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Město Bechyně  
Nám. T.G. Masaryka 2, 391 65  Bechyně 
Web: www.mestobechyne.cz 

 
 

Zastupitelstvo města Bechyně, jako příslušný správní orgán na základě ustanovení §6 
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 
znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění  
 
 

v y d á v á 

Změnu č. 1 Územního plánu obce Bechyně,  

schváleného usnesením zastupitelstva města č. 67/06-06Z dne 29.11.2006, jehož závazná 

část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2006 
 
 
Obsahující : 

- Textovou část návrhu změny č. 1 územního plánu obce Bechyně, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy.  

- Grafickou část návrhu změny č. 1 územního plánu obce Bechyně, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy. 

- Odůvodnění  - textovou a grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy. 

 
 
 
 
 

Poučení 
 
Proti Změně č. 1 Územního plánu obce Bechyně vydané formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….......…                                                        .........................................
      
         Ing. Pavel Houdek       Ing. Jiří Rejlek 
           starosta města                                                                                   místostarosta města 
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I. Změna územního plánu obce  
 

a) vymezení zastav ěného území 
 
 Na řešeném území změny č.1 ÚPO Bechyně je v grafické části převzato vymezení 
hranice zastavěného území z územního plánu obce Bechyně. 
 
b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Koncepce rozvoje území obce  
Správní území obce Bechyně je územím s archeologickými nálezy. 
Celé řešené území změny č.1 ÚPO Bechyně je v OP RSS, v území s archeologickými nálezy 
III. kategorie. Změnou č.1 ÚPO Bechyně jsou v souladu se zadáním prověřeny lokality1.1-
1.8..  Lokalita 1.5. byla vyřazena: 

Ochrana a rozvoj hodnot území 
▪ Urbanistické a architektonické hodnoty 
 V lokalitách budou respektovány historické, kulturní a urbanistické hodnoty v území - 
území lázeňského místa, architektonicky a urbanisticky cenné území. 
▪ Přírodní hodnoty 
Hmotovým řešením staveb nesmí dojít k negativnímu ovlivnění krajinného rázu. 
Nesmí být ohrožen vodní režim v krajině – zranitelná oblast a vodní deficit. 
Územní systém ekologické stability - ÚSES se v řešeném území nenachází. 
▪ Kulturní hodnoty 
Na řešeném území změny č.1 se nachází městská památková zóna, nejsou zde žádné 
nemovité kulturní památky.  
▪ Civilizační hodnoty 
 Současná vedení a zařízení technické a dopravní infrastruktury budou respektována. Viz 
limity. 

 
c) Urbanistická koncepce, v četně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zelen ě 
 
Urbanistická koncepce  
Návrh nové zástavby musí akceptovat hlavní hodnoty sídla. Výška zástavby s ohledem na 
okolní zástavbu. Vnitřní a vnější území lázeňského místa (katastr Bechyně) a omezení 
v nich daná, budou novými záměry respektovány.  
Urbanistická koncepce platného územního plánu obce Bechyně není zásadně narušena 
(lokality 1.1., 1.3., 1.4., 1.6, 1.7, 1.8).  
 
Touto změnou se v lokalitě 1.2 vymezuje plocha, která přímo nenavazuje na zastavěné 
území, pouze na zastavitelné plochy. Současný ÚPO nemá v sousedství navržené 
zastavitelné plochy zatím vyčerpány ani zainvestovány inženýrskými sítěmi a dopravní 
infrastrukturou. Proto je lokalita 1.2 je vymezena jako nová podmíněně zastavitelná plocha 
ve 2. etapě. Zástavba lokality 1.2 je podmíněna 80% vyčerpáním sousední zastavitelné 
plochy 12 (viz dále kap.f). 
 
V dalším podrobnějším stupni projektové dokumentace staveb (lokalita 1.1.,a  1.7) bude 
uplatněn požadavek na posouzení hlukové zátěže a zajištění ochrany veřejného zdraví. 
 
Plochy přestavby = Změna způsobu využití v zastavěném území 1.7  
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Změna způsobu využití (na již vymezených zastavitelných plochách) je v lokalitě: 1.1, 1.8   
 
Návrh nové zastavitelné plochy v zastavěném území je v lokalitě: 1.3, 1.6 
 
Návrh nové zastavitelné plochy navazující na zastavěné území  1.4 
Návrh nové podmíněně  zastavitelné plochy ve 2. etapě 1.2 
 
Systém sídelní zeleně 
Změnou č.1 ÚPO Bechyně - v lokalitě : 1.3, 1.6 dojde ke zmenšení ploch veřejné zeleně, 
která však zůstane pro okolní plochy dostatečná. 
 
Lokality řešené změnou: 
 
1.1 –  Ov - občanská vybavenost - 0,13ha– lokalita čerpací stanice PHM na Senožatské 
silnici - změna způsobu využití v zastavěném území (původní vymezení plochy v ÚPO – 
zeleň veřejná).  
Podmínky využití – respektovat limity:  OP silnice II. třídy, OP komunikačního vedení a OP 
komunikačního zařízení, OP radiového směrového spoje = OP nadzemního komunikačního 
vedení 50- 100, kanalizace, elektrický kabel VN, OP leteckého koridoru LKTRA 78 Veselí, 
architektonicky a urbanisticky cenné území (= i mimo městskou památkovou zónu – je 
nutno respektovat okolí architektonicky zajímavých a výjimečných staveb).  
V jižní části lokality je nutno ponechat územní rezervu pro možnost kruhové křižovatky. 
V dalším stupni dokumentace zohlednit nárůst hlukové zátěže z provozu myčky u ČSPHM 
vůči stávající chráněné zástavbě (čp 221, 224, 225), případně navrhnout protihluková 
opatření. 
 
1.2 –  S ov+p - služby, podnikání a obchod – 3,0 ha - lokalita sv. okraj směr hřbitov a 
Černýšovice – návrh nové podmíněně zastavitelné plochy ve 2. etapě. Jako součást této 
plochy je vymezena plocha veřejného prostranství – zeleň veřejná a vyhrazená (cca 
1500m2). 
Podmínky využití – respektovat limity:  OP elektrického vedení VN, VTL plynovod, 
vodovod, meliorace, OP hřbitova, území s archeologickými nálezy 1. kategorie, 
komunikační vedení, OP radiového směrového spoje = OP nadzemního komunikačního 
vedení 50 - 100 m, OP leteckého koridoru LKTRA 78 Veselí    
Podmínkou z hlediska krajinného rázu je zastavitelnost této plochy, která je podmíněna 
vyčerpáním 80% kapacity zastavitelné plochy č.12 (S ov+p) v současně platném územním 
plánu obce Bechyně. Jednotlivé záměry budou posouzeny z hlediska krajinného rázu. 
Lokalita bude napojena na městský systém vodovodního řádu a na kanalizaci zakončenou 
centrální ČOV. 
 
1.3 –  Ov  - občanská vybavenost - 0,05 ha – lokalita u sídliště Na Libuši včetně možnosti 
výstavby řadových garáží = změna funkce - návrh nové zastavitelné plochy v zastavěném 
území - (původní vymezení plochy v ÚPO – zeleň veřejná). Podmínky využití – limity: 
komunikační vedení, OP radiového směrového spoje = OP nadzemního komunikačního 
vedení 50 - 100 m, OP leteckého koridoru LKTRA 78 Veselí     
 
1.4 –  B bydlení – 0,08 ha – návrh nové zastavitelné plochy. Lokalita – jižní okraj Zářečí. 
Podmínky využití – respektovat limity: vodovod, území s archeologickými nálezy 2. 
kategorie, území lázeňského místa vnější, přírodně cenné území, OP radiového směrového 
spoje = OP nadzemního komunikačního vedení 0-50 m, MPZ -na hranici lokality procházejí 
inženýrské sítě vojenské správy, OP leteckého koridoru LKTRA 78 Veselí. 
Podmínky využití: 
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Musí být dořešeno odkanalizování lokality; potom bydlení nebude mít zásadní vliv na 
blízkost přírodně velmi cenného území, které je vymezeno v ÚPO.   
 
 
1.6 –  Ov  (občanská vybavenost) –0,18ha- lokalita u lázeňského zařízení Jupiter a 
Přemyslovka– změna funkce - návrh nové zastavitelné plochy v zastavěném území (původní 
vymezení plochy v ÚPO – zeleň veřejná). 
Podmínky využití – respektovat limity:  území lázeňského místa vnitřní – čl. 3 odst.3 a 5 
statutu (Česká inspektorát lázní), MPZ, OP radiového směrového spoje = OP nadzemního 
komunikačního vedení 50- 100 m, OP leteckého koridoru LKTRA 78 Veselí.   
V dalším stupni dokumentace - posoudit dopad stavby na vnitřní lázeňské místo.  
 
1.7 –  S b+s – bydlení  v centru, služby a podnikání – ekologicky čisté – lokalita u 
vlakového nádraží. – 0, 21ha – přestavba =změna funkce v zastavěném území z ploch pro 
železnici. Podmínky využití – respektovat limity: OP radiového směrového spoje = OP 
nadzemního komunikačního vedení 50- 100, území lázeňského místa vnější, architektonicky 
a urbanisticky cenné území, OP železnice, OP leteckého koridoru LKTRA 78 Veselí. 
Podmínkou pro využití plochy je prokázání eliminace hlukové zátěže = zajištění ochrany 
před negativními vlivy dopravy a splnění hygienických limitů hlukové zátěže = je nutno 
prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a 
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
 
1.8 –  Vz - výroba zemědělská – lokalita východní část sídla Hvožďany, navazující na 
stávající plochu zemědělské výroby= změna způsobu funkčního využití zastavitelné plochy 
pro výrobu a podnikání.. Podmínky využití – respektovat limity:  OP radiového směrového 
spoje – OP nadzemního komunikačního vedení 0-50, OP leteckého koridoru LK TRA77 
Milevsko, zóna havarijního plánování JETE, zranitelná oblast, OP radiového spoje, OP 
živočišné výroby. Území lidové architektury Bechyňsko – Týnsko, oblast krajinného rázu 
OBKR7 – Táborsko- Soběslavsko 
Podmínkou je vytvoření pohledové clony a izolační zeleně. Nutnost posouzení konkrétního 
záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz a z hlediska hygienického vzhledem k plochám 
bydlení (hluk, zápach, navýšení dopravy, navýšení spotřeby vody, neexistující kvalitní 
čistění odpadních vod zakončené centrální ČOV…).  
 
 
 
d) koncepce ve řejné infrastruktury, v četně podmínek pro její umís ťování 
 
Koncepce dopravní infrastruktury 
plochy budou napojeny na komunikace v souladu s platnou legislativou. V navržených 
plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na 
vlastním pozemku a to již jako součást stavby. 
V lokalitě 1.1. v jižní části lokality je nutno ponechat územní rezervu pro možnost kruhové 
křižovatky. 
 
Koncepce technické infrastruktury  
 Koncepce vodního hospodářství 
Inženýrské sítě musí být vybudovány ve veřejném prostoru komunikací jako hlavní řad- 
nikoliv jako přípojky.  

Koncepce zásobování vodou  je oproti návrhu ÚPO Bechyně  nezměněna. 

– bude respektováno OP vodovodu. 
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Koncepce likvidace odpadních vod – je oproti návrhu ÚPO Bechyně  nezměněna. 

 

 Koncepce zásobování elektrickou energií 
Celková koncepce zásobování elektrickou energií dle ÚPO Bechyně není změnou č.1 
měněna. 
Energetická vedení a zařízení s ochrannými pásmy musí být respektována.  
Dle konkrétních nároků umístěných staveb bude v následné dokumentaci doplněno 
zařízení a sítě technické infrastruktury.  
 

 Koncepce zásobování plynem 
Celková koncepce zásobování plynem je nezměněna. 

Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (lok.1.2) musí být respektováno.  

OP produktovodu   se v řešeném území nevyskytuje 
 
Koncepce nakládání s odpady 
Koncepce dle ÚPO je nezměněna. 
 
Občanská vybavenost 
V řešeném území se vymezuje v lokalitě 1.1., 1.3 a1.6. 
 
