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STO VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Zastupitelstvo m sta Veselí nad Lužnicí, p íslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní
novely .350 o územním plánování a stavebním ádu, (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst.4 stavebního
zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále jen vyhláška),

vydává
Zm nu .1 Územního plánu VESELÍ NAD LUŽNICÍ
a) vymezení zastav ného území
Zastav ná území v lokalitách ešených Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí byla vymezena k 30. 5. 2012 a jsou
vyzna ena v grafické ásti.
Oproti ÚP Veselí nad Lužnicí se m ní v t chto bodech:
- v lokalit .2 je zastav né území zmenšeno
- v lokalit .4 je zastav né území zp esn no
- v lokalit .8 je zastav né území rozší eno
- v lokalit .11 je zastav né území rozší eno

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Základní koncepce rozvoje území m sta a ochrany jeho hodnot z stávají zachovány podle schváleného územního plánu.
V ešeném území Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení, technické a dopravní
infrastruktury, ob anského vybavení, výroby a skladování a ve ejných prostranství. Navržené objekty budou respektovat
výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška limitována výškou okolních dom do
vzdálenosti cca 50m s možností zvýšení nového objektu maximáln o jedno patro. Maximální výška zástavby však
nep esáhne 4NP + technické podlaží. V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností
obytných podkroví.

OKRUHY PROBLÉM
Dle
zadání
1

Ozna ení
plochy

Z3
TI 4

Z9
2

SB 22
SB 57
ZV 23

Z 10
3

ZH 26
ZV 58
PV 59

Z5
4

VS 8
ZV 6
DS 7
PV 60

EŠENÝCH ZM NOU .1 ÚP VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Popis jednotlivých lokalit
Návrh plochy technické infrastruktury – posunutí umíst ní istírny odpadních vod oproti
ÚP, v blízkosti Horusického rybníka, k.ú. Horusice.
Návrh dvou ploch smíšených obytných na jihozápadním okraji sídla Veselí nad Lužnicí,
k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejné zelen v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje prostor
mezi navrženými plochami a silnicí I.t ídy, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejné zelen – h bitova, plocha rozši uje stávající plochu h bitova na
západním okraji sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejné zelen navazující na návrhovou plochu ve ejné zelen - h bitova, k.ú.
Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejných prostranství – komunikace, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy výroby a skladování, plocha navazující na stávající plochy výroby
a skladování na jižním okraji katastrálního území Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad
Lužnicí.
Návrhy ploch ve ejné zelen , kterými budou odd leny výrobní plochy, k.ú. Veselí nad
Lužnicí.
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Dle
zadání

Ozna ení
plochy

5

P 10

6

P 11

7

DS 61

Z 12
8

BI 31
ZV 62

9

P4

10

Z 10
BI 25

Z 24
ZV, OS 43

Popis jednotlivých lokalit
Návrh ploch dopravní infrastruktury na jižním okraji katastrálního území Veselí nad
Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejných prostranství (cyklostezky) na jižním okraji katastrálního území
Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy technické infrastruktury – kabelového el. vedení VN v etn trafostanice,
v blízkosti Horusického potoka, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu bydlení ve východní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí
nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu ob anského vybavení v centrální ásti sídla Veselí nad Lužnicí.
Návrh ploch dopravní infrastruktury - napojení silnice III/14713 na doprovodnou silnici
k dálnici D3 v západním okraji správního území obce, k.ú. Horusice.
Návrh (úprava) plochy bydlení, plocha navazuje na zastav né území v severní ásti sídla
Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh (úprava) plochy ve ejné zelen v severní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí
nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu výroby a skladování v severozápadní ásti sídla Veselí nad
Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu ve ejné zelen , odd lující návrhové plochy výroby a skladování
od ploch bydlení, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy bydlení v západní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, v lokalit Pod vodojemem,
k.ú. Veselí nad Lužnicí.
V lokalit je ešena pouze zm na zp sobu odkanalizování a aktualizace (rozší ení)
zastav ného území, k.ú. Veselí nad Lužnicí.

Z 25
11

BI 45
OV, PV 44

Z 26
BI 46

Z 22
12

VS 41

V lokalit je ešena pouze oprava textové ásti záboru ploch ur ených k pln ní funkcí lesa –
tisková chyba v ÚP Veselí nad Lužnicí. Opravou nedochází ke zm
velikosti záboru lesa
oproti ÚP.

c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Plochy ešené Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí navrhují p edevším zm ny podmínek využití, v menší mí e pak nové
návrhy. Nov navržené plochy vhodn navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající
zástavbou.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY – ZM NA .1
Dle
zadání

1

2

Ozna ení
plochy

TI 4

SB 22

Popis jednotlivých lokalit
Plocha technické infrastruktury – up esn ní umíst ní OV, k.ú. Horusice.
Obsluha území – z místní ú elové komunikace.
Limity využití území – ochranné pásmo vodního zdroje III. stupn , ochranné pásmo
komunika ního vedení, Chrán ná krajinná oblast T ebo sko, Chrán ná oblast p irozené
akumulace vod T ebo ská pánev, soustava Natura 2000 – Pta í oblast, biosférická
rezervace, charakteristický krajinný celek – Borkovická pánev, UZZ T ebotovice.
Plocha smíšená obytná - jihozápadní okraj sídla, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace.
Limity využití území – ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo dopravních tras,
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Dle
zadání

Ozna ení
plochy

SB 57

ZV 23

ZH 26

3

ZV 58

VS 8

4
ZV 6

PV 60

BI 31
8

ZV 62

Popis jednotlivých lokalit
ochranné pásmo STL plynovodu, odvod ovací za ízení, Chrán ná oblast p irozené
akumulace vod T ebo ská pánev, hluková isofona 50 dB, UZZ T ebotovice. Nová výstavba
je podmín na vyhodnocením hlukové zát že z hlavní komunikace, parkovišt a provozovny
Tesco. Ochrana z vlastní podnikatelské innosti nep ekro í hranici vlastního pozemku.
Plocha smíšená obytná - jihozápadní okraj sídla, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace.
Limity využití území – ochranné pásmo el. vedení, elektrická stanice, ochranné pásmo
dopravních tras, ochranné pásmo STL plynovodu, odvod ovací za ízení, Chrán ná oblast
irozené akumulace vod T ebo ská pánev, hluková isofona 50 dB, UZZ T ebotovice. Nová
výstavba je podmín na vyhodnocením hlukové zát že z hlavní komunikace, parkovišt a
provozovny Tesco. Ochrana z vlastní podnikatelské innosti nep ekro í hranici vlastního
pozemku.
Plocha ve ejné zelen - v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje prostor mezi
navrženými plochami a silnicí I.t ídy, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – hluková isofona 50 dB, ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo
STL plynovodu, CHOPAV, UZZ T ebotovice, KP 18 dle ZÚR.
Plocha ve ejné zelen – h bitova - západní okraj sídla, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
Limity využití území – ochranné pásmo vodovodu, ochranné pásmo kanalizace, ochranné
pásmo STL plynovodu, ochranné pásmo h bitova, Chrán ná oblast p irozené akumulace
vod T ebo ská pánev, navržený teplovod, UZZ T ebotovice.
Hodnota - architektonicky hodnotná stavba kostela s hodnotným prostorem aleje za
kostelem.
Plocha ve ejné zelen - navazující na návrhovou plochu ve ejné zelen - h bitova, k.ú.
Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – Navržený teplovod, OP h bitova, CHOPAV, UZZ T ebotovice, KP
18 dle ZÚR.
Hodnota - respektovat architektonicky hodnotnou stavba kostela s hodnotným prostorem
aleje za kostelem.
Plocha výroby a skladování - plocha navazující na stávající plochy výroby a skladování na
jižním okraji katastrálního území Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Obsluha území – ze stávající komunikace.
Limity využití území – hranice CHKO T ebo sko, hranice záplavového území Q100,
komunika ní vedení v etn OP, charakteristický krajinný celek – Borkovická pánev, pásmo
ochrany krajinného rázu (pásmo B – území zp ísn né ochrany krajinného rázu), UZZ
ebotovice,
Plocha ve ejné zelen - kterými budou odd leny výrobní plochy, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – hranice CHKO T ebo sko, hranice záplavového území Q100,
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , OP vodovodního adu, ochranné pásmo el.
vedení, komunika ní vedení v etn OP, OP dopravních tras, charakteristický krajinný celek
– Borkovická pánev, pásmo ochrany krajinného rázu (pásmo B – území zp ísn né ochrany
krajinného rázu), OP plynovodu, el. stanice, turistická trasa, vodní tok, UZZ T ebotovice.
Plocha ve ejných prostranství - cyklostezky na jižním okraji katastrálního území Veselí
nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Plocha bydlení – jedná se pouze o úpravu plochy, která navazuje na zastav né území
v severní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - ochranné pásmo el. vedení, el. kabel, vzdálenost 50m od kraje lesa,
navržené trasy vodovodu, splaškové a deš ové kanalizace, vysokotlaký plynovod,
odvod ovací za ízení, UZZ T ebotovice, telekomunika ní vedení, zám ry ZÚR – doprava
(D1/2).
Pro plochu bude vypracována územní studie.
Plocha ve ejné zelen - návrh (úprava) plochy ve ejné zelen v severní ásti sídla Veselí
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Dle
zadání

10

Ozna ení
plochy

BI 25

Popis jednotlivých lokalit
nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – 50m od kraje lesa, OP el. vedení, navržené trasy vodovodu,
vysokotlaký plynovod, odvod ovací za ízení, UZZ T ebotovice, zám ry ZÚR – doprava
(D1/2).
Plocha bydlení - v západní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, v lokalit Pod vodojemem, k.ú.
Veselí nad Lužnicí. Ze západní strany lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
Limity využití území – Chrán ná oblast p irozené akumulace vod T ebo ská pánev,
ochranné pásmo h bitova, UZZ T ebotovice.

VYMEZENÍ PLOCH P ESTAVBY ZM NY .1
Dle
zadání

Ozna ení
plochy

5

P 10

6

P 11

9

P4

Popis jednotlivých lokalit
Návrh p estavby na plochu bydlení ve východní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí
nad Lužnicí.
Nová výstavba je podmín na vyhodnocením hlukové zát že ze sousední komunikace.
Návrh p estavby na plochu ob anského vybavení v centrální ásti sídla Veselí nad Lužnicí.
Plocha výroby a skladování - plocha p estavby v severozápadní ásti sídla Veselí nad
Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – hranice záplavového území Q100, hluková isofona 50 a 60 dB, UZZ
ebotovice.
Plocha ve ejné zelen - odd lující návrhové plochy výroby a skladování od ploch bydlení –
plocha p estavby, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – hranice záplavového území Q100, hluková isofona 50 a 60 dB, UZZ
ebotovice.
Realizace je podmín na nezbytností provedení podrobného vyhodnocení procesu dopravní
obsluhy (zásobování) areálu na okolní životní prost edí v obytné zástavb , a to z hlediska
exhalací, vibrací, prašnosti.
Maximální hranice negativního vlivu nesmí p ekro it sm rem k zástavb hranice pozemk ,
na kterých je plocha umíst na.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V návrhu Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí je sídelní zele vymezena jako sou ást ploch ve ejných prostranství.
V lokalit .4 (areál Fontea) je kompenzováno navržené rozší ení plochy VS 8 pro výrobu a skladování rozší ením
a adekvátním posunem této plochy ve ejné zelen tak, aby z stal respektován princip, že výrobní plochy budou
v exponovaných pohledech sm rem do krajiny od této krajiny ú inn vizuáln odd leny a dokomponovány plochami
ve ejné zelen a vhodnými terénními úpravami. Sou ástí plochy P4 je pás izola ní zelen . Kolem plochy dopravní
infrastruktury (parkovišt ) jsou sm rem do volné krajiny navrženy clonící pásy ve ejné zelen .

d) 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 .1 nem ní. K navrženým lokalitám budou zajišt ny p ístupové
komunikace a jejich p ipojení na stávající komunika ní sí . P i napojení lokalit musí být využito pouze místních
komunikací. P ímé napojení lokality .8 na stávající silnici I/3 nebude umožn no stejn jako nebude umožn no ani
v budoucnu p ímé napojení na plánovanou dálnici D3.
V návrhových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou tyto plochy pro místní komunikace zakresleny
(s výjimkou komunikace, která dopravn obsluhuje lokality .3 a 10 a dále v lokalit .4 je na žádost po izovatele
zakreslena plocha ve ejných prostranství, která bude sloužit p edevším jako cyklostezka – viz. popis níže).
V návrhu zm ny .1 je ešeno napojení silnice III/14713 v ZÚR zám r D37/3 na doprovodnou silnici k dálnici D3
(plocha s ozna ením DS 61).
Pro p ipojení lokalit s ozna ením ZH 26 a BI 25 je navržena plocha místní komunikace (PV 59).

7

V návaznosti na plochu výroby a skladování je navržena plocha dopravní infrastruktury – parkovišt (DS 7).
V souvislosti s návrhem plochy výroby a skladování VS 8 je navrhována plocha dopravní infrastruktury PV 60, která
bude sloužit jako propojovací cyklostezka.
Zm nou .1 je zrušena navržená místní komunikace vedoucí od silnice I/24 okolo plochy výroby a skladování (Fontea).
Turistická a cykloturistická trasa bude vedena po trase stávající místní komunikace a dále se napojí na plochu PV 60.
Na plochách ešených zm nou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku. Pro plochu výroby a skladování VS 8 je vymezena plocha parkovišt DS 7, která je oproti návrhu ÚP Veselí
nad Lužnicí zmenšena.
Pro plochu P4 (plocha p estavby na výrobu a skladování – výroba a výrobní služby), která je ešena zm nou .1, je
stanovena podmínka nezbytnosti provedení podrobného vyhodnocení procesu dopravní obsluhy (zásobování) areálu na
okolní životní prost edí v obytné zástavb , a to z hlediska exhalací, vibrací, prašnosti.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Nem ní se.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí respektuje koncepci ist ní odpadních vod dle platného ÚP Veselí nad Lužnicí.
V k.ú. Horusice je zm nou .1 navržena nová plocha pro umíst ní istírny odpadních vod. Jedná se o posunutí plochy
vodního návrhu z ÚP Veselí nad Lužnicí. OV bude sloužit k centrálnímu išt ní odpadních vod pro sídlo Horusice.
Zm nou .1 Veselí nad Lužnicí je ešena zm na zp sobu odkanalizování (lokality .11). ešená lokalita bude
odkanalizována oddílnou kanaliza ní sítí. D vodem zm ny odkanalizování oproti ÚP je nezat žovat stávající jednotnou
kanalizaci deš ovými vodami. Deš ové vody z jednotlivých parcel budou alespo áste
likvidovány v míst jejich
vzniku.
Splašková kanalizace v ešené lokalit bude napojena
na kanaliza ní sí m sta na severní stran na Tyršovu tvr ,
na kanaliza ní sí m sta ze západní strany s p erpáváním severním sm rem podél železni ní trat a následn
gravita ní splaškovou kanalizací
Deš ová kanalizace v ešené lokalit bude napojena
na kanaliza ní sí m sta na severní stran na Tyršovu tvr – zde se jedná v sou asnosti o jednotnou kanalizaci,
která však v budoucnu bude sloužit jako splašková kanalizace a bude dopln na o novou deš ovou kanalizaci,
do Nežárky z jihozápadního sm ru jižn podél železni ní trat sm r T ebo a následn podchodem této trat v
míst dnešního viaduktu,
do Nežárky ze západního sm ru podél komunikace sm r Veselí nad Lužnicí a dále podél železni ní trat sm r
eské Bud jovice.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Koncepce zásobování el. energií z stane zachována dle ÚP Veselí nad Lužnicí. Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí
dojde k t mto úpravám:
Lokalita .4 – pro lokalitu VS 8 je navrhována nová trafostanice v etn kabelového el. vedení. Zm nou .1 ÚP Veselí
nad Lužnicí se ruší venkovní el. vedení, tak jak bylo navrženo v ÚP a místo n j se navrhuje nové kabelové el. vedení VN
22 kV v jiné trase.
Lokalita .8 – v lokalit jsou umíst ny dv trafostanice p evzaté z ÚP Veselí nad Lužnicí, úprava spo ívá v nepatrném
posunutí t chto za ízení.
Lokalita . 11 – zakreslené vedení v lokalit je beze zm ny p evzato z ÚP Veselí nad Lužnicí.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Nem ní se.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Koncepce zásobování teplem z stává nezm

na oproti ÚP Veselí nad Lužnicí.
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V lokalit .3 je áste
plochy ve ejné zelen .

upravena trasa navrženého teplovodu tak, aby neprocházela plochou h bitova, ale využila

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
V centrální ásti m sta je zm nou ešena plocha p estavby P 11, jedná se však pouze o zm nu zp sobu využití stávající
plochy.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V návrhu Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí jsou vymezeny nové plochy ve ejných prostranství: PV 59, PV 60.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nem ní se.

CIVILNÍ OCHRANA
Nem ní se.

VOJENSKÉ ZÁJMY
Území ešené zm nou .1 se nachází v OP radioloka ního prost edku RTH T ebotovice, v OP leteckého koridoru LK
TRA 78 Veselí a do ásti ešeného území zasahuje OP nadzemního elektronického telekomunika ního za ízení. Plochy
ešené zm nou .1 se zájmy zde hájenými nekolidují. V ešeném území zm ny .1 se nenacházejí objekty ani za ízení ve
vlastnictví R – Ministerstva obrany.

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 .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již vydaného ÚP Veselí nad Lužnicí.
V souvislosti s návrhem Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí se nenavrhují žádné nové prvky územního systému
ekologické stability krajiny.
Lokalitou .7 prochází RBK 372 (dle ZÚR). Sou asn s tímto biokoridorem však územím prochází i koridory dopravní
infrastruktury ímž dochází ke st etu. Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí tento st et eší zp esn ním (zúžením)
dopravních koridor a posunutím regionálního biokoridoru severním sm rem, tak aby vedl v soub hu se zmín nými
dopravními koridory. Posunutí RBK tak iní oproti vymezení v ZÚR cca 40m.
Dle ÚP Veselí nad Lužnicí do lokality DS 61 zasahuje nefunk ní lokální biocentrum LBC 9. Toto biocentrum bylo
zm nou . 1 vypušt no z d vodu blízkosti nadregionálního biocentra Rašeliništ Ruda – Horusický rybník.

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
stává nezm

no oproti ÚP Veselí nad Lužnicí. V lokalit

.7 došlo k posunutí regionálního biokoridoru RBK372.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Zm nou . 1 je vymezena nová trasa propojovací cyklostezky (PV 60).

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI

Záplavové území
Území ešené zm nou .1 je omezováno hranicí záplavového území Q100, hranicí aktivní zóny a povodn 2002. Nov
navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území vodních
tok Lužnice a Nežárka. Veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a
sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí.

Protipovod ová opat ení
Nem ní se.

Protierozní opat ení
Nem ní se.
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VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Nem ní se.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Nem ní se.

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, pop . stanovení podmín
p ípustného využití t chto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn
základních podmínek ochrany krajinného rázu

V lokalitách .1 a 4 je nezbytné klást zvýšené nároky zohled ující krajinný ráz p íslušného místa a za len ní staveb do
krajiny. Jedná se zejména o p im enou velikost staveb, jejich proporce a posouzení za len ní do krajiny z krajiná ského
hlediska. Charakter t chto budov bude samostatn posuzován v dalších ízeních CHKO T ebo sko.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Systém ozna ení jednotlivých ploch zm ny .1 je p evzatý z ÚP Veselí nad Lužnicí, plochy které jsou p evzaty z ÚP a
upravují velikost, len ní nebo zp sob využití území mají stejné kódy jako v ÚP. Nov vymezované plochy zm nou mají
kódy s pokra ujícím íselným ozna ením a navíc jsou ešené lokality opat eny íslem shodujícím se zadáním Zm ny .1
ÚP Veselí nad Lužnicí, a to z d vodu p ehlednosti.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití se nem ní, s výjimkou podmínek pro plochy výroby a
skladování – výroba a výrobní služby, kde jsou zm nou .1 dopln ny p ípustné funkce pro plochu p estavby P4. U
plochy P4 jsou podmínky zp ísn ny na maximální celkovou zastav nost 50%, hladina zástavby je nastavena na
maximáln 11m. Maximální zatížení hlukem bude limitováno spln ním normových ukazatel pro obytnou zástavbu na
hranici pozemku ur eného pro výrobu a skladování – výrobu a výrobní služby a s výjimkou podmínek pro plochu
ve ejné zelen , která je sou ástí plochy P4. Podmínky pro tuto plochu ve ejné zelen jsou zm nou .1 zp ísn ny
následovn : p ípustná je výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, stavby související s dopravní a technickou
infrastrukturou.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Zm nou .1 jsou oproti ÚP Veselí nad Lužnicí navíc stanoveny tyto podmínky pro využití plochy P4:
ed každým povolením stavby je nezbytný souhlas správce vodních tok z hlediska záplavového území.
Limitem pro výstavbu je únosné zatížení z hlediska dopravy p i zásobování a vjezdu do areálu z hlediska exhalací,
vibrací a prašnosti – v navazujících ízeních bude provedeno podrobné vyhodnocení procesu zásobování na okolní
prost edí.
V navazujících ízeních bude stanovena maximální p ípustná hladina hluku.

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 EJN PROSP ŠNÉ STAVBY VYMEZENÉ ZM NOU .1
KÓD
DLE

KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

VPS

ZADÁNÍ

1

TIK - 1

2

TIV – 7
TIK - 8

Návrh plochy technické infrastruktury pro istírnu odpadních vod
- jedná se o posun p vodní VPS
Drobná úprava trasy p vodní VPS – navrženého vodovodu
Drobná úprava trasy p vodní VPS – navržené kanalizace

Horusice
Veselí nad Lužnicí
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3

TIT - 1

4

TIE - 2

7

DI - 23
TIE - 10
TIE - 20
TIK - 10
TIK - 15
TIK – 20
TIK – 21
DI- 14
TIE – 12
TIE – 13
TIP – 6
TIE - 11

8

11

12

Drobná úprava trasy p vodní VPS – navrženého teplovodu
Zm na p vodní VPS z navrženého venkovního vedení na kabelové
el. vedení v nové trase
Nov vymezená VPS – návrh plochy pro dopravu
Drobná úprava polohy p vodní VPS – navržené trafostanice
Drobná úprava polohy p vodní VPS – navržené trafostanice
VPS p evzatá z ÚP Veselí nad Lužnicí beze zm n – viz. od vodn ní
Úprava trasy p vodní VPS – navržené kanalizace
Nov vymezená VPS – návrh plochy pro kanalizaci splaškovou
Nov vymezená VPS – návrh plochy pro kanalizaci deš ovou

Veselí nad Lužnicí
Veselí nad Lužnicí
Horusice
Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí
VPS p evzaté z ÚP Veselí nad Lužnicí beze zm n – viz. od vodn ní

VPS p evzatá z ÚP Veselí nad Lužnicí beze zm n – viz. od vodn ní

Veselí nad Lužnicí

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY, KTERÉ SE ZM NOU .1 RUŠÍ
KÓD VPS

EL

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

DLE ÚP

Místní komunikace navržená v ÚP Veselí nad Lužnicí.
Vodovod navržený v ÚP je již realizován.
Zm nou . 1 se ruší pouze ást této VPS, zasahující do lokality .8.
Zm nou . 1 se ruší pouze ást této VPS, zasahující do lokality .8.
Zm nou . 1 se ruší pouze ást této VPS, zasahující do lokality .8.

DI 19
TIV 4
DI 7
TIP 4
TIK 10

Veselí nad Lužnicí
Horusice
Veselí nad Lužnicí
Veselí nad Lužnicí
Veselí nad Lužnicí

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ VYMEZENÁ ZM NOU .1
KÓD
DLE

KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

VPS

ZADÁNÍ

7

RBK 10

Založení regionálního prvku ÚSES - v jihozápadní ásti území,
RBK je p evzatý ze ZÚR (RBK372), jeho trasa je upravena –
posunuta severním sm rem tak, aby nekolidovala z dalšími zám ry
ZÚR

Horusice

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, KTERÉ SE ZM NOU .1 RUŠÍ
KÓD VPS

LBC 9

EL

Založení lokálního prvku ÚSES - v jihozápadní ásti území,
biocentrum je oproti ÚP Veselí nad Lužnicí vypušt no

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

Horusice

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nem ní se.

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
Nem ní se.
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i)

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

Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nedochází k pot eb stanovení kompenza ní opat ení podle §50 odst. 6 stavebního
zákona.

j)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách
v území podmín no zpracováním územní studie, stanovení
podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této
studii do evidence územn plánovací innosti

Návrh Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nov nevymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití
územní studií.
V lokalit .8 a na ásti lokality .11 byla podmínka na zpracování územní studie uložena již Územním plánem Veselí
nad Lužnicí. Zm na .1 op tovn vymezuje tyto plochy jako plochy, kde zm ny v jejich využití prov í územní studie. U
lokality .2 je (oproti Územnímu plánu Veselí nad Lužnicí) tato podmínka zrušena.

k) stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Nem ní se.

l)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti

1. Dokumentace Zm ny .1 Územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 9 list A4 textové ásti.
2. Grafická ást Zm ny .1 Územního plánu je nedílnou sou ástí tohoto návrhu Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí jako
íloha . 1 a obsahuje celkem 3 výkresy:
Výkres základního len ní území 1 : 5 000
Hlavní výkres 1 : 5 000
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5 000
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TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU
VÝROKOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÍ NAD LUŽNICÍ S VYZNA ENÍM ZM N

a) vymezení zastav ného území,
Ve Veselí nad Lužnicí je zastav né území vymezeno k 1. 7. 2007. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese základního
len ní, v Hlavním výkrese a v Koordina ním výkrese.

Zastav ná území v lokalitách ešených Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí byla vymezena k 30. 05. 2012 a jsou
vyzna ena v grafické ásti.
Oproti ÚP Veselí nad Lužnicí se m ní v t chto bodech:
-v lokalit .2 je zastav né území zmenšeno
-v lokalit .4 je zastav né území zp esn no
-v lokalit .8 je zastav né území rozší eno
- v lokalit .11 je zastav né území rozší eno

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot,
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
V území se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných a bytových domech, dále rozvoj výroby a podnikání a sportu a
rekreace. Je t eba klást d raz na obnovu sou asného bytového fondu.
Návrh územního plánu uvažuje i s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské vybavení, které nenaruší
obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a dostavb . Dostavba bude
umožn na p edevším na plochách, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a
infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb je situováno vždy na vlastním pozemku.
Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro kvalitní bydlení a pro nové
pracovní p íležitosti návrhem ploch pro výrobu a podnikání.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, rybník m poskytujícím možnost
rybolovu, turistickým a cykloturistickým trasám a památkám, je m sto významným st ediskem pro celoro ní rodinnou rekreaci. Je
podporován cestovní ruch a rekrea ní funkce ve stávajících objektech, budou vytvo eny podmínky pro agroturistiku, chalupa ení,
drobné služby.

Základní koncepce rozvoje území m sta a ochrany jeho hodnot z stávají zachovány podle schváleného územního plánu.
V ešeném území Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení, technické a dopravní
infrastruktury, ob anského vybavení, výroby a skladování a ve ejných prostranství. Navržené objekty budou respektovat
výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška limitována výškou okolních dom do
vzdálenosti cca 50m s možností zvýšení nového objektu maximáln o jedno patro. Maximální výška zástavby však
nep esáhne 4NP + technické podlaží. V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností
obytných podkroví.

OKRUHY PROBLÉM
Dle
zadání
1

Ozna ení
plochy

Z3
TI 4

Z9
2

SB 22
SB 57
ZV 23

EŠENÝCH ZM NOU .1 ÚP VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Popis jednotlivých lokalit
Návrh plochy technické infrastruktury – posunutí umíst ní istírny odpadních vod oproti
ÚP, v blízkosti Horusického rybníka, k.ú. Horusice.
Návrh dvou ploch smíšených obytných na jihozápadním okraji sídla Veselí nad Lužnicí,
k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejné zelen v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje prostor
mezi navrženými plochami a silnicí I.t ídy, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
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Dle
zadání

Ozna ení
plochy

Z 10
3

ZH 26
ZV 58
PV 59

Z5

4

VS 8
ZV 6
DS 7
PV 60

5

P 10

6

P 11

7

DS 61

Z 12
8

BI 31
ZV 62

9

P4

10

Z 10
BI 25

Z 24
ZV, OS 43

Popis jednotlivých lokalit
Návrh plochy ve ejné zelen – h bitova, plocha rozši uje stávající plochu h bitova na
západním okraji sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejné zelen navazující na návrhovou plochu ve ejné zelen - h bitova, k.ú.
Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejných prostranství – komunikace, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy výroby a skladování, plocha navazující na stávající plochy výroby
a skladování na jižním okraji katastrálního území Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad
Lužnicí.
Návrhy ploch ve ejné zelen , kterými budou odd leny výrobní plochy, k.ú. Veselí nad
Lužnicí.
Návrh ploch dopravní infrastruktury na jižním okraji katastrálního území Veselí nad
Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejných prostranství (cyklostezky) na jižním okraji katastrálního území
Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy technické infrastruktury – kabelového el. vedení VN v etn trafostanice,
v blízkosti Horusického potoka, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu bydlení ve východní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí
nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu ob anského vybavení v centrální ásti sídla Veselí nad Lužnicí.
Návrh ploch dopravní infrastruktury - napojení silnice III/14713 na doprovodnou silnici
k dálnici D3 v západním okraji správního území obce, k.ú. Horusice.
Návrh (úprava) plochy bydlení, plocha navazuje na zastav né území v severní ásti sídla
Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh (úprava) plochy ve ejné zelen v severní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí
nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu výroby a skladování v severozápadní ásti sídla Veselí nad
Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh p estavby na plochu ve ejné zelen , odd lující návrhové plochy výroby a skladování
od ploch bydlení, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy bydlení v západní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, v lokalit Pod vodojemem,
k.ú. Veselí nad Lužnicí.
V lokalit je ešena pouze zm na zp sobu odkanalizování a aktualizace (rozší ení)
zastav ného území, k.ú. Veselí nad Lužnicí.

Z 25
11

BI 45
OV, PV 44

Z 26
BI 46

Z 22
12

VS 41

V lokalit je ešena pouze oprava textové ásti záboru ploch ur ených k pln ní funkcí lesa –
tisková chyba v ÚP Veselí nad Lužnicí. Opravou nedochází ke zm
velikosti záboru lesa
oproti ÚP.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
Urbanistické hodnoty
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Sou asný stav urbanizovaného území
sto Veselí nad Lužnicí leží v blízkosti silnice I/3 ( eské Bud jovice – Tábor). Provoz na p vodní trase této komunikace, která
osov prochází m stem, zna
negativn ovliv uje bydlení a život obyvatel. Stejn negativní dopad na m sto má i provoz železnice
sm ující na Prahu. Kolem silnice je ve st edu m sta soust ed na základní i vyšší ob anská vybavenost (obchody, restaurace, ú ady,
autobusové nádraží apod.), dále parkovací plochy a ve ejná zele u nám stí a na soutoku ek Nežárky a Lužnice. P evážnou ást
sta tvo í objekty s plochami nízkopodlažního bydlení a vysokopodlažní bytové domy, dále pak pozemky a objekty technické
vybavenosti s nimi související. Velké území m sta v západní ásti zabírají objekty a plochy zem lství, do severní a východní ásti
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jsou situovány zna
velké plochy pr myslu a podnikání. Ve východní ásti podél železni ní trati je umíst na další plocha
pr myslu a v blízkosti železni ní stanice pak objekty a plochy podnikání. V jižní ásti ešeného území se nachází plochy individuální
a hromadné rekreace. Na okrajových ástech po obvodu m sta i mimo n j jsou plochy využívané jako soukromé zahrady. Plochy
sportu se nachází ve st ední ásti m sta. Ve východní ásti je pak umíst na plocha zahradnictví.

edpoklad rozvoje urbanizovaného území
Sídlo Veselí nad Lužnicí leží v území s velice dobrým dopravním spojením s okolními m sty (Jind ich v Hradec, eské Velenice,
Tábor). Výstavbou p eložky silnice I/3 západním sm rem od m sta vznikla pom rn rozsáhlá proluka, kde se p ímo nabízí využít tyto
plochy, jak pro ob anské vybavení, výrobu, tak i pro bydlení. Návrh proto této možnosti využívá a p evážnou ást návrhových ploch
sm uje práv do této oblasti. Další v tší návrhové plochy uvažují ve východní ásti m sta, a to plocha výroby u železni ního nádraží
a plochy pro bydlení, ob anské vybavení a sport v Tyršov tvrti. N kolik menších ploch pro bydlení, výrobu a sport je pak ješt
umíst no v blízkosti st edu m sta. V rekrea ní zón št rkopískových jezer územní plán uvažuje s novými plochami pro hromadnou i
individuální rekreaci, navazující na stávající zastav né plochy. V jihozápadní ásti katastrálního území Veselí nad Lužnicí je
navržena plocha sportu p írodního charakteru a plochy výroby. Na východ správního území, u silnice II/147 je uvažováno s plochou
výroby a výrobních služeb.

