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a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Území obce Slavče se nachází ve vymezené rozvojové ose OS 4 Praha – České
Budějovice – hranice ČR (Linz). Z hlediska vymezených ploch a koridorů nevyplývají pro
řešené území žádné podmínky vzhledem k tomu, že v území není lokalizován žádný koridor
ani žádná plocha technické infrastruktury.
Obec Slavče se rozprostírá cca pět kilometrů jižně až jihozápadně od Trhových Svinů
– nejbližší vyšší sídelní jednotky, kde se kromě úřadu obce s rozšířenou působností nachází i
vyšší občanské vybavení a zdroje pracovních příležitostí.
Dominující dopravní trasou je silnice 2. třídy II/157, pro místní dopravní vztahy mají
význam hlavně silnice 3. třídy III/1546 a III/14621.
Rozhodujícím přírodním fenoménem jsou Slepičí hory s Přírodním parkem
Soběnovská vrchovina, na jejichž východním úpatí se obec Slavče nachází a tvoří tak přechod
k oblasti Novohradských hor.
Jednotlivé drobné sídelní jednotky s kořeny sahajícími do 13. století jsou rovnoměrně
rozmístěny v antropogenní krajině, s ohledem na dosažitelnost okolních zemědělských ploch
a v příznivých pěších docházkových vzdálenostech.
Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací je ÚP VÚC Českobudějovické
sídelní regionální aglomerace, včetně změny č. 1. Z této územně plánovací dokumentace,
včetně změny č. 1, nevyplývají pro řešení územního plánu Slavče žádné požadavky.
Územně plánovací dokumentace vydaná Krajem dosud neexistuje. Zásady územního
rozvoje Jihočeského kraje jsou rozpracovány, v současnosti je projednáván jejich návrh.
V rámci regionálních a nadregiolnálních souvislostí, vyplývajících z této rozpracované
nadřazené územně plánovací dokumentace pro územní plán Slavče, je do územního plánu
zahrnut koridor technické infrastruktury – el. vzdušného vedení VN ozn. Ee 14, a to ve formě
plochy územních rezerv. S dosud nepravomocným návrhem ZÚR je tedy územní plán Slavče
v souladu.
b/ Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu

-5Návrh zadání územního plánu byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi
a krajským úřadem, zadání schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 4/2008 dne 4. 10. 2008.
Návrh územního plánu pro společné jednání byl vypracován na základě tohoto zadání
a splňuje požadavky zadáním stanovené.
Řešení je invariantní, posouzení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno.
c/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Územní plán je pro obec Slavče nástrojem pro usměrňování rozvoje území obce. Jsou
stanoveny zásady věcné a časové koordinace využití území a předpoklady pro jeho udržitelný
rozvoj. Základem udržitelného rozvoje je vyvážený vztah mezi podmínkami pro zachování
příznivého životního prostředí, umožněním přiměřeného hospodářského rozvoje a péčí o
integritu společenství obyvatel území.
Územním plánem jsou závazně vymezeny plochy územního systému ekologické
stability. Segmenty ÚSES tvoří základní kostru zabezpečující fungování krajiny.

Segmenty ÚSES nacházející se v řešeném území :
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- 52 Dokumentací je plně respektováno i území Přírodního parku Soběnovská vrchovina a
přírodní památka Ďáblík. V nejvyšší možné míře jsou chráněny lesní plochy a respektováno
ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa. Respektovány jsou i zdroje
nerostných surovin a horninové prostředí.
Výhradní ložisko vltavínonosné horniny 326180000 Slavče – Sever, chráněné ložisko
26180000 Slavče I, výhradní ložisko kamene 314240000 Dobrkovská Lhotka a stejnojmenný
dobývací prostor č. 70810 jsou v dokumentaci vyznačeny a respektovány, stejně jako
poddolované území starého důlního díla č. 2097 Slavče u Trhových Svinů.
Koncepce řešení technické infrastruktury předpokládá dořešení systému odvádění a
čištění odpadních vod v jednotlivých částech obce.
Nejsou navrženy plochy pro využití k činnostem, které by mohly vést ke zhoršení
kvality ovzduší ani plochy, kde by byly připuštěny činnosti zatěžující okolí nadlimitním
hlukem.
Přestože