Veřejná prostranství 
Současně vymezená plocha veřejných prostranství – veřejná zeleně (dle ÚPO Bechyně) 
jsou i nadále postačující. 
 
Civilní ochrana 
Koncepce nezměněna. Pro plochy změny č.1 platí požadavky CO uvedené v územním 
plánu obce.  

 
e) koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro zm ěny v jejich využití, územní systém ekologické stabi lity, 
prostupnost krajiny, protierozní opat ření, ochranu p řed povodn ěmi, rekreaci, 
dobývání  ložisek nerostných surovin a podobn ě  
Koncepce uspořádání krajiny  
Návrhem nového způsobu využití ploch nedojde k narušení původní koncepce uspořádání 
krajiny (výjimkou je lokalita 1.2 – která nenavazuje na zastavěné území, ale navazuje na 
navržené zastavitelné plochy, které však nejsou dosud využity).  
 
Územní systém ekologické stability 
Prvky územního systému ekologické stability se v řešeném území nevyskytují. 
 
Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace 
Prostupnost krajiny je zachována a respektována.  
Protierozní opatření nejsou v rámci řešeného území navrhována. Lokalita je ve zranitelné 
oblasti. Ochrana před povodněmi není navržena, záplavové území se území řešeného změnou 
č.1 ÚPO nedotýká  
Plochy rekreace se na území řešeném změnou č.1ÚPO Bechyně nenachází. 
 
Dobývaní nerostů 

Na území řešeném změnou č.1 ÚPO Bechyně se nenachází žádné lokality pro dobývání 
nerostů. 
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití 
s ur čením p řevažujícího ú čelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 
Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem upřesňujícím způsob 
využití.  
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (= Regulativy) se přejímají 
z územního plánu a doplňují takto: 
Součástí ploch zastavěného území a zastavitelných ploch jsou plochy pro technickou 
infrastrukturu (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura). 

Bydlení - B 
Podmínky využití: 
V lokalitě 1.4 – pouze izolovaný RD 
 

Bydlení v centru, služby a podnikání ekologicky čisté - S b+s 
Podmínky využití: 
lokalita č. 1.7 – bydlení v blízkosti železnice musí mít zajištěny hygienické limity z hlediska 
hlukové zátěže, a je nutné zajistit ochranu před negativními vlivy dopravy.  
 

 Občanská vybavenost  - Ov 
Podmínky využití: 
V lokalitě 1.1. – v dalším stupni dokumentace zohlednit nárůst hlukové zátěže vůči stávající 
chráněné zástavbě (čp 221, 224, 225), případně navrhnout protihluková opatření. 
V lokalitě 1.3 jsou přípustná hromadná odstavná stání a garáže.   
V lokalitě 1.6 posoudit dopad stavby na vnitřní lázeňské místo.  
 

Služby, podnikání a obchod  S ov+p 
Podmínky využití: 
V lokalitě 1.2. – skladování výrobků či materiálu pouze směrem k silnici na Hutě za 
neprůhledným oplocením, nebo uvnitř objektů. (Popř. clonící popínavá či keřová ochranná 
izolační zeleň). 
Lokalita 1.2 – je podmíněně zastavitelná plocha ve 2. etapě. - Zástavba je podmíněna 80% 
vyčerpáním (realizací staveb) na sousední zastavitelné ploše 12. To znamená, že z této 
plochy 12 (15,34ha) zůstane jako zastavitelná plocha mimo hranici zastavěného území 
pouze 20% = 3,068ha.  Lokalita bude napojena na městský systém vodovodního řádu a na 
kanalizaci zakončenou centrální ČOV. 
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Zemědělská výroba – Vz  
Podmínky využití 
V lokalitě 1.8. -  Nutnost posouzení konkrétního záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz 
Podmínkou je vytvoření pohledové clony a izolační zeleně. Nutnost posouzení konkrétního 
záměru z hlediska hygienického vzhledem k okolním plochám bydlení (hluk, zápach, 
navýšení dopravy, navýšení spotřeby vody, neexistující kvalitní čistění odpadních vod…). 

 
g) vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, 
staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 
Změna č.1 ve svém řešeném území přebírá veřejně prospěšné stavby (VPS) dle současného 
územního plánu: 
 - respektuje uvnitř plochy 1.1 vymezení plochy pro okružní křižovatku D4 silnic II/135 a 
II/122. 
- respektuje uvnitř plochy 1.8 návrh E- kabelového vedení VN, návrh V vodovodu a návrh K 
kanalizace jednotná. 

  
h) vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro 
které lze uplatnit p ředkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších 
údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 
Veřejně prospěšné stavby, veřejná prostranství a veřejně prospěšná opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, nejsou změnou č.1 ÚPO Bechyně vymezeny. 
 

 
i) stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona 
nejsou změnou č.1 ÚPO Bechyně stanoveny 

 
j) vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, v četně podmínek pro jeho prov ěření 
nejsou změnou č.1 ÚPO Bechyně vymezeny 

 

k) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území 
podmín ěno dohodou o parcelaci 
nejsou změnou č.1 ÚPO Bechyně vymezeny 
 
l) vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách 
v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, zadání regulačního plánu 
v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán 
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené 
lhůty pro jeho vydání 
nejsou změnou č.1 ÚPO Bechyně vymezeny 
 
m) stanovení po řadí změn v území (etapizaci) 
nejsou změnou č.1 ÚPO Bechyně stanoveny 

 
n) vymezení architektonicky nebo urbanisticky význa mných staveb, pro 
které m ůže vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt 
nejsou změnou č.1 ÚPO Bechyně vymezeny 
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o) údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené 
grafické části 
Textová část má celkově 11 stran. 
Grafická část výroku – výkresy: 

 
I.1.Výkres základního členění území        1: 5000 
I.2  Hlavní výkres   -  urbanistická koncepce   1: 5000 
I.3.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1: 5000   
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II. Od ůvodnění změny územního plánu 
 

a) postup pořízení a zpracování změny č.1 územního plánu Bechyně 
 
O pořízení Změny č.1 ÚPO Bechyně rozhodlo zastupitelstvo města Bechyně dne 30.3.2011,  
následně byla ještě doplněna usnesením ze dne 7.12.2011, 21.3.2012, 2.5.2012 a 12.9.2012. 
Zadání změny č. 1 bylo projednáno a následně schváleno dne 28.11.2012. 
Projektantem změny č.1 ÚPO Bechyně byla vybrána UA projekce, Boleslavova 30, České 
Budějovice, zastoupená autorizovanou projektantkou pro obor územní plánování Ing. arch. 
Štěpánkou Ťukalovou.  
 
Dle schváleného zadání byl zpracován návrh změny č. 1 územního plánu obce. Návrh byl 
projednáván ve smyslu § 50 až 54 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění  
a § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád). Projednávání bylo 
zahájeno oznámením o společném jednání, které se uskutečnilo dne  2.7.2013.  Oznámení o 
jednání obdržely 15 dnů předem, dotčené orgány, Krajský úřad JČ, Město Bechyně a 
sousední obce. Uvedené orgány mohly nahlížet u pořizovatele do návrhu územního plánu po 
dobu 30 dnů ode dne jednání. Stanoviska dotčených orgánů bylo možno uplatnit do 30 dnů 
ode dne jednání. Při společném jednání dotčený orgán nedoložil závažné důvody, tzn. lhůta 
pro uplatnění stanoviska se neprodlužovala. Sousední obce v zákonné lhůtě neuplatnily 
připomínky. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je součástí kap. f) odůvodnění.   
 
Návrh byl posouzen Krajským úřadem, jako nadřízeným orgánem územního plánování. Jeho 
kladné stanovisko bylo vydáno dne 25.3.2014.  
 
Řízení o vydání územního plánu bylo zahájeno 19.8.2014 s veřejným projednáním dne 
2.10.2014. V rámci řízení byly podány námitky a připomínka. Pořizovatel s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a došel k závěru, že v rámci vyhodnocení 
podaných námitek došlo k podstatné úpravě návrhu a z tohoto důvodu bylo přistoupeno 
k opakovanému veřejnému projednání, které proběhlo 6.5.2015. Návrh změny byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 3.4.2015 do 13.5.2015. V průběhu řízení nebyly podány žádné 
připomínky a námitky.  
Úřad územního plánování zaslal návrh vyhodnocení námitek a připomínek v souladu s § 53 
stavebního dotčeným orgánům, aby k němu uplatnily do 30 dnů svá stanoviska. V průběhu 
této lhůty byly obdrženy kladná stanoviska dotčených orgánů viz. kap. f) odůvodnění. 
Rozhodnutí o podaných námitkách je součástí kapitoly o) a p) odůvodnění. 
 

 
b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území  
 
Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Změna č.1ÚPO Bechyně nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. 
Návrh obsažený ve změně č.1 nemá dopad a nedotkne se vazeb na správní území sousedních 
obcí. Změny v území jsou vymezeny s ohledem na sousedství a blízkost dalších ploch 
s rozdílným způsobem využití.  
 
 

c) soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  
Soulad s politikou územního rozvoje  

Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č. 929 
ze dne 20.7.2009. Změna č.1 ÚPO Bechyně je s PÚR ČR 2008 v souladu s těmito záměry:  
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Při stanovování způsobu využití v ÚPD dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
hodnoty území.  

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 
požadovat jeho řešení ve všech dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. 

 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Nadřazenou dokumentací jsou Zásady územního rozvoje kraje (ZÚR), které byly vydány 
Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011 s účinností od 7. 11. 2011, respektive ve znění 
1.aktualizace („AZÚR“) s nabytou účinností 6.1.2015. 

 – jevy vyskytující se ve správním území obce Bechyně, jsou změnou č.1 ÚPO Bechyně 
respektovány.  

1. rezerva - koridor technické infrastruktury Ep/A. Záměr je v územním plánu obce 
respektován a nezasahuje do lokalit změny č. 1 ÚP (včetně lokality 1.8). 

2. přírodní park Plziny,  RBC 779, RBC 4019 a navazující RBK 362, RBK 4018, RBK 
4020 nezasahují do lokalit změny č.1 ÚP. 

Jedná se o oblast s krajinným typem lesopolní, oblast krajinného rázu OBKR7 – Táborsko- 
Soběslavsko. Lokality změny nebudou mít negativní vlivy na přírodní, krajinné a kulturní 
hodnoty v území. 

1. Území není součástí rozvojové osy nadmístního významu, rozvojové oblasti 
nadmístního významu ani specifické oblasti nadmístního významu.  

2. V ZÚR v platném znění nejsou pro správní území Bechyně navrženy plochy 
nadmístního významu pro bydlení, komerční a průmyslové, pro sport a rekreaci, pro 
těžbu nerostných surovin, pro asanaci a asanační úpravy, pro zásobování vodou a 
odkanalizování, které by měli vliv na změnu č. 1 ÚP. 