HORUSICE
Sou asný stav urbanizovaného území
Sídlo Horusice leží jihozápadním sm rem od m sta Veselí nad Lužnicí p i Horusickém rybníku. Hlavní ást sídla je tvo ena objekty
vodní vesnické zástavby. Centrální ást tvo í náves obestav ná p evážn jednopodlažními objekty, za kterými jsou situovány
zahrádky.
Dominantním objektem sídla je památkov chrán ná kaple, nacházející se p ímo ve st edu sídla. Ve st edu je umíst n další objekt
ob anského vybavení.
V západní ásti se nachází areál zem

lské výroby.

edpoklad rozvoje urbanizovaného území
Sídlo Horusice leží v p írodn velmi hodnotném území. Budoucí výstavbou dálnice D3 vznikne mezi její navrženou doprovodnou
komunikací severn od sídla a sou asn zastav ným územím proluka, a proto je v tšina návrhových ploch situována práv tam. Jedná
se o plochy pro výrobu a o plochy pro bydlení v rodinných domech. Další navržená plocha pro bydlení v rodinných domech je
umíst na na východ sídla.

Architektonické hodnoty
Mezi architektonické hodnoty v území pat í p edevším náves v Horusicích a velmi hodnotné jsou i prostory obou hlavních nám stí ve
Veselí nad Lužnicí. Jakákoliv dostavba a zm na staveb na návsi a nám stích a v jejich blízkosti by m la být ešena s ohledem na
hodnoty tohoto území. P i navrhování ploch pro novou zástavbu je nutné dodržet možnost pr hledu krajinou na stavbu kostela v sídle.

Hodnoty kulturní
Kulturní hodnoty jsou ÚP zachovány a rozvíjeny v souladu s ochranou p írodních a civiliza ních hodnot. ÚP klade d raz na
stabilizaci sídelní funkce a její rozvoj s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro tuto oblast.
V sídle Veselí nad Lužnicí samotném je rozvoj orientován p edevším na intenzivní využití území vzniklého mezi vybudovanou
dopravní p eložkou a sou asn zastav ným územím. Rozvojovými plochami jsou tudíž p edevším proluky a nedostate
využitá
místa vn i uvnit zastav ného území. Rezervní plochy pro možnou dostavbu tvo í plochy jejichž zástavbou dojde k ucelení,
zarovnání intravilánu, využití stávajících komunikací a infrastruktury. Pro stabilizaci a rozvoj tohoto území je d ležité p edevším
umožnit nár st ploch pro bydlení v rodinných domech.
V sídle Horusice se vyskytují p vodní vesnické statky s hospodá skými ástmi, které se vyzna ují v p evážné mí e dv ma
rovnob žnými trakty s orientovanými štíty do ulice, které jsou propojeny zdí s vraty. Uprost ed této dispozice bývala sí s kuchyní,
vp edu se sv tnicí a sv tni kou, vzadu s komorou. Statky mají hluboké p edzahrádky se stromovím, rozlehlý dv r, který bývá vzadu
uzav en stodolou. Za ní následují zahrady. Budovy jsou zd né, vápnem omítnuté, st echy sedlové. Výpl ové prvky byly d ev né,
truhlá sky opracované. Uspo ádání budov kolem dvora m lo v drsné p írod opodstatn ní: vznikl ohrazený prostor chrán ný p ed
pov trnostními vlivy. Dnes m žeme také ocenit soukromí a útulnost dvor .
Statky jsou p evážn dob e udržované, d íve necitliv modernizované, v sou asné dob však pe liv rekonstruované.
V ešeném území se nachází tyto památkov chrán né objekty :
Veselí nad Lužnicí:
nám stí Míru .p. 111 – muzeum
nám stí Míru .p. 110 – radnice
kostel povýšení sv. K íže (kostel, h bitov, kaple Kalvárie, náhrobek K. Bejlovce, pomník padlým
Rudoarm jc m, kaple P. Marie Bolestné, Fontanova hrobka, ohradní ze s branou)
.p. 3 – d kanství ( fara, brána, stodola, chlévy, kolna, schody, ohradní ze s kapli kou)
kaple sv. Floriana
kaple sv. Marka
brána mezi .p. 111 a 114 (zbouraná)
pomník padlým u .p. 210
Hus v pomník
památník K. Weisse
.p. 22 – m stský d m (d m hospodá ská budova, stáj)
.p. 2 – sokolovna
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Horusice:

tvrzišt „Talí “ – na strážkách u Blatského potoka
mohylové poh ebišt – les Klobasná
.p. 7 – zem lská usedlost (obytné stavení, špýchar, vjezdová brána, stáje, stodola)
.p. 11 – zem lská usedlost (obytné stavení, špýchar, vjezdová brána a branka, chlévy a k lna,
stodola)
.p. 12 – chalupa (chalupa obytná, brána, chlév)
.p. 13 – zem lská usedlost (obytné stavení, špýchar, vjezdová brána, chlévy, stodola, hospodá ská
budova)
.p. 14 – chalupa (obytné stavení, brána, špýchar)
.p. 16 – zem lská usedlost (obytné stavení, špýchar, vjezdová brána, chlévy, stáj )
.p. 17 – zem lská usedlost (obytné stavení, špýchar, vjezdová brána, chlévy)

Tyto památkov chrán né objekty v daném správním území m sta Veselí nad Lužnicí lze považovat za významnou kulturní hodnotu
území.
Dále se ve správním území nachází národní kulturní památka Rožmberská rybni ní soustava, ást Zlatá stoka. Je tedy nezbytné
v území tuto národní kulturní památku respektovat, a to v etn jejího prost edí.

Hodnoty civiliza ní
Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Významnou civiliza ní hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého ešeného území, která je zde zastoupena železni ní tratí,
sítí silnic I., II. a III. t ídy a sítí místních komunikací. P edpokladem dalšího rozvoje je umožn ní dopravní dostupností navrhovaných
ploch zástavby, výstavba dálnice D3 a modernizace železni ní trati v zastav né ásti sídla Veselí nad Lužnicí. Nové ešení nemá
negativní dopad na p írodní hodnoty v území.
Pro dobrou funk nost zastav ného území se ve správním území nalézají plochy technického vybavení tj. trasy el. vedení VN, VTL a
STL plynovod, vodní zdroje, vodojem, vodovody, kanalizace, dálkový optický telekomunika ní kabel. Rozvoj technické
infrastruktury souvisí s p ipojením nov navrhovaných ploch zástavby. Návrh technické infrastruktury byl ešen tak, aby byl
minimalizován negativní dopad na p írodní hodnoty.

Hodnoty p írodní
ešené území je z hlediska ochrany p írody velmi hodnotné. Jedná se p edevším o území v CHKO T ebo sko, kde se nachází státní
írodní rezervace Horusická Blata a Ruda, pta í lokalita Natura 2000. Horusický rybník a státní p írodní rezervace Ruda na
jihovýchod Horusického rybníka jsou za azeny mezi mok ady mezinárodního významu.
Návrh ÚP tyto hodnoty respektuje.
Všechny hodnoty v území jsou v návrhu respektovány. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost správních
ad a pro po izování navazující ÚPD.

c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní
celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající m stskému prost edí ve
Veselí nad Lužnicí a venkovskému prost edí v Horusicích a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je
nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci
výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní
bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasn deklaruje, že p i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci
stávajících objekt .
Ve vlastním sídle Veselí nad Lužnicí je navržena nejvíce zástavba pro bydlení v rodinných domech, dále pak pro bydlení v bytových
domech, ob anské vybavení, výrobu a skladování, technické vybavení a ve ejnou zele .
V sídle Horusice se jedná o plochy pro bydlení a výrobu a výrobní služby.
Ostatní navržené plochy jsou plochy pro hromadnou a individuální rekreaci u silnice III. t ídy sm ující na Val, ve východní ásti
území jsou navrženy plochy pro výrobu a skladování, ve ejnou zele a dopravní infrastrukturu mezi Horusicemi a Veselím nad
Lužnicí u areálu firmy Fontea.
Jednotlivé lokality navržených ploch jsou umíst né v sídlech a ve správním území takto:
- v proluce mezi západní okrajovou ástí sídla Veselí nad Lužnicí a dopravní p eložkou jsou uvažovány plochy pro bydlení
v rodinných domech, ob anské a technické vybavení, ve ejnou zele a výrobu a skladování
- v proluce mezi severní okrajovou ástí sídla Veselí nad Lužnicí a dopravní p eložkou jsou uvažovány plochy pro bydlení
v rodinných domech a ob anské vybavení
- v proluce mezi silnicí I. t ídy a železni ní tratí jsou to plochy pro bydlení v bytových domech, technického a ob anského vybavení
- u rekrea ní zóny v pískárnách jsou uvažovány na prolukách nové plochy pro individuální a hromadnou rekreaci
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- u Tyršovy tvrti je uvažováno s pom rn rozsáhlou plochou pro bydlení v rodinných domech a s plochami ob anského vybavení,
sportu a ve ejné zelen
- s další plochou sportu je uvažováno východn od st ední ásti m sta
- u výrobního areálu Propeska je uvažováno s jeho rozší ením jižním sm rem
- menší plocha ob anského vybavení je uvažována v proluce mezi plochou výroby a stávající zástavbou v severní ásti m sta u
dopravní p eložky
- v proluce mezi železni ním nádražím a silnicí I. t ídy je uvažována malá plocha technického a ob anského vybavení
- východn od železni ního nádraží je navržena plocha pro výrobu a skladování
- v Horusicích, v prostoru vzniklém navržením doprovodné komunikace, je uvažováno s plochami pro bydlení v rodinných domech a
výrobu a výrobní služby
V plochách bydlení je navržena ve ejná zele , v tšinou v ochranných pásmech silnic, el. vedení a VTL plynovodu.
V Horusicích a ve Veselí nad Lužnicí je u plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je
OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
Je nutno respektovat maximální hranici negativního vlivu zem lských areál , kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné
pásmo p ekro it, u takových staveb, které plynou z konkrétního funk ního využití, a u kterých je p edpoklad, že se ochranné pásmo
bude vyhlašovat. Dále je nutné respektovat maximální hranici negativního vlivu výroby a skladování, která by nem la p ekro it
hranice pozemku na kterém se nachází.

Plochy ešené Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí navrhují p edevším zm ny podmínek využití, v menší mí e pak nové
návrhy. Nov navržené plochy vhodn navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající
zástavbou.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Navržené objekty budou respektovat výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška limitována výškou
okolních dom do vzdálenosti cca 50 m s možností zvýšení nového objektu maximáln o jedno patro. Maximální výška zástavby však
nep esáhne 4 NP + technické podlaží.
V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností obytných podkroví. V místech, kde budou
zpracovány regula ní plány je možné uvažovat i s výstavbou vyšší v souladu se schváleným RP.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény, terasy…) je 30%.
V místech, kde je zpracován RP je možno procento zastav ní zv tšit v souladu se schváleným RP.
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této plochy je možné
zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny ÚS a RP.

STANOVENÍ ZÁSAD ETAPIZACE
Pro postup nové výstavby platí obecn pravidlo, že zástavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného území do volné
krajiny.
Mimo zástavby v prolukách bude zástavba uskute ována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými sít mi.
Další etapu výstavby (nové ZTV pro rodinné domy) je možné zahájit až po vy erpání minimáln 50% p edchozích stavebních parcel.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
PO

.

OZNA ENÍ PLOCHY

Z1

Z1
VS,ZV 1

Z1
BI,ZV 2
Z2
BI 3
Z3
TI 4

VÝM RA
V HA
6,56

Plochy výroby a skladování a plochy ve ejné zelen – v severozápadní ásti Horusic, mezi
navrženou silnicí a stávající zástavbou. Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanici.
Obsluha území – sjezdem z navržené silnice III/14717.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení v . trafostanice a ochranné pásmo
silnice III/14717.
Ochrana hodnot území – respektovat stávající bytovou zástavbu.
Plochy bydlení v RD a plochy ve ejné zelen – v severní ásti Horusic, mezi navrženou silnicí a
stávající zástavbou. Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro erpací stanici.
Obsluha území – sjezdem z navržené silnice III/14717.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice III/14717.
Plochy bydlení v RD – ve východní ásti Horusic, u stávající silnice III/14717.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/147/17 a místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice III/14717.
Technická infrastruktura – OV – je navržena jihovýchodním sm rem od sídla Horusice, lokalita
je navržena z d vodu išt ní odpadních vod ze sídla, je situována v blízkosti mimo sou asn
zastav né území, aby nenarušovala okolní stávající zástavbu.

5,25

1,31

2,54

0,05
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Obsluha území – z místní elové komunikace.
Limity využití území – je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je
OV ovliv ováno, ochranné pásmo vodního zdroje III. stupn , ochranné pásmo

komunika ního vedení, Chrán ná krajinná oblast T ebo sko, Chrán ná oblast p irozené
akumulace vod T ebo ská pánev, soustava Natura 2000 – Pta í oblast, biosférická
rezervace, charakteristický krajinný celek – Borkovická pánev, UZZ T ebotovice.
Zm nou .1 je ešeno up esn ní umíst ní. Ozna ení dle zadání zm ny – 1.
Z4
PV 5

Ve ejná prostranství – parkovišt – v jižním cípu správního území.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice I/24.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo silnice I. t ídy a respektovat zvýšenou
hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.

28,86
6,87

Z5

Z5
ZV 6

Plochy ve ejné zelen – východním sm rem od sídla Horusice.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanici.
Obsluha území – z navržené plochy pro dopravní infrastrukturu.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo vodního
zdroje a respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch, CHKO

ebo sko, hranice záplavového území Q100, OP vodovodního adu, OP el. vedení,
komunika ní vedení v etn OP, charakteristický krajinný celek – Borkovická pánev, pásmo
ochrany krajinného rázu (pásmo B – území zp ísn né ochrany krajinného rázu), OP
plynovodu, el.stanice, turistická trasa, vodní tok, UZZ T ebotovice.

Z5
VS 8

Plochy dopravní infrastruktury – východním sm rem od sídla Horusice.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo vodního
zdroje a respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot v území – je nutné založení izola ní zelen na ploše ZV 6 p ed realizací, nebo
minimáln sou asn s realizací dopravní infrastruktury.
Plochy výroby a skladování – východním sm rem od sídla Horusice.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro erpací stanici.
Obsluha území – z navržené plochy pro dopravní infrastrukturu.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo vodního
zdroje a respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch, CHKO

Z5
PV 60

ebo sko, hranice záplavového území Q100, komunika ní vedení v etn OP,
charakteristický krajinný celek – Borkovická pánev, pásmo ochrany krajinného rázu (pásmo
B – území zp ísn né ochrany krajinného rázu) UZZ T ebotovice.
Ve ejná prostranství - cyklostezka na jižním okraji katastrálního území Veselí nad
Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.

Z5
DS 7

1,94

Plochy rekreace – zahrádkové osady a ve ejné prostranství – místní komunikace – v jižní ásti
Veselí nad Lužnicí. Lokalita vypl uje volný prostor mezi navrženou místní komunikací a stávajícími
plochami zahrad.
Z6
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
RZ,PV 9
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo železnice a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Z 7 - pro tuto rozsáhlou plochu v proluce mezi stávající komunikací a železnicí je nutné zpracovat územní
studii.
Ve ejné prostranství – parkovišt – v jižní ásti Veselí nad Lužnicí v blízkosti železni ní zastávky.
Navazuje na zastav né území.
Z7
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
PV 10
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo železnice a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Technická infrastruktura – v jižní ásti Veselí nad Lužnicí v blízkosti železni ního koridoru.
Z7
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
TI 11
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo železnice a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Plocha bydlení – v bytových domech – v jižní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na území
již zastav né bytovými domy. Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanici.
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Z7
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II/603(st et tohoto OP s plochou bydlení
BH 12
v RD je nutné ešit v navazujících ízeních), respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz
podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.

2,00
3,95

1,69
0,61

3,26
2,14

0,17

1,41

17,96

0,78

2,23

6,60
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Plocha ob anského vybavení – v jihozápadní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný
prostor mezi stávající silnicí a železni ním koridorem. Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro
trafostanici.
Z7
Obsluha území – sjezdem ze silnice I. t ídy na navržené místní komunikace.
OV 13
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II/603 a OP el. vedení, respektovat
zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.
Z 8 - pro tuto rozsáhlou plochu v proluce mezi stávající komunikací a obchvatem m sta je nutné po ídit
regula ní plán.
Plocha ob anského vybavení – v jihozápadní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný
prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3. Sou ástí této plochy je i návrh ploch pro
trafostanice.
Z8
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
OV 14
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo silnice I. a II. t ídy, ochranné
pásmo lesa a OP el. vedení (st et t chto OP s plochou bydlení v RD je nutné ešit v navazujících
ízeních), respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.
Plocha ve ejné zelen a ve ejných prostranství – místní komunikace – v západní ásti Veselí nad
Lužnicí, lokalita vypl uje volný prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3.
Z8
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
ZV,PV 15 Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo silnice I a II. t ídy, ochranné
pásmo lesa a OP el. vedení (st et t chto OP s plochou bydlení v RD je nutné ešit v navazujících
ízeních), respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Plocha ob anského vybavení – v jihozápadní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný
prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3. Obsluha území – z navržených místních
komunikací.
Z8
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II/603 a zvýšenou hygienickou zát ž
OV 16
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.
Plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby – v západní ásti Veselí nad Lužnicí,
lokalita vypl uje volný prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanice a možnost výstavby istírny odpadních vod.
Obsluha území – z navržených místních komunikací a ze stávající silnice III. t ídy.
Z8
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo
VS 17
el. vedení, respektovat stávající zem lskou výrobu a navrženou bytovou zástavbu p edevším
z hlediska hluku – viz podmínky pro využití ploch, respektovat maximální hranice negativního vlivu
OV pro území, které je OV ovliv ováno.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby – v západní ásti Veselí nad Lužnicí,
lokalita navazuje na stávající plochu technické infrastruktury.
Z8
Obsluha území – z navržené místní komunikace.
TI 18
Limity využití území – respektovat, ochranné pásmo silnice III. t ídy, ochranné pásmo el. vedení,
maximální hranici negativního vlivu zem lské výroby – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení– v rodinných domech – v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný
prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3.
Z8
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
BI 19
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plocha ob anského vybavení – v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný prostor
mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3.
Z8
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
OV 20
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II/603 a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.
Z 9 - pro tuto plochu navazující na sou asn zastav né území m sta jihozápadn od m sta je nutné zpracovat
územní studií.

Z9
BI 21

Plochy bydlení – v rodinných domech – v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný
prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3 a navazuje na stávající zástavbu.
Obsluha území – z navržených místních komunikací a stávající komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo h bitova a zvýšenou
hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.

8,35

78,29
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3,38

27,65
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18,70
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Z9
OV SB 22

Z9
ZV 23

Z9
OV 24

Z9
SB 57

Plocha ob anského vybavení smíšená obytná – v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita
navazuje na stávající plochu ob anského vybavení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II/603 a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch, ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo STL

plynovodu, odvod ovací za ízení, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod T ebo ská
pánev, hluková isofona 50 dB, UZZ T ebotovice. Nová výstavba je podmín na
vyhodnocením hlukové zát že z hlavní komunikace, parkovišt a provozovny Tesco.
Ochrana z vlastní podnikatelské innosti nep ekro í hranici vlastního pozemku. Dle zadání
zm ny sou ást lokality s ozna ením 2.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.
Plocha ve ejné zelen – v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje prostor mezi
navrženými plochami a silnicí I.t ídy.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II/603 a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch, hluková isofona 50 dB, ochranné pásmo STL
plynovodu, CHOPAV, UZZ T ebotovice, KP 18 dle ZÚR..
Plocha ob anského vybavení – v jihozápadní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na sou asn
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II/603 a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.

Plocha smíšená obytná - jihozápadní okraj sídla, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace.
Limity využití území – ochranné pásmo el. vedení, elektrická stanice, ochranné pásmo
dopravních tras, ochranné pásmo STL plynovodu, odvod ovací za ízení, Chrán ná oblast
irozené akumulace vod T ebo ská pánev, hluková isofona 50 dB, UZZ T ebotovice. Nová
výstavba je podmín na vyhodnocením hlukové zát že z hlavní komunikace, parkovišt a
provozovny Tesco. Ochrana z vlastní podnikatelské innosti nep ekro í hranici vlastního
pozemku. Dle zadání zm ny sou ást lokality s ozna ením 2.

Z10
ZH 26

Z10
ZV 58

Z10
PV 59
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Z10
BI 25

0,30
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Plochy bydlení – v rodinných domech – v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na
stávající zástavbu.
Obsluha území – z navrženýché místních komunikacíe a stávající komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo h bitova a zvýšenou hygienickou zát ž hluku –
viz podmínky pro využití ploch, Chrán ná oblast p irozené akumulace vod T ebo ská pánev, UZZ
ebotovice.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plocha ve ejné zelen – h bitov – v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na stávající
bitov a rozši uje tím jeho kapacitu.
Obsluha území – ze stávajícího areálu h bitova, z navržené místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo h bitova, ochranné pásmo vodovodu,

ochranné pásmo kanalizace, ochranné pásmo STL plynovodu, Chrán ná oblast p irozené
akumulace vod T ebo ská pánev, navržený teplovod, UZZ T ebotovice.
Hodnota - architektonicky hodnotná stavba kostela s hodnotným prostorem aleje za
kostelem.
Plocha ve ejné zelen - navazující na návrhovou plochu ve ejné zelen - h bitova, k.ú.
Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – Navržený teplovod, OP h bitova, CHOPAV, UZZ T ebotovice, KP
18 dle ZÚR.
Hodnota - respektovat architektonicky hodnotnou stavba kostela s hodnotným prostorem
aleje za kostelem.
Ve ejné prostranství – komunikace – na západním okraji sídla, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – Navržený teplovod, OP h bitova, CHOPAV, UZZ T ebotovice, KP
18 dle ZÚR.

Z 11 - pro tuto plochu umíst nou v proluce mezi stávající zástavbou a západním obchvatem m sta je nutné
zpracovat územní studii.
Z11
Plochy ob anského vybavení a ve ejných prostranství – místní komunikace – v severozápadní
ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný prostor mezi navrženou dálnicí D-3 a stávající
OV 6
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Z11
ZV,PV 27

Z11
VS 28

Z11
BI 29

zástavbou.
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo el.vedení a
zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plocha ve ejné zelen a ve ejných prostranství – místní komunikace – v severozápadní ásti
Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3.
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo silnice I. t ídy, a OP el. vedení
(st et t chto OP s plochou bydlení v RD je nutné ešit v navazujících ízeních), respektovat zvýšenou
hygienickou zát ž hluku a maximální hranici negativního vlivu zem lské výroby – viz podmínky
pro využití ploch.
Plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby – v západní ásti Veselí nad Lužnicí,
lokalita vypl uje volný prostor mezi stávající silnicí a navrženou dálnicí D-3.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanice a možnost výstavby istírny odpadních vod.
Obsluha území – z navržených místních komunikací a ze stávající silnice III. t ídy.
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo
el. vedení a zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch, respektovat
maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno. Respektovat
stávající i navrženou bytovou zástavbu. Negativní vlivy výroby budou ve sm ru k bytové zástavb
ešeny na vlastním pozemku plochy pro výrobu a skladování.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení– v rodinných domech – v severozápadní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje
volný prostor mezi navrženou dálnicí D-3 stávající zástavbou.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanice.
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo el.vedení a
zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch..
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.

Z 1112 - pro tuto plochu umíst nou v proluce mezi stávající zástavbou a západním obchvatem m sta je nutné
zpracovat územní studii.
Plochy ob anského vybavení a ve ejných prostranství – komunikací- v severní ásti Veselí nad
Lužnicí, lokalita vypl uje volný prostor mezi navrženou dálnicí D-3 stávající zástavbou. Sou ástí této
plochy je i návrh plochy pro trafostanice.
Z12
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
OV,PV 30
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy, ochranné pásmo el.vedení a
zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení– v rodinných domech – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný
prostor mezi navrženou dálnicí D-3 stávající zástavbou.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanice.
Obsluha
území – z navržených místních komunikací.
Z12
Limity
využití
území – respektovat ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo el.vedení, el. kabel,
BI 31

5,37

9,19

10,52

17,38
16,30

9,26
7,73

8,12

6,61

navržené trasy vodovodu, splaškové a deš ové kanalizace, vysokotlaký plynovod,
odvod ovací za ízení, UZZ T ebotovice, telekomunika ní vedení, zám ry ZÚR - doprava.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.

Z12
ZV 62

Z13
BI 32

Z14
BI 33

Plocha ve ejné zelen - návrh (úprava) plochy ve ejné zelen v severní ásti sídla Veselí
nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Limity využití území – 50m od kraje lesa, OP el. vedení, navržené trasy vodovodu,
vysokotlaký plynovod, odvod ovací za ízení, UZZ T ebotovice, zám ry ZÚR – doprava
(D1/2).
Plochy bydlení– v rodinných domech – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na
sou asn zastav né území sídla Žíšov.
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Limity využití území – respektovat ochranné silnice III.t ídy.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení– v rodinných domech – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na
sou asn zastav né území sídla Žíšov.
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.

1,96

0,43

0,35
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Plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby – v severní ásti
Veselí nad Lužnicí, u výrobního závodu Propesko.
Obsluha území – ze stávajícího areálu.
Z15
VS 34
Limity využití území – respektovat záplavové území a zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz
podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, u
výrobního závodu Propesko.
Z16
Obsluha území – ze stávajícího areálu.
VS 35
Limity využití území – respektovat záplavové území.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Ve ejná prostranství – parkovišt – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, u výrobního závodu
Z17
Propesko.
PV 36
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo el.vedení.
Plochy OV- t lovýchovná a sportovní za ízení – východn od centrální ásti Veselí nad Lužnicí, u
areálu základní školy. Sou ástí plochy je i navržená protipovod ová hráz.
Z18
Obsluha území – ze stávajících místních komunikací.
OS 37
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo el.vedení.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plocha rekreace – zahrádkové osady – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na
stávající zástavbu rodinných dom .
Z19
Obsluha území – z místních komunikací.
RZ 38
Limity využití území – respektovat záplavové území.
Plocha rekreace – zahrádkové osady – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita navazuje na
stávající zástavbu rodinných dom .
Z20
Obsluha území – z místních komunikací.
RZ 39
Limity využití území – respektovat záplavové území.
Plochy ob anského vybavení – v severní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje volný prostor
mezi silnicí I. t ídy stávající zástavbou.
Obsluha území – ze stávajících komunikací.
Z21
OV 40
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy, záplavové území a zvýšenou
hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby – ve východní ásti Veselí nad Lužnicí, u
areálu železni ního nádraží. Sou ástí plochy je i plocha pro navrženou požární nádrž.
Z22
Obsluha území – ze stávajícího areálu.
VS 41
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo lesa.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Technická infrastruktura – vodojem – je navržen v severovýchodní ásti k. ú.
Veselí nad Lužnicí, u stávající plochy technického vybavení – vodojemu.
Z23
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace.
TI 42
Limity využití území – respektovat OP lesních ploch.
Plochy OV- t lovýchovná a sportovní za ízení a ve ejné zelen – východn od centrální ásti
Veselí nad Lužnicí, u areálu žel. nádraží. Sou ástí plochy je i navržená protipovod ová hráz.
Obsluha území – ze stávajících místních komunikací.
Z24
ZV,OS 43 Limity využití území – respektovat ochranné pásmo železnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku –
viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Z 25 - pro tuto plochu ve východní ásti m sta je nutné zpracovat územní studii.
Plochy OV a ve ejné prostranství – komunikace – východn od centrální ásti
Veselí nad Lužnicí.
Z25
Obsluha území – ze stávajících místních komunikací.
OV,PV 44 Limity využití území – respektovat ochranné pásmo železnice, silnice a zvýšenou hygienickou zát ž
hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení – v rodinných domech – východn od centrální ásti Veselí nad Lužnicí – místní
ást Tyršova tvr .
Z25
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
BI 45
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo el.vedení a ochranné
pásmo lesa a zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení – v rodinných domech – východn od centrální ásti Veselí nad Lužnicí – místní
Z26

0,29

1,12

0,50

2,10

0,90

0,23

0,67

8,96

0,14

6,72

14,04

3,82

10,22

7,28
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BI 46

Z27
BI 47

Z28
XO 48

Z29
RI 49

ást Paseky. Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro trafostanice
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo el.vedení a ochranné
pásmo lesa.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení – v rodinných domech – východn od centrální ásti Veselí nad Lužnicí – místní
ást Paseky.
Obsluha území – z navržených místních komunikací.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice a ochranné pásmo lesa.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy specifické – innost spojená se zacházením s odpady – ve východní ásti k.ú.Veselí nad
Lužnicí, u Drahovského lomu, v blízkosti kompostárny.
Obsluha území – ze stávající silnice.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice a zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz
podmínky pro využití ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy rekreace – pro rodinnou rekreaci – v jihovýchodní ásti k.ú.Veselí nad Lužnicí, východn
od št rkopískových jezer.
Obsluha území – ze stávajících komunikací.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice, železnice a ochranné pásmo lesa.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.

Z 30

4,72

1,70

1,50

14,05

Plochy rekreace – pro rodinnou rekreaci – v jihovýchodní ásti k.ú.Veselí nad Lužnicí,
u št rkopískových jezer.
Z30
Obsluha území – ze stávajícího areálu.
RI 50
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo silnice, železnice a ochranné
pásmo lesa.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy ob anského vybavení – v jihovýchodní ásti k.ú.Veselí nad Lužnicí,
u št rkopískových jezer.
Z30
Obsluha území – ze stávajících komunikací.
OV 51
Limity využití území – respektovat záplavové území, ochranné pásmo silnice, železnice a ochranné
pásmo lesa.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy rekreace – na plochách p írodního charakteru – v jihovýchodní ásti k.ú.
Veselí nad Lužnicí, u št rkopískových jezer.
Z30
Obsluha území – ze stávajících komunikací.
RN 52
Limity využití území – respektovat záplavové území, plochy leží áste
v dobývacím prostoru
s ukon enou t žbou a ve výhradním ložisku št rkopísku.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní krajinu.
Technická infrastruktura – OV – je navržena severním sm rem od št rkopískových jezer, je
Z31
situována v blízkosti mimo rekrea ní zónu, aby nenarušovala její využití.
TI 53
Obsluha území – ze stávající komunikace.
Plochy ob anského vybavení – u eky Nežárky jihovýchodn od centra Veselí nad Lužnicí.
Obsluha území – ze stávajících komunikací.
Z32
OV 54
Limity využití území – respektovat záplavové území.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy bydlení – v rodinných domech – v severní ásti území u železni ního nádraží.
Obsluha území – ze stávající komunikace.
Z33
Limity využití území – respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití
OV 55
ploch.
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat okolní stávající zástavbu.
Plochy rekreace – pro rodinnou rekreaci – v jižní ásti území u eky Lužnice.
Obsluha území – ze stávající komunikace.
Z34
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo lesa.
RI 56
Ochrana hodnot území – navržená zástavba bude respektovat podmínky ochrany p írody v navrženém
regionálním biocentru.
Celkem zastav né území v ha

249,15

Zastavitelné území v ha

257,20

VYMEZENÍ PLOCH P ESTAVBY

2,55

2,33

0,40

0,05

0,27

0,17

0,16
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P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

Plocha ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení
Využití plochy p ed p estavbou – plochy výroby a skladování
estavba je navržena z d vodu narušování zóny bydlení a sportu výrobním provozem.
Ob anské vybavení – ve ejná infrastruktura, komer ní za ízení
Využití plochy p ed p estavbou – plochy ve ejné zelen
estavba je navržena z d vodu rozší ení stávající plochy OV.
Plocha ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení
Využití plochy p ed p estavbou – plochy technické infrastruktury
estavba je navržena z d vodu rozší ení sportovního zázemí základní školy.
Plocha ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura, komer ní za ízení výroby a skladování a
plocha ve ejné zelen
Využití plochy p ed p estavbou – plochy zem lské – zahradnictví
estavba je navržena z d vodu obtížné využitelnosti celého p vodního areálu zahradnictví.
Pro plochu bude stanovena maximální p ípustná hladina hluku. Podmínkou je prokázání únosného
zatížení z hlediska dopravy p i zásobování a vjezdu (exhalace, vibrace, prašnost) – bude provedeno
podrobné vyhodnocení procesu zásobování areálu na okolní prost edí.
ed každým povolením stavby na ploše je nezbytný souhlas správce vodního toku z hlediska
záplavového území.
Cyklostezka
Využití plochy p ed p estavbou – dopravní infrastruktura – plochy drážní
estavba je navržena z d vodu výstavby nového železni ního koridoru. Po jeho výstavb bude tato
plocha z technického hlediska velmi dob e využitelná pro cyklostezku.
Plocha výroby a skladování
Využití plochy p ed p estavbou – plochy bydlení – v rodinných domech
estavba je navržena z d vodu nevhodnosti umíst ní ploch pro bydlení v pr myslové zón m sta.
Plocha výroby a skladování
Využití plochy p ed p estavbou – plochy bydlení – v rodinných domech
estavba je navržena z d vodu nevhodnosti umíst ní ploch pro bydlení v pr myslové zón m sta.
Plocha výroby a skladování
Využití plochy p ed p estavbou – plochy bydlení – v rodinných domech
estavba je navržena z d vodu nevhodnosti umíst ní ploch pro bydlení v pr myslové zón m sta.
Plocha ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura, komer ní za ízení
Využití plochy p ed p estavbou – plochy technické infrastruktury
estavba je navržena z d vodu zrušení technické infrastruktury.