se

v obci

nenachází

žádné

archeologické

naleziště,

ani

lokalita

archeologického zájmu, je potřeba na území obce pohlížet jako na území s archeologickými
nálezy.
Registrované nemovité kulturní památky :
Dobrovská Lhotka – Číslo rejstříku 28898/3-421 – boží muka
Klebany – Číslo rejstříku 31155/3-253 – boží muka při cestě do Lniště
Lniště – Číslo rejstříku 21874/3-255 – boží muka směr Mohuřice
Lniště – Číslo rejstříku 22583/3-254 – boží muka při cestě do Březí
Mohuřice – Číslo rejstříku 24410/3-257 – boží muka při silnici do Trhových Svinů
Mohuřice – Číslo rejstříku 39070/3-258 – boží muka při silnici do Trhových Svinů
Záluží – Číslo rejstříku 18573/-5299 – kaplička na návsi
Záluží – Číslo rejstříku 26162/3-424 – boží muka na návsi
Záluží – Číslo rejstříku 46747/3-425 – boží muka směr Slavče
Slavče – Číslo rejstříku 101134 – kostel. Sv. Filipa a Jakuba
Slavče – Číslo rejstříku 26037/3-423 – kaplička
-

jsou v dokumentaci vyznačeny a obecně respektovány.
Za součást kulturně historického dědictví je pokládáno i uspořádání jednotlivých sídel

v krajině a jejich půdorysná stopa. Z toho důvodu byla zvolena koncepce rozvojových ploch

- 53 navazujících na zastavěné území, což přispívá k šetrnému zacházení s krajinou s ohledem na
zachování příznivého krajinného rámce, tradičního měřítka krajiny a kvalit předurčujících
pohodu bydlení. Bydlení jako funkční složka bude i nadále tvořit dominantní využití
zastavěného území a zastavitelných ploch v obci. Z demografické analýzy vyplývá nárůst
obyvatelstva, který ale není způsoben přirozenou měnou, ale migrací do obce (počet
přistěhovalých je jen za rok 2007 je 22). Stávající ÚPNSÚ Slavče již neposkytoval nabídku
rozvojových ploch – jím navrhované nové plochy pro bydlení již jsou vyčerpány – ani
(vzhledem k formě zpracování) intenzifikaci využití ploch v zastavěném území (intravilán).
Bylo tedy nově vymezeno množství zastavitelných ploch pro bydlení, definovaných
jako plochy smíšené obytné – území malých sídel.
Přiměřený rozvoj je umožněn nejen ve vlastní Slavči, ale i v ostatních sídlech
v administrativně – správním území.
Rozvojové (zastavitelné) plochy bez návaznosti na zastavěné území nebyly vymezeny,
aby nedocházelo k nadměrné urbanizaci volné krajiny. Zachován a doplňován je urbanistický
půdorys sídel, zachována je i potřebná míra kontinuity s dříve zpracovaným ÚPNSÚ Slavče.
Na základě vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání o územním
plánu byla pro zastavitelné plochy v lokalitách Lhotka A1, Lhotka C1 a Lhotka D1
předepsána územní studie.
Území obce bylo územním plánem rozčleněno na plochy s rozdílným způsobem
využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
S ohledem na specifické podmínky a charakter řešeného území byly plochy s rozdílným
způsobem využití dále podrobněji členěny, aby bylo možno důsledně uplatnit urbanistickou
koncepci územního plánu, včetně ochrany a tvorby krajiny.
Charakter obce povede obyvatelstvo i nadále k využívání vyšší vybavenosti a služeb
v nejbližších vyšších jednotkách osídlení, zejména v Trhových Svinech, nebyly proto
navrženy monofunkční rozvojové plochy občanského vybavení.
Rozsah existujících chatových osad a zahrádek je považován za limitní, další
rozvojové plochy pro chatové osady a zahrádky nejsou vymezeny. Předpokládá se
polyfunkční využití ploch smíšených obytných – území malých sídel i pro rekreaci, cestovní
ruch, přechodné ubytování a veřejné stravování, služby a drobnou nerušící výrobu.
Zastavitelné plochy pro výrobu jsou vymezeny v duchu koncepce založené ÚPNSÚ
Slavče – tím je zachována kontinuita územně plánovací činnosti a obec získává rezervu pro
případné posílení dosud slabé ekonomické základny.