3. V ZÚR v platném znění nejsou pro správní území města vymezeny VPS, ani VPO a 
asanace nadmístního významu. 
 

Změna č.1 ÚPO Bechyně dále vychází z priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území formulované v kap. a) výrokové části návrhu ZÚR JČ kraje 
v platném znění. Změna č.1 ÚPO Bechyně respektuje záměry ZÚR v platném znění , t.j. 
nevytváří  překážky, které by záměry ZÚR znemožňovaly.  
Soulad se stanovením priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
[kap.a) ZÚR]    

(1) Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je dosažení 
územně vyváženého a dynamického rozvoje území Jihočeského kraje, který povede ke 
zvyšování celkové konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování kvality života - 
Změna č.1ÚPO Bechyně respektuje  

-a k efektivnímu a udržitelnému využívání disponibilních zdrojů při zohlednění veškerých 
hodnot území - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší 

(2) Řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje reaguje na polohu Jihočeského kraje 
v rámci České republiky, na návaznosti na území sousedních států Německa a Rakouska, 
zohledňuje schválenou Politiku územního rozvoje ČR 2008 a respektuje princip 
udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů - příznivého životního prostředí, zdravého 
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel - Změna č.1ÚPO Bechyně 
respektuje 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění  
příznivého životního prostředí:  
a. vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky 

stabilní krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené 
zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny 
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a dále vytvářet podmínky k ochraně a zajištění funkčnosti územního systému ekologické 
stability (dále též jen „ÚSES“) – ÚSES na řešené území nezasahuje 

b. minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu a negativní zásahy do pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dále též jen „PUPFL“); tzn. zajistit ochranu před 
neopodstatněnými zábory kvalitní zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty území pro 
zemědělské a lesní hospodaření – zábor ZPF je minimální – viz vyhodnocení kap. n 
odůvodnění  

c. zajistit ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k 
vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy; tzn. minimalizovat 
necitlivé zásahy do krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy, 
činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území – viz 
podmínky využití pro lokalitu 1.8  

d. vytvářet podmínky pro ochranu území před potencionálními riziky a přírodními 
katastrofami (např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání technologického systému), tzn. 
řešit opatření vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod, a to se zřetelem na možné ovlivnění širšího území; zejména preferovat 
pasivní protipovodňová opatření spočívající ve zvyšování retenční schopnosti krajiny při 
ochraně před povodněmi a záplavami – Z důvodu zhoršení retenčních schopností byla 
také z řešeného území změny č.1ÚPO Bechyně vyloučena plocha lesa- lokalita 1.5 . 
Řešené území je ve zranitelné oblasti;  protierozní opatření jsou přípustná na většině 
ploch s rozdílným využitím  

e. vytvářet podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů, chráněných oblastí 
přirozené akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod, povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů na území kraje a 
vodních zdrojů pro stávající i budoucí potřeby kraje, tzn. podporovat a vytvářet opatření v 
území, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území - viz výše bod d.     

f. podporovat a vytvářet taková řešení, která povedou k ochraně ovzduší, půd a vod v 
území a k minimalizaci jejich znečištění - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  

g. podporovat řešení zohledňující ochranu přírodně a krajinářsky cenných území - Vnitřní 
a vnější území lázeňského místa (katastr Bechyně) a omezení v nich daná, budou 
respektovány. viz podmínky pro ochranu lázeňského území. 

 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění  
hospodářského rozvoje kraje:  
a. situovat rozvojové záměry, včetně záměrů vědeckovýzkumného a inovačního 

charakteru, zejména v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách 
nadmístního významu vymezených v této dokumentaci – viz výše v této kap. c 
odůvodnění - soulad územního plánu s politikou územního rozvoje   

b. upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území, 
tzn. přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s 
cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby za účelem využití brownfields -  
plochy přestavby – viz lok. 1.7.   

c. zabezpečit rozvoj cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, tzn. vytvořit podmínky 
a prostor pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v oblasti 
turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace - Vnitřní a vnější území lázeňského 
místa (katastr Bechyně) a omezení v nich daná, budou novými záměry respektovány. viz 
podmínky pro ochranu lázeňského území.  

- včetně vytvoření podmínek pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a 
mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech 
s cíli umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti 
krajiny - Na území obce bude provozována převážně turistika, cykloturistika. Plochy 
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rekreace se na území řešeném změnou č.1ÚPO Bechyně nenachází. Prostupnost krajiny 
je zachována a respektována  

- i v přeshraničním turistickém styku – se správního území obce nedotýká. 
d. vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. vytvořit 

podmínky a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a 
stejně tak aktivit, které s nimi souvisejí - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  

e. vytvářet podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického vybavení, tzn. na 
území kraje zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejného 
technického vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a pro 
stabilizaci hospodářských činností na území kraje - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  

 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění 
sociální soudržnosti obyvatel:  
a. vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a posílení 

polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje; tzn. nepříznivé sociální vlivy plynoucí 
z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí je potřeba 
eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury - Změna č.1ÚPO Bechyně 
neřeší, prosazením příznivého urbanistického rozvoje a posílením vzájemné sociální, 
hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi a 
umožnit i rozvoj oblastí, kde dnes převládají zájmy ochrany přírody nad civilizačními 
hodnotami, v nichž je nutno zároveň zohlednit přírodní hodnoty daného území  -Změna 
č.1ÚPO Bechyně neřeší  

b. vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území, tzn. vytvořit územně 
plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti 
obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na 
diferencované předpoklady jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí – Změna 
č.1ÚPO Bechyně neřeší 

c. při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné 
krajiny, tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném území a nevyužité a opuštěné 
areály, předcházet negativním vlivům suburbanizace, - viz kap.n odůvodnění záboru ZPF  

d. vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat 
stávající historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i 
vesnických sídel v krajině, včetně zajištění ochrany jednotlivých kulturních památek a 
krajinných a stavebních dominant, u městských a vesnických památkových rezervací a 
zón a krajinných památkových zón dbát na zachování a citlivé doplnění originality 
původního architektonického výrazu a urbanistického a prostorového uspořádání, s cílem 
nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické a 
přírodní hodnoty nevhodnou zástavbou, u rázovitých obcí a sídel dbát na zachování 
originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit 
oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví – viz ochrana hodnot – kap.b výroku,  

e. vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů, 
tzn. vhodně stanovenými koncepcemi v územních plánech je potřeba zamezit 
nepříznivým dopadům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, 
asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území – viz kap. d 
výroku  - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší 

f. při činnosti v území vytvářet podmínky pro zajištění odpovídající ochrany veřejného 
zdraví – viz kap. d výroku -Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší 

  
 
Soulad s upřesněním územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civiliza čních hodnot území kraje [kap. e) ZÚR]   
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot  
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Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek ochrany a 
rozvoje přírodních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a 
správní řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:  

a. respektovat ochranu přírodních hodnot ve zvláště chráněných územích, evropsky 
významných lokalitách a ptačích oblastech, respektovat cílovou charakteristiku krajiny 
dle vymezení krajinného typu, podporovat obnovu a doplnění krajinných prvků a 
segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny - viz kap. e výroku -Změna 
č.1ÚPO Bechyně neřeší,  
b. podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů 
podporujících rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního 
využití území - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  
c. při navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledňovány zásady ochrany 
zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa - viz kap. n 
odůvodnění,  
d. nové zastavitelné plochy budou pokud možno vymezovány v návaznosti na již 
urbanizované území (tj. zastavěné území nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za 
cenu méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského půdního fondu - viz kap. n 
odůvodnění záboru ZPF  
e. při navrhování nových zastavitelných ploch budou vždy zohledněny zásady ochrany 
přírody a krajiny - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  
f. při stanovování podmínek využití území dbát na posilování retenční schopnosti území, 
ve vztahu k posílení biodiverzity a k protipovodňové prevenci, podporovat obnovu 
břehových porostů a ploch lužních lesů, vytvoření ochranných pásem travních porostů v 
údolních nivách - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  
g. vytvořit územní předpoklady k ekologicky přijatelnému rekreačnímu využití vodních 
ploch a toků při omezení negativního dopadu jejich hospodářského využití,  
h. respektovat vodohospodářské zájmy v území, ochranu přirozených koryt vodních toků, 
vodních ploch, ochranu zdrojů podzemní a povrchové vody, minerálních a léčivých vod a 
vodních ekosystémů, včetně podmínek ochrany lázeňských míst a přírodních léčivých 
zdrojů v území - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  
i. zajistit územní ochranu vymezených ložiskových území a prognózních ložisek 
nerostných surovin, upřesnit vymezení území pro těžbu nerostných surovin s ohledem na 
podmínky ochrany přírody a krajiny a pozemkovou držbu v dané lokalitě, dbát na 
zajištění rekultivace území po těžbě surovin s preferencí přírodě blízké obnovy a na 
řešení způsobu jeho dalšího využívání - Změna č.1ÚPO Bechyně neřeší,  

 
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek ochrany a 
rozvoje kulturních hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a správní 
řízení tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:  

a. vytvářet podmínky pro obnovu a udržování památkového fondu kraje a podporovat 
rozvoj jeho dalšího možného využití – viz ochrana hodnot – kap.b výroku 
b. vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o kulturní památky a o památkové 
rezervace a zóny, dbát na kvalitu řešení jejich okolí, a to i z hlediska širších vazeb se 
zvláštním důrazem na památky zasahující do širšího území (přesahující katastrální území) 
– „Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec (česká část)“, „Schwarzenberský 
plavební kanál“ a „Rožmberská rybniční soustava“ – se řešeného území nedotýká,  
c. vytvářet podmínky pro ochranu a využívání dalších, výše neuvedených, kulturních 
hodnot kraje – viz ochrana hodnot – kap.b výroku  
d. respektovat charakter krajiny, podporovat obnovu a doplnění originálních krajinných 
prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, nepřipouštět 
zástavbu vymykající se měřítku krajiny i charakteru zástavby a výrazně narušující 
krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické a 
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dálkové pohledy nebo sídelní a krajinné prostředí - viz kap.e výroku- Změna č.1ÚPO 
Bechyně neřeší,   
e. vytvářet podmínky pro trvale udržitelný a přiměřený rozvoj zařízení a vybavenosti 
cestovního ruchu, kongresové a poznávací turistiky v návaznosti na lokality s výskytem 
kulturních hodnot - viz kap.d výroku,  
f. vytvářet podmínky pro zařazení lokalit Slavonice a Rožmberská rybniční soustava do 
seznamu památek UNESCO– se řešeného území nedotýká,  
g. vytvářet podmínky pro obnovu a rozvoj krajinných památkových zón a území s 
nesporným krajinářským potencionálem – se řešeného území nedotýká (lázeňský park je 
mimo řešené území změny č.1ÚPO Bechyně).  

 
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot  
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních podmínek civilizačních 
hodnot stanovují pro navazující územně plánovací dokumentace a správní řízení tyto zásady 
pro rozhodování o změnách v území:  

a. podporovat ochranu, obnovu a rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na hodnoty 
území, zvláštní pozornost věnovat zařízením občanského vybavení a veřejným 
prostranstvím - viz ochrana hodnot kap.b výroku a kap.f. výroku 
b. vytvářet podmínky pro znovuvyužití již urbanizovaného území, regeneraci brownfileds 
(např. opuštěných a nevyužívaných území, nefunkčních průmyslových zón, 
nevyužívaných dopravních staveb) -  viz výčet jednotlivých ploch přestavby– viz kap.c 
výroku – lokalita 1.7. 
c. dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoj doplňkové lázeňské infrastruktury, 
vytvářet podmínky pro rozvoj lázeňských míst Bechyně, Třeboň, Vráž u Písku, 
respektovat požadavky na kvalitní propojení obytného a přírodního prostředí v území – 
viz kap. b. a f. výroku – je respektováno 
d. podporovat vznik zařízení a vybavenosti cestovního ruchu; v oblasti infrastruktury 
např. rozvoj informačního systému cestovního ruchu, zřizování doprovodné 
infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku, zřizování nových cykloturistických 
stezek nebo naučných stezek včetně doprovodné infrastruktury, zřizování a propojování 
hipostezek, v oblasti sportu a rekreace např. modernizace a rozvoj areálů zimních sportů s 
prioritou komplexnosti těchto areálů a jejich celoročního využití, podpora tvorby 
produktů prodlužující sezónnost v regionu viz kap. e výroku- Změna č.1ÚPO Bechyně 
neřeší,   

 
Soulad s územními podmínkami pro zachování anebo dosažení cílových charakteristik 
krajin [kap.f) ZÚR] 
Cílová charakteristika krajiny: krajina lesopolní - Zásady pro činnost v území a rozhodování 
o změnách v území nejsou změnou č. 1 ÚPO Bechyně narušeny. 
 
 

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území  
 
Mezi silné stránky, příležitosti a priority města patří zejména lázeňství, dobrá dostupnost 
okresního města, přítomnost občanského vybavení a pracovních příležitostí v místě,  široké 
možnosti využití volného času.  
Změna č.1 ÚPO Bechyně :  
• dotváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
(pracovní příležitosti – viz plocha  1.1.- Ov,  1.2–  Sov+p 1.6. Ov, 1.7 S b+s)  a pro 
soudržnost společenství obyvatel území (stabilizace obyvatel-viz plocha pro bydlení  1.4 
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– B). Lokalita 1.2 –  S ov+p - služby, podnikání a obchod – sv okraj směr hřbitov a 
Černýšovice – je  navržena jako podmíněně zastavitelná plochy ve 2. etapě. 
Zastavitelnost této plochy je podmíněna vyčerpáním 80% kapacity zastavitelné plochy 
č.12 (S ov+p) v současně platném územním plánu obce Bechyně.  

• koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce (zastupitelstvo města 
souhlasí s novým návrhem rozdílného způsobu využití, neboť kvalitní podmínky pro 
občanskou vybavenost jsou předpokladem pro zabezpečení místních pracovních 
příležitostí ).   

• je v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot- na řešené území 
změny žádné kulturní hodnoty nezasahují.  MPZ bude respektována. Civilizační hodnoty 
tedy současná i navrhovaná vedení a zařízení technické a dopravní infrastruktury budou 
respektována. Lokalita 1.6 byla redukována, neboť se nachází v MPZ Bechyně, dále je 
nutné posoudit dopad stavby na vnitřní lázeňské místo.  

• návrhem nové plochy pro bydlení  1.4 – B jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení. 

• Respektuje krajinný ráz – pro plochu 1.8. je vyhrazena možnost požadavku na posouzení 
konkrétního záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz –viz podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití kap. f územního plánu. Z hlediska krajinného rázu je nutné 
zastavovat plochy v logické návaznosti na stávající zástavbu. Jednotlivé záměry v lokalitě 
1.2 a 1.8 budou posouzeny z hlediska krajinného rázu. 

• je v souladu s požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území  – 
systém ekologické stability krajiny na řešené území nezasahuje.  

• Lokalita 1.5 byla vypuštěna z důvodů ochrany lesních pozemků a jejich protierozní 
funkce. 

• Změna č.1 je v souladu s udržitelným rozvojem - změna č.1 nevymezuje nové 
zastavitelné plochy v lokalitě 1.1., 1.3., 1.6., 1.7.  a 1.8. 

Nová zastavitelná plocha je vymezena v lokalitě 1.4, 1.2. 
 
řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: 

- lokalita č.1.1 – změna využití veřejného prostranství – veřejné zeleně na plochu 
občanského vybavení je s ohledem na okolní plochy  únosná, veřejná zeleň je v dané 
lokalitě dostatečná. 

- lokalita č.1. 2 –  nově navržené zastavitelné plochy navazují na zastavitelné plochy 
vymezené územním plánem pro stejnou funkci Sov+p,  s ohledem na to, že tyto 
nejsou dosud využity a zainvestovány, je nový rozsáhlý  zábor zemědělské půdy 
podmíněn 80%   zastavěností kapacity sousední lokality 12 vymezené územním 
plánem. Protože je pozemek větší, než 2ha, je vymezena plochy veřejného 
prostranství – v souladu s názvoslovím územního plánu = zeleň veřejná a vyhražená.  

- lokalita č. 1. 4 – plocha bydlení musí mít dořešeno odkanalizování a dopravní 
napojení v souladu s platnou legislativou. Poté nepředpokládáme možnost 
negativního vlivu  na blízkost přírodně velmi cenného území, které je vymezeno 
v ÚPO.  

- lokalita č.1. 5 –  byla vyřazena (Důvodem je umístění na strmém svahu;  pozemky 
jsou určené k plnění funkce lesa, který má významnou roli půdoochrannou a 
protierozní).   

- lokalita č.1.6 – lokalita u lázeňského zařízení Jupiter a Přemyslovka– změna 
způsobu využití na plochu občanského vybavení je oproti původnímu požadavku 
redukována pouze na plochu bezprostředně přiléhající na jihozápadní straně ke 
stávající ploše se způsobem využití občanská vybavenost (dle schváleného 
územního plánu) v rozsahu 0,18ha -  jde o návrh nové zastavitelné plochy 
v zastavěném území (původní vymezení plochy v ÚPO – zeleň veřejná). V dalším 
stupni dokumentace je nutné posoudit dopad stavby na vnitřní lázeňské místo. 
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Zbývající část stávající veřejné zeleně v dané lokalitě je dostatečná (s ohledem na 
požadavek vymezení veřejného prostranství na každé 2 ha pro okolní plochy bydlení 
…). Na zbývající (severovýchodní) části původně požadované lokality 1.6 je 
zachován způsob využití plochy jako plocha veřejné zeleně a část vedená na katastru 
nemovitostí jako komunikace je ponechána v plochách bydlení v centru služby a 
podnikání – ekologicky čisté. 

- lokalita č. 1.7 – bydlení v blízkosti železnice musí mít splněny hygienické limity 
z hlediska hlukové zátěže, a je nutné zajistit ochranu před negativními vlivy dopravy  

- lokalita č.1. 8 – vzhledem k začlenění zemědělských staveb do krajiny bude 
navržena krajinná zeleň za účelem vytvoření pohledové clony. Podmínkou je:  
Vytvoření pohledové clony a izolační zeleně. Nutnost posouzení konkrétního 
záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz a z hlediska hygienického vzhledem 
k okolním plochám bydlení (hluk, zápach, navýšení dopravy, navýšení spotřeby 
vody, neexistující kvalitní čistění odpadních vod…). V souvislosti s nárůstem 
dopravy pro lokalitu 1.8 – je nezbytné posoudit případný vliv zvýšené dopravní 
zátěže na plochy bydlení z hygienického hlediska (v rámci podrobnější 
dokumentace např. navrhnout případná protihluková opatření) a dále doplnit 
chodníky v celém průběhu silnice II/135 intravilánem sídla. V územním plánu obce 
je počítáno s tím, že i současná dopravní zátěž centra sídla Hvožďany bude 
převedena na přeložku – východně od sídla. 

 
 

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů  
 
   Změna č.1 ÚPO Bechyně je projednána v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 
zákona a je zpracována v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (= Regulativy) se přejímají 
z územního plánu, jsou formulovány v souladu dle §4-§19 vyhlášky č.501/2006Sb.  

 Jsou doplněny o konkrétní podmínky využití.  

V lokalitě 1.2, vzhledem k tomu, že je větší než 2ha, byla vymezena plocha veřejného 
prostranství – v souladu s územním plánem = plocha zeleň veřejná a vyhrazená. Je navržena 
v OP vodovodu a podél silnice na Hutě. 

 

 Rozsah změny č.1 územního plánu obce je v souladu s vyhláškou 500/2006 Sb. – viz 
obsah dokumentace grafické a textové části. Jevy zobrazené mimo hranice řešeného území 
nejsou předmětem změny č. 1 (např. katastrální hranice, hranice MPZ, vnitřní lázeňské 
místo….) 

 Obsah dokumentace (názvy kapitol) je v souladu s platnou legislativou. 
 

f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů  
 
Stanoviska DO ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona 
 

Č. Autor: 
Doručeno: 

 text: 
Vyhodnocení: 

1. MD, odbor 
doprav. politiky, 
mezinárodních 

vztahů a ŽP 

 
Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

2. Ministerstvo Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných 



20 
 

průmyslu a 
obchodu, sekce 
nerost. surovin, 
 
Doručeno dne: 
29.7.2013 

surovin neuplatňujeme podle ustanovení §507 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 
odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, 
protože v k.ú. Bechyně, Hvožďany u Bechyně a Senožaty u Bechyně se nenachází 
výhradní ložiska nerostných surovin. 

Stanovisko bez připomínek. 
 

3. Ministerstvo 
zdravotnictví 
ČR 
Doručeno 
dne:13.8.2013 

 Věc: Stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Bechyně  
Z hlediska ochrany přírodních léčebných lázní lázeňského místa Bechyně neuplatňuje ČIL 
k návrhu projednávané změny územního plánu žádné požadavky.  
 
Stanovisko bez připomínek. 
 

4. Krajské 
ředitelství 
policie Jč kraje 

Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

5. Ministerstvo 
životního 
prostředí 

 
Doručeno dne:  

9.7.2013 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, posoudilo dle ustanovení § 
15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, návrh změny č. 1 územního plánu Bechyně a nemá k němu z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství žádné připomínky. 

Stanovisko bez připomínek. 
 

6. KÚ - Jihočeský 
kraj odbor 
životního 
prostředí, 
zemědělství a 
lesnictví 
 
 
Doručeno dne: 
6.8.2013 
 
 

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny) 
Podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. l a písm. m zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Uvedený návrh změny č. 1 územního plánu obce Bechyně nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj. 
Stanovisko z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny:  
Podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. d, písm. h a písm. j zákona o ochraně přírody a 
krajiny: V řešeném území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území (dále jen ZCHÚ) 
ani jeho ochranné pásmo. 
Podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Zdejší orgán ochrany přírody upozorňuje, že do řešeného správního území zasahují 
přírodní parky Plziny a Kaňon Lužnice, které jsou v příslušnosti orgánu ochrany přírody 
dotčené obce s rozšířenou působností, v tomto případě odbor životního prostředí Tábor. 
Podle ustanovení § 77a odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Ve správním území řešeném návrhem změny č. 1 územního plánu obce Bechyně, se 
vyskytuje několik prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) 
regionálního významu. Jedná se o regionální biocentrum (dále jen RBC), RBC058(779) 
Lužnice pod Bechyní a na něj navazují regionální biokoridory (dále jen RBK), 
RBK010(362) Nový Dvůr-Lužnice pod Bechyní a RBK007(361) Lužnice pod Bechyní-
Dobronice. 
Z návrhu změny č. 1 územního plánu Bechyně je možné se domnívat, že nedojde k dotčení 
či narušení zájmů ochrany přírody v daném území, u nichž je k výkonu státní správy 
příslušný Krajský úřad - Jihočeský kraj ve smyslu ustanovení § 77a zákona o ochraně 
přírody a krajiny, a proto k němu zdejší orgán ochrany přírody nemá žádné výhrady. 
______________________________________________________________ 
Stanovisko bez připomínek. 
 

7. KÚ - Jihočeský 
kraj - odbor RR, 
ÚP, SŘ a 
investic 

 
Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

8. KÚ - Jihočeský 
kraj – odbor 
dopravy a 
silničního 
hospodářství 

 
Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

 KÚ - Jihočeský Podstata stanoviska ze dne 15.8.2013:  
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kraj – odbor 
kultury a 
památkové péče 
Doručeno dne:  
15.8.2013 
a 15.11.2013 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, vznáší vůči návrhu 
změny č. 1 územního plánu obce Bechyně následující připomínky:  
1. Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče požaduje zachování 
řešené plochy 1.6 jako plochy veřejné zeleně. 
2. Do textové části územně plánovací dokumentace požadujeme uvést skutečnost, že 
správní území obce Bechyně je územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 
22, odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Podstata stanoviska ze dne 15.11.2013 na základě jednání ze dne 1.11.2013:  
Řešená plocha 1.6 s navrženým funkčním využitím občanská vybavenost bude redukována 
pouze na plochu bezprostředně přiléhající na jihozápadní straně ke stávající ploše s 
funkčním využitím občanská vybavenost (dle schváleného územního plánu) a to dle 
přiloženého zákresu do katastrální mapy, který je nedílnou součástí tohoto stanoviska. U 
takto redukované plochy nebude stanoveno procento zastavěnosti. Na zbývající 
(severovýchodní) části původně řešené plochy 1.6 bude zachováno funkční využití plochy 
jako plocha veřejné zeleně. 

Vyhodnocení: 
Stanoviska budou respektována takto: 
1. Řešená plocha 1.6 s navrženým funkčním využitím občanská vybavenost bude 
redukována pouze na plochu bezprostředně přiléhající na jihozápadní straně ke stávající 
ploše s funkčním využitím občanská vybavenost (dle schváleného územního plánu) a to dle 
přiloženého zákresu do katastrální mapy, který je nedílnou součástí stanoviska KÚ odboru 
kultury a památkové péče. U takto redukované plochy nebude stanoveno procento 
zastavěnosti. Na zbývající (severovýchodní) části původně řešené plochy 1.6 bude 
zachováno funkční využití plochy jako plocha veřejné zeleně. 
2. Do textové části územně plánovací dokumentace bude uvedena skutečnost, že správní 
území obce Bechyně je územím s archeologickými nálezy. 