Plocha bydlení
Využití plochy p ed p estavbou – plocha ve ejné zelen
Zm na navržena na žádost investora z d vodu nevyhovujících podmínek pro využití plochy.
Plocha ob anského vybavení
Využití plochy p ed p estavbou – plocha ob anského vybavení
estavba navržena z d vodu využití pozemku v obytné zón k bydlení.

Plochy p estavby celkem v ha

1,78

0,08

0,30

1,31

3,43

0,64

0,68

0,38

0,17

0,22

0,43
8,77
9,42

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V návrhu ÚP je sídelní zele vymezena p edevším podél navržené dopravní a technické infrastruktury m sta. Tyto plochy se nachází
v ochranném pásmu silnic, el. vedení a VTL plynovodu.

V návrhu Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí je sídelní zele vymezena jako sou ást ploch ve ejných prostranství.
V lokalit .4 (areál Fontea) je kompenzováno navržené rozší ení plochy VS 8 pro výrobu a skladování rozší ením
a adekvátním posunem této plochy ve ejné zelen tak, aby z stal respektován princip, že výrobní plochy budou
v exponovaných pohledech sm rem do krajiny od této krajiny ú inn vizuáln odd leny a dokomponovány plochami
ve ejné zelen a vhodnými terénními úpravami. Kolem plochy dopravní infrastruktury (parkovišt ) jsou sm rem do
volné krajiny navrženy clonící pásy ve ejné zelen .

a) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
etn podmínek pro jejich její umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
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edložený dopravní návrh p edpokládá v návrhovém období p edevším výstavbu dálnice D – 3. ešeným územím prochází od
severu, kde bude budována rozší ením stávající dvoupruhové silnice I/3 na ty pruhovou D -3. Výstavbou dálnice bude dot ena
stávající silnice II/147 u které je uvažováno se sm rovou úpravou a p emost ním p es navrženou dálnici.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu
vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou zakresleny plochy pro místní komunikace v rozvojových plochách (s výjimkou

komunikace, která dopravn obsluhuje lokality .3 a 10 a dále v lokalit .4 je na žádost po izovatele zakreslena plocha
ve ejných prostranství, která bude sloužit p edevším jako cyklostezka – viz. popis níže).
V návrhu zm ny .1 je ešeno napojení silnice III/14713 v ZÚR zám r D37/3 na doprovodnou silnici k dálnici D3
(plocha s ozna ením DS 61).
Pro lokality s ozna ením ZH 26 a BI 25 je navržena plocha místní komunikace (PV 59).
V návaznosti na plochu výroby a skladování je navržena plocha dopravní infrastruktury – parkovišt (DS 7).
Zm nou .1 je zrušena navržená místní komunikace vedoucí od silnice I/24 okolo plochy výroby a skladování (Fontea)..
eské dráhy p ipravují modernizaci IV. TŽK a jeho elektrizaci v celé délce.
Z d vodu dopravní závady k ížení silnic III. t ídy se železnicí jsou v urbanistickém návrhu zahrnuty eložky silnic III. a II. t ídy.
Jedná se o p eložku silnice II/147 úseku Veselí nad Lužnicí – Kardašova
ice a o p eložku silnice III/00352 úseku Veselí nad
Lužnicí – Val, východn od st edu sídla.
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívky, ob erstvení, p ovny kol,
tábo išt , informa ní tabule, atd.). Návrh uvažuje se z ízením n kolika nových cyklostezek, jejichž poloha je patrna z výkresové
dokumentace. V souvislosti s návrhem plochy výroby a skladování VS 8 je navrhována plocha dopravní infrastruktury PV

60, která bude sloužit jako propojovací cyklostezka.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu
vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou zakresleny plochy pro místní komunikace v rozvojových plochách.
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako
sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby. Pro plochu výroby a skladování VS 8 je

vymezena plocha parkovišt DS 7, která je oproti návrhu ÚP Veselí nad Lužnicí zmenšena.

KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování m sta Veselí nad Lužnicí pitnou vodou do budoucna nevyhovuje. Vzhledem k tomu, že stávající vodojem již neposta uje
pot ebám m sta, proto je v blízkosti stávajícího navržen vodojem nový. Kapacita zdroj , kvalita vody, velikost vodojem i tlakové
pom ry ve spot ebišti (jedno tlakové pásmo) vyhovují. Hlavní profily potrubí také vyhovují. Nové vodovodní ady budou budovány v
rámci nové (výhledové) zástavby, k doposud nenapojeným objekt m a pro zokruhování stávající vodovodní sít . V rozvodné síti je
uvažováno
s rekonstrukcí
starého
potrubí,
zejména
ocelového
a azbestocementového, a s výstavbou nového vodovodu v rámci navrhovaných objekt . Nová vodovodní sí je navrhována v co
nejv tším rozsahu jako okruhová.
Ve výhledu se s úpravnou vody Veselí nad Lužnicí nepo ítá (byla zrušena) v . ochranných pásem vodárenského odb ru z eky
Nežárky.
Návrh zásobování pitnou vodou lokalit:
Paseky – ob anská vybavenost a bydlení: Napojení z dnešní p edávací šachty západn od lokality.
Východ – bydlení: Napojení z vodovodních rozvod západn od lokality.
Za nádražím – výroba: Napojení z vodovodních rozvod severn od lokality.
Sever - ob anská vybavenost a bydlení: Napojení z vodovodních rozvod jižn a východn od lokality.
U p eložky – výroba a bydlení: Napojení z vodovodních rozvod severovýchodn a jižn od lokality.
U vodojemu – bydlení, ob anská vybavenost a výroba: Napojení z vodovodních rozvod severn a východn od lokality.
Bytovky – bydlení a ob anská vybavenost: Napojení z vodovodních rozvod severovýchodn od lokality. Zokruhování na lokalitu U
vodojemu.
Sport u Horusického rybníka: Napojení z vodovodu v Horusicích, vodovod bude veden stávající komunikací z východní ásti
Horusic.
Rekrea ní zóny št rkopískových jezer: Napojením na ad Horusice – Pleše Skupinového vodovodu Dolní Bukovsko severn od
lokality.
Plocha pro výrobu na východ správního území: V p ípad výstavby bude ešeno vrty na navržené ploše.
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Systém zásobování pitnou vodou Horusic – místní ást m sta Veselí nad Lužnicí – se nebude m nit ani v budoucnosti. Op t se
edpokládá rekonstrukce stávající rozvodné sít a výstavba nových ad v rámci nové zástavby, k doposud nenapojeným objekt m a
pro zokruhování stávající vodovodní sít .
es lokality ur ené k zástavb vedou v sou asné dob dálkové vodovodní ady. V p ípad , že dojde ke kolizi zástavby
s t mito liniovými investicemi, bude nutná jejich p eložka po hranici intravilánu.

Mostové p echody
Po jihovýchodním okraji Veselí nad Lužnicí probíhají trasy dálkových vodovodních ad DN 1000 Chotý any – Zlukov Vodárenské
soustavy Jižní echy a DN 400 Dolní Bukovsko – Pleše Skupinového vodovodu Dolní Bukovsko. Oba ady jsou vedeny v soub hu,
es Lužnici a Nežárku jsou vedeny po trubních mostech. P i srpnové povodni v roce 2002 dosahovala hladina vody v míst
mostových p echod tém ke konstrukci jednotlivých most . Tento stav znamenal ur ité nebezpe í v zabezpe enosti dodávky vody.
Zejména p i zmenšení pr to ného profilu koryt plovoucími p edm ty a p i vyšších vodních stavech byl reálný p edpoklad, že dojde k
poru ení mostních konstrukcí spolu s vodovodním potrubím. S ohledem na pot ebu zvýšit zabezpe enost dodávky pitné vody ve
sm ru do Tábora a do Jind ichova Hradce p i povod ových stavech je nutno realizovat ur itá opat ení. Jako nejvhodn jší se

jeví p eložení vodovodních potrubí pod dno vodních tok .
eložky
Jsou navrženy p eložky dálkových vodovod DN 400 Dolní Bukovsko – Pleše Skupinového vodovodu Dolní Bukovsko a DN 1000
Chotý any – Zlukov Vodárenské soustavy Jižní echy.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Stávající odkanalizování m sta Veselí nad Lužnicí vyhovuje i do budoucna a proto z stane zachováno. S ohledem na stá í kanalizace
a použité trubní materiály se doporu uje postupná rekonstrukce stávající kanaliza ní sít . Nová kanalizace bude budována v rámci
nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným objekt m. Kanalizace bude dopl ována uvnit stávající zástavby jako jednotná, v
ípad odkanalizování v tších zejména nov zastavovaných celk na okraji m sta jako oddílná, s odtokem deš ových vod p ímo do
recipientu.
Stávající m stská istírna odpadních vod vyhovuje pro sou asný stav, áste
pr myslových odpadních vod se p edpokládá její intenzifikace.

i pro výhled. V závislosti na nár stu množství

Návrh odkanalizování výhledových lokalit:
Paseky – ob anská vybavenost a bydlení: Oddílná kanalizace. Deš ová kanalizace jihozápadn do eky Nežárky (pod jez) dv ma
páte ními sb ra i, z toho západní podél trat
. Bud jovice – Praha s odvodn ním p eložek komunikací (podél trati se jedná o
relativn rovné území). Splašková kanalizace západn do navržené erpací stanice s p erpáváním severním sm rem do dnešní
jednotné kanalizace p ed nádražím.
Východ – bydlení: Jednotná kanalizace s napojením západním sm rem na stávající jednotnou kanalizaci.

Zm nou .1 Veselí nad Lužnicí je ešena zm na zp sobu odkanalizování (lokality .11). ešená lokalita bude
odkanalizována oddílnou kanaliza ní sítí. D vodem zm ny odkanalizování oproti ÚP je nezat žovat stávající jednotnou
kanalizaci deš ovými vodami. Deš ové vody z jednotlivých parcel budou alespo áste
likvidovány v míst jejich
vzniku.
Splašková kanalizace v ešené lokalit bude napojena
na kanaliza ní sí m sta na severní stran na Tyršovu tvr ,
na kanaliza ní sí m sta ze západní strany s p erpáváním severním sm rem podél železni ní trat a následn
gravita ní splaškovou kanalizací
Deš ová kanalizace v ešené lokalit bude napojena
na kanaliza ní sí m sta na severní stran na Tyršovu tvr – zde se jedná v sou asnosti o jednotnou kanalizaci,
která však v budoucnu bude sloužit jako splašková kanalizace a bude dopln na o novou deš ovou kanalizaci,
do Nežárky z jihozápadního sm ru jižn podél železni ní trat sm r T ebo a následn podchodem této trat v
míst dnešního viaduktu,
do Nežárky ze západního sm ru podél komunikace sm r Veselí nad Lužnicí a dále podél železni ní trat sm r
eské Bud jovice.
Za nádražím – výroba: Oddílná kanalizace. Deš ové vody severn p es deš ovou nádrž do stávající deš ové a následn jednotné
kanalizace. Splaškové vody severn do stávající jednotné kanalizace. Stávající jednotnou kanalizaci p es tra
D a ulici
eskoslovenské armády nutno rekonstruovat.
Sever - ob anská vybavenost a bydlení: Oddílná kanalizace. Deš ové vody jihovýchodn do Bechy ského potoka. Splaškové vody
jižn do stávající jednotné kanalizace v míst sportovního areálu.
U p eložky – výroba a bydlení: Oddílná kanalizace. Deš ové vody jižn do Bechy ského potoka. Splaškové vody jihovýchodn do
stávající jednotné kanalizace v míst S Chmelnice.
U vodojemu severovýchodní ást – bydlení: Oddílná kanalizace. Deš ové vody severn do Bechy ského potoka. Splaškové vody
severn do stávající jednotné kanalizace.

26

U vodojemu zbytek – bydlení, ob anská vybavenost a výroba: Oddílná kanalizace. Deš ové vody jihozápadn do Rudice (p ítok
Bechy ského potoka) a meliora ní stoky (p ítok Nežárky). Splaškové vody jihozápadn do navržené erpací stanice s p erpáváním
východním sm rem do stávající jednotné kanalizace.
Bytovky – bydlení a ob anská vybavenost: Oddílná kanalizace. Deš ové vody jihozápadn do p ítoku Rudice a následn do
Bechy ského potoka. Splaškové vody do navržené erpací stanice s p erpáváním severovýchodním sm rem do stávající jednotné
kanalizace.
Sport u Horusického rybníka: Oddílná kanalizace. Deš ové vody severovýchodn
severovýchodn do stávající jednotné kanalizace.

do meliora ních stok. Splaškové vody

Rekrea ní zóny št rkopískových jezer: Oddílná kanalizace. Deš ové vody do recipientu. Splaškové vody severn do navrhované
OV (u Nežárky) takové, aby umož ovala sezónní provoz; p ípadn individuáln (bezodtokové jímky na vyvážení).
V sídle Horusice – místní ásti m sta Veselí nad Lužnicí – se p edpokládá vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci
stávající i navrhované zástavby. Kanalizace bude mít jednotný profil DN 250 a bude trasována p evážn v místních komunikacích.
edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod, od navrhované severovýchodní zástavby s p erpáváním. Takto svedené odpadní
vody budou išt ny centráln na navrhované OV jihovýchodn pod osadou u rybníka Horusický. Okolo istírny bude stanoveno
pásmo ochrany prost edí. Deš ové vody budou odvád ny stávající kanalizací do recipientu. (V k.ú. Horusice je zm nou .1

navržena nová plocha pro istírnu odpadních vod, jedná se o posunutí p vodního návrhu z ÚP Veselí nad Lužnicí. OV
bude sloužit k centrálnímu išt ní odpadních vod sídla Horusice).
Plocha pro výrobu – na východ správního území: Oddílná kanalizace. Deš ové vody do recipientu. Splaškové vody individuáln
(bezodtokové jímky na vyvážení).
V Horusicích je navržena maximální hranice negativního vlivu stávající
nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.

OV pro území, které je

OV ovliv ováno. V budoucnu

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby.
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující:
RD
Veselí nad Lužnicí – východ
- nová trafostanice TS-T39 – napojena vrchním p ívodem
RD, OV, sport
Veselí nad Lužnicí – PASEKY

Výroba
Veselí nad Lužnicí – východ
RD , OV
Veselí nad Lužnicí – sever

RD
Veselí nad Lužnicí Žíšov
RD , výroba
Veselí nad Lužnicí – u p eložky
RD , OV-1, výroba
Veselí nad Lužnicí – U vodojemu

- nová trafostanice TS-T39 a nová trafostanice TS-T40 (ta napojena kabelovou VN
smy kou propojující vrchní vedení VN a stávající kabelové vedení, ást vrchního
vedení VN bude demontováno)
- nová trafostanice TS-T33, napojena smy kou na stávajícím kabelovém vedení VN
- nová trafostanice TS-T52 – napojena vrchním p ívodem
- nová trafostanice TS-T55 – napojena novým kabelovým vedením

- stávající trafostanice TS-T5, TS-T6 – posílení rozvodu NN
- nové trafostanice TS-T50, TS-T51 – napojeny vrchními p ívody z p ekládaného
vrchního dvojitého vedení VN
- nové trafostanice TS-T41, TS-T43 – napojeny novým kabelovým vedením VN
- nové trafostanice TS-T48, TS-T49 – napojeny vrchními p ívody ze stáv. vrchního
dvojitého vedení VN
- stávající trafostanice TS-T17, TS-T28 – posílení rozvodu NN

Bytovky + technická vybavenost, OV-2, OV-3, OV-4,
Veselí nad Lužnicí – jih
- nová trafostanice TS-T44, TS-T45, TS-T46, TS-T47, – napojena vrchním p ívodem
ze stáv. vrchního dvojitého vedení VN
- nová trafost. TS-T42 – napojena novým kabelovým vedením
- stávající trafostanice TS-T29 - rekonstruovaná
OV
Veselí nad Lužnicí západ – za kulturním domem
- stávající trafostanice TS-T25, bude provedeno posílení kabelových vývod NN do
daných lokalit
Sport
Veselí nad Lužnicí st ed
- stávající trafostanice TS-T24, bude provedeno posílení
kabelových vývod NN do daných lokalit
Výroba
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Veselí nad Lužnicí – u Propeska
Sport
Veselí nad Lužnicí – Krkavec
Sport Výroba
Veselí nad Lužnicí – u Fontey

- rekonstrukce stávající trafostanice TS-T13

- stávající trafostanice TS-T30, bude provedeno posílení
kabelových vývod NN v dané lokalit
- nová trafostanice TS-T38, napojena vrchním p ívodem ze stáv. vrchního vedení VN
kabelovým el. vedením VN 22 kV

RD
Horusice – východ, severovýchod

- rekonstrukce stávající trafostanice TS-T1 – posílení rozvodu NN

Výroba
Horusice – sever

- nová trafostanice TS-T8 – napojena vrchním p ívodem

Výroba
Horusice – Fontea

- stávající trafostanice TS-T5 – napojena stáv. kabelovým vedením

Výroba – východ území

- nová trafostanice TS-T54, napojena vrchním p ívodem ze stáv. vrchního vedení VN

Nár sty ve stávající zástavb - napojení ze stávajících trafostanic, bude provedeno posílení kabelových vývod NN v dané lokalit .
S ohledem na plánované prostory výstavby jsou v územním plánu navrženy tyto p eložky a demontáže stávajícího vrchního vedení
VN.
- v lokalit Paseky u Tyršovi tvrti – stávající odbo ka VN bude celá demontována. Bude nahrazena kabelovým vedením VN
napojeným z vrchního vedení VN. Kabelové vedení bude napojeno na druhé stran na stávající kabelové vedení do Tyršovi
tvrti. Kabelové vedení VN bude zasmy kováno p es novou trafostanici T40.
- v lokalit U VODOJEMU – stávající odbo ka VN k trafostanici T27 U Kazd bude z ásti demontována. V míst ukon ení
bude osazena nová TS-T41 – napojena kabelovým svodem VN. Kabelové vedení VN bude zasmy kováno p es novou
trafostanici TS-T41, rekonstruovanou TS-T27, TS-T29, novou TS-T42, novou TS-T43. Z TS-T43 bude kabelové vedení
propojeno na stávající vrchní vedení VN. V tomto míst bude sou asn provedena demontáž stávající vrchní odbo ky VN
k trafostanici T29 – sídlišt . Dále bude provedeno p eložení vrchní odbo ky VN k trafostanici T17-ZD – viz situace.
- v lokalit U p eložky - bude provedeno p eložení stávajícího dvojitého vrchního vedení VN k navrhované komunikaci. Vrchní
ívod k T12 bude ponechán – viz. situace.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Vysokotlaké plynovody
Sou ástí návrhu je alternativní ešení p ípojky VTL pro stávající RS U garáží. Jedná se o nám t i technicky proveditelnou možnost
i v domí toho, že stávající p ípojka DN 100 je vyhovující.
Stávající VTL potrubí je založeno v rozvojových plochách bezprost edn navazujících na sou asné zastav né území. S ohledem na
nutnost trvalé p ístupnosti a na odpovídající ochranné a p edevším bezpe nostní pásmo - 2x15 m - se nabízí ešení s náhradou
odpovídajícího úseku a jeho definitivním zrušením. Jednalo by se o trasu mezi uzlem u p eložky a regula ní stanicí – p ibližn
1.890m.
V mapové ásti je vyzna ena optimální trasa nového vedení p ípojky od západu. Délka p edstavuje cca 940 m.
St edotlaké plynovody
Je navrženo rozší ení místní sít plynovod tak, že v n kterých ástech bude potrubí uloženo ve volném pruhu podél komunikace,
které úseky budou v okraji komunikace. P edpokládáme potrubí D63, max. D 90.
To platí jak pro systém „m stský“ ( ást Veselí nad Lužnicí a Horusice), tak i pro STL systém pr myslové zóny. Z n ho pak bude
možno napojit i stávající teplené zdroje v prostoru za nádražím. U hranice Ú je navržena malá skupina RD v návaznosti na území
obce Žíšov. Stávající STL sí v Žíšov je zásobována z vlastní RS. Uvedené rodinné domy budou napojeny na plynovodní úsek, který
bude rozší ením této sít .
Propojení systém STL
ípadná možnost budoucího funk ního propojení obou uvedených st edotlakých systém by mohla být v p ípad pot eby realizována
relativn krátkých úsekem, a to: za nádražím nebo u Jihotexu
Záv r
Nejbližší sídla vn ešeného území mají nebo budou mít plynofikaci ešenu bez vazby na území tohoto ÚP.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající
ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení
ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro provozovatele n které dostupné systémy, které spl ují ekologické
limity. Plynofikací je dán p edpoklad k vyt ování spalování pevných paliv, nejvíce hn dého uhlí horší kvality. Postupná náhrada
tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.
Ve Veselí nad Lužnicí neexistuje centrální zdroj „celom stského“ charakteru. Pro soust ed né odb ry bytových dom slouží dv
nezávislé soustavy centralizovaného zásobování teplem – CZT s jejichž rozší ením se uvažuje, a to v západní ásti území.

28

V individuálních zdrojích tepla jsou využívaná r zná paliva, p emž z hlediska po tu p evládá v sou asné dob zemní plyn.
S ohledem na skladbu používaných paliv a na dosavadní rozvoj tepelné energetiky ve m st nelze prakticky po ítat s p vodn
uvažovaným rozsahem parní soustavy CZT s pokrytím obytných i pr myslových lokalit.
V území bude využíváno centrálních zdroj
erpadel, solárních kolektor .

Zm nou .1 je v lokalit .3 áste
využila plochy ve ejné zelen .

tepla, pop ípad alternativních zdroj

energie formou využití biomasy, tepelných

upravena trasa navrženého teplovodu tak, aby neprocházela plochou h bitova, ale

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Návrh ÚP vymezuje plochy ob anského vybavení – ve ejné infrastruktury a komer ních za ízení, a plochy ob anského vybavení –
lovýchovná a sportovní za ízení. Tyto plochy jsou navrženy zejména u navržených ploch pro bydlení, z d vodu budoucího využívání
služeb novými obyvateli t chto lokalit.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy ve ejných prostranství – komunikací jsou v návrhu vymezeny u návrhových ploch pro bydlení, výrobu a ob anské vybavení.
Plochy ve ejných prostranství – parkoviš jsou ÚP vymezeny sídle Veselí nad Lužnicí a v jižním cípu k.ú. Horusice.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále zachován. Bude povoleno
takové podnikání, které skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem pro
obyvatele.

CIVILNÍ OCHRANA
Návrh ploch pro požadované pot eby:
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla.
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní dílo.
zóny havarijního plánování.
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a
skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události.
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný m stský ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno ve
vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních a výrobních objektech po jejich úprav na
improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší
dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník obce p i vzniku MU v dob míru zajiš uje
stský ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného
vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor jednoduchého typu ve vhodných ástech obytných dom a provozních,
výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje m stský ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících objektech jako
nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod..
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci
obce, p ípadn blízkého okolí. Skladování prost edk individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny osob ve školských a
zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území obcí a m st.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko spojené s p ípadnými
haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace.
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení umýváren, sprch,
istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy v podstat posta í zpevn ná, nejlépe
betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s
ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst nákazy a odvezena do míst ur ených
íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území.
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí kontaminant
(uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané osoby chránit improvizovaným zp sobem (ochrana
dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci s provozovateli sítí podle
jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení.
Tato oblast bude v p ípad ohorožení zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou M Ú za využití
rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních prvk varování.
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b) 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 nerost ložisek nerostných surovin a
podobn
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Ve volné krajin je umožn no zales ování pozemk na plochách navazující na stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním
dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. t ídou ochrany. Dále je ve volné krajin umožn no z izování
menších vodních ploch a umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, v elíny apod..
V návrhu územního plánu jsou navrženy ve volné krajin interak ní prvky a aleje podél stávajících i navržených komunikací.
-STANOVENÍ KONCEP NÍCH PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ
V návrhu se doporu ují zm ny funk ních ploch ve volné krajin pouze sm rem k ekologicky stabiln jšímu využití.

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny respektuje zákonem . 114/92 Sb., o ochran p írody a krajiny,
stanovený úkol vytvo it v ešeném území vzájemn propojený soubor p irozených i pozm ných, avšak p írod blízkých
ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability pat í podle tohoto
zákona mezi základní povinnosti v obecné ochran p írody a realizují ho spole
orgány územního plánování a ochrany p írody ve
spolupráci s orgány vodohospodá skými, ochrany zem lského p dního fondu a státní správy lesního hospodá ství. Hlavním cílem
je trvalé zajišt ní biodiverzity (biologické rozmanitosti) ve smyslu “Úmluvy o biologické rozmanitosti” k níž eská republika
istoupila v roce 1994.
Podle významu skladebných segment jsou územní systémy ekologické stability v ešeném území rozd leny do t í úrovní nadregionální, regionální a lokální.
Nejvyšší - nadregionální úrove p edstavuje unikátní nadregionální nespojité (disjunktivní) biocentrum Rašeliništ Ruda –
Horusická blata.
Regionální úrove tvo í dva existující a funk ní regionální biokoridory vedené údolím eky Lužnice a eky Nežárky
(v souladu s územn technickým podkladem Nadregionální a regionální ÚSES R) a jeden regionální biokoridor navržený, spojující
nadregionální biocentrum Rašeliništ Ruda – Horusická blata a regionální biocentra vymezená v rozsáhlé Borkovické pánvi
(Borkovická blata a Kozohl dky). V jižní ásti ešeného území je v niv eky Lužnice pod Veselím nad Lužnicí navrženo regionální
biocentrum .
První regionální biokoridor sleduje tok Lužnice (skladebné segmenty jsou vymezené v údolí eky) z centrální oblasti T ebo ské
pánve, prochází st edem ešeného území a zástavbou Veselí nad Lužnicí a jižn od Plané n. L. v ústí Boreckého potoka se rozd luje
na v tev sledující ekosystémy T ebo ské pánve východn od aglomerace Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí v rozlehlých
lesních komplexech Plánského, Turoveckého a Huteckých les , a na v tev sledující dále tok Lužnice sm rem k Táboru a Bechyni.
Druhý regionální biokoridor sleduje eku Nežárku z centrálních oblastí T ebo ské pánve až po soutok s Lužnicí pod Veselím n.L..
Navržená lokální biocentra vložená do regionálních biokoridor a regionální biocentra jsou umíst na v relativn p irozených územích
(polokulturní louky, zbytky meandr
ního koryta, slepá ramena), pot ebují však as na zvýšení sukcesní vysp losti a p ímé úpravy
(obnovní zm ny d evinné skladby, revitalizace nivy apod.).
etí regionální biokoridor je navržen mezi nadregionálním biocentrem Ruda – Horusická blata a existujícím regionálním biocentrem
Kozohl dky a Borkovická blata. Biokoridor vychází z nadregionálního biocentra Rašeliništ Ruda – Horusická blata, využívá údolí
Bukovského potoka, kde jsou pro jeho funkci nepostradatelné dva soub žné mosty (projektované) p es Bukovský potok, které umožní
ekonat podél vodního toku živo ich m nepr chodné bariéry liniových staveb železni ního koridoru a dálnice D3. Trasa
regionálního biokoridoru je dále vymezena standardním zp sobem na zem lské p , v etn vložených lokálních biocenter.
Skladebné ásti nov navrženého regionálního ÚSES jsou vymezeny v rozsahu, který umož uje v následujících etapách projektové
ípravy (komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horusice) jednozna
stanovit zábor ZPF pro realizaci t chto
segment a navrhnout zp sob jejich vytvá ení. Regionální biokoridor je do zm ny .1 p evzatý ze Zásad územního rozvoje

Jiho eského kraje pod ozna ením RBK 372. Sou asn s tímto biokoridorem však územím prochází i koridory dopravní
infrastruktury, ímž dochází k jejich st etu. Tento st et byl zm nou .1 vy ešen zp esn ním plochy dopravní
infrastruktury, na kterou navazuje RBK 372, jehož severní hranice koresponduje s ochranným pásmem D3.
Dle ÚP Veselí nad Lužnicí do lokality DS 61 zasahuje nefunk ní lokální biocentrum LBC 9. Toto biocentrum bylo
zm nou . 1 vypušt no z d vodu blízkosti nadregionálního biocentra Rašeliništ Ruda – Horusický rybník.
Lokální úrove
ÚSES je ešena standardním zp sobem. Podchycuje rozmanitost ekosystém jednotlivých biochor,
tj. vymezuje alespo jedno biocentrum v reprezentativních skupinách typ geobiocén každé biochory a zahrnuje v lokální úrovni
ÚSES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v regionální úrovni nevýrazným zp sobem (lesní porosty v normálních hydrických a
trofických adách).

