Stávající VPS dle schválené ÚPD z stávají v platnosti.
Návrh ve ejn prosp šných staveb je graficky znázorn n v samostatném výkresu - Výkres ve ejn prosp šných staveb,
opat ení a asanací.

h)

vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro
které lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní
právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a
pop ípad dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Ve Zm
.4 ÚPO Dynín nejsou vymezeny plochy ve ejn prosp šných staveb ani ve ejn prosp šných opat ení pro
které lze uplatnit pouze p edkupní právo.

i)

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst.6 stavebního zákona

Zm nou . 4 ÚPO Dynín nedochází k pot eb stanovení kompenza ní opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona.

j)

údaje o po tu list
grafické ásti

územního plánu a po tu výkres

Výrok zm ny územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

k n mu p ipojené

6 stran
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
a)

postup po ízení a zpracování územního plánu

bude dopln no po izovatelem

b)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

Z hlediska okolních vazeb a návaznosti na sousední území ešené Zm ny . 4 ÚPO Dynín nedochází ke kolizi. Návrh
dálnice v platné ÚPO navazuje na koridor pro dálnici D3 vymezený ve Zm
. 4 ÚPO Dynín. Navržený koridor však
rovn ž umož uje realizaci dálnice D3 dle v sou asné dob platné DÚR na stavbu 0309/1 „Bošilec - Šev tín“.
Z hlediska širších vztah je nutné respektovat veškeré zásadní návaznosti nejen z hlediska dopravy a dopravních
za ízení, ale i z hlediska inženýrských sítí. Zm na . 4 ÚPO Dynín nekoliduje s územn plánovací dokumentací
sousedních obcí a zásadn neovliv uje okolní vazby.

c)

soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (DÁLE JEN „PÚR“)
ešené území leží dle PÚR 2008 uvnit rozvojové oblasti eské Bud jovice OB 10, kterou respektuje, dále uvnit
transevropského multimodálního koridoru M1, tvo eného koridorem p ipravované dálnice D3(up esn n v návrhu ZÚR
a v DÚR), s návazností na rychlostní silnici R3 do Rakouska, a koridorem konven ní železnice AGC a AGTC C-E
551(up esn n v návrhu ZÚR), které op t respektuje. ešené území se nedotýká rozvojové osy OS 6, specifické oblasti
SOB01 Šumava, ani jiných zám
v oblasti technické infrastruktury.
SOULAD S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje (dále jen „ZÚR J K“) jsou po ízeny Krajským ú adem Jiho eského kraje a
vydány na 26. zasedání Zastupitelstva Jiho eského kraje dne 13. zá í 2011 pod íslem usnesení 293/2011/ZK-26, jsou
do nich zapracovány zám ry z PÚR R.
Zm na . 4 ÚPO Dynín není v rozporu se ZÚR Jiho eského kraje. Zm na . 4 ÚPO Dynín upravuje (zp es uje) trasu
koridoru D1/4 ze ZÚR J K pro dálnici D3 dle platné DÚR na stavbu 0309/1 „Bošilec - Šev tín“. Zp esn ný koridor
vede v jihovýchodní ásti lokality . 1 a o tuto ást je zmenšena rozvojová plocha (plocha výroby a skladování).
Zm na . 4 ÚPO Dynín nezasahuje do IV. tranzitního železni ního koridoru, nijak se ho nedotýká ani jinak neomezí
jeho funkci.
ZÚR J K stanovují v odst. 59 bodech a) - m) požadavky nadmístního významu na ešení a koordinaci v územn
plánovací innosti konkrétních obcí, které se však netýkají území ešeného Zm nou . 4 ÚPO Dynín.