9. Krajská 
hygienická 
stanice, Územní 
pracoviště Tábor 
 
Doručeno dne:  
17.7.2013 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává 
podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 
S návrhem změny č. 1 územního plánu Bechyně, předloženým orgánu ochrany veřejného 
zdraví dne 2.7.2013 žadatelem, Městským úřadem Tábor, odborem územního rozvoje, 
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor (dále jen „žadatel"), jako podkladem k vydání stanoviska se 
souhlasí bez připomínek. 
_________________________________________________________________ 
Stanovisko bez připomínek. 
 

10. Hasičský 
záchranný sbor 
Jihočeského 
kraje, Územní 
odbor Tábor 

 
Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

11. Obvodní báňský 
úřad  Příbram, 
pracoviště Plzeň 

Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

12. ČR - Státní 
energetická 
inspekce, územ. 
inspektorát 
České 
Budějovice 
 
Doručeno dne: 
5.8.2013 

Stanovisko pro společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Bechyně, vydává 
ČR – Státní energetická inspekce jako dotčený správní orgán příslušný podle § 94 odst. 3 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů  v platném znění, a podle § 13 odst. 3 zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, toto stanovisko: 
ČR – Státní energetická inspekce s návrhem změny č. 1 územního plánu Bechyně souhlasí. 
Stanovisko bez připomínek. 
 

13. Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost, 
regionál.centrum 
Č.Budějovice 

 
Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

14. Ministerstvo Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
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obrany ČR 
Vojenská a 
ubytovací 

stavební správa 
Pardubice 

 
Doručeno dne: 

2.8.2013 
 

České republiky, vydává Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na 
základě pověření ministra obrany ze dne 30. září 2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn, se 
sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), následující stanovisko:  
Řešené lokality č. 1-7 se nachází v ochranném pásmu leteckého koridoru LK TRA 78 
Veselí. Toto ochranné pásmo požaduji respektovat a zapracovat do textové i grafické části 
dokumentace. Ve vymezeném území leteckého koridoru lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit novou výstavbu přesahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na základě 
závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Pardubice. Lokalita 
č. 8 se nachází v ochranném pásmu leteckého koridoru LK TRA 77, tak jak je uvedeno v 
textové i grafické části dokumentace. Dále se převážná část řešeného území nachází v 
ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. Lokality č. 4, 5 a 8 se nachází v 
ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení označeném výškou 0-50 (viz 
atributy jevu), kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen 
na základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS 
Pardubice. Ostatní řešené lokality se nachází v ochranném pásmu nadzemního 
komunikačního vedení označeném výškou 50-100 (viz atributy jevu) a se zájmy zde 
hájenými nekolidují. Upozorňuji, že na hranici lokality č. 4 prochází inženýrské sítě 
vojenské správy, které požaduji respektovat. V tomto prostoru lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit novou výstavbu jen na základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, 
zastoupeného VUSS Pardubice. 
K předloženému návrhu územního plánu nemám dalších připomínek za předpokladu 
úpravy textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. 
____________________________________________________________ 
Vyhodnocení :  
Upozornění, že na hranici lokality č. 4 prochází inženýrské sítě vojenské správy a že 
lokality č. 4, 5 a 8 se nachází v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení 
označeném výškou 0-50, je již uvedeno v návrhu ÚP v kap. b) koncepce rozvoje území 
obce.   
Stanovisko respektovat takto: 
Do návrhu změny ÚP bude do textové a grafické části doplněno u lokality č. 1-7, že se 
nachází v ochranném pásmu leteckého koridoru LK TRA 78 Veselí.  
 

15. MěÚ Tábor, OD Neuplatněno. 

Bez požadavků. 
16. MěÚ Tábor, 

OŽP 
 
Doručeno dne: 
19.8.2013 
 

Ochrana přírody a krajiny 

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle 
ust. § 77 odst. 1 písm. q) a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění (zákon), uplatňuje k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Bechyně 
následující stanovisko: 

U plochy č. 1.2 požadujeme z hlediska ochrany krajinného rázu její vyřazení, popř. 
je možné ponechat plochu v rezervě a zástavbu umožnit teprve poté, až bude 
zastavěna stávající plocha č. 12. Lze souhlasit s navrženým řešením (podmínka 
vyčerpání 80 % kapacity zastavitelné plochy lokality č. 12 stávajícího ÚP). Zde je 
nutno pro potřeby stavebního úřadu jednoznačněji definovat podmínky „80% 
zastavěnosti" např. s ohledem na podíl budov a zpevněných ploch. U této plochy je 
dále nutno umožnit orgánu ochrany přírody posuzovat jednotlivé zde umisťované 
záměry z hlediska krajinného rázu. 
U plochy č. 1.8 byla zapracována krajinná zeleň za účelem vytvoření pohledové 
clony, i zde si orgán ochrany přírody vyhrazuje právo posuzovat vliv jednotlivých 
záměrů na krajinný ráz. 
Odůvodnění: Lokalita č. 1.2 navazuje sice na plochu č. 12, která je v platném územním 
plánu určena rovněž pro služby, podnikání a obchod, ale tato plocha je fyzicky 
nezastavěna. Z hlediska ochrany krajinného rázu je nutné plochy zastavovat v logické 
návaznosti na stávající zástavbu. Lokalita č. 1.8 navazuje na zemědělský areál, který je 
pohledově exponovaný a z hlediska ochrany krajinného rázu je nutné další rozšíření těchto 
ploch koncipovat s nutností realizace clonné zeleně. V obou případech jez výše popsaných 
důvodů nutné v regulativech stanovit nutnost posuzovat v ploše umisťované záměry z 
hlediska krajinného rázu.  
Lesní hospodářství: 

MěU Tábor zastoupený odborem životního prostředí, jako orgán státní správy lesů 
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příslušný podle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, tímto uplatňuje k návrhu změny 
č. 1 Územního plánu obce Bechyně následující stanovisko: 

Orgán státní správy lesů požaduje, aby plocha označená jako pořadové č. 1.5 byla 
zcela vyřazena ze změny č. 1 Územního plánu obce Bechyně a nebyla prověřována z 
hlediska požadovaného využití jako plochy pro bydlení. Odůvodnění: Plocha je 
situována na pozemek určený k plnění funkcí lesa parc. č. 408/Fv k.ú. Bechyně., který leží 
na úpatí poměrně strmého svahu, na němž se rovněž nacházejí pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. S ohledem na stanovištní a terénní podmínky lze konstatovat, že lesní porosty 
na těchto sousedních lesních pozemcích plní významné mimoprodukční funkce lesa, a to 
zejména funkci půdoochrannou a protierozní. S ohledem na velikost a tvar pozemku pare. 
č. 408/1 lze konstatovat, že na tomto pozemku není možné umístit stavbu tak, aby se 
nacházela mimo dosah případného pádu stromu ze sousedního pozemku. Umožnění 
výstavby objektu bydlení na parcele č.408/1 v k.ú. Bechyně vyvolá následný tlak vlastníka 
této stavby na odkacování dřevin, které porostou na okraji sousedního pozemku určeného k 
plnění funkcí lesa a budou tvořit porostní plášť lesního komplexu. Tyto zásahy budou mít 
vliv na oslabení stability lesního porostu a zvýšení míry jeho ohrožení v důsledku působení 
bořivých větrů. Rovněž mohou narušit plnění výše uvedených mimoprodukčních funkcí.  
 
Stanovisko respektovat takto: 

1. Plocha označená jako pořadové č. 1.5 bude vyřazena ze změny č. 1 územního 
plánu obce Bechyně s odůvodněním dle vydaného stanoviska MěU Tábor, odboru 
životního prostředí - orgán státní správy lesů.   

2. U plochy č. 1.8 bude zapracován požadavek na krajinnou zeleň za účelem 
vytvoření pohledové clony a možnost posuzovat vliv jednotlivých záměrů na 
krajinný ráz. 

3. Plocha č. 1.2.  bude ponechána pro zástavbu v další etapě (podmínka vyčerpání 80 
% kapacity zastavitelné plochy lokality č. 12 stávajícího ÚP).  

      Pro potřeby stavebního úřadu bude jednoznačněji definováno „80%  
      zastavěnosti" např. s ohledem na podíl budov a zpevněných ploch.  

      Do regulativů plochy bude doplněna možnost posuzovat jednotlivé zde umisťované 
záměry z hlediska krajinného rázu. 

17. MěÚ Tábor, 
OR, památková 
péče 

Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

18. MZe, 
Pozemkový úřad 
Tábor 

Neuplatněno. 

Bez požadavků. 

 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů (DO) a krajského úřadu v rámci 1. řízení o 
změně č. 1 územním plánu obce Bechyně, k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny: 
 
Č. DO: 

Doručeno: 
Vyhodnocení 

1. Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Doručeno dne: 8.10.2014 

Souhlasné stanovisko  

2. ČR – Státní energetická inspekce 
Doručeno dne: 15.9.2014 

Souhlasné stanovisko 

3. Ministerstvo obrany ČR  
Doručeno dne: 2.9.2014 

Souhlasné stanovisko  

4. MěÚ Tábor, OŽP 
Doručeno dne: 8.10.2014 

Požadavek na dopracování řešení vodohospodářské části pro lokalitu 
1.2. –  bylo projednáno při opakovaném veřejném projednání  

 
Ostatní DO, ani nadřízený orgán územního plánování neuplatnili stanoviska k částem řešení, která byla od 
společného jednání měněna. 
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů (DO) a krajského úřadu k vyhodnocení 
uplatněných námitek a připomínky při pořizování změny č. 1 ÚPO Bechyně:  
 
Č. Autor: 

Doručeno: 
 
Vyhodnocení: 

4. Ministerstvo životního prostředí 
Doručeno dne: 15.6.2015 

Souhlasné stanovisko 

5. KÚ - Jihočeský kraj odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví 
Doručeno dne: 11.6.2015 

Souhlasné stanovisko 

8. Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště 
Tábor 
Doručeno dne: 22.5.2015 

Souhlasné stanovisko  

13. Ministerstvo obrany ČR  
Doručeno dne: 3.6.2015 

Souhlasné stanovisko 

15. MěÚ Tábor, OŽP 
Doručeno dne: 10.6.2015 

Souhlasné stanovisko 

 
Ostatní DO, ani nadřízený orgán územního plánování neuplatnili stanoviska. 
 
g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

Závěrem zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění zákona č.93/2004 Sb. bylo, že není požadováno zpracování 
vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu obce Bechyně na životní prostředí z těchto 
důvodů: 
- změna nemá významný vliv na žádnou navrženou evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast. 
- požadavky na změnu jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv 
jednotlivých funkčních využití území. 
- zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy 
podle zvláštních prostředí. 
- dotčené správní úřady nevznesly zásadní připomínky. 
 
h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  
vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území se nezpracovává  
 
i) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly  
Netýká se změny č.1 ÚPO Bechyně 
 
j)  vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu  

a) se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 
postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona  

Varianty nejsou navrhovány. 
 

b) s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 
stavebního zákona  

Na základě výsledků projednání nebylo nutné zpracovat návrh pokynů pro zpracování 
návrhu územního plánu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona. 
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c) s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 
stavebního zákona  

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem změny územního plánu  
 

d) s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě 
postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  

Netýká se změny č.1 ÚPO Bechyně 
 
Změna č.1 je zpracována v souladu se schváleným zadáním změny č.1 ÚPO Bechyně.  – Viz 
kap. b, c, d, f tohoto odůvodnění.  
Vyřazené lokality jsou vyznačeny v grafické části šedým obrysem. 
Značení ploch změny č.1 ÚPO Bechyně je obdobné jako v platném Územním plánu obce 
Bechyně, tzn. plocha bude označena pořadovým číslem změny a za tečkou bude číslo 
lokality dle zadání. Za pomlčkou v textu je navržený způsob využití – tedy: Celé označení je 
např: 1.8 – Vz. 