- 54 V rámci ploch přestavby je umožněno využití i pro výrobu průmyslovou a skladování.
Stávající areály zemědělské výroby jsou územním plánem respektovány, neboť zemědělství je
v řešeném území stabilizovaným ekonomickým odvětvím.
Dopravní systém obce je doplněn o nová napojení zastavitelných ploch, obnoven je
cestní systém ve volné krajině. Navržena je koncepce řešení technické infrastruktury, zejména
doplnění inženýrských sítí v rámci vymezených zastavitelných ploch. V osadách, kde
inženýrské sítě chybějí, je navrženo řešení tohoto deficitu.
d/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo projektantem prováděno, zadání
neobsahovalo požadavek na jeho zpracování (§ 50, odst. 1. zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění).
Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.
e/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL
vypracované podle přílohy č. 3 k vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
V řešeném území se nachází půdy s těmito BPEJ:
I. třída ochrany zemědělské půdy (83401, 83421)
II. třída ochrany zemědělské půdy (73201, 73211, 83404, 83431)
III. třída ochrany zemědělské půdy (73204, 75001, 75011, 83424, 83434, 85001)
IV. třída ochrany zemědělské půdy (73214, 75014, 83441, 83451, 85011)
V. třída ochrany zemědělské půdy (73241, 73244, 73716, 74068, 75041, 75051, 76601,
76701, 76811, 76841, 76901, 77101, 83444, 83454, 83716, 84067, 86601, 86701, 86811,
86841, 87101, 87411)
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Hlavní půdní jednotky vyskytující se v řešeném území jsou:
32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných,
minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně
těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
34 Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na
žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově
zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu
37 Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně
výsušné, závislé na srážkách
40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici
50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách
(které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité,
se sklonem k dočasnému zamokření
66 Stagnogleje modální i histické na píscích, jílech, slínech a nivních uloženinách, lehké až
velmi těžké s vyšším obsahem organických látek, velmi nepříznivý vodní režim, nevhodné
pro jeho úpravu
67 Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné

- 56 68 Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně
vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim
69 Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo
svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků
71 Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně vlhčí při
terasových částech úzkých niv
74 Pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové
histické, gleje akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně
skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často
zrašelinělé
e/1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležejícího do ZPF
Tab. č. 1: Lniště
Označení
plochy

Kultura
Trvalý travní

A1

porost
Orná půda
Trvalý travní

B1

porost
Celkem

BPEJ
75011

Plocha

Stupeň

(m2)

ochrany

2 665

III.

1 015
75011

1 928

III.

Účel odejmutí
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

5 608 m2 III. třídy

Jedná se o rozvojové plochy malého rozsahu určené pro bydlení, které navazují na
zastavěné území obce. Plochy záboru se nachází na půdách, které jsou zařazeny do III. třídy
ochrany, jedná se tedy o půdy v daném klimatickém regionu s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro
eventuální výstavbu.

Tab. č. 2: Keblany

- 57 Označení
plochy

kultura
Trvalý travní

B1

porost
Trvalý travní

B2

B3

76811
76811

porost
Trvalý travní

73241
76811

porost
Orná půda
Trvalý travní

73241
73241

porost

C1

BPEJ

Orná půda
Trvalý travní
porost
D1
Orná půda

Plocha

Stupeň

(m2)

ochrany

5 500

V.

3 670

V.

1 930

V.

1 610

73211

614

II.

73211

1 342

II.

75001

1 382

III.

76811

1 541

V.

73201
73241

1 090

II.

7 210

V.