d)

soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastav ného území

Zm na . 4 ÚPO Dynín je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle §18 a §19 stavebního zákona
183/2006 Sb., nebo respektuje koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území, které byli stanoveny
ve vydaném ÚPO Dynín.
Zm na územního plánu vytvá í podmínky pro zabezpe ení ploch výroby a skladování a ploch dopravní infrastruktury silni ní dopravy v souladu s ochranou stávajících hodnot území, a to zejména ú elným využitím a prostorovým
uspo ádáním ešených ploch. Tím jsou zajišt ny p edpoklady pro udržitelný rozvoj území a koordinaci ve ejných a
soukromých zájm na jeho rozvoji. Z tohoto d vodu jsou pro ešené plochy stanoveny urbanistické a architektonické
požadavky na využití t chto lokalit s ohledem na stávající charakter zástavby, podmínky pro provedení zm n v území,
zejména pak pro umíst ní a uspo ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Zm nou územního plánu obce se však nem ní podmínky využívání krajiny.

e)

soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis

Zm na . 4 ÚPO Dynín je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu,
ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále též jen „vyhláška 500“).
S ohledem na specifické podmínky a charakter území byly vymezené plochy dopravní infrastruktury ve Zm
.4
ÚPO Dynín len ny podrobn ji na ploch dopravní infrastruktury - silni ní doprava.
Obsah dokumentace je v souladu s p íslušnými ustanovení stavebního zákona, správního ádu a s § 13 a p ílohou . 7
vyhlášky . 500/2006 Sb.
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f)

soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis a
se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis ,
pop ípad s výsledkem ešení rozpor

bude dopln no po izovatelem

g)

zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení
vliv na životní prost edí

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území,
který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel území a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. P i ešení zm ny územního plánu nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek
udržitelného rozvoje území. Z t chto d vod nebylo vyhodnocení zpracováno.

h)

stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

bude dopln no po izovatelem

i)

sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením
závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny
nebyly

bude dopln no po izovatelem

j)

vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu

Zm na . 4 ÚPO Dynín je zpracovaná v souladu se schváleným zadáním a podle požadavk zákona . 183/2006 Sb.,
O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a jeho provád cích p ihlášek
v platném zn ní a respektuje pokyny po izovatele, v etn vyhodnocení požadavk dot ených orgán , krajského ú adu a
obce.
V zadání nebylo požadováno variantní ešení návrhu územního plánu.

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

Navrhovaná zm na nem ní koncepci p vodního územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již d íve navržené ešení.
Ve Zm
. 4 ÚPO Dynín je umožn n rozvoj výroby a skladování - výstavba fotovoltaické elektrárny. Zm na . 4
ÚPO Dynín vymezuje koridor pro dálnici D3, který je up esn n dle platné DÚR na stavbu 0309/1 „Bošilec - Šev tín“.
Navrhované ešení vychází z požadavk obce na provedení zm ny (Zadání) a výsledk ve ejnoprávního projednání
zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n a výsledk spole ného jednání.
Plochy jsou ozna eny ísly, viz. kapitola f) stanovení podmínek pro funk ní využití ploch (výrok ÚPO) a takto jsou
ozna eny i v grafické ásti.
Lokalita . 1
FV1 - návrh plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna, zám r pro vybudování fotovoltaické
elektrárny byl vymezen do návrhu této zm ny na základ schváleného zadání, zám r byl po vymezení návrhové
plochy dopravní infrastruktury pro dálnici D3 mírn redukován z jižní strany tak, aby nedocházelo k p ekryvu
funkcí.
D1/4 - návrh plochy dopravní infrastruktury - plocha silni ní dopravy - koridor pro dálnici D3 je vymezen v
souladu se zpracovanými Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje (nabyly ú innosti dne 7. 11. 2011 a dle
ustanovení § 36 odst. (5) stavebního zákona jsou závazné pro po izování a vydávání územních plán ,
regula ních plán a pro rozhodování v území). Koridor pro dálnice D3 byl up esn n v grafické ásti výroku této
zm ny tak, aby byla respektována d íve zpracována DÚR na stavbu 0309/I „Bošilec - Šev tín“.

ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ
Zp sob využití území je len no na zastav né a zastavitelné a dále na nezastavitelné. V návrhu zm ny jsou pouze
zastavitelná území. Navrhované rozvojové území je roz len no do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho
využití. Jednotlivým druh m ploch, které jsou graficky vymezeny ve výkresové ásti, jsou p azeny jejich
charakteristiky a podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, jež jsou stanoveny jako závazné.
V návrhové ásti jsou podrobn zpracovány podmínky využití pro plochy s rozdílným zp sobem využití. K podmínkám
využití bylo p istoupeno p edevším z d vod ochrany hodnot a zachování kvality okolního prost edí. Podmínky využití
pro výstavbu by m ly ochra ovat stávající m ítko zástavby, v etn výškové hladiny zástavy. P itom je zachována
možnost odchylek a úprav, které jsou však podmín ny zpracováním regula ního plánu.
Stránka 8 z 12

Územním plánem se stanovují podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití s ur ením: hlavního využití; p ípustného využití; a nep ípustného využití.
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití, jeho charakter a míru zát že plochy.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby a za ízení
dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je zpravidla
umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.

ZD VODN NÍ P IJATÉHO
ROZVOJE

EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO

Vzhledem ke skute nosti, že Zm na . 4 ÚPO Dynín navrhuje pouze jednu plochu výroby a skladování, je možno
konstatovat, že míra vlivu na pilí e udržitelného rozvoje je zanedbatelná.
Definované problémy a st ety se netýkají ešeného území.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Koncepce dopravní infrastruktury se zm nou . 4 ÚPO Dynín nem ní. Je pouze rozší ena o novou plochu dopravní
infrastruktury - plochy silni ní dopravy pro koridor dálnice D3.
Níže je p iložen obrázek, který znázor uje p esné zakreslení a zp esn ní koridoru dálnice D3 dle projektu D3 0309/I
Bošilec - Šev tín DÚR, v etn doprovodných inženýrských sítí a reten ní nádrže.
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Navrhovaná lokalita bude ešena jedním p ipojením na základ §10 zákona 13/97 sb. dle SN 736110 v etn
rozhledových pom . Na plochách ešených zm nou musí být parkovací a garážovací pot eba pokryta na vlastním
pozemku. Bude zde dodržen § 20 a § 22 vyhl. 501/2006.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Návrh koncepce vodohospodá ského ešení se Zm nou . 4 ÚPO Dynín nem ní.
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Plocha navržená Zm nou . 4 ÚPO Dynín je ur ena pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. P es ešené území prochází
stávající elektrické vedení 110 kV, ke kterému bude FVE p ipojena.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou . 4 ÚPO Dynín nedojde ke zm

koncepce zásobování plynem.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 4 ÚPO Dynín nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve Zm
. 4 ÚPO Dynín je plocha dopravní infrastruktury - plochy silni ní dopravy D1/4 vymezena jako ve ejn
prosp šná stavba, z d vodu nadmístního zám ru rozvoje dopravní infrastruktury.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 4 ÚPO Dynín nedojde ke zm
koncepce odpadového hospodá ství. Plocha ešená Zm nou . 4 ÚPO
Dynín nijak neovlivní tuto stanovenou koncepci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 4 ÚPO Dynín nevymezuje plochy pro dobývání nerost .

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPO.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Vstupní limity využití území z stávají v platnosti dle platného ÚPO Dynín.

l)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch

Lze konstatovat, že zastav né území ve správním území obce Dynín je využíváno ú eln . Podmínky pro využití ploch
jsou navrženy tak, aby zastav né území mohlo být hospodárn dostate
využíváno a sou asn byla zajišt na ochrana
hodnot území.
Zm nou . 4 ÚPO Dynín nedojde k výraznému navýšení rozsahu zastavitelných ploch oproti ÚPO Dynín. Jedná se o
návrh plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna a dopravní infrastruktury - plochy silni ní dopravy.
Zastavitelná plocha je dob e napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu, vhodn navazují na stávající zástavbu.
Celkový rozvoj území je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

m) vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby
jejich vymezení
Zm nou . 4 ÚPO Dynín nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny v zásadách
územního rozvoje.