 
 

k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  
 
Urbanistická koncepce  
Mezi silné stránky, příležitosti a priority města patří zejména lázeňství, dobrá dostupnost 
okresního města, přítomnost občanského vybavení a pracovních příležitostí v místě, široké 
možnosti využití volného času.  
Návrh nové zástavby musí akceptovat hlavní hodnoty sídla. Výška zástavby s ohledem na 
okolní zástavbu. Vnitřní a vnější území lázeňského místa (katastr Bechyně) a omezení 
v nich daná, budou novými záměry respektovány.  
Urbanistická koncepce platného územního plánu obce Bechyně není zásadně narušena - v 
lokalitách 1.1, 1.3, 1.6 a 1.7 – jde o změnu funkce v zastavěném území, která nemá zásadní 
vliv na okolní plochy.  
V lokalitě 1.8 – jde o změnu funkce v zastavitelné ploše, případný vliv konkrétního záměru 
na okolní plochy bude posouzen v podrobnějším stupni dokumentace.  
V lokalitě  1.4. je navrženo nové zastavitelné území, které bezprostředně navazuje na 
stávající zastavěné plochy pro bydlení.  
Lokalita 1.2 – je vymezena nová zastavitelná plocha a současný ÚPO nemá v sousedství 
navržené zastavitelné plochy vyčerpány ani zainvestovány, ale je zde dnes zastavěné území 
naproti přes ulici; je zde tedy dobré dopravní napojení a je zde možnost a předpoklad 
dobrého napojení na inženýrské sítě. 
.  
 

l) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch  
 
• Využití zastavěného území 
V Bechyni probíhá neustále a průběžně obnova domovního fondu jde o přestavby a nová 
využití především pro bydlení a občanskou vybavenost. Situace je však částečně limitována 
podmínkami v městské památkové rezervaci – ne vždy je možné některé provozy umístit 
v památkově chráněném území a lázeňském místě.  Právě v lokalitě 1.6 vyvstal požadavek 
na rozšíření zástavby na plochu zeleně veřejné – i z tohoto důvodu byl původní záměr 
investora mírně redukován. Z těchto důvodů je nutné orientovat méně vhodné provozy mimo 
zastavěné území- tedy do nových zastavitelných ploch. 
• Využití zastavitelných ploch navržených v územním plánu: 
Snahou města je přilákat investory a nabídnout možnosti pro zřízení dostatečné nabídky 
pracovních míst. Za uplynulé 2 roky již k částečnému využití zastavitelných ploch došlo, 
avšak v minimálním rozsahu. Nová zastavitelná plocha v lokalitě 1.4 –uzavírá zastavěné 



26 
 

území sídla do kompaktního tvaru, využívá stávající inženýrské sítě a nenarušuje celkovou 
urbanistickou koncepci. Lokalita 1.2 –  S ov+p - služby, podnikání a obchod navazuje na 
dosud nevyužité zastavitelné plochy, ale je zde dnes zastavěné území naproti přes ulici; je 
zde tedy dobré dopravní napojení a je zde možnost a předpoklad dobrého napojení na 
inženýrské sítě. 
 
Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 3 stavebního zákona 
Je nutné vzít v úvahu fakt, že dlouhodobě nelze využít některé plochy, které jsou omezeny 
vedením inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy. Využití těchto ploch závisí na 
technickém řešení (ochrana vedení, přeložky sítí, nové konstrukční řešení sítí) a je finančně 
náročné.  Právě plocha č.12 (S ov+p) v současně platném územním plánu obce Bechyně je 
z tohoto důvodu velmi problematická z hlediska využitelnosti.  
Velmi důležité jsou vlastnické poměry v dané lokalitě. 
Obzvláště tam, kde je více vlastníků, je už i samotná projektová příprava stavby velmi 
problematická. Vzhledem k vlastnickým vztahům je velmi problematické směňování 
pozemků, dohody o financování či podmínkách pro napojení na inženýrské sítě.  Je třeba 
dohodnout finanční náhrady a vypořádání za pozemky pro veřejná prostranství a finanční 
náhrady za pozemky pro technickou infrastrukturu. Realizaci musí předcházet nejprve 
dohoda o nové parcelaci a vlastnických hranicích, dále pak majetkové vyrovnání mezi 
účastníky. Z těchto důvodů mají tedy rozvojové zastavitelné plochy s více vlastníky  časovou 
realizaci s delší lhůtou než územní plán předpokládal. 
Velmi náročná je příprava zástavby pro soukromé vlastníky a především finanční 
zabezpečení veřejných prostor, kde jsou vedeny komunikace a inženýrské sítě. Město se 
nemůže spolupodílet, ani čerpat případnou státní podporu, pokud pozemky nebude nejprve 
vlastnit…..  
Další plochy, které se dlouhodobě nedaří využít pro výstavbu jsou plochy s obtížně 
řešitelným přístupem. Vzhledem k nové legislativě především pro dopravu, je třeba jako 
vedlejší vícenáklady rozšířit příjezdové cesty a doplnit chodníky tam, kde se to původně 
nepředpokládalo (i mimo vlastní řešené území rozvojové plochy). Jsou to dodatečné 
podmínky pro zástavbu pří konkrétním požadavku zástavby. Opět je třeba dořešit spolu 
s městem, kdo a jakým poměrem či za jakých podmínek se bude na těchto veřejných 
prostorech mimo vlastní řešené území rozvojové plochy podílet. 
Zastavitelné plochy pro bydlení se přesto daří postupně využívat (především tam, kde došlo 
ke shodě mezi vlastníky). Další zastavitelné plochy pro bydlení jsou v lokalitách 
navazujících na stávající plochy pro bydlení, u nichž je vyřešena veřejná infrastruktura – 
tedy kde jsou dovedeny inženýrské sítě a je dobré dopravní napojení.  
Vzhledem k tomu, že v lokalitě 1.2 –  S ov+p - služby, podnikání a obchod (sv okraj směr 
hřbitov a Černýšovice) je dnes zastavěné území naproti přes ulici, je zde tedy dobré dopravní 
napojení a je zde předpoklad a  možnost napojení na inženýrské sítě. 
 
 

m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení  
Změna územního plán nestanoví nové záležitosti nadmístního významu 
 
 

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa  
 

1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 
Nově se vyhodnocují pouze plochy nově navržené jako zastavitelné. Tam, kde již byla a 
v platném územním plánu obce je plocha vyhodnocena jako zastavitelná, byl k ní vydán 
souhlas se záborem ZPF, (jde tedy pouze o změnu způsobu využití,) tam nový zábor ZPF 
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nevyhodnocujeme.  Z tohoto důvodu není lokalita 1.8 vyhodnocena. 
V lokalitě 1.1 a v lokalitě 1.3  jde o změnu funkce na ostatních plochách uvnitř zastavěného 
území. 
 V lokalitě 1.7 jde o změnu funkce  na ostatních plochách uvnitř zastavěného území. 
Protože se zde jedná o ostatní plochu, lokality 1.1, 1.3 a 1.7 nejsou v tabulkách 
vyhodnoceny. 
 

Bechyn ě             

Číslo Funkční 

  
III. tř. 

  

  
IV. tř. 

  Ostatní  
Odnětí 

p. 
Odnětí 

p. 

Vzhledem  
k zast. úz.  

Lokality    využití  TTP Orná Sad TTP Orná Sad plocha  celkem  ZPF uvnit ř mimo   

1.2. Sov+p   0,87     2,12       2,99   x meliorace 

1.4. B           0,08   0,08 0,08    x  

1.6. Ov            0,18 0,18 0,00 x    

Součet   0,00 0,87 0,00 0,00 2,12 0,08 0,18 0,26 3,07      

 
Data Bechyně 
I. třída 0 
II. třída 0 
III. třída 0,87 
IV. třída 2,2 
V. třída 0 
Odnětí půdy - ZPF 3,07 
Odnětí půdy - celkem 0,26 

  
Funkce Data Bechyně 
B Odnětí ZPF 0,08 
  Odnětí půdy 0,08 
Ov Odnětí ZPF 0,003 
  Odnětí půdy 0,18 
Sov+p Odnětí ZPF 2,99 
  Odnětí půdy   
Celkem Odnětí ZPF 3,07 
Celkem Odnětí půdy 0,26 

 
B = bydlení 
Ov = občanská vybavenost 
Sov+p = služby, podnikání a obchod 

V lokalitě 1.2 jde o návrh nově zastavitelné plochy, která navazuje na zastavitelné plochy 12 
Sov+p vymezené v územním plánu. V současné době však nejsou ani tyto plochy vyčerpány a 
zainvestovány. Podmínkou pro zástavbu v lokalitě 1.2 je 80% vyčerpání na ploše 12 (realizace 
staveb a tedy zahrnutí do zastavěného území).  
V lokalitě 1.4 jde o návrh nově zastavitelné plochy, která navazuje na zastavěné území. 
Plochy jsou dobře napojitelné na inženýrské sítě a vzhledem k protější zástavbě zarovnávají 
zastvěné území. Zábor ZPF je minimální - jde o velikost plochy 0,08ha pro 1 RD. 
V lokalitě 1.6 je nová zastavitelná plocha uvnitř zastavěného území, kde je v současné době 
park areálu vedený jako ostatní plocha – veřejná zeleň. Hotelový objekt nutně potřebuje rozšířit 
zázemí pro hosty, proto je zde navržena občanská vybavenost. Zábor ZPF zde není - jde o 
ostatní plochu 0,18ha. 
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2. Vyhodnocení důsledku navrhovaného řešení na PUPFL  
 
 Lokality řešené změnou č.1 nezasahují na pozemky lesa. 
 Ve vzdálenosti 50m od okraje lesa je lokalita 1.4. - bude respektováno. 
 

Lokalita 1.5 byla ze změny č.1 vyřazena, neboť se nacházela na lesních pozemcích na strmém 
svahu;  okolní lesní pozemky mají významnou protierozní a půdoochrannou funkci. Umístěním 
rodinného domu by byla narušena stabilita lesního porostu a došlo by k ohrožení lesa 
v důsledku působení bořivých větrů.  
 
 

o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách a jejich odůvodnění  
K návrhu Změny č.1 územního plánu obce Bechyně byly uplatněny námitky:  
 
Námitka č. 1 – společnost Rokle s.r.o. Rozdrojovice 

Podstata námitky: Žádáme, aby změna územního plánu obce Bechyně pro plochu 1.6. obsahovala 
následující návrhy: 

1. Pozemky p.č. 1026/2; p.č. 1027/1, p.č. 1027/2, p.č. 1027/6 a p.č.1027/7 jsou určeny jako 
funkční plocha občanská vybavenost s možným procentem zastavění do 35%. 
Nesouhlasíme s tím, aby z uvedených pozemků byla pouze jejich část vymezena jako 
funkční plocha občanské vybavenosti. V případě, že by, i přes odpor naší společnosti, k 
takovému vymezení došlo, tak nesouhlasíme se způsobem nepřesné definice hranic mezi 
funkčními plochami a, pouze z důvodů procesní opatrnosti, profylakticky žadáme o rozšíření 
zastavitelné plochy nad rámec koncepční studie tak, aby byla zachována dostatečná rezerva 
na koncipování objektu a případné umístění i obslužné komunikace a nadzemních 
parkovacích ploch i podzemních objektů. 

2. Pokud by, i přes náš výslovný odpor, neměly být některé části výše uvedených pozemků 
vymezeny jako funkční plocha občanské vybavenosti, tak budeme nuceni, proti takovému 
rozhodnutí, postupovat všemi dostupnými zákonnými prostředky. V takovém případě, pouze 
z důvodů procesní opatrnosti, profylakticky žadáme, aby pod plochami, nevymezenými jako 
občanská vybavenost, byla do regulativu takovýchto ploch zakotvena možnost vybudovat 
podzemní objekty s tím, že podzemní objekty budou překryty vegetačními plochami a 
spojovacími cestami ev. parkové úpravy. 

3. Žádáme, aby veškeré, na uvedených pozemcích vybudované podzemní objekty, na které 
nebudou navazovat objekty nadzemní, nebyly započítávány do celkového procenta zastavění 
funkční plochy občanská vybavenost. 

4. Vlastník Areálu Jupiter nesouhlasí s tím, aby ve změně územního plánu byl jakkoliv 
zakotven požadavek na přístup k objektům pro rodinné domy po pozemku č. 1027/6 a 
považuje tento požadavek za vážný a svévolný pokus o zásah do jeho vlastnických práv. 
Tento pozemek je součástí soukromého uzavřeného Areálu Jupiter a není zatížen žádným 
věcným břemenem řešícím přístup k rodinným domům, který historicky vždy byl, a je i 
nadále, zajištěn z veřejně přístupné Libušiny ulice. 