TABULKY PRVK ÚSES
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íslo: 1
Název: V Loukách
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Žíšov
ekologicky významný segment
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: vodní tok, louky, les, ostatní plochy
Geobiocenologická typizace: 3BC4-5, 3AB3

Plocha : 9,84 ha

Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum vložené do RBK 460. ást charakteristické široké nivy Lužnice
mezi Dráchovem a Veselím n L., s rozsáhlými, extenzivn obhospoda ovanými p irozenými lu ními porosty a
zbytky p vodního meandrujícího vodního toku (t , slepá ramena, odd lené meandry). áste
je zachován
irozený mikroreliéf lu ní nivy se svahy již zcela zazemn ných ástí p vodního koryta.
Sou ástí plochy biocentra je lužní les zahrnutý v hranicích p írodní památka Doubí u Žíšova.
Návrh opat ení: Prioritou je zabránit další devastaci území biocentra navážením odpadu do nejcenn jších lokalit
(t ní a odstavených ních ramen).
- z n kterých lokalit v biocentru je nutné odpad odt žit a území uvést do p vodního stavu (lokality jsou mimo
ešené území)
- lu ní porosty pravideln kosit a udržovat i porostní okraje otev ených ploch t ní
- zvýšit podíl lužních les v biocentru, nejvhodn ji ve vazb na lesní porost p írodní památky Doubí u Žíšova
íslo: 2
Název: R žence
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: vodní tok, lada s d evinami (louka), mok ad
Geobiocenologická typizace: 3BC4-5, 3B5

Plocha: 10,4 ha

Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum vložené do RBK 460. ást ní nivy Lužnice zahrnující sm rov
upravený vodní tok a ást zazemn ného ního meandru.
Vegetaci tvo í p evážn extenzivn obhospoda ované lu ní porosty s existencí p irozených druh sv. Alopecurion.
Vrbové k oviny sv. Salicion triandrae dopl ují pob ežní spole enstvo potoka, který se v t chto místech vlévá do
Lužnice.
Návrh opat ení: Prioritou je zamezit další degradaci b ehového pásma a plochy biocentra navážením domovního
odpadu nebo stavebních deponií.
- p evážnou ást plochy biocentra zalesnit, zbytek ponechat p irozenému vývoji s cílem postupn zvyšovat v niv
eky Lužnice podíl p irozených lesních porost .
íslo: 3
Název: Machovka
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Plocha: 7,36 ha
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: vodní tok, lada, d evinná lada, les
Geobiocenologická typizace: 3BC4-5, 3BC5, 3B5
Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum vložené do RBK 460. ást toku eky Lužnice, na soutoku
s Bechy ským potokem, v etn zazemn ného
ního meandru odd leného od hlavního toku v souvislosti s
úpravami toku Lužnice ve 30. letech 20. století. Vedle regulovaného toku Lužnice je sou ástí biocentra ást
nap ímeného koryta Bechy ského potoka, s výskytem vodních submerzních makrofyt sv. Batrachion fluitantis.
Návrh opat ení: Postupn obnovit p irozený charakter b ehového pásma vodního toku. Lokalitu zazemn ného
ního meandru a p ilehlé svahy vy istit a ponechat p irozenému vývoji s cílem rozší it plochy p írod blízkých
les v niv Lužnice.
íslo: 4
Název: Št pnice
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Plocha: 13,89 ha
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: vodní toky, louka, les, d evinná lada, vodní plochy
Geobiocenologická typizace: 3BC4-5, 3B-BC5, 3B5, 3BC3-4
Charakteristika ekotopu a bioty: Lokální biocentrum chyb jící, vložené do RBK 460. Biocentrum je navrženo
mezi posledními zachovanými meandry starého koryta Nežárky a tokem Lužnice. ást plochy je zalesn na porostem
s p irozenou druhovou skladbou, ást p edstavují pokulturní lu ní porosty. Tok Lužnice je sm rov upraven v etn
úpravy p ného profilu koryta a zpevn ní jeho b eh .
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Návrh opat ení: Zamezit navážce zeminy a vzniku erných skládek, zejména v okolí toku Nežárky, a tím devastaci
lužního lesa. Zachovat p irozený charakter toku Nežárky s cennými
ní meandry a nivními t mi i b ehové
porosty podél obou tok . Lu ní porosty pravideln kosit (extenzivní hospoda ení). Využívání rybník je možné
pouze extenzivní, s p im enou rybí obsádkou (týká se p edevším jižn ji položeného rybníku s výskytem stulíku
žlutého).
íslo: 5
Název: Proti Mlýnu
Katastrální území: Horusice, Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Plocha : 167,5 ha
REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: vodní tok, vodní plochy, louky, les, d evinná lada, rašeliništ , ostatní plochy
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3A5, 3BC4-5, 3B3, 3AB2
Charakteristika ekotopu a bioty:
Regionální biocentrum, navržené v niv Lužnice, se zna ným podílem vodních a mok adních biotop . Osou
biocentra je regulovaný tok Lužnice. B ehy Lužnice jsou na mnoha místech zpevn ny dlažbou a pob ežní
spole enstva tvo í pouze fragmenty ních rákosin. Významnými p írodními stanovišti jsou 3 vyt žené a zatopené
pískovny, vytvá ející vhodné podmínky pro výskyt vodních makrofyt.
Návrh opat ení: Ve vhodných m ích ástech št rkopískových jezer by m l být iniciován vývoj rozmanitých
biotop (nap . "oligotrofních" mok adních biotop jako jakýchsi "genových bank" ohrožených druh vodních
rostlin). Další vývoj území by m l být usm ován podle zásad a stanovených dlouhodobých cíl v Plánu pé e
Chrán né krajinné oblasti T ebo sko pro revitalizace vodních tok a sanace a rekultivace t žeben št rkopísku
z hlediska ochrany p írody.
íslo: 6
Název: Ruda – Horusická blata
Katastrální území: Horusice
ekologicky významný segment
Plocha: 69,25 ha
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: les, mok ad, louky, rašeliništ ,vodní toky, vodní plocha
Geobiocenologická typizace: 5A6, 4A6, 4AB2, 4A3, 4B4, 4B5
Charakteristika ekotopu a bioty: Jádrem unikátního nadregionálního biocentra je rašeliništ Ruda - rašeliništ
slatinného typu na jihovýchodním b ehu Horusického rybníka. ást rašeliništ je v zátop Horusického rybníka.
Horusická blata - rozsáhlý komplex vlhkých a mezofilních luk (Caricion Fuscae, Molinion, Alopecurion) na
severozápadním b ehu Horusického rybníka (rozloha 438 ha). Lu ní porosty p echázejí do rozsáhlého litorálního
pásma zblochanových, rákosových a ost icových porost . Roztroušené bažinné vrbiny p echázejí ve východní ásti
území do topolového luhu. Biocentrum je sou ástí T ebo ských rybník - mok ad mezinárodního
(nadregionálního) významu.
Návrh opat ení: Management nadregionálního biocentra je ízen plány pé e o chrán ná území. V lesních
porostech hospoda it podle LHP. Postupn zvyšovat podíl meliora ních d evin.
íslo: 7
Název: Za Mosty
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Plocha: 6,66 ha
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: vodní tok, louka, les, d evinná lada, orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4-5, 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty: Lokální biocentrum navržené v úseku neregulovaného toku Nežárky. eka zde
vytvá í p irozený meandr a n kolik nivních t ní.
Návrh opat ení: Zachovat p irozený charakter toku eky Nežárky s ním meandrem a nivními t mi i b ehové
porosty podél toku. Lužní les ponechat p irozenému vývoji. V lesních a b ehových porostech provád t pouze
zdravotní probírku d evin. Louku pravideln kosit (extenzivní hospoda ení).
íslo: 8
Název: Dehetník
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí
ekologicky významný segment
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

Plocha:
2,81 ha (v kú.
Veselí nad Lužnicí)

Kultura: les (512B, 513B, 513C), vodní tok
Geobiocenologická typizace: 3AB3, 3B3, 3AB2, 4BC4-5, 4B5
Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum je tvo eno p evážn r znov kými jednotliv až skupinovit
smíšenými lesními porosty s b žnou druhovou skladbou na plošin rozpracovaný kulturní smrkový les, v plašti
s p ím sí dubu, a borovice s jednotliv vtroušenou b ízou (v bylinném pat e s p echody k borovým a brusnicovým
doubravám).
Návrh opat ení: Smrkové porosty se stanovištn neodpovídající druhovou skladbou, do obnovy dle LHP, v as
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formou kotlík do porost vpravit buk, dub a jedli, obnovní zp sob holose ný, postupná redukce smrku. V
ochranných porostech na svazích údolí Nežárky hospoda it podle LHP.
íslo: 9
Název: Bošilecké díly
Katastrální území: Bošilec, Horusice
ekologicky významný segment
Plocha: 6,25 ha
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM NEFUNK NÍ
Kultura: orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty: Chyb jící (navržené) lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.
Na daném území se nachází pouze skupinka n kolika solitérních d evin -lípa srd itá.
Návrh opat ení: Výsadba d evin v celé navržené ploše biocentra. Druhová skladba d evin bude odpovídat STG.
Výsadbu je nutné v n kolikaletém období do úplného zajišt ní vylepšovat, ošet ovat a chránit p ed okusem, poté
provád t ob asnou vhodnou výchovu a údržbu. Zakládání nového porostu na orné p
lze volit p ímou výsadbou
cílových d evin, p es výsadbu p ípravného porostu, nebo postupným ízeným sukcesním vývojem p es lu ní a
ovinná spole enstva. Opat ení budou rozvedena v rámci realiza ního projektu zahrnutého do komplexní
pozemkové úpravy
íslo: 10
Název: Dolejší díly
Katastrální území: Horusice
ekologicky významný segment
Plocha: 2,2 ha
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM NEFUNK NÍ
Kultura: orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty: Chyb jící (navržené) lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.
Návrh opat ení: Zakládání nového porostu na orné p
lze volit p ímou výsadbou cílových d evin, p es výsadbu
ípravného porostu, nebo postupným ízeným sukcesním vývojem p es lu ní a k ovinná spole enstva.
íslo: 11
Název: Ho ejší díly
Katastrální území: Horusice
ekologicky významný segment
Plocha: 4 ha
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM NEFUNK NÍ
Kultura: orná p da, les
Geobiocenologická typizace: 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty: Chyb jící (navržené) lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.
Sou ástí biocentra je malý remíz, kulturní lesík s nevhodnou d evinnou skladbou (smrk, borovice, lípa, vtroušena
íza, dub, vrby, bez erný)
Návrh opat ení: Zakládání nového porostu na orné p
lze volit p ímou výsadbou cílových d evin, p es výsadbu
ípravného porostu, nebo postupným ízeným sukcesním vývojem p es lu ní a k ovinná spole enstva. Opat ení
budou rozvedena v rámci realiza ního projektu zahrnutého do komplexní pozemkové úpravy.
íslo: 13
Název: Krkavec
Katastrální území: Drahov, Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

Plocha: 3,95 ha v kú. Veselí
nad Lužnicí

Kultura: vodní tok, mok ad, louka, les, d evinná lada
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4-5, 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty: Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru. Biocentrum je
vymezeno v niv eky Nežárky a zahrnuje poslední voln meandrující úsek dolního toku Nežárky s p irozenou
korytotvornou funkcí eky.
Návrh opat ení: Zachovat p irozený charakter nivy a korytotvornou innost vodního toku. Podporovat vývoj
prom nlivého mikroreliéfu luk a postupn vnášet zp t do území maloplošné prvky a liniové struktury
charakterizující požadovaný extenzívní charakter využívání lu ních ploch. Jedná se o návrh a realizaci op tovného
propojení regulovaného koryta eky s odstaveným systémem meandr , které po odpojení od eky v poslední dob
siln degradují. Výsledkem by m l být obnovený pln funk ní
ní systém s výrazn zvýšenou samo istící
schopností. Celkov se jedná o napojení starých meandr .
íslo: 14
Název: Fará ský rybník
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: vodní plocha, mok ad, d evinná lada, louka

Plocha : 14,66 ha
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Geobiocenologická typizace: 4B5, 3BC4-5,
Charakteristika ekotopu a bioty: Menší rybník uprost ed lán orné p dy, vyhlášený jako p írodní památka
(p irozený výskyt leknínu bílého).
Návrh opat ení: Ponechat litorální pásmo p irozenému vývoji, nevyhrnovat rybni ní okraje, udržovat p edem
dohodnutý rozsah zátopy a kolísání hladiny.
íslo: 15
Název: Zlukov
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: les (594G)
Geobiocenologická typizace: 3A3, 3AB3

Plocha: 18,69 ha

Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum je tvo eno p evážn stejnov kými jehli natými porosty s b žnou
druhovou skladbou s p evahou smrku a borovice, výjime
jednotliv nebo skupinovit s p ím sí Quercus petrea,
Quercus robur, v okrajích s jednotliv vtroušenou b ízou. Zápoj plný až rozvoln ný. Jednotlivé lesní porosty se liší
rozdílnými dominantami ve stromovém pat e.
Návrh opat ení: Porosty se stanovištn neodpovídající druhovou skladbou, do obnovy dle LHP, v as formou
kotlík do porost vpravit buk, dub a jedli, obnovní zp sob holose ný, redukce smrku - postupn nahrazovat
evinami p irozené skladby.
íslo: 16
Název: Na Klobasné
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Plocha: 24,86 ha
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Kultura: les (592B)
Geobiocenologická typizace: 3A3
Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum je tvo eno p evážn stejnov kými jehli natými porosty s b žnou
druhovou skladbou s p evahou smrku a borovice, výjime
jednotliv nebo skupinovit s p ím sí Quercus petrea,
Quercus robur, v okrajích s jednotliv vtroušenou b ízou.
Návrh opat ení: Porosty se stanovištn neodpovídající druhovou skladbou, do obnovy hospoda it dle LHP, v as
formou kotlík do porost vpravit buk, dub a jedli, obnovní zp sob holose ný, redukce smrku - postupn nahrazovat
evinami p irozené skladby
íslo: 9-10

Ozna ení a název dle ZÚR: RBK 372 Kozohl dky – Rašeliništ Ruda, Horusický
rybník
Katastrální území: Horusice
ekologicky významný segment
Délka: 1285 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NEFUNK NÍ
Vým ra celková: 46,907 ha
Kultura: orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty:
ást neexistujícího (navrženého) regionálního biokoridoru, který by m l
spojovat do regionálního biokoridoru vložené lokální biocentrum . 10 a lokální biocentrum mimo ešené území.
Osou biokoridoru je polní cesta se stromo adím.
Návrh opat ení: Cílem opat ení bude založení regionálního biokoridoru – trvalé extenzivn obhospoda ované
louky v minimální ší í 40 m v trase biokoridoru a skupin d evin v okolí nov z ízené ú elové komunikace.
íslo: 10-11
Katastrální území: Horusice
ekologicky významný segment
Délka : 1230 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NEFUNK NÍ
Kultura: orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty:
ást neexistujícího (navrženého) regionálního biokoridoru, který by m l
spojovat do regionálního biokoridoru vložené lokální biocentrum . 10 a lokální biocentrum mimo ešené území.
Návrh opat ení: Cílem opat ení bude založení regionálního biokoridoru – trvalé extenzivn obhospoda ované
louky v minimální ší í 40 m v trase biokoridoru a skupin d evin v okolí nov z ízené ú elové komunikace. Opat ení
budou rozvedena v rámci realiza ního projektu zahrnutého do komplexní pozemkové úpravy.
íslo: 11-12
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Katastrální území: Horusice, Kundratice u Svin
ekologicky významný segment
Délka : 470 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NEFUNK NÍ
Kultura: orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty:
ást neexistujícího (navrženého) regionálního biokoridoru, která by m la
umožnit komunikaci mezi lokálním biocentrem . 10 a lokálním biocentrem vymezeném mimo ešené území.
Návrh rámcových opat ení: Cílem opat ení bude založení regionálního biokoridoru – trvalé extenzivn
obhospoda ované louky v minimální ší í 40 m v trase biokoridoru a skupin d evin v okolí nov z ízené ú elové
komunikace.
íslo: RK 460
Název: úsek mezi biocentry 1-2
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 300 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: vodní tok, louka, ostatní plochy
Geobiocenologická typizace: 3BC4-5, 3AB3, 3B5, 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty: Niva Lužnice od rekrea ního a sportovního areálu ve Veselí n L. k MCHÚ Luh
u Žíšova. Tok eky Lužnice byl sm rov a spádov upraven ve 30-40.letech 20. století, v etn úpravy p ného
profilu koryta a opevn ní b eh . Nov vytvo ené b ehové partie byly osázené liniovými d evinnými spole enstvy s
evažujícím topolem bílým a erným, dubem, b ízou, olší lepkavou a šedou a vrbou k ehkou. Postupnou
regenerací b ehových porost je druhové složení b ehových partií postupn dopl ováno o další druhy v
polop irozený pláš a lem ního koryta.
Návrh opat ení: Prioritou je zamezit další degradaci ní nivy nepovoleným, ale stále tolerovaným skládkování
domovního odpadu a stavebních deponií všeho druhu.
-nep ipustit výstavbu v 50 m ochranném pásmu biokoridoru s výjimkou úseku vedeném v intravilánu obce
-obnovit funkce fragment slepých ramen a t ní, zejména vy istit ,obnovit a regulovat p ítok vody
-obnovit p irozený charakter b ehových porost
-v p ípad otev ení ložiska št rkopísk Veselí n L. - Jatka zahrnout do rekultiva ních prací vytvo ení podmínek pro
širokou škálu p írodních stanoviš nivy Lužnice
íslo: RK 460
Název: úsek mezi biocentry 2-3
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka: 200 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: vodní tok, lada, louka, les, jiné
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4-5, 3BC3
Charakteristika ekotopu a bioty: Niva Lužnice vedle areálu firmy „Propesko“ ve Veselí n L. Tok eky Lužnice
byl sm rov a spádov upraven, v etn úpravy p ného profilu koryta a opevn ní b eh . Nov vytvo ené b ehové
partie byly osázené liniovými d evinnými spole enstvy s p evažujícím dubem, topolem erným, olší lepkavou,
jasanem ztepilým aj. Postupnou regenerací b ehových porost je druhové složení b ehových partií postupn
dopl ováno o další druhy (zejména vrbové k oviny) v polop irozený pláš a lem ního koryta. Na b ehové porosty
navazuje vysázený kulturní lesík s dubem, lípou srd itou a významnou p ím sí kulturních d evin – smrk, borovice,
mod ín.
Návrh opat ení: Hlavním cílem je zamezit dalšímu vyvážení zeminy a kal na skládku v blízkosti firmy Propesko
a následná rekultivace této skládky. Plochu bývalé skladky zatravnit, po zapojení porostu vysadit vhodné d eviny
irozené skladby podle odpovídajícího STG.
íslo: RK 460
Název: úsek mezi biocentry 3-4
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 900 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: vodní tok, lada, jiné
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4, 3BC3
Charakteristika ekotopu a bioty: Toky ek Lužnice a Nežárky protékajících Veselím n.L. a jejich soutok. Koryta
ek sm rov a spádov upravená, v etn úpravy p ného profilu koryta a opevn ní b eh . B ehy Nežárky byly
upraveny do 2 stup ovitých teras, p emž 1. terasa je uvlá ena a bez b ehových porost . Na druhé terase místy
vysazeny duby, Populus nigra, Populus tremula, Salix alba. B ehy Lužnice jsou v tšinou pouze zpevn né dlažbou,
s fragmety po ních rákosin s Phalaris arundinacea a Glyceria maxima, podél b eh místy vysazené duby. Okolní
niva je siln antropogenn ovlivn ná. Biokoridor zahrnuje také ást sportovního a rekrea ního st ediska ve Veselí
n. L. a tábo išt „Ostrov“.
Návrh opat ení: Podmá ená lada na pravém b ehu Lužnice za soutokem, ponechat p irozenému vývoji a
postupnému zar stání vrbovými k ovinami, zabránit eutrofizaci. Ruderalizovaná lada na vyšší terase v prvních
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letech kosit pravideln , omezit další ší ení plevel . Tok eky Lužnice, provedená protipovod ová opat ení a
rekrea ní za ízení ponechat v návrhovém období bez zásah .
íslo: RK 460
Název: úsek mezi biocentry 4-7
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 850 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: vodní tok, d evinná lada, orná p da, jiné
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4, 3BC3
Charakteristika ekotopu a bioty: Upravená niva Nežárky na okraji Veselí n.L. Tok z v tší ásti sm rov a
spádov upraven, v etn úpravy p ného profilu koryta a opevn ní b eh . Jen ojedin le se vyskytují menší slepá
ramena a nivní t . Nov vytvo ené b ehové partie byly osázené liniovými d evinnými spole enstvy s p evažující
olší lepkavou, dubem, topolem erným aj. Postupnou regenerací b ehových porost je druhové složení b ehových
partií postupn dopl ováno o další druhy (zejména vrbové k oviny) v polop irozený pláš a lem ního koryta.
V ásti navazující na biocentrum 4 – „Št pnice“ zachováno koryto staré eky s úpravami menšího rozsahu a
pom rn dob e vyvinutými b ehovými porosty.
Návrh opat ení: Zachovat alespo zbylé b ehové partie p írodního charakteru se slepými rameny a t mi.
ehové partie ponechat p irozenému vývoji, zabránit eutrofizaci. Podmá ená lada s dominující chrasticí
rákosovitou ponechat p irozenému vývoji a postupné sukcesi od vrbových k ovin ke st emchovým olšinám.
Zabránit eutrofizaci.Siln ruderalizovaná d evinná lada p evést postupn na p irozený lužní les odpovídající STG.
Ornou p du p evést zp t na nivní louky s extenzivním hospoda ením a s vylou ením hnojení.
íslo: RK 460
Název: úsek mezi biocentry 7-8
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 750 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: vodní tok, louka, lada, les, jiné
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC-4
Charakteristika ekotopu a bioty: Tok Nežárky a ást p ilehlé nivy. Koryto eky sm rov a spádov upravené,
etn úpravy p ného profilu koryta a opevn ní b eh . B ehové partie byly osázeny liniovými d evinnými
spole enstvy s p evažující olší lepkavou a vtroušenými dubem, b ízou a topolem erným. Maloplošn vysázeny
kulturní d eviny (jeden nezajišt ný porost borovice lesní). Po obou stranách toku se rozkládají rozsáhlé
zahrádká ské kolonie, které významn negativn ovliv ují charakter b ehových partií eky, která je v t chto
místech prakticky bez b ehových porost . Malá ást p vodních psárkových luk p evedena na ornou p du.
Návrh opat ení: Alespo áste
omezit negativní vliv rekrea ních za ízení na tok eky, zejména na její b ehové
partie. Ponechat lem Nežárky (cca 5m) p irozenému vývoji, bez intenzivního kosení a likvidace b ehových porost
a umožnit tak vznik alespo nesouvislého lemu po ních rákosin. Vyvarovat se v budoucnosti výsadb nevhodných
evin jako je borovice lesní a jiné kulturní i nep vodní d eviny a nahradit tyto d evinami podle odpovídajícího
STG.
íslo: RK 460
Název: úsek mezi biocentry 8-13
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 130 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: vodní tok, d evinná lada, jiné
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC-4, 3AB 3
Charakteristika ekotopu a bioty: Upravená niva Nežárky. Koryto eky sm rov a spádov upravené, v etn
úpravy p ného profilu koryta a opevn ní b eh . B ehové partie byly osázeny liniovými d evinnými spole enstvy s
evažující olší lepkavou a vtroušenými dubem a b ízou.
Ve svahu nad levým b ehem Nežárky je kulturní les s p evládajícím smrkem, s p ím sí dubu a vtroušenou b ízou.
Bylinné patro místy chybí nebo je vyvinuto pouze ostr vkovit .
Sou ástí biokoridoru je sezónn využívané rekrea ní za ízení s významným podílem doprovodné zelen , p edevším
vzrostlých dub a olší. Malou ást tvo í na pravém b ehu eky i polokulturní nivní louka.
Návrh opat ení: ehové porosty ponechat p irozenému vývoji, další výsadba d evin není nutná. V kulturních
lesích provád t ú inná opat ení a výchovu porostu vedoucí k vyššímu podílu p irozených d evin, zejména dubu.
Louky kosit 1-2x ro , s vylou ením užití t žké zem lské techniky, tak aby p dní profil nebyl poškozen.
Nehnojit. Zamezit p ípadnému rozši ování stávajícího rekrea ního areálu, kácení d evin, i jiným zásah m
vedoucím ke snížení ekologické stability na této lokalit .
íslo: 13-14
Název: Zlukovský potok
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: Vodní tok, orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4

Délka : 200 m
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Charakteristika ekotopu a bioty: Strouha zajiš ující odtok vody z Fará ského rybníka do Nežárky. Koryto strouhy
áste
vydlážd né, mírn ruderalizované b ehové porosty tvo ené souvislými poto ními rákosinami s chrasticí
rákosovitou a rákosem obecným. Podél toku je vytvo en polop irozený lem d evin s dominantní vrbou k ehkou
s vtroušenou b ízou a osikou. Okolí strouhy tvo í scelené lány orné p dy.
Návrh opat ení: Vodní tok s b ehovými spole enstvy ponechat p irozenému vývoji. Ornou p du v ší ce
biokoridoru (20 m) p evést na lu ní porost, p ípadn pouze ponechat ladem a p irozenému vývoji. Nehnojit,
zamezit eutrofizaci.
íslo: RK 460
Název: úsek mezi biocentry 4-5
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 650 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: vodní tok, lada, louka
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4, 3B3
Charakteristika ekotopu a bioty: Široká niva Lužnice na okraji Veselí n.L. Okraj biokoridoru tvo en tokem
Lužnice. Koryto eky je sm rov a spádov upraveno, v etn úpravy p ného profilu koryta a opevn ní b eh .
ehové partie byly osázeny liniovými d evinnými spole enstvy s p evažujícím topolem erným, javorem klenem a
dubem, na levém b ehu p evládají duby. Výsadba je dopln na o náletové d eviny jako b íza a osika. Po ní
rákosiny s dominantní chrasticí rákosovitou tvo í nesouvislý lem podél obou b eh .
Návrh opat ení: Vodní tok s b ehovými spole enstvy ponechat p irozenému vývoji. Lu ní porosty využívat jako
doposud pouze extenzívn , 1x ro
kosit, nehnojit. D evinná lada ponechat p irozenému vývoji.
íslo: RK
Název: úsek mezi biocentry 6-9
Katastrální území: Horusice
Mapový list: 22-44-05
ekologicky významný segment
Délka : cca 100 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: louka, vodní tok
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4
Charakteristika ekotopu a bioty: Chyb jící ást regionálního biokoridoru. Osou biokoridoru bude tok
Bukovského potoka. Biokoridor bude vymezen v upravené niv potoka v ší ce 40 metr .
Návrh opat ení: Biokoridor bude ešen jako podchod pod t lesem dálnice a železni ním koridorem pro zv .
Vymezení biokoridoru, jeho cílový stav a návrhy opat ení budou stanovené realiza ním projektem pro chyb jící ást
regionálního biokoridoru.
íslo: 3-x
Název: Bechy ský potok
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 2000 m
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: Vodní tok, louka, lada, orná p da
Geobiocenologická typizace: 3B5, 3BC4-5
Charakteristika ekotopu a bioty: Tok Bechy ského potoka. Koryto potoka sm rov a spádov upraveno, v etn
úpravy p ného profilu koryta a místy též opevn ní b eh . B ehové porosty (spol. sv. Phalaridoion arundinaceae)
tvo í souvislý široký lem po obou stranách toku. V ásti, která vede zástavbou Veselí n.L. jsou pob ežní
spole enstva narušena, poto ní rákosiny se vyskytují spíše ostr vkovit a jsou st edn ruderalizovány. V toku
samotném se místy hojn vyskytují submerzní makrofyta (Batrachium sp.). Biokoridor zahrnuje také polokulturní
louku v niv Bechy ského potoka se siln ochuzeným spole enstvem sv. Alopecurion a siln ruderalizovaná a
degradovaná travino-bylinná lada.
Návrh opat ení:
Bechy ský potok s jeho b ehovými porosty mimo zástavbu Veselí n.L. ponechat p irozenému vývoji, pouze p i orb
okolních polí dbát na ponechání širšího pruhu neorané p dy kolem b ehových porost , tak aby pob ežní
spole enstva byla narušována pokud možno co nejmén . V ásti, kde Bechy ský potok protéká zástavbou Veselí
n.L. možno zpevn ní b eh dlažbou a drnem. P i jakýchkoliv pracích však dbát na zachování p irozeného
charakteru dna a pokud možno co nejmenším narušení spole enstev submerzních vodních makrofyt, která se tu
hojn vyskytují.
íslo: 8-15
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 1620 m
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: Louka, les, lada, orná p da, jiné
Geobiocenologická typizace: 3B3, 3AB2, 3AB3
Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor tvo í nesouvislá mozaika lesík , remíz a luk ve scelených lánech
orné p dy. Jedná se v tšinou o kulturní lesíky s dominantní borovicí lesní a vtroušenými duby, b ízou, habrem,
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lískou aj.
Návrh opat ení: Propojit stávající fragmenty ekologicky stabilních segment krajiny, tak aby tvo ily funk ní celek
a mohly plnit funkci biokoridoru. Orná p da bude p evedena na lu ní porost po vhodné p edplodin tak, aby p da
byla minimáln zatížena dusíkem a semeny plevel .
íslo: 15-16
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 800 m
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
Kultura: Les (593A, 594B)
Geobiocenologická typizace: 3A3
Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor je tvo en stejnov kými monokulturami smrku a jednotliv až
skupinovit smíšenými lesními porosty s b žnou druhovou skladbou s p evahou smrku, výjime
s p ím sí
borovice lesní, mod ínu, dubu letního, dubu zimního, s jednotliv vtroušenou b ízou. Zápoj plný až rozvoln ný.
Lesní porosty jsou sporadicky narušeny pasekami s charakteristickými spole enstvy sv. Epilobion angustifolii.
Velká ást lesních porost je bez bylinného patra, ve zbytku bylinné patro mozaikovit rozptýlené a neuspo ádané,
bez výrazn jší inklinace ke stabiln jším rostl. formacím.
Návrh opat ení: Porosty se stanovištn neodpovídající druhovou skladbou, do obnovy hospoda it dle LHP, v as
formou kotlík do porost vpravit buk, dub a jedli, obnovní zp sob holose ný, redukce smrku - postupn
nahrazovat d evinami p irozené skladby

V ešeném území jsou vymezeny tyto interak ní prvky:
íslo: 17
Název: Domavelská stoka
Katastrální území: Horusice, Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
Délka : 2900m
INTERAK NÍ PRVEK
Kultura: vodní tok
Geobiocenologická typizace: 3BC5
Charakteristika ekotopu a bioty: Domavelská stoka v etn jednoho jejího p ítoku. Jedná se o meliora ní
kanál, odvod ující okolní pole a louky. Podél toku výrazný lem pob ežního spole enstva, blížícího se ke sv.
Phalaridion arundinaceae, siln nitrifikováno. P evládá chrastice rákosovitá a rákos obecný. Podél strouhy jsou
nepravideln roztroušeny k ovinaté vrby a ostatní náletové d eviny (osika, olše). P ítok Domavelské stoky vede
na jednom míst p es malý remízek (vysazené kulturní d eviny: smrk, borovice).
Návrh opat ení: Stabilizovat koryto výsadbou b ehového porostu vhodné d evinné skladby, event. další opat ení,
etn vytvo ení drobných zdrží, obnovy meandr ad. na základ podrobn jšího pr zkumu. Ke stabilizaci koryta
možno využít výsadeb VR pl tk v rámci zakládání b ehových porost , v ohrožených úsecích p íp. i kamenných
zához . Tam, kde nebude možné odstranit opevn ní toku, provést, vedle výsadby b ehového porostu, technická
opat ení pro zvýšení lenitosti koryta a možnosti infiltrace.
Po obou stranách vodote e založit lu ní porosty v minimální ší ce 20 metr .
íslo: 18
Katastrální území: Horusice
ekologicky významný segment
Délka : 2000m
INTERAK NÍ PRVEK
Kultura: komunikace, (vodní tok), travino-bylinná lada
Geobiocenologická typizace: 3BC5
Charakteristika ekotopu a bioty: Nezpevn ná polní cesta lemovaná úzkým pruhem vegetace, tvo eným siln
ruderalizovaným trávníkem. Podél ásti komunikace vede meliora ní kanál s b ehy porostlými siln narušeným
a ochuzeným spole enstvem blížícím se ke sv. Phalaridion arundinaceae. Mezi odvod ovacím kanálem a
cestou roztroušen náletové k oviny (k ovinaté vrby, r že šípková, trnka obecná) st ídané ob asnou výsadbou
nevhodných kulturních d evin (smrk, borovice).
Návrh opat ení: Podél meliora ního kanálu stabilizovat koryto výsadbou b ehového porostu vhodné d evinné
skladby, event. další opat ení, v etn vytvo ení drobných nádrží na základ podrobn jšího pr zkumu. Ke
stabilizaci koryta možno využít výsadeb VR pl tk v rámci zakládání b ehových porost , v ohrožených úsecích
íp. i kamenných zához . Tam, kde nebude možné odstranit opevn ní toku, provést, vedle výsadby b ehového
porostu, technická opat ení pro zvýšení lenitosti koryta a možnosti infiltrace.
Po jedné stran komunikace založit lu ní porost v minimální ší ce 20 metr .
íslo: 19
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
ekologicky významný segment
INTERAK NÍ PRVEK

Délka : 2000m
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Kultura: komunikace, (vodní tok), travino-bylinná lada
Geobiocenologická typizace: 3BC5
Charakteristika ekotopu a bioty: Nezpevn ná polní cesta s navrženou cyklostezkou,lemovaná úzkým pruhem
vegetace, tvo eným siln ruderalizovaným trávníkem.
Návrh opat ení: Provést výsadbu autochtonních d evin podél cesty.
Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
1)
Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES.
2)
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.
Biocentra
Druhová skladba bioty se bude blížit p irozené skladb odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmín ných
ekosystém též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musí být tomuto cíli pod ízeny. Pro funk ní využití ploch
biocenter:
ípustné: je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou
druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
Podmín
p ípustné: jsou, a to pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení,
OV atd., p i co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné: jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do
ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního využití,
které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich, rušivé
innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti p ípustné a
podmín né.
Biokoridory
Biokoridory mohou být vedeny soub žn s ú elovými komunikacemi, rekrea ními trasami atd.
Pro funk ní využití ploch biokoridor :
ípustné: je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajiš uje vysoké
zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském nebo
lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn rekrea ní plochy p írodního charakteru, jiné
jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce sou asných
funk ních biokoridor .
Podmín
p ípustné: je funk ní využití pouze na nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení,
OV atd., p i co nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru.
Nep ípustné: jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do
ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití, které by
znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti, jako je umis ování staveb, odvod ování
pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
V návrhu ÚP Veselí nad Lužnicí je ešen rozvoj turistických a cykloturistických tras. Je p edpokládáno, že ve stávajících trasách
ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní cyklistické stezky.
Územní plán uvažuje se dv ma emi novými krátkými úseky cyklostezky, a to od areálu Fontey sm rem k Veselí nad Lužnicí, za
areálem Fontey a v míst p eložky silnice III/00352 ve Veselí nad Lužnicí. Dále je pak pro cyklostezku uvažováno s využitím
prostoru železni ní dráhy p i jihovýchodním okraji sídla po výstavb nového železni ního koridoru.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Záplavové území
Hranice záplavy eky Lužnice a Nežárky a Bechy ského potoka je zakreslená v grafické ásti. Hranice záplavy aktivní zóny je
zakreslena do grafické ásti.
Uvnit tohoto území je možné rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná krajinná revitaliza ní
opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba
suchých poldr , apod.).
Protipovod ová opat ení
Posouzení odtokových pom
Situace je poplatná rovinatému terénu na území katastru, množstvím, velikostí povodí a profilem vodních tok jakož
i hydrogeologickými podmínkami celé lokality. Navíc je území siln ovliv ováno množstvím srážkových vod p itékajících z horních
úsek všech vodních tok , jak samotné eky Lužnice, tak eky Nežárky a Bechy ského potoka, ale i dalších po dlouhá období budovaných meliora ních stok a za ízení. Zna ná ást vodních d l byla v pr hu historie upravována um le mnohdy poddimenzovanými
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parametry a i p írodní vývoj poznamenal odtokové pom ry. Studiem zátopového území pro pr to né množství Q100 a pr to ného
množství Q2002 (množství p i povodních v roce 2002) bylo zjišt no, že se zatopená území liší jen v n kterých ástech.
Zajímavým poznatkem je skute nost odlišnosti u t ech hlavní tok v katastru m sta:
v povodí eky Lužnice jsou záplavová území pro ob pr to ná množství tém shodná,
v povodí eky Nežárky je však zátopová ára pro Q2002 proti proudu eky zna
delší o úsek od železni ního mostu,
v povodí Bechy ského potoka je naopak v tší zátopové území pro Q100.