3 046
1 382

II.
III.

76811
Celkem
dle tříd

Účel odejmutí
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

21 461
V.
2
25 889 m

Celkem

Navržená zástavba smíšená obytná navazuje na stávající zástavbu sídla, vhodně
využívá proluky a je navržena na půdách převážně náležejících do V. třídy ochrany a na
necelých 0,31 ha také na půdy náležející do II. třídy ochrany. Do II. třídy jsou situovány
zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochrany ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. V tomto
případě se jedná o relativně malý zábor těchto kvalitních půd respektující další prvky ochrany
ZPF.
Většina záborových ploch je navržena na plochách náležejících do V. třídy ochrany,
kam jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností a lze u nich předpokládat
efektivnější nezemědělské využití.
Tab. č. 3: Mohuřice
Označení

kultura

BPEJ

Plocha

Stupeň

Účel odejmutí

- 58 (m2)
2 945

plochy
Trvalý travní

ochrany

A1

porost
Orná půda

73211

B1

Orná půda

73211

7 160

II.

B2

Orná půda

76901

1 055

V.

576

II.

Trvalý travní

73211
73241

porost

76701

1 116

V.

D1

Orná půda

73214

3 665

IV.

E1

Orná půda

73214

3 305

IV.

75041

2 585

V.

C1

Trvalý travní

E2

porost

1 167

II.

Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy vodní a
vodohospodářské

11 848
II.
6 970
IV.
4 756
V.
2
23 574 m

Celkem
dle tříd
Celkem

Zástavba smíšená obytná je zde navržena v návaznosti na zastavěné území, v těsné
blízkosti stávající zástavby. Většinou se zde jedná o zábor půd náležejících do II. třídy
ochrany tzn. půd s nadprůměrnou produkční schopností, které jsou odnímatelné pouze
podmíněně. Zde se jedná o malou výměru záboru ZPF, kdy zástavbou dojde k trvalému
záboru části pozemku pouze pod stavbou a zbývající část zůstane v kultuře zahrada součástí
ZPF.
Dále jsou zde navrženy k zástavbě půdy V. třídy ochrany, které jsou pro zemědělské
potřeby postradatelné. Plochy záboru vodní a vodohospodářské navíc mohou zůstat dle jejich
účelu využití součástí ZPF.

Tab. č. 4: Slavče
Označení
plochy
A1

kultura

BPEJ

Orná půda

83401

Plocha

Stupeň

(m2)
1 557

ochrany
I.

Účel odejmutí
Plochy dopravní

- 59 infrastruktury hromadné a řadové
Trvalý travní

B1

porost

85001

1 075

III.

B2

Orná půda

85011

812

IV.

C1

Orná půda

85011

4 082

IV.

Trvalý travní

83421
85011
83421
85011

5 100
120
2 715
200

I.
IV.
I.
IV.

83421

5 100

I.

83421

5 820

I.

8 250

I.

9 620

I.

D1

porost
Trvalý travní

D2

porost
Trvalý travní

D3

porost
Trvalý travní

E1

porost
Trvalý travní

F1
F2
Celkem
dle tříd
Celkem

83421

porost

83401

Orná půda

83401

garáže
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy technické
infrastruktury
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy výroby a sklad. –
průmysl a služby
Plochy výroby a sklad. –
průmysl a služby
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

38 162
I.
1 075
III.
5 214
IV.
44 451 m2

Ve Slavči jsou navrženy k záboru zemědělské půdy převážně I. třídy ochrany, kam
jsou zařazeny nejkvalitnější půdy s nadprůměrnou produkční schopností. Největší plochy jsou
určeny pro výrobní a skladové využití, v případě lokality D3 se jedná o rozšíření stávajícího
zemědělského areálu a o převedení zemědělské účelové dopravy mimo komunikační kostru
uvnitř sídla, kdy není územně možný zábor zemědělských půd horší kvality. V případě
lokality E1 se jedná o nabídku ploch pro průmyslové využití. U obou těchto lokalit jde o
zachování kontinuity územně plánovací činnosti, neboť s uvedenými rozvojovými plochami
pro jmenované využití počítal už původní územní plán sídelního útvaru Slavče, včetně Změny
číslo 1. Lokalita A1 je vymezena pro zajištění parkování, odstavování a případně i pro
garážování vozidel na příjezdu do obytného území, zaplňuje enklávu dosud nezastavěných
ploch na jinak kompaktním okraji zastavěného území sídla Slavče.