Závěr:  Námitce se vyhovuje částečně. Z textové části návrhu územního plánu je pro lokalitu  1.6. 
vypuštěna podmínka ponechání zadního přístupu k řadové zástavbě v Libušině ulici. V bodě 1-3 se 
nevyhovuje. 
Odůvodnění:  

V návrhu změny č. 1 územního plánu obce Bechyně je část pozemků parc.č. 1026/2, parc.č. 
1027/1 a parc.č. 1027/6 určena nově jako zastavitelná pro občanskou vybavenost. Tímto bylo 
částečně vyhověno žádosti vlastníka pozemků o změnu plochy z veřejné zeleně na plochu 
občanské vybavenosti. V této zastavitelné ploše není určeno % zastavění. Velikost navržené 
zastavitelné plochy vychází z dohadovacího řízení ze dne 1.11.2013 a předchozích kroků orgánu 
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památkové péče – MěÚ Tábor. MěÚ Tábor, vydal dne 20.6.2012 přípustné závazné stanovisko ve 
věci stanovení podmínek, za kterých je možné připravovat obnovu objektu: „Bechyně, Libušina ul., 
Lázně Jupiter – přístavba, parc. č. 1027/1 k.ú. Bechyně, MPZ“. Ke stávajícímu lázeňskému domu 
byly navrženy dvě nové budovy, propojené se stávajícím objektem. V odůvodnění rozhodnutí je 
zmíněno, že je nutné záměr výstavby dát do souladu s územním plánem. Na základě požadavku 
vlastníka pozemku zastupitelstvo města schválilo zahrnutí lokality do změny č.1 Územního plánu 
obce Bechyně (dále jen změna ÚP). V zadání změny ÚP byl požadavek na prověření možnosti 
změny území z plochy veřejné zeleně na plochu občanské vybavenosti. Lokalita dostala pořadové 
číslo 1.6. Společné jednání o návrhu změny ÚP bylo dle § 50 stavebního zákona oznámeno 
v červenci 2013, do 17. srpna 2013 k němu mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska. Z důvodu 
urbanistické ochrany území byla projektantkou změny ÚP v dokumentaci určena zastavitelnost 
plochy 1.6. (objekty, včetně veškerých zpevněných ploch) pouze 20%. Dne 15.8.2013 obdržel 
pořizovatel vyjádření dotčeného orgánu na úseku památkové péče - Krajského úřadu JčK, odboru 
kultury a památkové péče s požadavkem na zachování řešené plochy 1.6. jako plochy veřejné zeleně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že KÚ neměl informace o tom, že v souvislosti s výstavbou v lokalitě bylo 
již v roce 2012 vydáno přípustné závazné stanovisko, proběhlo ve věci dohadovací řízení. Na základě 
tohoto jednání, KÚ JčK, zejména s ohledem na rozhodnutí MěÚ Tábor, které již nabylo právní moci 
a v jehož případě již uplynula zákonná lhůta na přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, dále s 
ohledem na nepochybně nabytá práva v dobré víře ze strany vlastníka nemovitosti vydal 13.11.2013 
nové stanovisko. V tomto stanovisku v řešené ploše souhlasí s funkčním využitím občanská 
vybavenost, pouze však v rozsahu povoleném závazným stanoviskem MěÚ Tábor. U takto 
redukované plochy nebylo stanoveno procento zastavěnosti. Na zbývající (severovýchodní) části 
řešené plochy byl požadavek na zachování stávajícího funkčního využití – zeleně a to z tohoto 
důvodu:  
Řešená plocha 1.6 se nachází na území Městské památkové zóny Bechyně. Městská památková zóna 
Bechyně byla prohlášena vyhláškou JčK NV ze dne 19. listopadu 1990 o prohlášení památkových 
zón ve městech a obcích Jihočeského kraje. Účelem této vyhlášky uvedeným v článku 1, bod 1 „...je 
zajistit zachování kulturně historických a urbanisticko-architektonických hodnot vybraných 
historických jader...". V článku 3, písm. a) této vyhlášky se uvádí, že předmětem ochrany a péče v 
památkových zónách jsou historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba. A v 
článku 4. této vyhlášky (podmínky pro stavební a další činnost) se mimo jiné konstatuje, že v 
památkové zóně je nutno respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu. Řešená plocha je 
historicky jako zahrada či park součástí areálu dvojice vil, starší neorenesanční vily Přemyslovka č.p. 
189 a mladší secesní Máchovy vily č.p. 188. Tuto vilu nechal postavit v letech 1902-1903 Vendelín 
Mácha, majitel velkopekárny v Praze na Smíchově, který tak novostavbou řešil potřebné rozšíření 
stávající kapacity již dříve zakoupené novorenesanční vily zvané Přemyslovka. Autorem projektu 
Máchovy vily je zakladatel české moderní architektury architekt Jan Kotěra, vila je nemovitou 
kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 
45346/3-4691. Na řešenou plochu je tak nutné pohlížet nejen jako na součást městské památkové 
zóny, ale rovněž jako na prostředí kulturní památky ve smyslu ustanovení § 14, odst. 1 zákona číslo 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Změnou celé předmětné plochy 
na plochu občanské vybavenosti by byla nepochybně do budoucna otevřena možnost realizovat 
zástavbu kdekoliv v rámci předmětné plochy, čímž by hrozilo, že bude negativně ovlivněno až 
poškozeno prostředí výše uvedené kulturní památky, které se výrazně podílí rovněž na charakteru 
této části městské památkové zóny tvořené vzrostlou zelení s rozvolněnou historickou zástavbou 
vilové architektury. Výše uvedený záměr v celém předloženém rozsahu má potenciál podstatně měnit 
též stávající urbanistickou strukturu, což je v rozporu s účelem, pro nějž byla památková zóna 
vyhlášena, a s požadavky uvedenými v citované vyhlášce. Z výše uvedených důvodů proto bylo 
přistoupeno k omezení rozsahu zastavitelné plochy 1.6 v rámci projednání návrhu změny č. 1 
územního plánu obce Bechyně. 
K budování podzemních objektů v plochách veřejné zeleně lze konstatovat:  
Na území ČR je řada staveb, které lze při splnění dalších podmínek označit jako podzemní objekty. 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě uvádí v § 37 tuto 
definici „podzemního objektu“: 
 1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní prostory vytvořené ražením 
včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o a) tunely a štoly metra, b) ostatní tunely a štoly pokud 
jejich délka přesahuje 50 m, c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, d) jiné 
prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské 
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činnosti, e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 
2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu 
větším než 2m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla 
následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti.  
2) Za podzemní objekty pro účely tohoto zákona se nepovažují podzemní objekty, které podléhají 
technicko bezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního předpisu, a dálniční, silniční a 
železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra. 
Doplnění možnosti budování podzemních objektů do regulativů ploch zeleně, by znamenalo výrazný 
zásah do stávající zeleně, což není z urbanistického hlediska žádoucí. Zeleň má v sídle nezastupitelné 
místo, slouží pro obyvatele města i pro lázeňské hosty.  
Podzemní objekty jsou stavby, které vyžadují povolení stavebního úřadu a jako takové musí být 
územním plánem určeny v zastavitelné ploše, nebo v zastavěném území, nikoliv v plochách zeleně.  
Územní plán, který řeší využití ploch, by se měl zabývat zelení na rostlém terénu. Zeleň existenčně 
závislá na „technicky“ zajišťovaných podmínkách apod. by neměla být promítána do stanoveného 
podílu zeleně v sídle.  
Z návrhu územního plánu bude vypuštěna podmínka zastavitelnosti části pozemku parc. č. 1027/6 
k.ú. Bechyně (měněné změnou č. 1), dořešením příjezdu k plochám bydlení. Stavby rodinných domů 
mají zkolaudován přístup z Libušiny ulice, zadní přístup k parcelám je možno řešit břemenem či 
jinou dohodou mezi vlastníky. Územní plán je zpracováván v měřítku 1:5000 bez ohledu na 
vlastnické vztahy. 
 
 
Námitka č. 2 – Panství Bechyně SE, Vaduz  

Podstata námitky:  Vlastník pozemku č. 408/1 na LV 1713 - lesní pozemek v k.ú. Bechyně,  podává 
námitku proti vyřazení této lokality ze zastavitelného území z důvodu umístění na strmém svahu. 
Požadujeme aby tato lokalita byla opět zařazena do návrhu změny č. 1 Územního plánu obce 
Bechyně jako zastavitelné území. Lokalita přímo navazuje na území se zástavbou - není zde žádný 
problém ohledně případné napojení na sítě (elektřina, vodovod, kanalizace atd...) 
Pozemek může nadále plnit svoji funkci půdoochranné a protierozní i v případě zastavěného území - 
při případné stavbě lze stavebně technickými opatřeními zabezpečit svah tak aby o svoji funkci 
nepřišel a nenarušil krajinný ráz dané lokality (vytvořením opěrné zdi z vhodně volených materiálů) 
tak jako to je v případě sousední parcely kde již rodinný dům stojí. Co se týče argumentu, že by 
umístěním rodinného domu byla narušena stabilita okolních porostů v důsledku bořivých větrů, lze 
proti tomuto argumentu oponovat tak, že v minulém LHP s platností 1.1 2002 - 31.12. 2011 se zde 
nacházela porostní skupina 372 B 14b/4, která byla odtěžena a i tak nedošlo k narušení stability 
lesních porostů v okolí. V současnosti se zde nachází porostní skupina 372 A 1 - tedy velmi mladý 
porost, který funkci ochrannou proti bořivým větrům plní minimální nebo by se dalo konstatovat, že 
spíše nulovou. 
Závěr:  Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:  
Lokalita byla prověřena a v rámci společného jednání o návrhu územního plánu dle § 50 stavebního 
zákona byla vyřazena z projednávání jako nevhodná pro zástavbu s tímto odůvodněním:  
Plocha je situována na pozemek určený k plnění funkcí lesa parc. č. 408/1 v k.ú. Bechyně., který leží 
na úpatí poměrně strmého svahu, na němž se rovněž nacházejí pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
S ohledem na stanovištní a terénní podmínky lze konstatovat, že lesní porosty na těchto sousedních 
lesních pozemcích plní významné mimoprodukční funkce lesa, a to zejména funkci půdoochrannou a 
protierozní. S ohledem na velikost a tvar pozemku parc. č. 408/1 lze konstatovat, že na tomto 
pozemku není možné umístit stavbu tak, aby se nacházela mimo dosah případného pádu stromu ze 
sousedního pozemku. Umožnění výstavby objektu bydlení na parcele č.408/1 v k.ú. Bechyně vyvolá 
následný tlak vlastníka této stavby na odkácování dřevin, které porostou na okraji sousedního 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa a budou tvořit porostní plášť lesního komplexu. Tyto zásahy 
budou mít vliv na oslabení stability lesního porostu a zvýšení míry jeho ohrožení v důsledku 
působení bořivých větrů. Rovněž mohou narušit plnění výše uvedených mimoprodukčních funkcí.  
Při veřejném projednání návrhu byla podána námitka vlastníka viz. výše. Dotčený orgán - orgán 
státní správy lesů ve svém stanovisku k podané námitce sděluje:  
Argumenty vlastníka pozemku parc. č. 408/1 v k.ú. Bechyně, které jsou uvedeny v předložené 
námitce, považuje orgán SSL z velké části za irelevantní a zavádějící. Skutečnost, že dotčená lokalita 
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přímo navazuje na území s již existující zástavbou, z čehož podle tvrzení vlastníka pozemku 
vyplývá, že zde není žádný problém s napojením případné stavby na inženýrské sítě, nemůže být 
důvodem pro zahrnutí tohoto pozemku určeného k plnění funkcí lesa do zastavitelných ploch. Pokud 
se týká údajné možnosti zabezpečit svah na předmětném pozemku tak, aby dle tvrzení vlastníka plnil 
pozemek nadále svoji půdoochrannou a protierozní funkci, souhlasí orgán SSL s tím, že zřejmě 
existují stavebně technická opatření, která by se v tomto případě dala použít. S ohledem na terénní 
podmínky v bezprostředním okolí předmětného pozemku je však nutné konstatovat, že stavba 
umístěná na tomto pozemku by byla ve zvýšené míře ohrožena případným pádem stromů nebo jejich 
částí a padáním kamenů či sesuvem půdy z pozemků určených k plnění funkcí lesa, které sousedí s 
východní hranicí dotčeného pozemku a leží již v k.ú. Bežerovice. Na těchto sousedních pozemcích 
se nachází strmý a poměrně dlouhý svah se skalními výchozy. Opatření, která by v dostatečné míře 
ochránila stavbu umístěnou na pozemku pare. č. 408/1 v k.ú. Bechyně před výše uvedenými 
škodami, jsou podle názoru orgánu SSL neproveditelná a jakákoliv snaha o jejich realizaci by měla 
negativní vliv na tyto sousední pozemky určené k plnění funkcí lesa a lesní porosty na nich rostoucí, 
neboť by vyžadovala odstraňování potenciálně nebezpečných dřevin a razantní zásahy do lesních 
pozemků. Lze souhlasit s tvrzením vlastníka pozemku parc. č. 408/1, že mladý lesní porost, který se 
v současné době na tomto pozemku nachází, nemá z hlediska ochrany sousedních porostů proti 
působení bořivých větrů žádný význam.  Při společném jednání o návrhu územního plánu, bylo 
uvedeno, že k narušení stability lesních porostů na sousedním pozemku a tím i ke zvýšení míry jejich 
ohrožení působením bořivých větrů povede tlak vlastníka stavby pozemku parc. č. 408/1 na 
odkacování dřevin rostoucích na sousedním pozemku, které budou tuto stavbu ohrožovat svým 
případným pádem. Přestože lesní porost na sousedním pozemku je v současné době rovněž mladý 
(věk do 20 let), lze na základě zkušeností orgánu SSL z jiných lokalit konstatovat, že s postupujícím 
věkem porostu a s rostoucí výškou dřevin budou v případě umístění stavby na pozemku parc. č. 
408/1 jejím vlastníkem dříve či později uplatněny požadavky na odstranění těchto dřevin ze 
sousedního porostu. Na základě výše uvedených skutečností dospěl orgán SSL k závěru, že případné 
vymezení zastavitelného území na pozemku parc. č. 408/1 v k.ú. Bechyně bude mít v dotčené 
lokalitě jednoznačně negativní vliv na zachování lesa jako nenahraditelné složky životního prostředí. 
V územním plánu města Bechyně je podle názoru orgánu SSL vymezena dostatečná výměra ploch 
určených pro bytovou výstavbu, a to v lokalitách, které nekolidují se zájmy chráněnými lesním 
zákonem. Orgán SSL proto trvá na tom, aby lokalita č. 1.5. (parc. č. 408/1 v k.ú. Bechyně) nebyla v 
rámci změny č. 1 Územního plánu Bechyně vymezována jako zastavitelná plocha určená pro 
obytnou zástavbu. 