Charakteristika povodí a tok v etn biologických prvk
ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
V tomto specifickém p ípad bylo záplavové území korigováno podle skute ného stavu p i povodni v srpnu roku 2002.

ZASTAV NÍ ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Zna ná ást zaplaveného území je zastav na, pr

h linie zátopy je dob e patrný z p iloženého výkresu.

LUŽNICE (1-07-02)
Rozsáhle bude poškozeno zastav né území ve vlastním Veselí nad Lužnicí (p edevším Mezimostí), jižn od Veselí jsou do
rozvodn né plochy zahrnuta št rkopískovišt mezi Veselím a Vlkovem. Chatová lokalita Pod Baštou a U Blažk budou zatopeny.
Severn od Veselí nad Lužnicí dojde k zaplavení celého prostoru mezi lesy doprovázejícími Lužnici na levém b ehu a terasou na
pravém b ehu podél komunikace Veselí nad Lužnicí – Sob slav.

NEŽÁRKA (1-07-03)
ed soutokem s Lužnicí bude zatopeno území od silni ního mostu ve Veselí (kde zátopa navazuje na zátopu Lužnice) po železni ní
most p es Nežárku a dojde zde ke spojení se zátopou Lužnice (v prostoru št rkopískoviš ).

C)

BECHY SKÝ POTOK (1-07-04-002)

Bechy ský potok vyb ežuje p edevším na svém levém b ehu v prostoru u silni ního mostu. Dále se zátopové území spojuje se
zátopou Lužnice.

Plošná opat ení v povodí spole ná pro všechny toky
Vhodným plošným opat ením v povodí je snížení podílu orné p dy ve prosp ch trvalých travních porost . Tím lze zvýšit ekologickou
stabilitu krajiny, ale i zajistit retardaci povrchového odtoku. Je sice s ohledem na celkovou plochu všech povodí z ejmé, že toto
opat ení má pouze nepodstatný vliv, v rámci celkového ešení je však použitelné za minimálních náklad a mén ovliv uje
urbanistické zám ry v etn ekologických dopad . Up ednost ování zatrav ování orné p dy platí i pro ešené území.

Opat ení na vodote ích
Pozn.: Pro stavbu hrází je nezbytný dostate ný prostor a jejich umíst ní do zastav ného území je velice problematickou záležitostí.
V úvahu je rovn ž nutné vzít skute nost, že hráze musejí lemovat všechny toky. 100%ní ochranu proti povodni samoz ejm nelze
zaru it, protože jak kalkulovaná Q100, tak i skute ná záplava z roku 2002 jist nejsou maximáln možnými vodními stavy, které lze
v ešeném území o ekávat. Rovn ž nelze vylou it ani další negativní initele (nap íklad protržení vodních nádrží a podobn ).

A)

LUŽNICE (1-07-02)

Pod soutokem Lužnice s Nežárkou bude oboustrann zkapacitn n profil eky Lužnice tak, aby umožnil pr tok množství Q100. Je nutné
ízení pravob ežního inunda ního mostu Lužnice (nebo dostate
kapacitního propustku) v prostoru mezi skladem firmy Hanson a
ižovatkou s Jate ní ulicí v lokalit „ Na Hubených“. Tímto opat ením se zajistí nejen snížení záplavového území pod Madetou v severní ásti m sta a dále umožní další ešení úprav v ástech proti proudu tok .
Nezbytn nutným opat ením je provedení p epo tu pr chodu mostního objektu na obchvatu pro Q100 a realizovat propust tak, aby
silni ní t leso nevytvá elo um lou hráz a nezp sobovalo tak vyšší vzedmutí povod ové vody ve m st . Celkové pr to né množství
(propust a mostní profil bude nutno pravd podobn dimenzovat minimáln na hodnotu Q = 300 m3/sec). Ochranné hráze lze uvažovat
pouze omezen vzhledem ke spádu eky a omezeným prostorovým možnostem. Lze doporu it použití mobilních konstrukcí.

B)

NEŽÁRKA (1-07-03)

Zkapacitn ní eky Nežárky od jezu až k soutoku s ekou Lužnicí je z hlediska pom ru mezi pr to ným množstvím, spádu toku a
prostorovými možnostmi ve m st fakticky nemožné , nebo p i sou asné kapacit Q20 by pro Q50 reprezentovalo rozší ení koryta
minimáln na dvou a p l násobek (spád ani hloubku nelze zvyšovat), což p i sou asné pr
rné ší i 14 až 16 m znamená provést rozší ení na cca 37 m. Tento prostor není zejména mezi ástí Št pnice a Veselím II dosažitelný.
Situaci pr toku eky Nežárky lze p ízniv ovlivnit dv ma opat eními: prvním opat ením je vybudování poldru na levém b ehu
Nežárky u železni ní trati, kde bude i nadále umožn na t žba št rkopísku a druhým pak vytvo ení obchvatného kanálu s po átkem
nad odb rným objektem vodárny, vedeným soub žn se železni ní tratí s podchodem trati pod bývalou Prefou a komunikace a dále
vyúst ným do eky Lužnice se zkapacitn ným profilem pro Q100. Ochranu bytové zástavby Št pnice a pravostranné zástavby Veselí II
lze v podstat zajistit pouze mobilními konstrukcemi, jak je popsáno u eky Lužnice. Navržené plochy k tomuto zám ru jsou
vyzna ené v grafické ásti.
Nejlepším ešením je ovšem výstavba suchého poldru v míst jezu Krkavec (mimo katastrální území Veselí nad Lužnicí). Tento
poldr by využil území již v sedmdesátých letech vytipované pro stavbu p ehrady, a umožnil by zachycení cca 50 milion m3 vody
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z Nežárky. Obrovskou výhodou je propojení Lužnice a Nežárky p es Novou eku, a tak by bylo možné do tohoto poldru vést i vodu
z horního toku Lužnice. P i pr toku 200 m3/sec by takový poldr dokázal zachytit veškerý pr tok za 70 hodin.

C)

BECHY SKÝ POTOK (1-07-04-002)

Pro retardaci pr toku povod ových vod je navrhováno p ed místem k ížení s obchvatem m sta vybudování poldru. Tím lze
významn p isp t k ochran okrajové severozápadní ásti m sta Veselí jíž tento potok protéká. Jiná opat ení jsou tém
bezvýznamná, nebo v zastav ném území do povodí Bechy ského potoka již zasahuje záplavové území eky Lužnice.

Návrh parametr ochrany
Veškerá navržená protipovod ová opat ení jsou zakreslena v Koordina ním a Hlavním výkrese a zakreslena
i popsána ve Vodohospodá ském ešení.
Z uvedených požadavk a zákresu hladiny p i Q100 (viz. grafickou p ílohu a p iložený podélný profil) je zcela nepochybné, že nová
zástavba musí toto zátopové území respektovat, ochrana stávající zástavby je velice problematická, finan
a prostorov náro ná a
místn omezená.

PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu jsou ešeny plochy s nejv tším erozním ohrožením jako suché poldry. Dále je v kapitole e) koncepce uspo ádání krajiny
doporu eno m nit funk ní plochy ve volné krajin pouze sm rem k ekologicky stabiln jšímu využití.

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY.
Viz. ÚSES.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
V jižní ásti území jsou vymezeny nové plochy pro rekreaci hromadnou i individuální. Tyto plochy vypl uje volný prostor mezi již
stávajícími plochami pro rekreaci u št rkopískových jezer.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Jižním sm rem od m sta se nachází dobývací prostory s ukon enou a zastavenou t žbou. Stávající využití t chto ploch z stane i
nadále zachováno.
V ešeném území se nachází ty i dobývací prostory. Jejich poloha je nazna ena v grafické ásti ÚPD.
V ešeném území a jeho t sné blízkosti se nachází ložiska nerostných surovin. Jejich poloha je nazna ena v grafické ásti ÚPD.
V ešeném území se nachází poddolovaná území. Jejich poloha je nazna ena v grafické ásti ÚPD. Jednalo se
o povrchovou, plošn málo rozsáhlou historickou t žbu limonitových Ferud, nep edstavujících žádné územní riziko.
V ešeném území leží jedno chrán né ložiskové území.

c) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, s ur ením p evažujícího elu využití (hlavní využití), pokud je
možné jej stanovit, ípustného využití, nep ípustného využití,
pop ípad stanovení podmín
p ípustného, nep ípustného využití),
využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání,
etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
V lokalitách .1 a 4 je nezbytné klást zvýšené nároky zohled ující krajinný ráz p íslušného místa a za len ní staveb do
krajiny. Jedná se zejména o p im enou velikost staveb, jejich proporce a posouzení za len ní do krajiny z krajiná ského
hlediska. Charakter t chto budov bude samostatn posuzován v dalších ízeních CHKO T ebo sko.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území m sta do ploch s rozdílným zp sobem
využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující zp sob využití. Plochy stabilizované jsou
ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.

Systém ozna ení jednotlivých ploch zm ny .1 je p evzatý z ÚP Veselí nad Lužnicí, plochy které jsou p evzaty z ÚP a
upravují velikost, len ní nebo zp sob využití území mají stejné kódy jako v ÚP. Nov vymezované plochy zm nou mají
kódy s pokra ujícím íselným ozna ením a navíc jsou ešené lokality opat eny íslem shodujícím se zadáním Zm ny .1
ÚP Veselí nad Lužnicí, a to z d vodu p ehlednosti.

Plochy bydlení - v rodinných domech – BI (stav)
Hlavní funkce: bydlení v rodinných domech.
ípustné funkce: p estavby, rekonstrukce a modernizace individuálního bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto
typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, malé
obchody, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá
rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání
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okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním
pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Nep ípustné funkce: ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, velkoplošná
nákupní za ízení, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení
dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).

Plochy bydlení - v rodinných domech – BI (návrh)
Hlavní funkce : bydlení v rodinných domech
ípustné funkce: bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší
samozásobitelské hospodá ství (zahrádky), vestav ná ob anská vybavenost: vestav né administrativní za ízení do RD, malé
obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení do 100 m2, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap .
kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení rodinného typu (bazény, prvky zahradní architektury apod.).
Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby
vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura,
ve ejná zele .
Podmín
p ípustné funkce: na plochách, které jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková zát ž bude
odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku.
Nep ípustné funkce: ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné nebo podmín
p ípustné, zejména veškeré innosti narušující
venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení
dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace.

Plochy bydlení - v bytových domech – BH
Hlavní funkce: bydlení v bytových domech.
ípustné: bydlení v bytových domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. ve ejná zele , vestav ná ob anská
vybavenost, drobná za ízení emeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení ochranného pásma), malá
sportovní za ízení (d tská h išt ). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž
parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z ízení místních komunikací,
ve ejná zele .
Nep ípustné: ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).

Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura, komer ní za ízení – OV
Hlavní funkce : ob anské vybavení.
ípustné: funkce poskytující ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, ú ady státní správy, služebny policie,
zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen v etn
architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, erpací stanice pohonných hmot, ostatní podnikání a služby, pokud nevyžadují
vyhlášení OP a negativn neovliv ují své okolí, nezbytná technická infrastruktura.
Nep ípustné: jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a
sklady.

Plochy ob anského vybavení – hotelové a restaura ní služby – OVh
Hlavní funkce: ob anské vybavení související s hotelovými a restaura ními službami.
ípustné: funkce hotelové služby v etn restaura ních a rekrea ních ploch. P ípustné je z izovat a provozovat parkovací a
odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen a nezbytnou technickou infrastrukturu.
Nep ípustné: jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují okolní prost edí, supermarkety, chovatelství, p stitelství,
pr myslová výroba a sklady.

Plocha smíšené zóny bydlení, ob anského vybavení a podnikatelské innosti
– zóna SB
Hlavní funkce: bydlení a podnikatelská innost.
ípustná funkce: bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady,
vestav ná ob anská vybavenost, funkce poskytující ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, vzd lávací
služby. P ípustné je z izovat bydlení a provozovat knihovny, archivy, ú ady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice,
zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto funk ním využitím území,
nezbytná infrastruktura, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení.
Doporu uje se jakoukoliv výstavbu uskute ovat pouze na základ schváleného Regula ního plánu, p ípadn Urbanistické
studie.
Podmín ná funkce: ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativn neovliv uje své okolí, garáže parkovací stání
a ostatní plochy s navazujícím využitím území. Podmín
p ípustné jsou rovn ž za ízení technické vybavenosti a lehký pr mysl
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do 100 m 2 výrobní plochy a provozní byty pro bydlení osob (zam stnanc ) p ímo spojených s provozem dané výroby i
technologie.
Nep ípustné: jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, t žká pr myslová výroba a sklady,
nep ípustná je rovn ž výstavba supermarket a obchodních za ízení v tších než 500 m2 prodejní plochy.

Plochy výroby a skladování - zem

lská výroba – VZ

Hlavní funkce: zem lská výroba.
ípustné: innosti zem lské výroby a zem lských provoz – zahradnické a zeliná ské areály, chovatelské areály,
zem lské a zpracovatelské provozovny, p idružená zem lská výroba, nerušící hlavní innost (truhlárna, záme nictví…),
ípustné je z izovat skladové prostory a za ízení poskytující zem lské služby a obchod, parkovací a odstavná stání pro pot ebu
vyvolanou využitím území, provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby, nezbytná
technická a dopravní infrastruktura.
Nep ípustné: jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu hygienické
ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov
sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).

Plochy výroby a skladování – výroba a výrobní služby – VS
Hlavní funkce: výroba a výrobní služby.
ípustné: výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, pop ípad zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je
izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání,
provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby, nákupní za ízení, erpací stanice
pohonných hmot, dopravní infrastruktura. U plochy P4 jsou podmínky zp ísn ny na maximální celkovou zastav nost

50%, hladina zástavby je nastavena na maximáln 11m. Maximální zatížení hlukem bude limitováno spln ním
normových ukazatel pro obytnou zástavbu na hranici pozemku ur eného pro výrobu a skladování – výrobu a
výrobní služby.
Nep ípustné: samostatné bydlení všech forem, za ízení vyžadující mimo ádnou ochranu ohrožující prost edí (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi). U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany
zajišt no, aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo
hranice vlastního pozemku nadm rn .

Plochy technické infrastruktury – TI
Hlavní funkce: technická infrastruktura.
ípustné: jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a OV,
elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad , vodohospodá ské plochy apod.)
bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné na tyto plochy umis ovat a
provozovat stavby pro výrobu drobn jšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu
vyvolanou tímto funk ním využitím území svým charakterem funkcí a m ítkem odpovídající.
Podmín
p ípustné: odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže, parkovací stání. Podmín
p ípustné jsou
rovn ž za ízení pr myslov a zem lsky zam ené a provozní byty pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby i
technologie, nezbytná technická infrastruktura a to vše za podmínky, že tyto funkce nesmí negativn ovlivnit i znemožnit
umíst ní staveb a za ízení uvedených v p ípustných funkcích.
Nep ípustné: ostatní funkce, d je a innosti, které zát ží narušují prost edí nebo takové d sledky vyvolávají druhotn a jednotliv
nebo v souhrnu p ekra ují stupe zát že, m ítko nebo režim stanovený hygienickými normami nebo vyhláškou obce. Dále pak
funkce a innosti neuvedené jako p ípustné nebo podmín
p ípustné, zejména samostatné bydlení.

Plochy technické infrastruktury – parkování, garáže – TIp
Hlavní funkce: parkování a garáže.
ípustné: jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb za ízení technické vybavenosti bezprost edn související s danou funkcí
technické infrastruktury a obsluhy území v etn možnosti výstavby parkovacího domu.
Nep ípustné: funkce a innosti neuvedené jako p ípustné.

Plochy specifické - innost spojená se zacházením s odpady – XO
Hlavní funkce: innost spojená se zacházením s odpady.
Nep ípustné: jiná než hlavní funkce území je nep ípustná.

Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení – OS
Hlavní funkce: ob anské vybavení – sport.
ípustné: jsou to plochy ur ené k hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je z izovat
sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením
technického, sociálního a ob anského zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná
funk ním využitím území, ve ejná zele , nezbytná technická infrastruktura.
Nep ípustné: ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní využití,
které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití.

Plochy rekreace – na plochách p írodního charakteru – RN
Hlavní funkce: hromadná rekreace.
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ípustné: jsou to plochy ur ené pro innosti, d je a za ízení související s hromadnou rekreací. Stávající objekty rekreace lze
estavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností p dorysného rozší ení max. o 25% sou asn zastav né plochy (dle
kolauda ního rozhodnutí bez zpevn ných ploch a teras).
Podmín
p ípustné: stavby související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (sociální za ízení, bufety),
parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto funk ním využitím území, ve ejná zele .
Nep ípustné: ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né.

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI
Hlavní funkce: individuální rekreace.
ípustné: jsou to plochy ur ené pro innosti, d je a za ízení související s individuální rekreací. Stávající objekty individuální
rekreace lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností p dorysného rozší ení max. o 25% sou asn zastav né plochy
(dle kolauda ního rozhodnutí bez zpevn ných ploch a teras).
Nep ípustné: je jakákoliv výroba, sklady v tšího a velkého rozsahu, t žba, zem lská výroba, ob anská vybavenost v tšího
významu.

Plochy rekreace – zahrádkové osady – RZ
Hlavní funkce: soukromé zahrady.
ípustné: soukromé zahrady, sady, vinice s možnou výstavbou oplocení a objekt drobné zahradní architektury (altány, sklady
ná adí, pergoly, apod.) nenarušující pohodu bydlení, objekty pro p stitelství a chovatelství, zahradnictví a sadovnictví.
Nep ípustné: veškeré funkce narušující prost edí, jakékoliv jiné funkce a za ízení, které nejsou uvedené jako p ípustné nebo
podmín né.

Plocha ve ejné zelen – h bitov – ZH
Hlavní funkce: ob anské vybavení – h bitov.
ípustné: parkov upravená ve ejná prostranství, krajinná zele , p írod blízké porosty a d eviny, travní porosty bez d evin,
solitéry s podrostem bylin. P ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod,
izovat stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, výv sky), stavby související s vytvo ením
technického zázemí a technické infrastruktury s provozem h bitova související.
Nep ípustné: veškeré funkce neuvedené jako p ípustné.

Plochy ve ejné zelen – ZV
Hlavní funkce: ve ejná zele .
ípustné: P ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky,
vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, pouta e,
výv sky), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvo ením technického zázemí a
technické infrastruktury.
ípustné pro ve ejnou zele v ploše P4: výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, stavby související s dopravní a
technickou infrastrukturou.
Nep ípustné: parkovací a odstavná stání a garáže v tšího rozsahu pro nákladní automobily a autobusy, trvalé bydlení, veškeré
funkce neuvedené jako p ípustné.

Plochy dopravní infrastruktury – silni ní – DS
Hlavní funkce: dopravní infrastruktura.
ípustné: silnice I., II. a III. t ídy, místní komunikace, doprava motoristická, cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a
zelených pás v navržené výstavb , výstavba dopravních staveb, tech. infrastruktury, ve ejná parkovišt , výsadba ve ejné zelen
(p evážn liniového charakteru) podél komunikací a parkoviš . P ípustné je komunikace z izovat, upravovat apod.
Nep ípustné: jiná než hlavní funkce území je nep ípustná.

Plochy dopravní infrastruktury – drážní – DZ
Hlavní funkce: dopravní infrastruktura.
ípustné: železnice, výstavba železni ních staveb, tech. infrastruktury, ve ejná parkovišt , výsadba ve ejné zelen (p evážn
liniového charakteru) podél komunikací a parkoviš . P ípustné je dráhy železnice z izovat, upravovat apod.
Nep ípustné: jiná než hlavní funkce území je nep ípustná.

Plochy ve ejných prostranství – PV
Hlavní funkce: dopravní infrastruktura, místní komunikace, parkovišt , p ší komunikace, cyklostezky.
ípustné: místní komunikace, cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás v navržené výstavb , výstavba
dopravních staveb, tech. infrastruktury, ve ejná parkovišt , výsadba ve ejné zelen (p evážn liniového charakteru) podél
komunikací a parkoviš . P ípustné je komunikace z izovat, upravovat apod.
Nep ípustné: jiná než hlavní funkce území je nep ípustná.

Plochy zem

lské – zahradnictví – ZZ

Hlavní funkce: podnikání v odboru p stitelství.
ípustné: zahrady, sady, nezbytná technická infrastruktura a oplocení.
Nep ípustné: veškeré funkce narušující prost edí, jakékoliv jiné funkce a za ízení, které nejsou uvedené jako p ípustné.

Plochy vodní a vodohospodá ské – vodní toky a plochy – VV
Hlavní funkce: vodní toky a plochy.
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ípustné: vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, je možno z izovat p emost ní a lávky,
stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky, pro rekrea ní vodní plochy pak skluzavky, mola, p ístavišt a jiná sportovní
za ízení, výstavba tech. infrastruktury.
Nep ípustné: všechny innosti a d je neuvedené jako p ípustné.

Plochy v záplavovém území – ZÚ
Hlavní funkce: plochy v záplavovém území.
ípustné: P ípustné jsou takové innosti, opat ení a funk ní využití, které je možno považovat za preventivní proti povodním,
ívalovým vodám, zvyšující reten ní schopnosti krajiny apod.. Dále jsou p ípustná technická opat ení protipovod ové ochrany:
rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná krajinná revitaliza ní opat ení (nap . plochy s travním
porostem, zalesn né plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr , apod.).
Nep ípustné: Nep ípustné jsou takové innosti, opat ení a funk ní využití, které by zhoršilo odtokové pom ry, nebo by k tomuto
zhoršení mohly druhotn vést. Uvnit tohoto území se nesmí z izovat skládky, stavby pro chov hospodá ských zví at, silážní
za ízení, plochy a pozemky s voln odplavitelným materiálem.

Plochy lesní – NL
Hlavní funkce: plocha lesní.
ípustné: jsou zejména hlavní funkce, tj. les a innosti související s touto hlavní funkcí, dále p ší, cyklistické a ú elové
komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních, dále stavby nezbytn nutné pro
hospoda ení v lese a pro myslivost, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 20% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování drobných vodních nádrží.
Nep ípustné: jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako p ípustné.

Plochy zem

lské – trvalý a travní porost – ZT

Hlavní funkce: trvalý a travní porost.
ípustné: je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní) za spln ní všech
zákonných podmínek, z izovat a provozovat na t chto územích sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a
zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat do asné stavby pro
zabezpe ení zem lské innosti (seníky, v elíny, silážní jámy atd.), z izování menších vodních ploch.
Nep ípustné: je z izovat a provozovat na t chto územích jakákoliv za ízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako
ípustná.

Plochy zem

lské – orná p da – ZO

Hlavní funkce: trvalý a travní porost.
ípustné: P ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek. P ípustná jsou protierozní opat ení - budování záchytných p íkop kolem ohrožených pozemk , z izování
obd lávaných nebo zatravn ných pr leh , terasování svažitých pozemk , znovuz izování mezí, z izovat a provozovat na t chto
územích sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace
nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat do asné stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, v elíny, silážní jámy
atd.), z izování menších vodních ploch.
Nep ípustné: jakákoliv funkce, innost nebo d j neuvedený jako p ípustný.

Plochy smíšené nezastav ného území – ostatní plochy, p írodní a polop írodní
porosty – NP
Hlavní funkce: ostatní plochy, p írodní porosty.
ípustné: plochy za azené i neza azené mezi prvky ÚSES je p ípustné obhospoda ovat v souladu s požadavky ochrany p írody.
ípustné
je
z izovat
a
provozovat
na
t chto
územích
za ízení
bezprost edn
související
s využitím území (nap íklad za ízení sportovní), umož uje-li zp sob využití území jeho bezodkladné navrácení, nedochází-li ke
zm
charakteru území a krajinného rázu. Ve volné krajin je podmín né realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních
cest, technické infrastruktury, z izování menších vodních ploch, zalesn ní. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze
povolovat do asné stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, v elíny, silážní jámy atd.), lesnické, myslivecké a
rybniká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ).
Nep ípustné: je z izovat a provozovat na t chto územích jakákoliv za ízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako
ípustná. Nep ípustné je z izovat objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci a pro trvalé bydlení. Plochy za azené mezi
prvky ÚSES je nep ípustné intenzivn obhospoda ovat v rozporu s požadavky ochrany p írody.

Plochy dobývacích prostor – t žby nerost
Hlavní funkce: plocha t žby nerost .
ípustné: t žba št rkopísk , pr myslové objekty související s t žbou, rekultivace za podmínky ukon ení t žby (nap . zalesn ní,
skládky inertního materiálu s následným zalesn ním apod.)
Nep ípustné: ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné.

Plochy zem

lské – kompostárna – ZK

Hlavní funkce: rekultivovaná skládka, kompostárna.
ípustné: skládka odpadu rostlinného p vodu.
Nep ípustné: veškeré funkce narušující prost edí, jakékoliv jiné funkce a za ízení, které nejsou uvedené jako p ípustné.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
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Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem, prachem) uvnit
hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. m že být realizováno teprve po provedení takových opat ení, která
zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a všechny zjišt né negativní vlivy.
V navrhovaných OP není dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není dovoleno povolovat
žádné stavby ani do asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb p ímo souvisejících), pro které
je toto území chrán no. Toto 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 ), dále prostor pro jejich realizaci a pop ípad
také následný p ístup k nim.

DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na vlastním
pozemku, a to již jako sou ást stavby.

MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
V Horusicích a u rekrea ní zóny št rkopískových jezer je okolo navrhované plochy pro OV navržena maximální hranice negativního
vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.

MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ZEM

LSKÉHO AREÁLU

Respektovat maximální hranici, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it, u takových staveb, které plynou
z konkrétního funk ního využití, a u kterých je p edpoklad, že se ochranné pásmo bude vyhlašovat.

MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Respektovat maximální hranici, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it, u takových staveb, které plynou
z konkrétního funk ního využití, a u kterých je p edpoklad, že se ochranné pásmo bude vyhlašovat.
Maximální hranice nesmí p ekro it sm rem k zástavb hranice pozemk na kterých je plocha umíst na.

PLOCHY ÚSES
Plochy ÚSES vymezené biokoridory a biocentry jsou zakreslené v grafické ásti.

OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici I., II. a III. t . a navrhovaných
trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.

PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í a ek bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 8 m od b ehové hrany.

ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení rann prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad výstavby je nutné zajistit
provedení záchranného archeologického výzkumu.

d) 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
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací, v
Hlavním výkresu a Koordina ním výkresu.

1. VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ A P EDKUPNÍ PRÁVO
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Dopravní infrastruktura
KÓD
DI 1

EL
PARCELA ÍSLO
Navržený koridor pro dálnici D – 3
145/8,512/3,512/4,512/5,528/4,528/5,528/6,528/7,528/9,1254/12,1254/15,
1254/16,1254/17,1254/18,1254/19,1254/20,1254/21,1254/22,1254/23,1254/24,
1254/25,1254/26,1254/27,1254/29,1254/35,1300/2,1300/3,1300/4,1469/9,2266/7
,2431/2,2431/3,2431/6,2431/7,2431/8,2431/11,2431/13,2431/14,2431/15,2431/1
6,2431/18,2431/19,2431/20,2431/21,2431/22,2431/23,2431/24,2431/26,2431/28,
2431/29,2431/30,2431/31,2431/32,2431/33,2431/34,2431/36,2431/37,2431/38,
2431/40,2431/41,2431/45,2431/46,2431/47,2431/49,2431/50,2431/51,2431/53,
2431/54,2431/55,2431/57,2431/58,2431/59,2431/61,2431/64,2431/66,2431/69,
2431/70,2431/71,2431/73,2431/74,2431/76,2431/79,2431/80,2431/81,2431/83,
2431/85,2431/86,2431/87,2431/89,2431/90,2431/92,2431/93,2431/95,2431/96,
2431/97,2431/99,2431/100,2431/103,2431/105, 431/106,2431/110,
2431/111,2431/112,2431/114,2431/115,2431/118,2431/120,2431/121,2431/122,
2431/123,2431/125,2431/126,2431/127,2431/128,2431/129,2431/131,2431/132,
2431/135,2431/136,2431/137,2431/138,2431/141,2431/142,2431/143,2431/146,
2431/148,2431/149,2431/150,2431/151,2431/152,2431/153,2431/154,2431/155,
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DI 1

2431/156,2431/157,2431/159,2431/160,2431/162,2431/164,2431/165,2431/166,
2431/167,2431/169,2431/170,2431/172,2431/177,2431/178,2431/179,2431/180,
2431/185,2431/186,2431/188,2431/189,2431/190,2431/191,2431/194,2431/195,
2431/196,2431/198,2431/200,2431/201,2431/202,2431/203,2431/204,2431/205,
2431/206,2431/208,2431/210,2431/212,2431/213,2431/216,2431/217,2431/218,
2431/221,2431/225,2431/228,2431/229,2431/230,2431/231,2431/232,2431/234,
2431/236,2431/238,2431/241,2431/243,2431/244,2431/245,2431/246,2431/247,
2431/248,2431/249,2431/251,2431/252,2431/253,2431/255,2431/257,2431/258,
2431/261,2431/263,2431/264,2431/265,2431/266,2431/269,2431/272,2431/274,
2431/275,2431/276,2431/277,2431/278,2431/279,2431/280,2431/285,2431/290,
2431/291,2431/292,2431/294,2431/295,2431/299,2431/300,2431/301,2431/304,
2431/305,2431/306,2431/311,2431/314,2431/315,2431/317,2431/320,2431/323,
2431/324,2431/326,2431/329,2431/330,2431/331,2431/332,2431/333,2431/334,
2431/336,2431/338,2431/340,2431/341,2431/345,2431/349,2431/351,2431/352,
2431/353,2431/355,2431/358,2431/359,2431/361,2431/362,2431/363,2431/366,
2431/368,2431/371,2431/372,2431/373,2431/375,2431/377,2431/378,2431/380,
2431/381,2431/382,2431/383,2431/384,2431/386,2431/387,2431/390,2431/391,
2431/393,2431/396,2431/397,2431/402,2431/403,2431/404,2431/408,2431/409,
2431/414,1469/8,1469/10,2431/43,2431/77,2431/102,2431/140,2431/181,
2431/184,2431/187,2431/227,2431/297,2431/322,2431/343,2431/369,2431/395,
528/10,2431/62,2431/84,2431/117,2431/175,2431/219,2431/356,1469/12,2431/4
22431/82,2431/88,2431/98,2431/145,2431/174,2431/193,2431/215,2431/254,
2431/268,2431/296,2431/342,2431/374,2431/379,1300/5,2431/5,2431/259,2431/
92431/12,2431/1,2431/4,431/17,2431/168,1254/28,2431/63,2431/65,2431/108,
2431/116,2431/161,2431/220,2431/250,2431/319,2431/357,2431/235,2431/308,
2431/310,2431/327,2431/328,2431/337,2431/346,2431/347,2431/365,2431/392,
2431/398,2431/27,2431/52,2431/68,2431/133,2431/147,2431/197,2431/199,
2431/242,2431/271,2431/350,2431/388,2431/94,2431/134,2431/389,1469/11,
2431/44,2431/78,2431/101,2431/139,2431/163,2431/182,2431/183,2431/192,
2431/226,2431/298, 2431/312,2431/344,2431/370,2431/394, 2431/405,
2431/35,2431/67,2431/113,2431/176,2431/223,2431/289,2431/335,2431/360,
2431/209,2431/10,2431/56,2431/60,2431/119,2431/124,2431/130,2431/233,
2431/239,2431/262,2431/267,2431/354,2431/385,2431/410,2431/214,2431/75,
2431/104,2431/367,2431/237,2431/240,2431/48,2431/144,2431/281,2431/282,
2431/283,2431/284,2431/286,2431/287,2431/302,2431/303,2431/307,2431/309,
2431/313,2431/316,2431/318,2431/321,2431/348,2431/400,2431/401,2431/406,
2431/407,2431/158,2431/173,2431/270,2431/411,2431/412,2431/413,528/8,
2431/91,2431/376,2431/207,1300/6,2431/25,2431/39,2431/72,2431/107,2431/10
92431/211,2431/222,2431/256,2431/260,2431/273,2431/293,2431/325,2431/339,
2431/364,2431/399
4396/116,396/31,4396/50,4396/54,4396/66,4396/87,4396/100,4396/102,4396/15
54396/180, 803/15,4396/111,4396/26, 4396/139,4396/85,4396/88,
,4396/72,4396/112,4396/91,4396/92,4396/19,4396/14,2706/6,2710/26,2710/28,
4396/175,4396/176,4396/28,4396/96,2808/20,396/113,4396/35,4396/39,396/40,
4396/80,4396/138,396/144,4396/151,2706/3,2706/4,2706/5,2706/7,2706/8,
2706/9,2710/4,2710/21,2710/22,2710/23,2710/25,2710/27,2710/29,2710/30,
2710/31,2715/3,2720/1,2720/2,2720/3,2720/4,2720/5,2720/6,2720/7,2720/8,
2720/10,2720/11,2720/12,2720/13,2720/14,2720/15,2720/16,2720/17,2720/18,
2720/19,2720/20,2720/21,2720/22,2720/23,2720/24,2720/25,2720/26,2720/27,
2720/28,2720/29,2720/30,2720/31,2720/32,2720/33,2720/34,2720/37,2720/38,
2720/39,2720/40,2720/41,2801/4,2803/16,2808/3,2808/8,2808/9,2808/10,2808/1
1
2808/12,2808/13,2808/14,2808/17,2808/18,2808/19,2808/21,2808/22,2808/23,
2808/24,2808/25,2808/26,2808/29,2808/30,2808/31,2808/47,2808/48,3204/3,
3204/4,3204/5,3204/7, 3204/54,3211/19,4294/4,4294/5,4294/11,
4296/4,4296/5,4396/1,4396/2,4396/3,4396/4,4396/5,4396/6, 4396/7
4396/8,4396/9,4396/10,4396/11,4396/12,4396/13,4396/15,4396/16,4396/17,
4396/20,4396/21,4396/22,4396/23,4396/24,4396/25,4396/27,4396/29,4396/30,
4396/32,4396/33,4396/34,4396/37,4396/38,4396/42,4396/43,4396/44,4396/45,
4396/46,4396/47,4396/48,4396/49,4396/51,4396/52,4396/53,4396/55,4396/56,
4396/57,4396/58,4396/59,4396/60,4396/61,4396/62,4396/63,4396/64,4396/65,
4396/67,4396/68,4396/69,4396/70,4396/71,4396/73,4396/74,4396/75,4396/77,
4396/78,4396/79,4396/81,4396/82,4396/84,4396/86,4396/89,4396/90,4396/93,
4396/94,4396/97,4396/99,4396/101,4396/103,4396/104,4396/105,4396/106,
4396/107,4396/108,4396/110, 4396/117,4396/118,4396/119, 4396/122,
4396/123,4396/124,4396/125,4396/126,4396/127,4396/128,4396/129,4396/131,
4396/132,4396/134,4396/135,4396/136,4396/137,4396/140,4396/141,4396/142,

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

47

DI 2

4396/143,4396/145,4396/146,4396/147,4396/148,4396/149,4396/150,4396/152,
4396/153,4396/157,4396/158,4396/161,4396/162,4396/163,4396/164,4396/165,
4396/168,4396/169,4396/170,4396/172,4396/173,4396/174,4396/177,4396/178,
4396/179,4396/181,4396/182,4396/183,4396/130,4396/171,4396/121,4396/160,
4396/133,2715/4,4396/18,4396/76,4396/83,4396/95,4396/120,4396/159,4396/15
64396/166,4396/167,4396/109,4396/154
Navržená doprovodná komunikace II/603 a stavby s ní související na JZ území
464/1,512,528,263/1,145/1,1471/1,1469/1
Navržená doprovodná komunikace II/603 a stavby s ní související na JZ území
4296/1,4295/1,4294/1,4294/4,4294/5

DI 3

Navržená k ižovatka v jihozápadní ásti Veselí nad Lužnicí
2686/1,2583/1

DI 4

Navržené místní komunikace v jihozápadní ásti Veselí nad Lužnicí
2583/1,2573,2569/1

DI 5

Navržené místní komunikace v západní ásti Veselí nad Lužnicí
2686/1,2718/1,216,220/5,220/7,220/8,220/6,220/4,220/1

DI 6

Navržené úpravy silnice II/147 v západní ásti Veselí nad Lužnicí
2726,2725,2724,2720/27,2720/26,2720/25,2720/23,2720/24,2720/22,
2718/1
Navržené místní komunikace v severozápadní ásti Veselí nad Lužnicí
254/1,259/2,256/1,2803/1,2806/1,3217/70,3211/3,3204/2,3204,3227/1

DI 7
DI 8
DI10
DI11
DI12
DI13
DI18

DI 9
DI 14
DI 15
DI 16
DI 19
DI 20

DI 21

Navržený železni ní koridor a stavby s ním související (p eložky silnic a
doprovodné komunikace)
1616/1,1621/2, 2423/4,2569/1,2570,2576,2577,2579,2583/1,2703/3,2703/5,
2703/8,3530/3,3533/1,3533/2,3533/5,3534,3535,3536/1,3536/2,3537,3538,4023/
14100/1,4104/1,4105/1,4106/1,4107,4108,4110/1,4111,4112,4113/1,4115/1,
4115/2,4116, 4131/1,4132, 4133,4134,4145/1,4236,4237/1,4237/2,4237/3,
4238,4258/1,4273,4276/1,4276/3,4281,4282,4283,4285,4287/1,4288,4297/1,
4297/3,4297/4,4297/5,4298,4299/1,4303/1,4311/1,4311/2,4312,4315,4327/1,
4327/15,4327/16,4327/17,4327/18,4327/19,4327/20,4327/21,4327/22,4350,
4351/1,4351/2,4382,4388,4390
Navržený železni ní koridor a stavby s ním související (p eložky silnic a
doprovodné komunikace)
2569/91,2569/53,2569/56,2569/62,2569/64,2569/91,3535,3536/1,3536/2,3537,
3538, 3753,3756, 4023/1,4100/1, 4105/1, 4106/1, 4107,4108,4110/1,4111,
4113/1, 4129, 4131/1, 4132, 4133,4134, 4145/1,4238, 4241/2, 4258/1,
4241/3,4241/4,4242, 4276/1, 4276/2, 4276/3,4298, 4382
Navržený železni ní koridor a stavby s ním související (p eložky silnic a
doprovodné komunikace)
3533/2,3541,3542,3664/1,3664/2,3753,3756, 4023/1,4024, 4100/1, 4105/1,
4106/1, 4112, 4113/1, 4115/2, 4129, 4131/1, 4382, 4388, 4389
Navržený železni ní koridor a stavby s ním související (p eložky silnic a
doprovodné komunikace)
4145/1
Navržená místní komunikace v jižní ásti Veselí nad Lužnicí
2509/1,4276,4241
Navržená místní komunikace ve východní ásti Veselí nad Lužnicí
3544,3543,3665,3664/3,3666/1,3666/2,3664/1
Navržená územní rezerva pro p eložku silnice II/0035
1242/1,1240/1,1219,1240/12,1230/1,1242/2
Navržená cykloturistická trasa v prostoru železnice, po výstavb žel. koridoru
Je navržena na pozemcích, které jsou v majetku m sta(státu).
Navržená místní komunikace u výrobního areálu Fontey východn od Horusic
4262
Navržená cykloturistická trasa východn od Horusic až k jižnímu okraji Veselí
nad Lužnicí
Je navržena na pozemcích, které jsou v majetku m sta(státu).
Navržená lávka p es eku Lužnici severn od centra Veselí nad Lužnicí
761/1
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DI 22
DI 23

Navržená cykloturistická trasa spojující Sob slav a Veselí nad Lužnicí
Je navržena na pozemcích, které jsou v majetku m sta(státu).
Návrh plochy pro dopravu

Veselí nad
Lužnicí

sto

Horusice

Technická infrastruktura - plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice
KÓD
TIE 1

KATASTRÁL
NÍ ÚZEMÍ

EL
PARCELA ÍSLO
Navržené el. vedení v etn trafostanice v severní ásti Horusic
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eská
republika

Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

eská
republika
eská
republika

Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

eská
republika
eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

eská
republika
eská
republika
eská
republika

Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

eská
republika
eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Veselí nad
Lužnicí

eská
republika

Horusice

145/1
TIE 2

TIE 3

Navržené kabelové el. vedení v etn trafostanice u navržené plochy sportu
výroby a skladování východn od Horusic
4262,4246/1,4226
Navržená trafostanice u navržené plochy bydlení západn od Veselí nad Lužnicí

2686/1
TIE 4

Navržená trafostanice a kabelové vedení u navrženého kruhového objezdu jižn
od Veselí nad Lužnicí

TIE 5

Navržená trafostanice u navržené plochy jihozápadn od Veselí nad Lužnicí

2583/1, 2583/4
2686/1
TIE 6

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navržené plochy jihozápadn od Veselí
nad Lužnicí

2718
TIE 7

Navržená trafostanice u navržené plochy bydlení jihozápadn od Veselí nad
Lužnicí

2686/1
TIE 8

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navrženého plochy výroby
severozápadn od Veselí nad Lužnicí

256/1,2803/1
TIE 9

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navrženého plochy bydlení
severozápadn od Veselí nad Lužnicí

TIE 10

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navrženého plochy bydlení severn od
Veselí nad Lužnicí

2806/1,2807/2,3211/3
3227/1
TIE 11

Navržená trafostanice u navržené plochy výroby severovýchodn od st edu sídla

3452
TIE 12

Navržená trafostanice u navržené komunikace v Tyršov

tvrti

3543
TIE 13

Navržené el. vedení v etn trafostanice východn od Tyršovy tvrti

3606,3605,3598,3597,3596,3595,3587,3586,3584,3585,3582,3583,
3580,3579
TIE 14

Navržené el. vedení v etn trafostanice východn od Tyršovy tvrti

TIE 15

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navržené plochy ob anského vybavení
severovýchodn od Horusic

3553,3569,3570,3602

EDKUPNÍ
PRÁVO

2700/2,2700/1,2703/1,2703/2,2710/3
TIE 16

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navržené plochy ob anského vybavení
severovýchodn od Horusic

TIE 17

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navržené plochy ob anského vybavení
severovýchodn od Horusic

TIE 18

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navržené plochy ob anského vybavení
severovýchodn od Horusic

TIE 19

Navržené el. vedení v etn trafostanice u navržené plochy výroby západn od
Veselí nad Lužnicí

TIE 20

Navržené el. kabelové vedení v etn trafostanice u navrženého plochy bydlení

2710/3,2711/2,2706/4,2711/2,2713/1

2713/1,2710/1

2713/1,2710/1,1300/2,2715/2

3681,3683
Veselí nad

eská

49

severn od Veselí nad Lužnicí

Lužnicí

republika

3227/1, 3227/2, 3211/3
Technická infrastruktura - plochy kanalizace a plochy pro OV
KÓD

EL

TIK 20

PARCELA ÍSLO
Navržená istírna odpadních vod v Horusicích
Je navržena na pozemcích, které jsou v majetku m sta(státu).
Navržená tlaková kanalizace a erpací stanice v Horusicích
1469/1
Navržená kanalizace a erpací stanice podél železnice jižn od Veselí nad Lužnicí
2579,2577,2576,2583/1,2569,2700/1
Navržená oddílná kanalizace podél jižní p íjezdové komunikace do Veselí nad
Lužnicí
2686/1,2685,2684/1,2683,2681,2679,2680
Navržená oddílná kanalizace západn od Veselí nad Lužnicí
2686/1,2718
Navržená oddílná kanalizace v navržené lokalit U vodojemu
2683,2682
Navržená oddílná kanalizace a erpací stanice severovýchodn od Veselí nad
Lužnicí
256/1,547,446,2799,2803/1,2806/1
Navržená oddílná kanalizace severn od Veselí nad Lužnicí
659/22,653/11,3381/18,3232/1,3218/4,3211/3
Navržená deš ová kanalizace u areálu Propeska
3393/1,3390/4,3390/5,3391,3390/6
Navržená oddílná kanalizace a erpací stanice u areálu Propeska
3390/1,3413/2,3417/1,3418/2,3418/1
Navržená kanalizace a erpací stanice p i západním okraji Tyršovy tvrti
3543,3529,3522/42,1616/1
Navržená kanalizace v jižní ásti Tyršovy tvrti
4106/1,3753,3664/1
Navržená kanalizace v západní ásti Tyršovy tvrti
4126/3,4126/1,4113/1,3533/3,3533/1,3533/5,3530/1,3542
Navržená istírna odpadních vod v rekrea ní lokalit št rkopískových jezer
4104/1,4100/1,4099/1
Navržená kanalizace v rekrea ní lokalit št rkopískových jezer
4100/1,4008/1
Navržená kanalizace splašková

TIK 21

Navržená kanalizace deš ová

TIK 1
TIK 2
TIK 5
TIK 6

TIK 7
TIK 8
TIK 9

TIK 10
TIK 11
TIK 12
TIK 14
TIK 15
TIK 16
TIK 17
TIK 18
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PRÁVO
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Technická infrastruktura - plochy pro STL a VTL plynovod
KÓD
TIP 1
TIP 2
TIP 3
TIP 4
TIP 5

TIP 6
TIP 7

EL
PARCELA ÍSLO
Navržený st edotlaký plynovod jihozápadn od Veselí nad Lužnicí
2686/1
Navržený st edotlaký plynovod západn od Veselí nad Lužnicí
2686/1,2718/1,216,220/4,220/1,254/1,254/48, 2803/1,256/1
Navržený st edotlaký plynovod severozápadn od Veselí nad Lužnicí
2806/1
Navržený st edotlaký plynovod severn od Veselí nad Lužnicí
3211/3,3204/2,2227/1
Navržené propojení st edotlakého plynovodu severovýchodn od Veselí nad
Lužnicí
Celá trasa je navržena v komunikacích, které jsou v majetku m sta.
Navržený st edotlaký plynovod v západní ásti Tyršovy tvrti
3544,3543,3665,3664/3,3666/1,3666/2,3664/1
Navržené p eložení vysokotlakého plynovodu západn od Veselí nad Lužnicí

sto
sto
sto

sto
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2790,2791,2796,2795/1,2798/1,2720/2,2720/4,2720/3,2798/2,2798/4,255,256/1,2
59/1

Lužnicí

Technická infrastruktura - plochy pro teplovod
KÓD
TIT 1

EL
PARCELA ÍSLO
Navržený teplovod podél západního okraje Veselí nad Lužnicí
144/1,2664,2666,2667,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2662,2677,2678

KATASTRÁL
NÍ ÚZEMÍ

EDKUPNÍ
PRÁVO

Veselí nad
Lužnicí

sto

KATASTRÁL
NÍ ÚZEMÍ

EDKUPNÍ
PRÁVO

Technická infrastruktura - plochy pro vodovod a vodojem
KÓD
TIV 1
TIV 2
TIV 3
TIV 4

TIV 5
TIV6

TIV 7

TIV 8
TIV 9
TIV 10

EL
PARCELA ÍSLO
Navržená p eložka vodovodu vodárenské soustavy Jižní echy
145/1,1471/1,1469/1,1469/2,2426/1
Navržená p eložka skupinového vodovodu Dolní Bukovsko
2426/1
Navržený vodovod v Horusicích
1471/1
Navržená p eložka skupinového vodovodu Dolní Bukovsko v jihozápadním cípu
území
464/1,512
Navržený vodovod podél železnice jižn od Veselí nad Lužnicí
2579,2577,2576,2583/1,2569,2700/1
Navržený vodovod v rozsáhlé navržené ploše západn od Veselí nad Lužnicí –
severní ást
2279,2803/1,2806/1
Navržený vodovod v rozsáhlé navržené ploše západn od Veselí nad Lužnicí –
jižní ást
2686/1,2718/1,216,220/8,220/7,220/6,220/4,220/1,2682,2683
Navržený vodovod k navržené ploše výroby u areálu Propeska
3402/1,3402/2,3390/1
Navržený vodovod k navrženým plochám v lokalit Tyršova tvr
3533/1,3533/5,3542
Navržený vodojem v lokalit Klobasná
3439

Horusice

sto

Horusice

sto

Horusice

sto

Horusice

sto

Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

sto

Veselí nad
Lužnicí

sto

Veselí nad
Lužnicí

sto

Veselí nad
Lužnicí

sto

Veselí nad
Lužnicí

sto

KATASTRÁL
NÍ ÚZEMÍ

EDKUPNÍ
PRÁVO

Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí
Veselí nad
Lužnicí

eská republika

sto

Protipovod ové stavby a opat ení
KÓD
PPO 1
PPO 2
PPO 3
PPO 4

PPO 5

PPO 6
PPO 7
PPO 8
PPO 9

EL
PARCELA ÍSLO
Protipovod ová ze a mobilní protipovod ové st ny v lokalit Št pnice
2208/88,2208/1,2208/91,2208/1,2208/89,2208/78,212/4,2221
Odvod vody z poldru jižn od sídla
4115/1,4132,4024,4129,4127
ívod vody z poldru jižn od sídla
4023/1,4100/1
Koryto pro obtok obydlené ásti sídla
1310/2,1345/1,4347/1,4348/0,4348/1,4327/1,1616/1,3530/1,4325,3535,3536/2,
3536/1,3537,3538,4111,4108,4107,4106/1,4106/3
Zkapacitn ní koryta eky Lužnice
3301/2,3302/2,3326,3246,3227/2,3245,3232/5,3244,3374,3375,3376,3377,3378,
3380/1,3381/4,3381/3,3384/4,3384/2,3384/1,3382/8,761/1,762,3386/1,3391,
3390/4,3390/3,3404/6,3404/5,3405/1,3406
Pr tokový otvor v silni ním t lese obchvatu sídla
3405/3,3406/2,3406,3405/1
eliv z Lužnice do stávajícího poldru
4150
eliv mezi poldry jižn od sídla
4145/2,4145/22,4145/23,4145/25,4145/24,4145/28
Zpevn ní koryta eky Lužnice
2240,2239/12,2241,2239/1,2244/1,2239/2,2260/1,701/1

eská republika
eská republika
eská republika

eská republika
eská republika
eská republika
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PPO 10

PPO 11

PPO 12

PPO 13

Navržené protipovod ové zdi a hráze západn od centra Veselí nad Lužnicí podél
eky Nežárky
2121,2119
Navržené protipovod ové zdi a hráze severovýchodn od centra Veselí nad
Lužnicí
761/1,762,761/10,761/3,761/11,3386/5,3386/7,763/7,3388/1,3415/7,3415/5
Navržené protipovod ové zdi a hráze severn od centra Veselí nad Lužnicí
565/1,608/1,647/2,647/4,647/5,647/1,648/2,648/1,649/1,655/2,655/3,650/2,653/3
,653/1,653/13,659/11,673/8,673/9,673/2
Navržené protipovod ové zdi u Bechy ského potoka v zastav né ásti Veselí nad
Lužnicí
2803/1

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

KATASTRÁL
NÍ ÚZEMÍ

EDKUPNÍ
PRÁVO

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

Horusice

eská republika

Horusice

eská republika

Založení regionálních prvk ÚSES - v jihozápadní ásti území
844

Horusice

eská republika

Založení lokálních prvk ÚSES - v jihozápadní ásti území
464/1,512
Založení lokálních prvk ÚSES - v jihozápadní ásti území
512,528
Založení lokálních prvk ÚSES - v jihozápadní ásti území
844,753/2
Založení lokálních prvk ÚSES - ve východní ásti území
3482/2,3619,3618,3614,3615,3616,3613,3612,3611,3610,3609,3607,3603,3655,
3654,3653,3652,3651,3649,3650,3648,3672/1,3675,3679,3677,3681,3676,3682,
3720,3722,3729,3719/2,3723,3717/1,3724/2,3725,3727,3726,3875,3874,3877,
3872/1,3871

Horusice

eská republika

Horusice

eská republika

Horusice

eská republika

Veselí nad
Lužnicí

eská republika

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD
R-1

R-2

R-6

R-7

RBK10
RBK
10-11
RBK
11-12
LBC9
LBC10
LBC11
LBK
8-15

EL
PARCELA ÍSLO
Opat ení ke zvýšení p irozené reten ní schopnosti v území - plochy pro suché
poldry - reten ní prostor v míst neregulovaného meandru na ece Lužnici
3310/3,3309/2,3309/1,3308/4,3308/3,3308/2,3308/1,3306,3304/1,3303/2,3303/1,
3302/1,3301/1
Opat ení ke zvýšení p irozené reten ní schopnosti v území - plochy pro suché
poldry - pak pod železni ním náspem
4146,4145/1,4147,4145/14,4148/2,4148/1,4145/13,4145/12,4145/7,
4138,4020/1,4016/1,4021,4022/1,4023/1,4025,4133,4134,4135,4145/6
Opat ení ke zvýšení p irozené reten ní schopnosti v území - plochy pro suché
poldry - ve východním cípu území u eky Nežárky
1237/20,625/4,3885/4,3885/3,3885/2,3885/1,3872/2,3872/1,3869/2,3869/1,
624/25,624/15,622/1,621/7,621/6,101,4301,3876/2,3876/1,3874,3871,3868,3867,
3891,3890,3889,3888,3887,3886,3884,3883,3882,3881,3880,3879,3878,3877,
3715/4,3715/3,3715/2,3713,3712,3711,3710,3709,3708,3707/2,3707/1,3706,
3705,3704,3703,3702/3,3702/2,3702/1,3701,3700/2,3700/1,3698,3697/2,3697/1,
3696,3695,3694,3693,3692,3683,1292/2,1290,376,473,463/2
Opat ení ke zvýšení p irozené reten ní schopnosti v území - plochy pro suché
poldry - v západním cípu území u Bechy ského potoka
4396/182,4396/102,4396/137,4396/107,4396/106,4396/105, 4396/104,4396/103,
2801/4,4396/99,4396/100,4396/101,4396/98,4396/97,4396/96,3029,4309/1,
2801/3,2767/2,2751,2750,2749,2748,2747,2744,2743,2742,2741,2740,2739,
2738,2737,2736,2735,2734,2733,2732,2798/1,2797,2796,2795/2,2795/1,
2794/2,2794/1,2793,2792,2791,2790,2789,2788,2787,2786,2785,2784,2783,
2782,2781,2780,2779,2778/2,2778/1,2777,2776,2774,2773,2772,2771,2770,769,
2768/2,2768/1,2767/8,2767/6,2731/1
Založení regionálních prvk ÚSES - v jihozápadní ásti území
512,528
Založení regionálních prvk ÚSES - v jihozápadní ásti území
512,844,2403

2. VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ BEZ MOŽNOSTI P EDKUPNÍHO PRÁVA
V návrhu ÚP Veselí nad Lužnicí není uvažováno s návrhem VPS a VPO, u kterých by bylo možné uplatnit vyvlastn ní bez možnosti
edkupního práva.
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STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

e) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a
pop ípad dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Další VPS a ve ejná prostranství, pro které je možno uplatnit p edkupní právo bez možnosti vyvlastn ní, nejsou v ÚP
navrhovány.

f) stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 SZ
Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nedochází k pot eb stanovení kompenza ní opat ení podle §50 odst. 6 stavebního
zákona.

i)g)
vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo
prov ení zm n jejich využití územní studií je rozhodování o zm nách
v území podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do
evidence územn plánovací innosti
Návrh ÚP Veselí nad Lužnicí vymezuje plochy dle ozna ení : Z 7, Z9, Z 11, Z 12 A Z 25 u kterých je nutné prov ení
zm n jejich využití územní studií. Jedná se o lokality v západní a východní ásti Veselí nad Lužnicí – viz. Výkres
základního len ní. U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do deseti let od schválení.

j)h)
vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo
po ízení a vydání regula ního plánu je rozhodování o zm nách
v území podmín no vydáním regula ního plánu v rozsahu podle
ílohy .9, stanovení zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu
nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu stanoví p im ené
lh ty pro jeho vydání
Návrh ÚP Veselí nad Lužnicí vymezuje plochu dle ozna ení Z 8, u které je nutné po ízení regula ního plánu.
viz Výkres základního len ní. U t chto navržených ploch bude regula ní plán po ízen do deseti let od schválení.

k)i)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

Zahájení výstavby v navržených lokalitách bude uskute no teprve po p edchozí realizaci jednotlivých sítí, kanalizace,
vodovodu, komunikací apod., výstavba lokalitách vzdálených od stávající infrastruktury bude uskute na po zastav ní
alespo 50 % pozemk navazujících na již vybudovanou technickou infrastrukturu m sta.

l)j)
údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
Návrh územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST

730 stran
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1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

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

a) postup p i po ízení a zpracování územního plánu
ešené území Zm ny . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací dokumentace.
Zm na . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí je výsledkem procesu projednávání s Krajským ú adem - Jiho eský kraj, dot enými
orgány, m stem, pro které se tato zm na ÚP po izovala, sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními
íslušnými orgány a organizacemi, kterých se Zm na . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí dotýká. Reaguje tedy na stanoviska,
ipomínky a námitky z procesu projednávání.
1. O po ízení Zm ny . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí rozhodlo Zastupitelstvo m sta Veselí nad Lužnicí svým usnesením ze
dne 9.12.2009. Na základ projednání zadání nevznikl požadavek na vyhotovení konceptu.
2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m sta Veselí nad Lužnicí dne 25.1.2012.
3. Projektantem Zm ny . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Dan k,
autorizovaný architekt, . autorizace 0279.
4.

Spole né jednání o návrhu Zm ny . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí , zpracovaného podle stavebního zákona a vyhlášky
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti (dále jen „vyhláška . 500/2006 Sb.“), prob hlo dne 12.7.2012. Na základ došlých stanovisek
a vyjád ení bylo vypracováno jejich vyhodnocení, ze kterého vyplynula nutnost dohodnutí koordinace územn
plánovacích dokumentací obce Bošilec a m sta Veselí nad Lužnicí.

5.

Toto dohodovací jednání bylo uskute no dne 6.12.2012. Na jednání bylo dohodnuto ešení návazností obou obcí,
zp esn ní koridoru dopravy pro stavbu D3 a sou asn i navázání biokoridoru RBK 372.

6.

Projektová dokumentace návrhu Zm ny . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí byla upravena na základ došlých stanovisek,
ipomínek a ešení z dohodovacího jednání. Takto upravená dokumentace byla p edána k posouzení Krajskému
adu - Jiho eský kraj.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
v území
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH
V ÚZEMÍ
ZEJMÉNA NÁVAZNOSTI NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
Velikost ešeného území je dána velikostí ešených lokalit v k.ú. Veselí nad Lužnicí a k.ú. Horusice. Na sousední
správní území (k.ú. Bošilec) navazuje pouze lokalita .7, a s ní související plochy dopravy D37/3, D56/2, D1/4, D3/3
dále RBK 372. Z d vodu návaznosti ploch dopravní infrastruktury a prvku ÚSES na sousední k.ú. Bošilec byla
dohodnuta úprava spo ívající ve vymezení plochy pro dopravu (D3) v rozsahu projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení a vymezení regionálního biokoridoru tak, aby na tuto plochu navazoval.
Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území zejména návaznosti na správní
území sousedních obcí jsou zobrazeny ve Výkrese širších vztah . Ostatní ešené lokality se nacházejí uvnit správního
území obce a jsou pouze lokálního charakteru.

c) údaje o spln ní zadání, vyhodnocení spln ní požadavk zadání
Návrh Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí je zpracován v souladu se schváleným zadáním. V zadání bylo uvedeno
celkem 12 bod k ešení. V návrhu zm ny ÚP jsou tyto body roz len ny do jednotlivých lokalit podle zna ení v ÚP
Veselí nad Lužnicí.
Vý et bod ze zadání a jejich len ní do jednotlivých lokalit:
Bod .1: TI 4 (Z 3)
Bod .2: SB 22; SB 57; ZV 23 (Z 9)
Bod .3: ZH 26; ZV 58; PV 59 (Z 10)
Bod .4: VS 8; ZV 6; DS 7; PV 60 (Z 5)
Bod .5: P 10
Bod .6: P 11
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Bod .7: DS 61
Bod .8: BI 31; ZV 62 (Z 12)
Bod .9: P 4
Bod .10: BI-25 (Z 10)
Bod .11: ZV, OS 43 (Z 24); BI 45; OV, PV 44 (Z 25); BI 46 (Z 26)
Bod .12: VS 41 (Z 22)
Zm na .1 Územního plánu respektuje schválené zadání a na základ jeho zn ní :
-

vymezuje plochy s rozdílným zp sobem využití dopl uje koncepci již vydaného ÚP Veselí nad Lužnicí s cílem
dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm ;

-

eší další rozvoj území, podporuje podnikatelské aktivity a rozvoj cestovního ruchu, stanovuje podmínky pro
výstavbu na rozvojových plochách;

-

respektuje hodnoty území z pohledu krajinného rázu, urbanistické struktury a kvality p írodních prvk v území;

-

navržené plochy na rozší ení výroby (VS 8) kompenzuje zmenšením plochy DS 7, p emž spl uje podmínku
zachování clonícího pásu zelen okolo parkovišt a odd lení plochy výroby a skladování plochami ve ejné
zelen a vhodnými terénními úpravami;

-

eší koncepci dopravy – nov dopl uje p eložku komunikace III/14713 v etn napojení na doprovodnou silnici
k dálnici D3, dopl uje a zp es uje další požadavky dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR;

-

z hlediska technické infrastruktury up es uje umíst ní istírny odpadních vod a oproti ÚP m ní zp sob
odkanalizování v lokalit .11, up es uje trasu el. vedení v lokalit .8, m ní koncepci zásobování el. energií
v lokalit .4

-

ídí se zásadami ochrany zem

lského a lesního p dního fondu;

vymezuje nebo naopak ruší ve ejn prosp šné stavby a opat ení v souvislosti s ešenými zm nami

-

respektuje územní systém ekologické stability
Z d vodu asového odstupu mezi vypracováním ÚP Veselí nad Lužnicí a návrhem zm ny .1 došlo k aktualizaci
zastav ného území, ímž došlo k jeho rozší ení. Jedná se o pozemky, které byly v ÚP vymezeny jako zastavitelné –
lokalita .11 a lokalita .8. U lokalit . 2 a 4 se jedná pouze o úpravu – zp esn ní zastav ného území dle aktuálního
stavu.
Z porovnání obsahu zadání s návrhy obsaženými v dokumentaci návrhu Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí lze
vyvodit záv r, že zadání bylo spln no, nebo eší všechny jeho body.

d) 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 .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nejsou stanoveny nové záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny
v zásadách územního rozvoje.

e) vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené Zm nou .1 územního plánu Veselí nad Lužnicí k zastav ní
(zastavitelné plochy), zabírající zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro
ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
INVESTICE DO P DY
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V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu zm ny ÚP nebudou v zásad ovlivn ny
hydrologické pom ry.
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TABULKA VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK
k.ú. Veselí nad Lužnicí a k.ú. Horusice
ÍSLO
LOKALITY

BI 25
P 10
BI 31 *

ZP SOB VYUŽITÍ PLOCHY

Plocha bydlení
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha bydlení
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha bydlení
- k.ú. Veselí nad Lužnicí

Plochy bydlení celkem
P 11

SB 57

Plocha smíšená obytná
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha smíšená obytná
- k.ú. Veselí nad Lužnicí

Plochy smíšené obytné celkem
VS 8 *
P4
VS 41

Plocha výroby a skladování
- k.ú. Veselí nad Lužnicí

ORNÁ
DA

TRVALÉ
TRAVNÍ
POROSTY

Plocha technické
infrastruktury ( OV)
- k.ú. Horusice

Plochy technické infrastruktury
celkem

ZAHRADY

LSKÝ P DNÍ FOND

ZÁBOR ZPF PODLE T ÍD OCHRANY (HA)

I.