- 60 Zábory určené pro smíšenou obytnou zástavbu jsou účelně navrženy v návaznosti na
stávající zástavbu, nejedná se o územně velké plochy, ale o více menších ploch rozložených
do všech částí sídla. Lokalita D1 byla již součástí ÚPnSÚ Slavče, lokalita F1 představuje
logické doplnění urbanistického půdorysu sídla, navíc jsou zdejší pozemky převážně ve
vlastnictví obce, což dává předpoklad relativně rychlého naplnění koncepce územního plánu,
s ohledem na skutečnost, že rozvojové plochy pro bydlení, vymezené starým ÚPnSÚ Slavče,
již byly prakticky vyčerpány. Lokalita F2 uzavírá sídlo ze západu a zástavbou ukončuje
komunikační a kompoziční osu obestavěnou v současnosti novostavbami rodinných domů.
Tab. č. 5: Záluží
Označení
plochy

kultura

BPEJ

Trvalý travní
A1

porost
Orná půda

83421

Plocha

Stupeň

(m2)
1 822

ochrany

741

I.

Účel odejmutí
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

2 563 m2 I. třídy

Celkem

Jedná se o malý zábor nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany, který je určený pro
smíšenou obytnou zástavbu a navazuje zastavěné území. Výstavbou dojde k záboru plochy
pouze pod stavbou, zbytek zůstane součástí ZPF. Nejedná se o rozlohou významný zábor,
rozvojová plocha A1 vyplňuje proluku a kompaktně vymezuje hranici zástavby vzhledem
k volné krajině.
Tab. č. 6: ,,Na Hrbech“
Označení
plochy
A1

kultura

BPEJ

Trvalý travní

84067

porost

86841

Plocha

Stupeň

(m2)

ochrany

1 597

V.

Účel odejmutí
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

1 597 m2 V. třídy

Celkem

Jde o doplnění rozvojové plochy v návaznosti na zastavěné území v lokalitě.
Z hlediska ochrany ZPF se jedná o postradatelné plochy.
Tab. č. 7: Lhotka
Označení
plochy
A1

Kultura

BPEJ

Trvalý travní

83434

Plocha

Stupeň

(m2)
12 270

ochrany
III.

Účel odejmutí
Plochy smíšené obytné –
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Trvalý travní

B1

porost
Trvalý travní

C1

porost
Trvalý travní

D1

porost
Trvalý travní

E1

porost

území malých sídel
Plochy smíšené obytné –

83434

11 670

III.

83434

6 570

III.

83434

5 168

III.

83434

7 353

III.

2

III. třída ochrany

Celkem

43 031 m

území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

Rozvojové plochy pro smíšenou obytnou zástavbu jsou situované na půdách III. třídy
ochrany, které lze vzhledem k jejich produkční schopnosti využít pro zástavbu. Všechny
navržené zábory navazují na stávající zástavbu.
Tab. č. 8: Dobrkovská Lhotka
Označení
plochy
A1

Stupeň

(m2)

ochrany

83434

4 525

III.

83454

2 290

V.

BPEJ

Orná půda
Trvalý travní

B1

Plocha

Kultura

porost

Celkem

Účel odejmutí
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel
Plochy smíšené obytné –
území malých sídel

2

6 815 m

Plochy pro smíšenou obytnou zástavbu jsou zde navrženy v návaznosti na zastavěné
území a jedná se o půdy se střední a velmi nízkou produkční schopností.
e/2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o
jejich předpokládaném porušení
V okolí Slavče jsou plochy záborů C1, D1, D2 a částečně také D3 umístěny na
meliorovaných pozemcích. Při realizaci navrhovaného záboru dojde ke zrušení těchto
meliorací. Vzhledem k velikosti záboru však nedojde k ovlivnění okolních melioračních ploch
a k narušení funkčnosti zbylého melioračního zařízení. Před realizací samotných staveb musí
být učiněna opatření, aby nedošlo k narušení hydrologických a odtokových poměrů na
zbylých částech pozemků, které zůstanou součástí ZPF.