n)
ZEM

vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného
zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

ešení

na

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem Zm ny . 4 ÚPO Dynín, zabírající zem lskou p du.
Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální
mapa.
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BONITOVANÉ P DN EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci
skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské
dy. P íklad kódu BPEJ : 7.53.01 (7- klimatický region, 53- hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem,
subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
01 - íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy).
DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
HPJ 43

Hn dozem luvické, luvizem oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), st edn t žké, ve
spodin i t žší, bez skeletu nebo jen s p ím sí, se sklonem k p evlh ení

HPJ 44

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), st edn t žké,
žší ve spodin , bez skeletu nebo s p ím sí, se sklonem k do asnému zamok ení

HPJ 53

Pseudogleje pelické planické, kambizem oglejené na t žších sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), st edn t žké až t žké, pouze ojedin le st edn
skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamok ené

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
II.
Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
IV.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
INVESTICE DO P DY
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . Stávající meliorace jsou vyzna eny v grafické
ásti.

Zp sob využití plochy

Celková vým ra
lokality(ha)

Zábor
nezem lských
ploch (ha)

Celkový zábor
ZPF (ha)

lský p dní fond

Ozna ení ZPF
lokalit

Tabulka vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
Zábor ZPF
podle
jednotlivých
kultur (ha)

1a

Plocha výroby a skladování
- fotovoltaická elektrárna

50,86

0,81

50,05

50,05

0

43,29

0

6,76

0

1b

Plocha dopravní
infrastruktury - plocha
silni ní dopravy

4,32

0,13

4,19

4,19

0

4,19

0

0

0

55,18

0,94

54,24

54,24

0

47,48

0

6,76

0

ZÁBOR ZPF CELKEM
Zd vodn ní
Lokalita . 1a

Lokalita . 1b

Zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)

orná p da

I.

II.

III.

IV.

V.

Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna - na severozápadním okraji správního území
obce Dynín navazující na zastavitelné plochy s p edchozí ÚPD je za azena do II. a IV. t ídy ochrany
a ást leží na nezem lské p . Lokalita je dopravn napojena na místní komunikaci. Lokalita je
mimo zastav nou ást obce Dynín a nebude obt žovat svým provozem trvalé bydlení v obci. Je dob e
technicky napojitelná na inženýrské sít . P i zpracování Zm ny . 4 ÚPO Dynín byly prov eny
stávající i navržené plochy pro podnikání z p edchozí ÚPD, ale tyto plochy se jevili jako zcela
nevhodné. Posuzovaná lokalita je p i stávající komunikaci, kde se p edpokládá v budoucnu
rozši ování dálnice. Z hlediska zem lského p dního fondu u silnice I/3 (budoucí dálnicí D3) je
lokalita h e využitelná. V území již bylo zahájeno zpracování dokumentace pro stavby silnic a
dálnic. Toto území je limitováno pro silnice a dálnice a p i provozu a stavby dálnice.
Plocha dopravní infrastruktury - plocha silni ní dopravy - na severozápadním okraji správního území
obce Dynín navazující na zastavitelné plochy s p edchozí ÚPD je za azena do II. t ídy ochrany. Jedná
se o zám r ze ZÚR nadmístního významu. Z hlediska zem lského p dního fondu u silnice I/3
(budoucí dálnicí D3) je lokalita h e využitelná. V území již bylo zahájeno zpracování dokumentace
pro stavby silnic a dálnic. Toto území je limitováno pro silnice a dálnice a p i provozu a stavby
dálnice.
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ZÁV R
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo k nezbytnému
odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Ve Zm
. 4 ÚPO Dynín nedochází k záboru lesních pozemk ani zde nejsou vymezeny plochy, které zasahují do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

o)

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

bude dopln no po izovatelem

p)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

bude dopln no po izovatelem
Grafická ást od vodn ní, která je nedílnou sou ástí od vodn ní tohoto opat ení obecné povahy skládající se z níže
uvedených výkres :
4. Koordina ní výkres
5. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
6. Výkres širších vztah

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000
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