II.

III.

IV.

V.

Plocha bydlení ležící v zastav ném území– zábor neprovád n
Plocha p estavby – zábor neprovád n
6,61

6,61

0

0

0

4,21

2,40

0

0

6,61

6,61

0

0

0

4,21

2,40

0

0

Plocha p estavby – zábor neprovád n
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,52

0

0,30

0,22

0

0

0,52

0

0

0,70

0,70

0

0

0

0

0,70

0

0

1,22
2,00
0,14

0,70
2,00
0,08

0,30
0
0,06

0,22
0
0

0
0
0

0
0
0

1,22
1,93
0,06

0
0,07
0,08

0
0
0

Plocha výroby a skladování
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha výroby a skladování
- k.ú. Veselí nad Lužnicí

Plochy výroby a skladování celkem
TI 4

ZÁBOR ZPF PODLE KULTUR (HA)

Plocha ob anského vybavení
- k.ú. Veselí nad Lužnicí

Plochy ob anského vybavení celkem
SB 22 *

CELKOVÝ
ZÁBOR ZPF
(HA)

NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZEM

Plocha p estavby – zábor neprovád n
Úprava textové ásti – zábor neprovád n
2,14

2,08

0,06

0

0

0

1,99

0,15

0

0,03

0,03

0

0

0

0,03

0

0

0

0,03

0,03

0

0

0

0,03

0

0

0

Plocha ve ejných prostranství

Plocha o rozloze menší než 0,2ha ležící v zastav ném území– zábor neprovád n

PV 59
DS 7
DS 61
PV 60

- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha dopravní
infrastruktury
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha dopravní
infrastruktury
- k.ú. Horusice
Plocha ve ejných prostranství

0,61

0,59

0,02

0

0

0,11

0

0,50

0

2,41

1,96

0,45

0

0

1,47

0,94

0

0

0,17

0,17

0

0

0

0

0,16

0,01

0
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prostranství
- k.ú. Veselí nad Lužnicí

Plochy dopravní infrastruktury
celkem
ZV 23 *
ZV 58
ZV 6
ZV 62 *
P4
ZH 26

Plocha ve ejné zelen
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha ve ejné zelen
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha ve ejné zelen
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
ást už byla
Plocha ve ejné zelen
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha ve ejné zelen
- k.ú. Veselí nad Lužnicí
Plocha ve ejné zelen bitov
- k.ú. Veselí nad Lužnicí

Plochy ve ejné zelen celkem
Celkem zábor který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD
Celkem nový zábor

Celkem
* u plochy byl zábor provád n již v

3,19

2,72

0,47

0

0

1,58

1,10

0,51

0

0,36

0,07

0,22

0,07

0

0

0,36

0

0

Plocha o rozloze menší než 0,2ha ležící v zastav ném území– zábor neprovád n
2,20

2,20

0

0

0

0,08

1,51

0,61

0

1,74

1,74

0

0

0

0

1,32

0,42

0

1,96

1,96

0

0

0

0,90

0,80

0,26

0

Plocha p estavby – zábor neprovád n
Plocha o rozloze menší než 0,2ha ležící v zastav ném území– zábor neprovád n
6,26

5,97

0,22

0,07

0

0,98

3,99

1,29

0

14,26

13,43

0,54

0,29

0

5,30

7,52

1,44

0

5,19

4,68

0,51

0

0

1,50

3,18

0,51

0

19,45

18,11

1,05

0,29

0

6,80

10,70

1,95

0

edchozí ÚPD
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Plocha parkovišt DS 7 je oproti ÚP Veselí nad Lužnicí zredukována, tzn. že ást území bude navrácena
zem lskému p dnímu fondu.
ZD VODN NÍ
Zm na .1 Územní plánu Veselí nad Lužnicí respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona . 334/1992
Sb., o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP . 13/1994 Sb., kterou se upravují
které podrobnosti ochrany ZPF. Zm na .1 Územní plánu Veselí nad Lužnicí si klade za cíl zabezpe ení rozvoje všech
funk ních složek v souladu s krajinnými uspo ádáním v konkrétních terénních podmínkách.
Plocha BI 31 (lok. 8):

Plocha SB 22 (lok. 2):

Plocha SB 57 (lok. 2):

Plocha VS 8 (lok. 4):

Plocha TI 4 (lok. 1):

Plocha DS 7 (lok. 4):

Plocha DS 61 (lok. 7):

Plocha PV 60 (lok. 4):

Plocha ZV 23 (lok. 2):

Plocha ZV 6 (lok. 4):

Návrh plochy bydlení – severní okraj správního území obce, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Lokalita
se nachází na p
s II. a III. t ídou ochrany ZPF. Zábor byl provád n již v ÚP Veselí nad
Lužnicí. Skute ný zábor navrhovaný zm nou .1 je oproti ÚP menší, a to z d vodu zastav ní
ásti plochy. P ípadné zrušení zastavitelné plochy by mohlo mít negativní d sledky na vlastníky
pozemk . Realizací dojde k ucelení sídla.
Návrh plochy smíšené obytné – jihozápadní okraj sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad
Lužnicí. Zm nou .1 dochází pouze ke zm
navržených podmínek využití oproti ÚP. Jedná se
tedy o zábor opakovaný, plocha leží na p dách s pr
rnou produk ní schopností (III. t ída
ochrany ZPF). Vhodné z d vodu dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita již byla vyhodnocena v p edchozí ÚPD a p ípadné zrušení zastavitelné plochy by mohlo
mít negativní d sledky na vlastníky pozemk .
Návrh plochy smíšené obytné – jihozápadní okraj sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad
Lužnicí. V ÚP byla tato plocha chybn vedena jako zastav né území a z tohoto d vodu byla
zm nou .1 za azena mezi plochy zastavitelné s novým zp sobem využití. Lokalita se nachází na
s III. t ídou ochrany. Vhodné z d vodu dobrého napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu.
Návrh plochy výroby a skladování – jižní okraj k.ú. Veselí nad Lužnicí. Lokalita se nachází na
se III. a IV. t ídou ochrany ZPF. Rozší ení plochy VS-8 (oproti ÚP) je kompenzováno
zmenšením plochy pro dopravu (DI-2), to znamená, že celkový zábor v této lokalit je zm nou
.1 zmenšen ve srovnání se záborem dle platného územního plánu Veselí nad Lužnicí. V tší ást
plochy již byla vyhodnocena v p edchozí ÚPD a p ípadné zrušení zastavitelné plochy by mohlo
mít negativní d sledky na vlastníky pozemk . U ásti ploch byl zábor provád n již v p edchozí
územn plánovací dokumentaci.
Návrh plochy technické infrastruktury ( OV) – východn od sídla Horusice, k.ú. Horusice.
Svým rozsahem se jedná o malý zábor zem lské p dy s II. t ídou ochrany. istírna odpadních
vod je stavba ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj, zábor v této lokalit
je nevyhnutelný.
Návrh plochy dopravní infrastruktury – jižní okraj sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad
Lužnicí. Lokalita se nachází na p
se III. a II. t ídou ochrany ZPF. Plocha byla zm nou .1
zmenšena, v porovnání s ÚP je nyní provád ný zábor ZPF na této ploše menší, nevyžité plochy
jsou tedy navráceny zem lskému p dnímu fondu. Plocha již byla vyhodnocena v p edchozí
ÚPD a p ípadné zrušení zastavitelné plochy by mohlo mít negativní d sledky na vlastníky
pozemk .
Návrh plochy dopravní infrastruktury – západní okraj správního území obce, k.ú. Horusice.
Jedná se zám r ve ejné dopravní infrastruktury nadmístního významu – zám r ze ZÚR. Zábor je
provád n na p dách s II. t ídou ochrany ZPF.
Návrh plochy dopravní infrastruktury – jižní okraj k.ú. Veselí nad Lužnicí. Lokalita se
nachází na p
se III. t ídou ochrany ZPF. Jedná se zám r „propojovací“ cyklostezky ur ené ke
zvýšení prostupnosti krajiny v území.
Návrh plochy ve ejných prostranství – jihozápadní okraj sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí
nad Lužnicí. Lokalita se nachází na p
se III. t ídou ochrany ZPF. Zábor byl provád n již v ÚP
Veselí nad Lužnicí.
Návrh plochy ve ejných prostranství – jižní okraj k.ú. Veselí nad Lužnicí. Lokalita se nachází na
se III. a IV. t ídou ochrany ZPF. Zábor byl áste
provád n již v ÚP Veselí nad Lužnicí.
Jedná se zejména o plochy zelen sloužící k odclon ní plochy výroby VS-1. Na základ vyjád ení
orgánu ochrany p írody budou plochy výroby v exponovaných pohledech sm rem do volné
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Plocha ZV 62 (lok. 8):

krajiny od této volné krajiny ú inn vizuáln odd leny a dokomponovány plochami ve ejné
zelen a vhodnými terénními úpravami. U ásti ploch byl zábor provád n již v p edchozí územn
plánovací dokumentaci.
Návrh plochy ve ejných prostranství – severní okraj správního území, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Lokalita se nachází na p
s II., III. a IV. t ídou ochrany ZPF. Zm nou .1 se m ní navržený
zp sob využití. Lokalita již byla vyhodnocena v p edchozí ÚPD a p ípadné zrušení zastavitelné
plochy by mohlo mít negativní d sledky na vlastníky pozemk .

ZÁV R
Ve Zm
.1 ÚP Veselí nad Lužnicí byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. Byl kladen d raz na
maximální využití pozemk v zastav ném území sídelního útvaru, proluk a nedostate
využívaných pozemk .
V p ípadech kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších
edpis .
Je možno konstatovat, že Zm nou .1 jsou ešeny p edevším úpravy ploch již vymezených v ÚP Veselí nad Lužnicí,
v n kterých p ípadech dokonce dochází k navrácení zem lské p dy ZPF.

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V návrhu Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nedochází nov k záboru lesních ploch.
Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahují s lokality ozna ením 8, 11 a 12.
Lokalita .12 eší opravu textové ásti záboru ploch ur ených k pln ní funkcí lesa ve vydaném ÚP Veselí nad Lužnicí.
Tento zábor však již byl tímto ÚP schválen a vydán, tzn., že rozsah záboru pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa se
zm nou .1 nem ní, dochází pouze k oprav tiskové chyby – ozna ení lokalit, zhodnocení následk záboru a aktualizace
parcelních ísel.
Odstavec p evzatý z ÚP Veselí nad Lužnicí s následující úpravou:
V návrhu ÚP Veselí nad Lužnicí je uvažováno se záborem pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Druh pozemku :
Les
Parcela íslo
:
3452/4; ,3452/1; 3451/3; 3452/2; 3451/1; 3451/2 – lokalita . 31
Katastrální území:
Veselí nad Lužnicí
Rozsah záboru :
Dochází k záboru pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
LOK.
ODN TÍ PUPFL
Z TOHO P EDPOKL. ZASTAV NÁ
DRUH
ZP SOB VYUŽITÍ
.
CELKEM v (ha)
PLOCHA PUPFL v (ha)
POZEMKU
Plocha výroby a
31
1,45
0,70
Les
skladování – pr mysl,
drobná výroba
Stav porostu:
Náletové stromy.
Zd vodn ní záboru :
Návrh plochy výroby a skladování – pr mysl, drobná výroba. Plocha je navržen v návaznosti na
navržené plochy výroby, které tuto lokalitu svírají z obou stran.
Zhodnocení následk :

Na ploše v sou asnosti není vzrostlý les, ale pouze náletové stromy. Záborem nedojde k v tšímu
poškození lesa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druh pozemku :
Les
Parcela íslo
:
3439 – lokalita . 44
Katastrální území:
Veselí nad Lužnicí
Rozsah záboru :
Dochází k záboru pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
LOK.
ODN TÍ PUPFL
Z TOHO P EDPOKL. ZASTAV NÁ
DRUH
ZP SOB VYUŽITÍ
.
CELKEM v (ha)
PLOCHA PUPFL v (ha)
POZEMKU
Plocha technické
44
0,14
0,07
Les
infrastruktury – vodojem
Stav porostu:
Vzrostlý les do 80 let
Zd vodn ní záboru :
Návrh plochy technické infrastruktury – vodojem. Vodojem je navržen v návaznosti na již
stávající plochu vodojemu dálkové vodovodní ady. Z technického a p ístupového hlediska je
zábor nezbytný.
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Zhodnocení následk :

Výstavbou vodojemu nedojde k v tšímu poškození lesa, návrh lokality je soust ed n pouze na
malé ploše PUPFL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druh pozemku :
Les
Parcela íslo
:
4217/1; 4217/2 – lokalita . 48
Katastrální území:
Veselí nad Lužnicí
Rozsah záboru :
Dochází k záboru pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
LOK.
ODN TÍ PUPFL
Z TOHO P EDPOKL. ZASTAV NÁ
DRUH
ZP SOB VYUŽITÍ
.
CELKEM v (ha)
PLOCHA PUPFL v (ha)
POZEMKU
Plocha
rekreace
–
plochy
48
0,16
0,02
Les
staveb pro rod. rekreaci
Stav porostu:
Vzrostlý les do 80 let
Zd vodn ní záboru :
Návrh plochy pro rodinnou rekreaci. Plocha je navržena v návaznosti na již stávající plochu
rekreace. Dojde k ucelení plochy pro individuální rekreaci.
Zhodnocení následk : Návrh lokality je soust ed n pouze na malé ploše PUPFL a nedojde k v tšímu poškození lesa.

f)

ezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Zm na .1 Územního plánu Veselí nad Lužnicí není v rozporu s Politikou územního rozvoje R 2008 (dále jen „PÚR“).
ešené území Zm ny . 1 ÚP Veselí nad Lužnicí leží v rozvojové ose OS6 Rozvojová osa Praha - Benešov - Tábor - eské
Bud jovice - Hranice R / Rakousko (- Linz), není sou ástí rozvojové oblasti republikového významu a je dot eno
koridorem D3 (úsek Praha - Tábor - eské Bud jovice - Dolní T ebonín (E55)), koridorem železni ní konven ní dopravy C
- E551, koridorem ŽD 5 Veselí nad Lužnicí - T ebo - eské Velenice - hranice R (Wien) a multimodálním koridorem
M1.
ešené lokality Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí se krom lokality .7 výše uvedených zám
nedotýkají. Lokalita .7
eší napojení silnice III. t ídy na doprovodnou silnice k dálnici D3.
Území se nedotýká specifické oblasti Šumava SOB 01 ani jiných zám
v oblasti technické a dopravní infrastruktury.
VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHO ESKÉHO KRAJE
Dle ZÚR Jiho eského kraje leží ešené území Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí v rozvojové ose OS 6 Praha - Benešov Tábor - eské Bud jovice - Hranice R / Rakousko (-Linz). ešeným územím Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí prochází
koridor dopravy (dálnice D3), zám ry D37/4, D3/3, D1/2 a Dl 5, regionální biokoridor RBK 372, plocha pro komer ní
a pr myslové využití, zde mimo ádn s p ípustnou funkcí bydlení KP 18.
- vymezení nadmístních rozvojových oblastí a os (kap. b) ZÚR)
Území ešené zm nou leží v rozvojové ose republikového významu OS6 Praha – Benešov – Tábor – eské Bud jovice –
hranice R/Rakousko (-Linz). Urbanistická koncepce navržená Zm nou . 1 Územního plánu Veselí nad Lužnicí podporuje
rozvoj socioekonomických aktivit (bydlení a služby v rámci bydlení, výroba a skladování, technická infrastruktura),
respektuje p írodní hodnoty v území a zachovává p im enou prostupnost, a to nap . návrhem propojovací cyklostezky.
Uvážlivým návrhem nových zastavitelných ploch a stanovením podmínek pro využití ploch je minimalizován dopad na
kulturní a urbanistické hodnoty území. Zm nou .1 je ešeno napojení silnice III/14713 na doprovodnou silnici k dálnici
D3.
- vymezení ploch nadmístního významu komer ních a pr myslových (kap. d) ZÚR)
KP18 - plocha je ohrani ena silnicí dnešní I/3 (budoucí dálnicí D3) na severozápad , koridorem IV. TŽK na jihu, na
východ navazuje na zastav né území m sta. Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí je ást plochy vymezena pro funkci
smíšenou obytnou a bydlení a s tím související ve ejná prostranství a ve ejnou zele .
- vymezení koridor a ploch dopravy republikového významu (kap. d) ZÚR)
D1 - koridor pro dálnici D3 je kontinuáln vymezen od ekanic na severovýchodním okraji Tábora, kde navazuje na již
vybudovaný úsek sm rem na Prahu až po mimoúrov ovou k ižovatku Dolní T ebonín, kde návrh dálnice D3 p echází
v návrh rychlostní silnice R3.
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D1/2 - úsek M šice (jižní okraj Tábora) – Veselí nad Lužnicí, zde je vymezen koridor pro novou stavbu dálnice, která je
v sou asné dob již ve stavb , obvyklá ší ka 600m s rozší ením pro napojení dnešní silnice I/23, v budoucnu silnice II/159
u k ižovatky U Sloupu (jižn od stávající silnice). Zm nou .1 je ší e koridoru v ešeném území zredukována na ší i 200m,
která je dostate ná zejména vzhledem ke skute nosti, že tato dopravní stavba je již ve výstavb . Takto upravený koridor
proto nezasahuje do lokality .8.
D1/4 – úsek Veselí nad Lužnicí – Šev tín, koridor pro novou stavbu dálnice.
Na základ
jednání, které prob hlo dne 6.12.2012 z d vodu ešení koordinace územn plánovacích dokumentací,
konkrétn návaznosti zpracovávaných zm n . 1 ÚPO Bošilec a ÚP Veselí nad Lužnicí, bylo dohodnuto zp esn ní plochy
dopravní infrastruktury pro stavbu dálnice D3 v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení v etn
doprovodných staveb (Pragoprojekt a.s.). Tímto zp esn ním byl sou asn vy ešen problém st etu plochy dopravní
infrastruktury a regionálního biokoridoru RBK 372, který je nyní veden v soub hu s plochou dopravy. Toto ešení je
v souladu se Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje.
(Jednání za ú asti: KÚJ K, SD R B, Ministerstvo dopravy, Magistrát m sta B, Projektový ateliér AD, ÚP studio,
Ú Veselí nad Lužnicí.)
D3 – IV. tranzitní železni ní koridor je na území Jiho eského kraje kontinuáln vymezen koridorem pro stavbu ve ejné
dopravní infrastruktury v úseku od hranice se St edo eským krajem p es eské Bud jovice a ž po Horní Dvo išt a státní
hranici s Rakouskem.
D3/3 – IV. tranzitní železni ní koridor - úsek Sob slav – Šev tín, v . vybudování úseku silnice III. t ídy od ípce na severní
okraj Veselí nad Lužnicí. Tento zám r ZÚR neprochází p ímo územím ešeným zm nou .1, vede pouze v návaznosti na
lokalitu .7 (v grafické ásti je patrný pouze z Výkresu širších vztah ).
D15 - Železnice Veselí nad Lužnicí – T ebo – eské Velenice - zám r se kontinuáln vymezuje od Veselí nad Lužnicí po
vjezd do železni ní stanice eské Velenice jako koridor pro elektrizaci stávající železnice. Ší e koridoru je 120m. Zm nou
.1 ÚP Veselí nad Lužnicí je koridor upraven tak, aby nezasahoval do ešeného území (lok. .11) a tím nekolidoval s touto
ÚPD. Elektrizace trati bude probíhat v soub hu se stávající trasou železnice.
- koridory a plochy dopravy nadmístního významu (kap. d) ZÚR)
D56 – Silnice II/603.
D56/2 - úsek Horusice – Neplachov, nové vedení doprovodné komunikace k dálnici z d vodu využití stávajícího t lesa
silnice I/3 jako polovi ního profilu budoucí dálnice, vazba na dostavbu jaderné elektrárny Temelín a dopravu materiálu
a osob, obvyklá ší e koridoru 100m. Koridor je v lokalit .7 zm nou .1 upraven.
D37 – silnice II/147 – zám r p eložek silnice II. t ídy.
D37/3 - úsek Dolní Bukovsko – k ižovatka s doprovodnou silnicí k dálnici D3 (II/603) u Horusického rybníka,
homogenizace stávající silnice, ší e koridoru 100m. Lokalita .7 – zm nou .1 je koridor zp esn n na základ dokumentace
ke stavebnímu povolení (zhotovitel PRAGOPROJEKT a.s.)
D37/4 - Veselí nad Lužnicí, nové mimoúrov ové k ížení se IV. tranzitním železni ním koridorem, návrh nového velmi
krátkého úseku v urbanizovaném území m sta Veselí nad Lužnicí jižn od stávajícího úrov ového p ejezdu, ší e koridoru
100m. Koridorem je dot eno území ešené zm nou .1, jeho ší e je upravena tak, aby koridor nebyl ve st etu se zastav nými
plochami v lokalit .11. Tyto plochy jsou p evzaty z ÚP Veselí nad Lužnicí, zm na .1 eší pouze zm nu v koncepci
odkanalizování.
- regionální biokoridory v rámci územního systému ekologické stability (kap. d) ZÚR)
372 – RBK Kozohl dky – Rašeliništ Ruda, Horusický rybník. Lokalitou .7 prochází dle ZÚR regionální biokoridor RBK
372. Sou asn s tímto biokoridorem územím prochází i koridory dopravní infrastruktury, ímž dochází k jejich p ekryvu.
Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí tento st et eší zp esn ním (zúžením) plochy dopravy na základ projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení. Zm nou . ÚPO Veselí nad Lužnicí je regionální biokoridor vymezen v soub hu s upravenou
plochou dopravy, p emž jeho severní hranice koresponduje s ochranným pásmem budoucí dálnice D3. toto ešení je
v souladu se ZÚR J K.
- vymezení územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot kraje
(kap. e) ZÚR)
Zm na .1 Územního plánu Veselí nad Lužnicí respektuje zásady ochrany p írody a krajiny, vymezením nových
zastavitelných ploch v návaznosti na již urbanizované území, chrání krajinu jako podstatnou složku prost edí života
obyvatel. Krajina je vymezena jako nezastav né území a tvo í ji tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: plochy vodní
a vodohospodá ské, plochy lesní, plochy zem lské – orná p da, plochy zem lské – trvalý travní porost, plochy smíšené
nezastav ného území.

62

Za základní prvky ochrany a rozvoje civiliza ních hodnot území lze považovat vytvo ení podmínek pro rozvoj obytné
funkce, a dále ob anského vybavení a výroby a skladování jako zdroj nových pracovních p íležitostí.
- vymezení cílových charakteristik krajiny (kap. f) ZÚR)
Dle Zásad územního rozvoje jiho eského kraje je v tší ást správní území za azeno do oblasti krajinného rázu ObKR 7
Táborsko – Sob slavsko, jižní ást ležící v Chrán né krajinné oblasti T ebo sko je za azena do oblasti ObKR 16 –
ebo sko.
sto Veselí nad Lužnicí a jeho nejbližší okolí je definováno jako krajina siln urbánního prost edí (URB). Zm nou .1 ÚP
Veselí nad Lužnicí není snižován podíl ploch m stské zelen , v souvislosti s návrhem ploch výroby a skladování jsou
navrhovány i nové plochy doprovodné ve ejné zelen .
Severozápadní ást správního území obce Veselí nad Lužnicí je vymezena z hlediska krajinného rázu jako krajina
lesopolní, zbývající ást jako krajina polní. Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí není v rozporu se zásadami využívání území
podle jednotlivých typ krajiny stanovenými v ZÚR, nebo nepodporuje intenzivní formy zem lství v nevhodných
polohách, nezvyšuje plochy orné p dy na úkor trvale zatravn ných ploch p edevším v nevhodných polohách, nepovoluje
necitlivé umíst ní a vzhled nové zástavby s ohledem na okolní zástavbu.
- požadavky nadmístního významu na koordinaci územn plánovací innosti obcí a na ešení v územn plánovací
dokumentaci obcí (kap. h) ZÚR)
Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí koordinuje vymezení koridor dopravní infrastruktury a prvk ÚSES, a to v míst
esahu t chto koridor na sousední správní území - k.ú. Bošilec. Konkrétn se jedná o plochy nadmístního významu D37/3
(úsek Dolní Bukovsko – k ižovatka s doprovodnou silnicí k dálnicí D3 u Horusického rybníka; D56/2 – úsek Horusice –
Neplachov – nové vedení doprovodné komunikace k dálnici z d vodu využití stávajícího t lesa silnice I/3 jako polovi ního
profilu budoucí dálnice.
Požadavky ZÚR stanovené zadáním dle odstavce (59) bod h) byly v návrhu zm ny pln respektovány, nebo tyto požadavky
byly zapracovány do p íslušných lokalit.

g)

ezkoumání souladu 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 .1 ÚP Veselí nad Lužnicí je zpracována v souladu s cíli územního plánování vymezenými v § 18 stavebního
zákona, nebo svým ešením vytvá í p edpoklady pro výstavbu (vymezuje plochy bydlení, plochy ob anského vybavení,
výroby a skladování) a pro udržitelný rozvoj území, nebo zajiš uje vyvážený vztah podmínek pro životní prost edí
(respektování prvk ÚSES, navržení ploch ve ejných prostranství), pro hospodá ský rozvoj (nap . vymezené plochy výroby
a skladování, plochy ob anského vybavení, dopravní a technické infrastruktury) a pro soudržnost spole enství obyvatel
(vymezení ploch ob anského vybavení, ve ejných prostranství). Navržené ešení uspokojuje pot eby sou asné generace
(samostatné bydlení, pracovní p íležitosti, dobrá dopravní dostupnost), aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích, a to zejména z d vodu že:
-

Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. ešení reaguje na
stanoviska dot ených orgán , která hájí ochranu ve ejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních p edpis .
Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží v n kolika lokalitách ur ených pro rozvoj individuální obytné výstavby. I
tyto soukromé zájmy lze v podstat považovat za ve ejný zájem obce, nebo p im ený rozvoj obytných ploch, který
zabezpe í p ír st po tu obyvatel v obci, bude pro obec p ínosem.

-

Zm na .1ÚP Veselí nad Lužnicí je zpracována v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot nebo stanovuje komplexní ešení ú elného využití a prostorového uspo ádání území. Z hlediska zachování
urbanistické i architektonické celistvosti charakteru obce jsou pro zástavbu stanoveny limity ve form stanovení
podmínek pro využití ploch. Zárove je u n kterých ploch ur ených k zastav ní obytnou zástavbou stanovena povinnost
po ízení územní studie, která podrobn ji roz lení jednotlivé plochy a navrhne mj. podmínky pro umíst ní a prostorové
uspo ádání staveb. Stanovení podmínek pro využití ploch navržených Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí, pop .
stanovených v následných územních studiích, zajiš uje co nejmenší narušení uceleného vnímání zástavby a docílení
zachování hodnot tohoto území.

-

S požadavky na ochranu p írodních hodnot a nezastav ného území je územní plán též v souladu - návrh ešení
respektuje krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny, rovn ž jednozna
stanovuje podmínky pro využití ploch
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pro ochranu nezastav ného území v rámci vymezení p ípustných, podmín
takováto území.
-

p ípustných a nep ípustných inností pro

Zm na .1ÚP Veselí nad Lužnicí plní úkoly územního plánování obsažené v § 19 stavebního zákona tím, že stanovuje
koncepci rozvoje území, dále urbanistickou koncepci s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále svým ešením
stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, navrhuje podmínky prostorového
rozvoje, nové zastavitelné plochy vymezuje p evážn v dosahu technické i dopravní infrastruktury.

h)

ezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis

Územní plán Veselí nad Lužnicí byl zpracován a po ízen v souladu s platnými p edpisy v oboru územního plánování,
edevším stavebním zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis a navazujícími vyhláškami. Územní plán byl po izován do fáze konceptu v souladu se zákonem
50/1976 Sb., v platném zn ní, návrh v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., z tohoto d vodu je ve schváleném ÚP
ponecháno ozna ení jednotlivých ploch a jejich definice zp sobu využití podrobn jší, než stanovuje vyhláška . 501/2006
Sb.
Z d vodu p ehlednosti je ozna ení ploch ešených zm nou .1 p evzato z vydané ÚPD.
Ve Zm

.1 ÚP Veselí nad Lužnicí byly použity následující plochy s rozdílným zp sobem využití:
NÁZVY PLOCH
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
S ROZDÍLNÝM
ZD VODN NÍ
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE
VYHLÁŠKY 501/2006 Sb.
V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
bydlení len ny do podskupin z d vodu
len ní
a
možnosti
stanovení
PLOCHY BYDLENÍ
podrobn jších podmínek využití. Do
Plochy bydlení
zm ny .1 byla tato terminologie
v rodinných domech (BI)
zám rn
p evzata z d vodu lepší
ehlednosti a provázanosti s územním
plánem.
V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
ob anského vybavení
len ny do
podskupin z d vodu len ní a možnosti
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
stanovení podrobn jších podmínek
ve ejná infrastruktura, komer ní
Plochy ob anského vybavení
využití. Do zm ny .1 byla tato
za ízení (OV)
terminologie
zám rn
p evzata
z d vodu
lepší
p ehlednosti
a
provázanosti s územním plánem.
V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
ob anského vybavení
len ny do
podskupin z d vodu len ní a možnosti
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
stanovení podrobn jších podmínek
Plochy ob anského vybavení
využití. Do zm ny .1 byla tato
lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
terminologie
zám rn
p evzata
z d vodu
lepší
p ehlednosti
a
provázanosti s územním plánem.
V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
smíšené obytné specifikovány. Do
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
zm ny .1 byla tato terminologie
smíšená zóna komer ních za ízení a
Plochy smíšené obytné
zám rn
p evzata z d vodu lepší
bydlení (SB)
ehlednosti a provázanosti s územním
plánem.

64

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
pr mysl a drobná výroba (VS)

Plochy výroby a skladování

V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
výroby a skladování len ny do dvou
podskupin podle konkrétního zp sobu
využití a stanovení podrobn jších
podmínek využití. Ve zm
.1 byla
tato terminologie p evzata z d vodu
souladu s územním plánem.