- 62 Ostatní navržené zábory v dalších sídlech nejsou situovány na meliorované pozemky.
e/3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení
Navrhovaným řešením nedojde k ovlivnění objektů zemědělské prvovýroby.
e/4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení
V územním plánu Slavče jsou převzaty a vymezeny prvky ÚSES, které v plné míře
návrh respektuje. Navrhovaným řešením nedojde k porušení uspořádání ZPF v území,
k porušení ÚSES a zařízení převzatých z pozemkových úprav.

e/5. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů.
Tab. č. 9 Celkové zábory v jednotlivých třídách ochrany zemědělských půd

Stupeň ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem

Plocha
(ha)
4,0725
1,4894
5,5621
1,2184
3,0104
15,3528 ha

- 63 Tab. č. 10: Funkční využití ploch záboru ZPF
Funkční využití
Plochy smíšené obytné – území
malých sídel
Ploch výrobní a sklad.- průmysl a
služby
Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy technické infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury

Plocha ZPF (ha)
13,7654
1,092
0,2585
0,0812
0,1557

Celkem je Územním plánem Slavče navrženo k odejmutí ze ZPF 15,35 ha půdy,
z toho cca více než třetina, tedy 5,56 ha patří v daném klimatickém regionu mezi bonitně
nejcennější půdy, které lze ze ZPF odejmout pouze výjimečně či podmíněně. Zbytek tvoří
půdy s průměrnými až podprůměrným produkčními schopnostmi. Celkový rozsah navrženého
záboru je na velikost daného území přiměřený. Podrobné zdůvodnění záboru je uvedeno pod
tabulkami vztahujícími se k jednotlivým sídlům.
Navrhované řešení respektuje principy ochrany ZPF, nenarušuje organizaci ZPF, ani
síť zemědělských účelových komunikací. Hydrologické a odtokové poměry ovlivňuje
minimálně a pouze lokálně, při respektování obecně platných i konkrétních opatření při
realizaci jednotlivých záměrů bude možné tyto vlivy ještě minimalizovat.
U záborů v jednotlivých sídlech jsou uvedeny konkrétní důvody, proč je konkrétní
navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější při současném respektování
urbanistických zásad a potřeb rozvoje území. Zastavitelné plochy bez návaznosti na
zastavitelné území nebyly vymezeny, aby nedocházelo k nadměrné urbanizaci krajiny a
záborům ZPF. Navržené plochy pro bydlení respektují zachování a doplnění urbanistického
půdorysu sídel. V návrhu jsou respektována hlediska potřeb výměry jednotlivých rozvojových
ploch, charakter jednotlivých sídel, využití pozemků navazujících na stávající zástavbu,
využití stavebních proluk atd. V případech, kdy je navržena k záboru v daném klimatickém
regionu nejcennější půda, bylo zvoleno z hlediska dalších zájmů ochrany ZPF co
nejvýhodnější řešení. V případě záboru půdy I. třídy ochrany pro výrobní činnosti v sídle
Slavče navazují tyto plochy na stávající výrobní plochy a jsou jedinou územní možností jejich
rozvoje. Zohledněna byla i návaznost na starý ÚPnSÚ Slavče,včetně Změny číslo 1.
Při návrhu byly vždy brány v úvahu zásady ochrany ZPF definované zákonem č.
334/1992 Sb. o ochraně ZPF, a to především:

- 64 - pro nezemědělské účely využívat nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně
využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků,
staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a
zařízení,
- záborem pozemků ZPF narušovat co nejméně organizaci zemědělského půdního fondu,
hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,
- k záboru navrhovat jen nejnutnější plochu ZPF.
Návrh Územního plánu Slavče představuje z hlediska ochrany ZPF s respektováním
potřeb rozvoje území obce to nejvýhodnější řešení.

Tab. č. 11: Porovnání navržených rozvojových ploch a ploch záboru ZPF
Zastavitelné plochy celkem
Plochy přestavby
Zábor celkem
Z toho celkový zábor ZPF

16,5345 ha
11,0465 ha
27,581 ha
15,3528 ha

Z toho zábor ostatních ploch

1,1817 ha

Z toho zábor přestavby

11,0465 ha