 
Námitka č. 3 – Mgr. Predrag Kohoutek, Hvožďany 

Podstata námitky: Jakožto nájemce a uživatel honitby Radětice - Hvožďany uplatňuji tímto námitky 
k návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Bechyně, a to konkrétně k lokalitě č. 8 (1.8). Jelikož 
cílem předmětné změny je umožnit výstavbu bioplynové stanice ve Hvožďanech, s touto 
navrhovanou změnou Územního plánu obce Bechyně (dále jen „ÚPO“) proto zásadně nesouhlasím, a 
to z následujících důvodů: 
Téměř všechny bioplynové stanice používají jako hlavní vstupní látku kukuřičnou siláž. V důsledku 
tohoto dochází k radikálnímu nárůstu zemědělských ploch osetých kukuřicí. Tato plodina je však 
v daném místě silně nežádoucí, neboť obec Hvožďany se nachází na okraji velkého lesního 
komplexu o výměře větší než 1000 ha, který je útočištěm velkého počtu černé zvěře. Velké plochy 
kukuřic pak poskytují černé zvěři naprosto ideální a dlouhodobý kryt, což je hlavní příčinou jejího 
přemnožení. Přemnožení černé zvěře má pak za následek úbytek ostatních druhů volně žijící zvěře, 
když stavy zvěře drobné jsou již v daném místě naprosto zdecimovány. Několikanásobným 
zvětšením zemědělských ploch osetých kukuřicí přitom dojde k radikálnímu nárůstu škod na 
zemědělských pozemcích, kdy tento nárůst nebude lineární, ale exponenciální. 
Závěr:  námitce se vyhovuje: z textové části návrhu změny č. 1 územního plánu bude vypuštěna 
možnost využití ploch zemědělských pro bioplynovou stanici.  
Odůvodnění:  
Plocha 1.8. řešená změnou č. 1, je v platném územním plánu navržena pro výrobu a podnikání. V této 
ploše je dle územního plánu nepřípustná živočišná zemědělská výroba. Území navazuje na stávající 
zemědělský areál a vlastník zde má zájem o rozšíření zemědělské činnosti. Z tohoto důvodu byla 
v řízení prověřována možnost změny zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu. Podmínky pro 
využití této plochy vycházejí z platného územního plánu. Pro lokalitu 1.8. je dále navrženo doplnění 
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o nutnost posouzení konkrétního záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz s ohledem na umístění 
plochy na okraji obce a z hlediska hygienického vzhledem k plochám bydlení.  
V návrhu změny územního plánu byla projektantkou navržena i možnost rozšíření podmínek v ploše 
1.8. o možnost výstavby bioplynové stanice. Podaná námitka se týká právě případné výstavby 
bioplynové stanice, jejího negativního vlivu na osetí zemědělských pozemků a množství černé zvěře. 
Problémy a střety je nutno řešit s ohledem na podrobnost změny územně plánovací dokumentace, 
která je vydávána a zpracována v měřítku 1:5000. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje 
území obce, jeho plošné a prostorové uspořádání, vymezuje zastavitelné plochy a stanoví obecné 
podmínky pro využití těchto ploch. Územní plán dává pouze možnost využití lokality pro určitý 
záměr, ale povolení konkrétní stavby je součástí navazujícího územního a stavebního řízení. 
Vzhledem k tomu, že byl požadavek vlastníka na změnu z návrhové plochy pro výrobu a podnikání 
na plochu zemědělské výroby a doplnění o možnost výstavby bioplynové stanice bylo nad rámec 
jeho žádosti, bude z  návrhu změny č. 1 územního plánu vypuštěna možnost využití ploch 
zemědělských pro bioplynovou stanici. Plocha nadále zůstane jako zastavitelná pro zemědělskou 
výrobu a umožní tak rozvoj stávající zemědělské farmy. V dalším navazujícím řízení se bude 
prověřovat umístění a vhodnost konkrétních staveb. 
 
 

p) vyhodnocení uplatněných připomínek  
 
K návrhu Změny č.1 územního plánu obce Bechyně byly uplatněny připomínky: 
 

Připomínka č. 1 – Občanské sdružení za ochranu přírody a krajiny, ochranu životního 
prostředí volně žijící zvěře a myslivost bez pytláctví, o.s. Hvožďany 

Podstata připomínky:   
Jelikož cílem předmětné změny č. 1 Územního plánu obce Bechyně je umožnit výstavbu bioplynové stanice ve 
Hvožďanech (lokalita 1.8.), Občanské sdružení proto s touto navrhovanou změnou zásadně nesouhlasí, a to 
z následujících důvodů: 
1) Téměř všechny bioplynové stanice používají jako hlavní vstupní látku kukuřičnou siláž. V důsledku tohoto 
dochází k radikálnímu nárůstu zemědělských ploch osetých kukuřicí.  
2) Výstavbou bioplynové stanice ve Hvožďanech by došlo ke značné koncentraci těchto zařízení v dané 
lokalitě, kdy jedna bioplynová stanice je již delší dobu připravována v obci Rataje (vzdálenost vzdušnou čarou 
cca 7 km) a další je již dokonce v provozu v obci Koloměřice (vzdálenost vzdušnou čarou pouhých cca 2,5 
km). 
3) Pozemky v katastrálním území Hvožďany u Bechyně jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 
103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, kterým se provádí zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách (vodní zákon) v platném znění. Realizace bioplynové stanice v této lokalitě, která by měla za následek 
místo hnojení pevnou chlévskou mrvou hnojení tekutým fugátem, je tak mimořádně nežádoucí. 
4) je naprosto nežádoucí změnou územního plánu umožnit umístění bioplynové stanice do této oblasti, kdy tato 
se nachází v blízkosti Evropsky významné lokality Lužnice a Nežárka (CZ0313106) a je v těsném sousedství 
s přírodním parkem Plziny. 
5) Výstavou bioplynové stanice by došlo k několikanásobnému navýšení dopravy v obci, což je těžko 
představitelné již pouze s ohledem na znečišťování komunikací zemědělskou technikou. 
6) Ve Hvožďanech není vybudována kanalizace. Znečištěné odpadní vody z bioplynové stanice by tak stékaly 
do polí pod objektem. 
7) Zejména v letních měsících trpí Hvožďany nedostatkem vody. Výstavba na vodu náročné bioplynové stanice 
by způsobila ve Hvožďanech katastrofální vodní deficit. 
8) Výstavbou bioplynové stanice by obyvatelé v okolní zástavbě byli zatíženi zvýšeným zápachem a hlučností. 
9) Výstavba bioplynové stanice by nepochybně snížila hodnotu nemovitostí obyvatel Hvožďan, přičemž u 
nemovitostí nacházejících se ve východní části Hvožďan by byl tento propad značný. 
10) Jelikož bioplynové stanice představují stavby, které na dlouhé roky ovlivňují život občanů v obcích, mělo 
by být na území obce Bechyně vyhlášeno místní referendum ohledně výstavby bioplynové stanice ve 
Hvožďanech (tak, jako to činí celá řada obcí v České republice) a teprve na základě jeho výsledků by případně 
měla být navržena předmětná změna územního plánu. 
 

Závěr: Připomínce se vyhovuje. Z návrhu změny č. 1 územního plánu bude vypuštěna možnost využití ploch 
zemědělských pro bioplynovou stanici.  
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Odůvodnění: Občanské sdružení ve své připomínce nesouhlasí se změnou územního plánu v lokalitě 1.8. 
z důvodu, že jejím cílem je umožnění výstavby bioplynové stanice. Hlavním cílem změny č. 1 územního plánu 
v lokalitě 1.8. je však změna zastavitelné plochy navržené pro výrobu a podnikání na plochu pro zemědělskou 
výrobu. Území navazuje na stávající zemědělský areál a vlastník zde má zájem o rozšíření zemědělské činnosti. 
Podmínky pro využití této plochy vycházejí z platného územního plánu. Pro lokalitu 1.8. je dále navrženo 
doplnění o nutnost posouzení konkrétního záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz s ohledem na umístění 
plochy na okraji obce a z hlediska hygienického vzhledem k plochám bydlení.  
V návrhu změny územního plánu byla projektantkou navržena i možnost rozšíření podmínek v ploše 1.8. o 
možnost výstavby bioplynové stanice. Vzhledem k tomu, že byl požadavek vlastníka na změnu z návrhové plochy 
pro výrobu a podnikání na plochu zemědělské výroby a doplnění o možnost výstavby bioplynové stanice bylo nad 
rámec jeho žádosti, bude z  návrhu změny č. 1 územního plánu vypuštěna možnost využití ploch zemědělských 
pro bioplynovou stanici. Plocha nadále zůstane jako zastavitelná pro zemědělskou výrobu a umožní tak vlastníkovi 
rozvoj stávající zemědělské farmy. V dalším navazujícím řízení se bude prověřovat umístění a vhodnost 
konkrétních staveb. 
 

a) údaje o počtu listů odůvodnění změny č.1 ÚPO Bechyně a počtu výkresů 
grafické části odůvodnění 

 
Textová část má celkově 33 stran, odůvodnění je na str. 11- 33. 
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