PLOCHY TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY (TI)

Plochy technické infrastruktury

- soulad s vyhláškou 501

PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
silni ní (DS)

Plochy dopravní infrastruktury

PLOCHY VE EJNÉ ZELEN (ZV)

Plochy ve ejných prostranství

PLOCHY VE EJNÉ ZELEN –
BITOV (ZH)

Plochy ob anského vybavení

PLOCHY VE EJNÝCH
PROSTRANSTVÍ (PV)
PLOCHY VODNÍ A
VODOHOSPODÁ SKÉ (VV)
PLOCHY LESNÍ (NL)

PLOCHY ZEM
orná p da (ZO)

LSKÉ

Plochy ve ejných prostranství
Plochy vodní a
vodohospodá ské
Plochy lesní

Plochy zem

lské

PLOCHY ZEM
LSKÉ
trvalé travní porosty (ZT)

Plochy zem

lské

PLOCHY SMÍŠENÉ
NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
ostatní plochy, p írodní a polop írodní
porosty (NP)

Plochy smíšené nezastav ného
území

V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
dopravní infrastruktury len ny do
konkrétních
podskupin
z d vodu
len ní
a
možnosti
stanovení
podrobn jších podmínek využití. Do
zm ny .1 byla tato terminologie
zám rn
p evzata z d vodu lepší
ehlednosti a provázanosti s územním
plánem.
V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
ve ejné zelen vymezovány samostatn ,
nebyly sou ástí ploch ve . prostranství.
V ÚP Veselí nad Lužnicí byla plocha
bitova zahrnuta jako podskupina
ploch ve ejné zelen . H bitov má
stanovené vlastní podmínky využití,
z d vodu velké odlišnosti od ostatních
využití. Do zm ny .1 byla tato
terminologie
zám rn
p evzata
z d vodu
lepší
p ehlednosti
a
provázanosti s územním plánem.
- soulad s vyhláškou .501
- soulad s vyhláškou .501
- soulad s vyhláškou .501
V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
zem lské len ny do podskupin
z d vodu
možnosti
stanovení
podrobn jších podmínek využití. Do
zm ny .1 byla tato terminologie
zám rn
p evzata z d vodu lepší
ehlednosti a provázanosti s územním
plánem.
V ÚP Veselí nad Lužnicí byly plochy
zem lské len ny do podskupin
z d vodu
možnosti
stanovení
podrobn jších podmínek využití. Do
zm ny .1 byla tato terminologie
zám rn
p evzata z d vodu lepší
ehlednosti a provázanosti s územním
plánem.
V ÚP Veselí nad Lužnicí jsou tyto
plochy blíže charakterizovány a zm na
.1 toto názvosloví respektuje.
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i)

vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a se
stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis ,
pop ípad s výsledkem ešení rozpor

Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí je zpracována v souladu s platnými p edpisy v oboru územního plánování, p edevším
stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami.
Zm na ÚP Veselí nad Lužnicí bude zpracována a projednána v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona (§
22, §§ 50 až 53, § 55 a § 188 odst. (4)) a s §§ 171 až 174 správního ádu.
Obsah dokumentace je zpracován v souladu s p íslušnými ustanovení stavebního zákona, správního ádu a s § 13 a p ílohou
. 7 vyhlášky . 500/2006 Sb.

j)

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

Vyhodnocení vliv Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, nebo dot ené orgány
neuplatnily požadavky na posouzení zm ny územního plánu z hlediska vliv na životní prost edí a vylou ily negativní vliv
na evropsky významné lokality a pta í oblasti.

k) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5
Vyhodnocení vliv nebylo požadováno, nebylo tedy uplatn no ani stanovisko k jeho vyhodnocení.

l)

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

Stanovisko nebylo vydáno, jelikož dot ený orgán z hlediska zákona o posuzování vliv na životní prost edí nepožadoval
vyhodnocení vliv na životní prost edí.

m) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
Navrhovaná Zm na .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nem ní koncepci p vodního územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již
íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z požadavk po izovatele na provedení zm ny (zadání) a výsledk
ve ejnoprávního projednání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n. Navržené ešení
isp je k realizaci požadavk obyvatel m sta na rozvoj území.
Zastav ná území v lokalitách ešených Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí byla nov vymezena k 30.5.2012 a jsou
vyzna ena v grafické ásti. Oproti vydanému ÚP Veselí nad Lužnicí se m ní v t chto lokalitách:
- v lokalit .2 je zastav né území zmenšeno z d vodu p esn jšího zákresu tohoto zastav ného území (oprava)
- v lokalit .4 je zastav né území zp esn no dle aktuálních mapových podklad
- v lokalit .8 je zastav né území rozší eno na základ aktualizace o území s nov vybudovanou zástavbou
- v lokalit .11 je zastav né území rozší eno na základ aktualizace o území s nov vybudovanou zástavbou

IJATÉ EŠENÍ
V zadání Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nebyl vznesen požadavek na ešení variant, ani na vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj. Z toho d vodu byl zpracován p ímo návrh Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí. V sou asné dob dochází
k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životního prost edí. Snaha vy lenit další
pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky atraktivním prost edí, proto Zm na .1 ÚP Veselí
nad Lužnicí umož uje p edevším rozvoj bydlení, dále je podporován rozvoj ob anského vybavení, dopravní a technické
infrastruktury, výroby a skladování. Tato koncepce p ispívá k možnosti vytvo ení nových pracovních míst pro obyvatele.

ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ
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V návrhové ásti zm ny ÚP jsou 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 zástavby a za len ní nových staveb do
proluk.
Zm na územního plánu stanovuje podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, a to s ur ením: hlavní funkce; p ípustné funkce; pop ípad podmín
p ípustné funkce a nep ípustné funkce. Tyto
podmínky jsou z d vodu p ehlednosti p evzaté z ÚP Veselí nad Lužnicí.
Hlavní funkce: ur uje p evažující ú el využití, jeho charakter a míru zát že plochy.
ípustné funkce: stanovují další možné využití nad rámec hlavní funkce. Jde zejména o innosti, stavby a za ízení
dopl ující hlavní funkci, s ní související a slu itelné.
Podmín
p ípustné funkce: je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby,
innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné funkce: jsou stanoveny 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 ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
k. ú. VESELÍ NAD LUŽNICÍ
BI 25 - Návrh plochy bydlení
Návrh plochy bydlení v západní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, v lokalit Pod vodojemem, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Ze
západní strany lokalita navazuje na zastav né území Veselí nad Lužnicí. Lokalita bude dopravn obsloužena z navržené
místní komunikace. Nachází se na p
s pr
rnou produk ní schopností, navíc byla vyhodnocena již v p edchozí ÚPD.
P 10 - Návrh plochy bydlení
Návrh p estavby na plochu bydlení ve východní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Tato lokalita pro
cca 3 rodinné domy se nachází v návaznosti na zastav né území a v podstat navazuje i na zastavitelné plochy. K záboru
ZPF nedochází, jedná se o plochu p estavby. Vhodné z d vodu napojení na veškeré sít .
BI 31 - Návrh plochy bydlení
Návrh (úprava) plochy bydlení, plocha navazuje na zastav né území v severní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí
nad Lužnicí. Tato plocha je p evzata z ÚP Veselí a je zmenšena o plochy bydlení které jsou již realizovány. Zábor, který
byl provád n p edchozí ÚPD, je p evážn na p dách s II. a III. t ídou ochrany ZPF.
P 11 – Návrh plochy ob anského vybavení
Návrh p estavby na plochu ob anského vybavení – v centrální ásti sídla Veselí nad Lužnicí. Na žádost investora je plocha
pouze „p azena“ do plochy s podobným funk ním využitím z d vodu vhodn jších podmínek zp sobu využití s ohledem
na jeho podnikatelské zám ry.
ZH 26 – Návrh plochy ve ejné zelen - h bitova
Návrh plochy ob anského vybavení – h bitova, plocha rozši uje stávající plochu h bitova na západním okraji sídla Veselí
nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Jedná se o rozší ení z d vodu výhledového zkapacitn ní tohoto za ízení.
SB 22 – Návrh plochy smíšené obytné
Návrh plochy smíšené obytné na jihozápadním okraji sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Na žádost
investora došlo ke zm
podmínek využití již navrhované plochy z d vodu možnosti širšího využití lokality. K záboru
ZPF nedochází. Lokalita je v dosahu veškerých sítí.
SB 57 – Návrh plochy smíšené obytné
Návrh plochy smíšené obytné na jihozápadním okraji sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Tato lokalita byla
v ÚP Veselí nad Lužnicí chybn zakreslena jako zastav né území. Nyní je navržena jako plocha smíšená obytná – toto
využití nekoliduje s navazujícími zastavitelnými plochami pro bydlení a ob anské vybavení. Zábor je provád n na p
s pr
rnou produk ní schopností. Lokalita je v dosahu veškerých sítí.
VS 8 – Návrh plochy výroby a skladování
Návrh plochy výroby a skladování, plocha navazující na stávající plochy výroby a skladování na jižním okraji katastrálního
území Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Plocha byla navrhována již v ÚP Veselí nad Lužnicí, ve Zm
.1 má
tší rozsah ale na úkor navazujících parkovacích ploch. Dále je spln na podmínka návrhu izola ní zelen okolo areálu.
Bude využita stávající dopravní a technická infrastruktura, p ípadná pot eba el. energie bude pokryta z navrhované
trafostanice. V tší ást záboru již byla ešena p edchozí ÚPD, nový zábor na ploše se III. t ídou ochrany.
P 4 – Návrh plochy výroby a skladování
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Návrh p estavby na plochu výroby a skladování v severozápadní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Návrh p estavby na ve ejné zelen , odd lující plochy výroby a skladování od ploch bydlení v severozápadní ásti sídla
Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu z stává zachováno, zábor
ZPF neprovád n. Na základ požadavku investora a m sta Veselí nad Lužnicí bylo navrženo kompromisní ešení, kdy ást
estavbové plochy pro ob anské vybavení a ást stávající plochy zahradnictví jsou nahrazeny funk ním využitím „výroba
a skladování“. Na tuto plochu již existuje konkrétní zájemce, který by cht l v prostoru realizovat lehkou kovovýrobu.
Z d vodu zachování kvalitního životního prost edí v okolí (kde se nachází p evážn bytová zástavba), jsou nastaveny
zp ísn né podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití. Ty limitují uvažovanou zástavbu výškovou hladinou,
která je navržena zám rn tak, aby zásadn nep evyšovala hladinu okolní stávající zástavby a nemohla zp sobit zastín ní
sousedních pozemk . Dále jsou navrženy podmínky omezující plošnou hustotu zástavby z d vod možnosti zachování
dostate ného množství vnitroareálové zelen . Dalším limitem pro zástavbu je stanovení maximální p ípustné hladiny
hluku, vycházející z okolní stávající bytové zástavby. Do dokumentace zm ny .1 byl sm rem k obytné zástavb navíc
navržen 10m široký pruh ve ejné zelen , s podmínkami využití viz kapitola f) výrokové ásti. Tímto pruhem by m lo dojít
k odclon ní navrhovaného areálu, tak aby navazující obytná zástavba nebyla znehodnocena s ohledem na p ípadné
oceloplechové haly. Dalším limitem pro výstavbu je únosné zatížení z hlediska dopravy p i zásobování a vjezdu do areálu
z hlediska exhalací, vibrací, prašnosti. Z toho d vodu bude v navazujících ízeních provedeno podrobné vyhodnocení
procesu zásobování areálu na okolní životní prost edí v obytné zástavb . Dalším limitem je výška založení celé plochy
areálu a jednotlivých staveb z hlediska hranice záplavového území Q100. P ed každým povolením stavby je nezbytný
souhlas správce vodního toku z hlediska záplavového území.
VS 41 – Návrh plochy výroby a skladování
Návrh plochy výroby a skladování – Zm na .1 eší pouze textovou ást záboru LPF v této ploše – oprava tiskové chyby.
PV 59 – Návrh plochy ve ejných prostranství
Návrh plochy pro komunikaci v západním okraji sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Plocha bude sloužit
k dopravní obsluze ploch BI 25 a ZH 26.
DS 7 – Návrh plochy dopravní infrastruktury
Návrh ploch dopravní infrastruktury na jižním okraji katastrálního území Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Plocha bude sloužit k pokrytí parkovací pot eby stávající a navrhované (VS 8) plochy výroby a skladování. Zábor ZPF na
dách se III. a II. t ídou ochrany byl provád n již p edchozí ÚPD.
ZV 23 - Návrh plochy ve ejné zelen
Návrh plochy ve ejné zelen v západní ásti Veselí nad Lužnicí, lokalita vypl uje prostor mezi navrženými plochami
a silnicí I.t ídy, k.ú. Veselí nad Lužnicí. Plocha je p evzata z ÚP Veselí nad Lužnicí a slouží k odclon ní ploch smíšených
obytných od komunikace.
ZV 58 - Návrh plochy ve ejné zelen
Návrh plochy ve ejné zelen navazující na návrhovou plochu ob anského vybavení - h bitova, k.ú. Veselí nad Lužnicí.
Plocha využívá prostor v okolí navrženého h bitova a zárove odd luje plochy bydlení. Minimální zábor na ploše s III.
ídou ochrany byl provád n již p edchozí ÚPD.
ZV 6 - Návrh plochy ve ejné zelen
Návrhy ploch ve ejné zelen , kterými budou odd leny výrobní plochy, k.ú. Veselí nad Lužnicí. V lokalit .4 je
kompenzováno navržené rozší ení plochy pro výrobu a skladování rozší ením a adekvátním posunem této plochy ve ejné
zelen tak, aby z stal respektován princip, že výrobní plochy budou v exponovaných pohledech sm rem do krajiny od této
krajiny ú inn vizuáln odd leny a dokomponovány plochami ve ejné zelen a vhodnými terénními úpravami. Kolem
plochy dopravní infrastruktury (parkovišt ) jsou sm rem do volné krajiny navrženy clonící pásy ve ejné zelen . Zábor ZPF
byl z ásti již provád n a z ásti je nov ešen zm nou .1 – p dy p evážn s pr
rnou a podpr
rnou produk ní
schopností.
ZV 62 - Návrh plochy ve ejné zelen
Návrh ploch ve ejné zelen , které jsou sou ástí návrhových ploch bydlení v severní ásti sídla Veselí nad Lužnicí, k.ú.
Veselí nad Lužnicí. Zele v lokalit je navrhována na úkor ploch bydlení z d vodu spln ní podmínky dopln ní zelen
u ploch bydlení nad 2 ha a zárove ú eln vyžívá plochy v ochranných pásmech.
k. ú. HORUSICE
TI 4 – Návrh plochy technické infrastruktury
Návrh plochy technické infrastruktury – posunutí umíst ní istírny odpadních vod oproti ÚP, v blízkosti Horusického
rybníka, k.ú. Horusice. Plocha je p evzata z ÚP Veselí nad Lužnicí, upravena je pouze poloha s ohledem na pozemky ve
vlastnictví m sta. Nový minimální zábor je zm nou .1 vyhodnocen (v p edchozí ÚPD se jednalo o nezem lské
pozemky. istírna odpadních vod bude sloužit ke komplexnímu išt ní vod ze sídla Horusice.
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DS 61 – Návrh plochy dopravní infrastruktury
Návrh plochy dopravní infrastruktury - napojení silnice III/14713 na doprovodnou silnici k dálnici D3 v západním okraji
správního území obce, k.ú. Horusice. Jedná se o zám r nadmístního významu dle ZÚR.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury se zm nou .1 nem ní, pouze dopl uje.
Z d vodu dopravní obsluhy je pro lokality s ozna ením ZH 26 a BI 25 navržena plocha místní komunikace (PV 59).
V souvislosti s návrhem plochy výroby a skladování VS 8 je navrhována plocha dopravní infrastruktury PV 60, která bude
sloužit jako propojovací cyklostezka.
Z d vodu úpravy plochy výroby a skladování a s ní souvisejícího parkovišt je Zm nou .1 je zrušena navržená místní
komunikace vedoucí od silnice I/24 okolo plochy výroby a skladování (Fontea). Turistická a cykloturistická trasa bude
vedena po trase stávající místní komunikace a dále se napojí na plochu PV 60.
V návrhu Zm ny .1 je ešeno napojení silnice III/14713 (v ZÚR zám r D37/3) na doprovodnou silnici k dálnici D3 (plocha
s ozna ením DS 61), jedná se o koridor dopravy nadmístního významu.
Na plochách ešených zm nou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku. Pro plochu výroby a skladování VS 8 je vymezena plocha parkovišt DS 7, z d vodu pokrytí parkovací pot eby
výrobního areálu.

Technická infrastruktura
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Nem ní se.

VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ - ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH
VOD
V k.ú. Horusice je zm nou .1 navržena nová plocha pro istírnu odpadních vod, jedná se o posunutí p vodního návrhu
z ÚP Veselí nad Lužnicí. OV je vymezena z d vodu centrálního išt ní odpadních vod sídla Horusice. K posunu lokality
došlo z d vodu využití pozemku v majetku m sta.
Zm nou .1 je ešena zm na zp sobu odkanalizování lokality . 11. ešená lokalita bude odkanalizována oddílnou
kanaliza ní sítí. D vodem zm ny odkanalizování oproti ÚP je nezat žovat stávající jednotnou kanalizaci deš ovými
vodami. Deš ové vody z jednotlivých parcel budou alespo áste
likvidovány v míst jejich vzniku.
ENERGETICKÉ EŠENÍ - ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Lokalita .4 – pro lokalitu VS 8 je navrhována nová trafostanice v etn kabelového el. vedení. Zm nou .1 ÚP Veselí nad
Lužnicí se ruší venkovní el. vedení, tak jak bylo navrženo v ÚP a místo n j se navrhuje nové kabelové el. vedení VN 22 kV
v jiné trase. K posunutí p vodního návrhu dochází z d vodu rozvoje výrobního areálu severním sm rem.
Lokalita .8 – v lokalit jsou dv trafostanice p evzaté z ÚP Veselí nad Lužnicí, úprava spo ívá v nepatrném posunutí
chto za ízení z d vodu pot eby situovat za ízení na pozemcích ve vlastnictví obce.
Lokalita .11 – v lokalit zakreslené vedení je beze zm ny p evzato v ÚP Veselí nad Lužnicí nebo lokalita je ešena pouze
po stránce zm ny zp sobu odkanalizování, el. vedení je p evzato z ÚP Veselí nad Lužnicí beze zm n.
ENERGETICKÉ EŠENÍ - ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Do lokality .3 ešené zm nou .1 zasahuje návrh soustavy centralizovaného zásobování teplem. Jedná se o trasu teplovodu,
která byla zm nou .1 posunuta z d vodu jejího st etu s návrhovou plochou h bitova. Nyní je v tomto úseku teplovod
trasován v ploše ve ejné zelen .

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY VYMEZENÉ ZM NOU .1
KÓD
DLE
ZADÁNÍ

KÓD
VPS

EL

69

1

TIK - 1

TIV – 7
2
TIK - 8
3

TIT - 1

4

TIE - 2

7

DI - 23

TIE - 10
8

TIE - 20
TIK - 10
TIK - 15

TIK – 20
11

12

TIK – 21
DI- 14
TIE – 12
TIE – 13
TIP – 6
TIE - 11

Návrh plochy technické infrastruktury pro istírnu odpadních vod - posun p vodní VPS.
Umíst ní vyplývá z ú elu stavby, technického a p ístupového hlediska. OV je navržena
z d vodu išt ní odpadních vod - stavba ve ejného technického vybavení území podporující
jeho rozvoj. Posun z d vodu umíst ní na pozemcích v majetku m sta
Drobná úprava trasy p vodní VPS – navrženého vodovodu. Úprava je provedena z d vodu
zm ny trasy místní komunikace, do které bude ad uložen.
Drobná úprava trasy p vodní VPS – navržené kanalizace. Úprava je provedena z d vodu
zm ny trasy místní komunikace, do které bude ad uložen.
Drobná úprava trasy p vodní VPS – navrženého teplovodu. Úprava vyplynula z pot eby
eložení ásti teplovodu tak, aby nelimitovala plochu pro rozší ení bitova.
Zm na p vodní VPS z navrženého venkovního vedení na kabelové el. vedení v nové trase.
Trasa VPS byla posunuta severním sm rem z d vodu rozvoje stávajícího výrobního areálu.
Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné
zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el. energie; stavba ve ejného
technického vybavení území podporující jeho rozvoj.
Nov vymezená VPS – návrh plochy pro dopravu. Návrh plochy pro p eložku silnice
III/14713, nové napojení této komunikace na doprovodnou silnici k dálnici D3; k.ú.
Horusice. Stavba související s ve ejnou dopravní infrastrukturou republikového významu –
D3.
Drobná úprava polohy p vodní VPS – navržené trafostanice. Za ízení technické
infrastruktury bude situováno na pozemky v majetku obce.
Drobná úprava polohy p vodní VPS – navržené trafostanice. Za ízení technické
infrastruktury bude situováno na pozemky v majetku obce.
VPS p evzatá z ÚP Veselí nad Lužnicí beze zm n – viz. od vodn ní
Úprava trasy p vodní VPS – navržené kanalizace. D vodem zm ny odkanalizování oproti
ÚP je nezat žovat stávající jednotnou kanalizaci deš ovými vodami. Deš ové vody
z jednotlivých parcel budou alespo áste
likvidovány v míst jejich vzniku.
Nov vymezená VPS – návrh plochy pro kanalizaci. Stavba ve ejného technického
vybavení území podporující jeho rozvoj, navržená z d vodu oddílného odkanalizování
obytné zóny v místní ásti Paseky.
Nov vymezená VPS – návrh plochy pro kanalizaci. Stavba ve ejného technického
vybavení území podporující jeho rozvoj, navržená z d vodu oddílného odkanalizování
obytné zóny v místní ásti Paseky.

VPS p evzaté z ÚP Veselí nad Lužnicí beze zm n – viz. od vodn ní

VPS p evzatá z ÚP Veselí nad Lužnicí beze zm n – viz. od vodn ní

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY, KTERÉ SE ZM NOU .1 RUŠÍ
KÓD VPS

EL

DLE ÚP

DI 19
TIV 4
DI 7
TIP 4
TIK 10

Navržená místní komunikace u výrobního areálu Fontea východn od Horusic.
Tato VPS je zm nou .1 zrušena z d vodu zmenšení plochy, na kterou navržená
komunikace t sn navazovala.
Vodovod navržený v ÚP je již realizován.
Zm nou . 1 se ruší pouze ást této VPS, a to bu z d vodu realizace stavby nebo z d vodu
nežádoucí podrobnosti len ní plochy , která bude ešena územní studií.
Zm nou . 1 se ruší pouze ást této VPS, a to z d vodu nežádoucí podrobnosti len ní
plochy , která bude ešena územní studií.
Zm nou . 1 se ruší pouze ást této VPS, a to z d vodu nežádoucí podrobnosti len ní
plochy , která bude ešena územní studií.

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ VYMEZENÁ ZM NOU .1
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KÓD
DLE

KÓD
EL

VPS

ZADÁNÍ

7

RBK 10

Založení regionálního prvku ÚSES - v jihozápadní ásti území, RBK je p evzatý ze ZÚR,
jeho trasa je upravena – posunuta severním sm rem tak, aby nekolidovala z dalšími zám ry
ZÚR.
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci
krajiny.

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, KTERÉ SE ZM NOU .1 RUŠÍ
EL

KÓD VPS

LBC 9

Založení lokálního prvku ÚSES - v jihozápadní ásti území, biocentrum je oproti ÚP Veselí
nad Lužnicí vypušt no z d vodu blízkosti nadregionálního biocentra Rašeliništ Ruda –
Horusický rybník

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r
(nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.
Kontejnery na t íd ný odpad jsou rozmíst ny v dostate ných odstupových vzdálenostech v zastav ném území.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Dle orienta ní mapy radonového indexu podloží v území ešeném Zm nou .1 ÚP Veselí nad Lužnicí p evažuje 2.
kategorie (st ední riziko) radonového rizika z geologického podloží.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
V ešeném území jsou zakresleny hranice záplavy (Q100 a aktivní zóna) a povodn 2002.
Veškeré nové stavby v hranici záplavy a povodn 2002 musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými
záplavami a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci
povodí.

USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Následky neuváženého hospoda ení v krajin se stále více negativn projevují na stavu životního prost edí. Hospoda ení
lov ka se rušiv projevilo na tvá i krajiny, a proto navrhované ešení hledá vyvážený kompromis, který je nezbytným
edpokladem zachování životních podmínek.
Nejzávažn jší narušení životního prost edí se v návrhu eší zejména zlepšením kvality ovzduší a zatížení ekosystému
odpady. Kontaminace povrchových i podzemních vod je ešena zejména do ešením koncepce išt ní odpadních vod istírna
odpadních vod v k.ú. Horusice.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA
Vzdálenosti 50 m od okraje lesa jsou zakreslené v grafické ásti.
ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ Q100
Do ešeného území zasahuje hranice záplavového území eky Lužnice Q100 a aktivní zóny.
HRANICE ROZLIVU 2002
Do ešeného území zasahuje hranice rozlivu 2002.
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJ
Do ešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdroj II. a III. stupn .
CHRÁN NÁ OBLAST P IROZENÉ AKUMULACE VOD
Do ešeného území zasahuje hranice Chrán né oblasti p irozené akumulace vod T ebo ská pánev.
CHRÁN NÁ KRAJINNÁ OBLAST T EBO SKO
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Do ešeného území zasahuje Chrán ná krajinná oblast T ebo sko.
SOUSTAVA NATURA 2000 – PTA Í OBLAST T EBO SKO
ešené území t sn sousedí s Pta í oblastí T ebo sko.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Do území ešeného zm nou .1 zasahuje regionální biokoridor RBK 372 Kozohl dky – Rašeliništ Ruda, Horusický
rybník.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení rann prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad výstavby je nutné
zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.
OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA
Ochranné pásmo ve ejných poh ebiš se z izuje 100 m od hranice pozemk . Stavební ú ad m že v tomto ochranném pásmu
zakázat nebo omezit provád ní staveb, jejich zm ny nebo innosti, které by byly ohrožovány provozem ve ejného poh ebišt
nebo by mohly ohrozit ádný provoz ve ejného poh ebišt nebo jeho d stojnost.
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC
Ochranná pásma silnic iní u silnice I. t ídy 50m a u silnic II. a III. t ídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo
zastav né území), u dálnic 100m na každou stranu.
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
V ešeném území se nachází vodovod, jehož ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.
OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE
V ešeném území se nachází kanalizace, jejíž ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která iní od krajního vodi e
vedení na ob jeho strany:
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 1.vodi e bez izolace - 7m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 2.vodi e s izolací základní - 2m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 3.záv sná kabel. vedení - 1m.
BEZPE NOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODU
Do ešeného území zasahuje bezpe nostní pásmo vysokotlakého plynovodu.
TELEKOMUNIKACE
Ochranné pásmo telekomunika ního kabelu je 1,5 m.
OCHRANNÉ PÁSMO RADIOLOKA NÍHO PROST EDKU RTH T EBOTOVICE
ešené území zasahuje do ochranného pásma radioloka ního prost edku RTH T ebotovice. P ípadná výstavba v trných
elektráren, výškových staveb, pr myslových hal, venkovních vedení VVN a VN, retransla ních stanic, základnových stanic
mobilních operátor a výsadba vzrostlé zelen (v trolamy, apod.) v tomto území m že být omezena a musí být nutn
edem projednána z d vodu ochrany zájm vojenského letectva s MO R.

POUŽITÉ PODKLADY
Pro po ízení Zm ny .1 územního plánu Veselí nad Lužnicí bylo použito státní mapové dílo, které vychází z posledního
stavu katastrálních map. Mapové podklady neobsahují rozestav né objekty, objekty na které již bylo vydáno stavební
povolení, ani objekty které již fyzicky existují a jejich majitelé nepožádali o zanesení do katastrálních map.
Pro zpracování bylo použito katastrálních map digitálních (DKM) a map v m ítku 1:5 000, Základních
vodohospodá ských map, Plán rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje, Územn plánovací dokumentace
sta a Územn analytické podklady.

ÚZEMNÍ STUDIE
U lokalit .8 a ásti lokality .11 je uložena podmínka na zpracování územní studie, protože byl tento požadavek p evzat
z ÚP Veselí nad Lužnicí.
U lokality .2 je tento požadavek naopak zm nou .1 zrušen, nebo zejména z d vodu velikostí ešených ploch je neú elné
prov ení jejich zm n územní studií.

ZD VODN NÍ P IJATÉHO
ÚZEMÍ

EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro jednotlivé
tématické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí, hospodá ský rozvoj a soudržnost
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spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických podklad pro SO ORP Sob slav vyplývají podmínky
pro p íznivé životní prost edí (environmetální pilí ), pro hospodá ský rozvoj (ekonomický pilí ) a pro soudržnost
spole enství obyvatel území (sociální pilí ).
Z hlediska vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský
rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území je obec Veselí nad Lužnicí za azena do kategorie .1.
Vliv Zm ny .1 na podmínky pro p íznivé životní prost edí - environmentální pilí :
- jsou respektovány kulturní a p írodní hodnoty území;
- zm na .1 je koncipována se snahou o zachování volné krajiny a p írodních hodnot území, nov vymezuje prvek
územního systému ekologické stability;
- návrhem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody, ešení respektuje plochy se zvláštní ochranou - prvky ÚSES,
v nezastav ném území je umožn na výstavba rybník a zales ování;
i vymezování ploch s rozdílným zp sobem využití jsou zohledn ny t ídy ochrany zem lské p dy;
- pro nové zastavitelné plochy (jednotlivé zp soby využití ploch) jsou stanoveny podmínky využití území hlavní,
ípustné, p íp. podmín
p ípustné a nep ípustné innosti;
- zastav né území je dopl ováno s využitím volných p ilehlých ploch zem lské p dy se z etelem na
dokomponování urbanisticky neukon ených lokalit;
- ve volné krajin nejsou vymezovány zastavitelné plochy s výjimkou t ch, které rozši ují zastav né území
- zm na .1 vymezuje plochu pro návrh istírny odpadních vod;
- vliv výrobních aktivit na životní prost edí je kompenzován návrhem izola ní zelen .
Vliv Zm ny .1 na podmínky pro hospodá ský rozvoj - ekonomický pilí :
- navržené ešení otevírá prostor pro další rozvoj, v etn jeho zabezpe ení technickou infrastrukturou;
- zm na .1 zabezpe uje podporu podnikání, cestovního ruchu a rekreace, podporuje podmínky pro vytvá ení
pracovních míst ve m st ;
- hospodá ský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je podpo en návrhem ploch pro výrobu a skladování;
- snadná dopravní dostupnost v i hlavním centr m ( eské Bud jovice, Tábor), která nabízí další možnost
pracovních p íležitostí;
- v souladu se ZÚR J K jsou vymezeny plochy a koridory dopravy republikového významu.
Vliv Zm ny .1 na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území:
- zm na .1 vytvá í podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení, které umož ují širší spektrum inností a aktivit;
-

návrhem ploch pro bydlení jsou vytvo eny podmínky pro postupnou stabilizaci v kového pr
ru;
zajišt ní vyšší ob anské vybavenosti bude i nadále uspokojováno v blízkých hlavních centrech;
zm na .1 podporuje rozvoj cykloturistických tras, které slouží k bezpe nému pr chodu krajinou;

-

nové plochy ešené zm nou .1 dopl ují již vytvo enou urbanistickou koncepci, ímž p ispívají k sociální
stabilizaci obyvatelstva ešeného území;
Celkov lze konstatovat, že návrh Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí vytvá í p edpoklady pro zlepšení všech pilí
udržitelného rozvoje. Jsou navrženy a stabilizovány jak plochy pro rozvoj bydlení, tak i podnikání, p i respektování
podmínek pro zdravé životní prost edí.

n) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení
pot eby vymezení zastavitelných ploch
Lze konstatovat, že zastav né území ve správním území Veselí nad Lužnicí 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 .1 ÚP Veselí nad Lužnicí nedojde k výraznému navýšení rozsahu zastavitelných ploch oproti ÚP Veselí nad
Lužnicí. Ve v tšin p ípad se jedná o drobné úpravy v již vymezených zastavitelných plochách, p ípadn o plochy
estavby. Zastavitelné plochy jsou dob e napojitelné na dopravní a technickou infrastrukturu, vhodn navazují na
zastav né území nebo vypl ují proluky. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Je nutno respektovat
ítko okolní stávající zástavby.
Pln ním Zm ny .1 ÚP Veselí nad Lužnicí dojde ke zlepšení možností dalšího rozvoje obce v oblasti bydlení, výroby
a skladování, dopravní a technické infrastruktury ímž budou vytvo eny podmínky nejen pro výstavbu, ale také pro celkový
rozvoj území, který bude v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
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o) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek
bude dopln no po ve ejném projednání

p) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách
bude dopln no po ve ejném projednání.
B. Grafická ást od vodn ní, skládající se z níže uvedených výkres (p íloha . 2):
4. Koordina ní výkres v m . 1: 5 000
5. Výkres širších vztah v m . 1: 50 000
6. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu v m . 1: 5 000
7. Vodohospodá ské ešení – zásobování vodou v m . 1: 5 000
8. Vodohospodá ské ešení – kanalizace a OV v m . 1: 5 000
9. Energetické ešení – zásobování el. energií, teplem a plynem v m . 1: 5 000
- rozsah a len ní grafické ásti koresponduje s ÚP Veselí nad Lužnicí
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