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A.

a) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ
V ÚPO Záhoří byly řešeny střety zájmů a problémů v území, stanoveny podmínky rozvoje území a ochrany 
jeho hodnot. Byla stanovena koncepce funkčního využití ploch a jejich uspořádání, vymezeno zastavitelné 
území, určeny zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezen územního systému 
ekologické stability, limity využití území, plochy přístupné pro těžbu nerostů, vymezeny plochy pro veřejně 
prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav.

Územní plán v dnešních podmínkách představuje dohodu obce, občanů a státu o způsobu využití území a o 
charakteru činností v něm probíhajících. Pro každého občana bydlícího na území obce a pro subjekty v území 
hospodařící nebo podnikající, tedy platí jako závazná norma, která stanovuje časovou a prostorovou koordinaci. 
Územní plán zabezpečuje vzájemný soulad všech územních prvků a zajišťuje předpoklady pro optimální 
uspokojování požadavků obyvatel na životní prostředí, bydlení, kulturu, služby, sociální podmínky, zotavení po 
práci a další potřeby.

Y návrhu se odráží transformace ekonomické sféry, privatizační procesy i rozšiřování soukromého vlastnictví, 
které vedou k rehabilitaci sídel a vytváření nové identity obce. Tento vývoj ovlivňuje urbanistickou koncepci ve 
větším respektování soukromého vlastnictví, vede k udržování dochovaných hodnot.

b) ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A 
NÁVRHU ÚPO

Pro Obec Záhoří byla zpracovaná Urbanistická studie Záhoří (zpracovatel Projektový ateliér AD s.r.o., 
Husova 4, České Budějovice), která se stala podkladem pro vypracování zadání plnící funkce souborného 
stanoviska a jeho schválením Zastupitelstvem obce nahrazuje Urbanistická studie Záhoří koncept ÚPO Záhoří.

Vztah vůči schválenému územnímu plánu velkého územního celku (ÚP VUC)
Správní území obce Záhoří náleží do řešeného území ÚP VÚC Jindřichohradecko, ÚPO tento platný a schválený 
ÚP VÚC respektuje.

Řešené území ÚPO Záhoří rovněž spadá do rozpracovaného ÚP VÚC Jihočeského kraje (zpracovávaný 
koncept), ÚPO jsou respektovány zásadní návaznosti.

Vztah vůči schválenému regulačnímu plánu
Pro řešené území není v současné době zpracován, schválen ani zpracováván regulační plán.

c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ PLNÍCÍ FUNKCE SOUBORNÉHO 
STANOVISKA

Všechny body zadání plnící funkce souborného stanoviska ÚPO Záhoří byly splněny.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



d) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
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a) Respektovat zásadní návaznosti vyplývající pro řešené území z nadřazené územně plánovací dokumentace- 
schváleného ÚPVÚC Jindřichohradecko a rozpracovaného ÚPVÚC Jihočeského kraje:

- stávající a navržené nadřazené liniové sítě technické infrastruktury

- nadregionální a regionální ÚSES

b) Zapracovat aktuální požadavky vyplývající pro řešené území v souladu s přírodními, kulturními 
a civilizačními hodnotami

Správní území obce Záhoří se rozkládá na ploše 361 ha. Trvale zde žije 134 obyvatel. Pracovní příležitosti 
nacházejí lidé v oblasti základní občanské vybavenosti, v zemědělské výrobě a ve výrobě a výrobních službách. 
Za prací dále lidé vyjíždějí do okolních měst a obcí. Dopravní obslužnost území zabezpečují silnice I. a III. třídy, 
síť místních komunikací a železnice. ÚPO na základě vznesených požadavků na plochy pro výrobu a výrobní 
služby předpokládá zlepšení možností zaměstnání ve správním území. ÚPO dále řeší nové návrhové plochy pro 
bydlení v rodinných domech, plochy sportu, plochy veřejné zeleně a plochy technického vybavení. Tím, že ÚPO 
podporuje rozvoj v oblasti bydlení v dnes vyhledávaném zdravém životním prostředí, v blízkosti měst a sídel 
s vyšší občanskou vybaveností, nabízí též prostor pro příliv nových občanů, zejména z větších měst. To je 
předpokladem zlepšení demografické a socioekonomické situace v obci. ÚPO Záhoří řeší vybudování ČOV, vše 
v souladu s péčí o životní prostředí. Přírodní hodnoty v území jsou dále zabezpečeny a chráněny v ÚPO návrhem 
místního územního systému ekologické stability.

ÚPO svým řešením vytváří dostatečné předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území.

B.

Pro pořízem územně plánovacích podkladů bylo použito státní mapové dílo, které bylo v rámci přípravných 
prací pořizovatele doplněno na účelově vytvořený mapový podklad, který vychází z posledního stavu 
katastrálních map. Mapové podklady neobsahují rozestavěné objekty, objekty na které již bylo vydáno 
stavební povolení, ani objekty které již fyzicky existují a jejich majitelé nepožádali o zanesení do 
katastrálních map.

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 
OBCE

Řešené území je vymezeno velikostí správního území obce Záhoří, které je tvořeno katastrálním územím 
Záhoří.

Sousední katastrální území jsou Višňová, Pleše, Újezdec, Doňov a Lžín.

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU



b) ZAKLAPNI PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A
OCHRANY PŘÍRODNÍCH. CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT 
ÚZEMÍ

ZÁKLADNÍ PŘEDPO K LADY A  PO DM ÍNK Y VÝVO JE OBCE
Charakter řešeného území je dán především členitostí území, kdy velké lesní celky přecházejí do zemědělsky 
obhospodařované krajiny s ornou půdou a vodními plochami rybníků. Současně zastavěná území sídla Záhoří 
jsou dostupná sítí silnic, komunikací a železnice a napojená na stávající technickou infrastrukturu.

ARCH ITEK TO NICKÉ A  URBANISTICKÉ H ODNO TY
Z důvodu zachování dosavadních hodnot v území je nutné u stávajících i navrhovaných ploch zástavby zachovat 
současný ráz, nepřipustit porušení výškového horizontu nevýznamným objektem, nebo narušení rázu sídla 
nevhodnými objekty.

Je žádoucí respektovat i památkově nechráněné drobné stavby (Boží muka, kapličky, kamenné kříže, litinové 
kříže, apod.), neboť tvoří tradiční součást kulturní krajiny.

H O DNO TY KULTURNÍ
Ve správním území obce Záhoří se nenachází památkově chráněné nemovité kulturní památky ani archeologické 
lokality.

Kulturními hodnotami v řešeném území jsou:

kaplička sv. Jana Nepomuckého (místně zvaná Jáníček) na kraji středu sídla

kaple sv. Bartoloměje na návsi

ÚPO Záhoří respektuje ochranu těchto hodnot, objekty nebudou v blízkosti obestavovány, budou zachované 
průhledy.

H O DNO TY CIVILIZAČNÍ
Významnou civilizační hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého řešeného území, která je zde 
zastoupena železniční tratí, silnicemi I. a III. třídy a sítí místních komunikací. Předpokladem dalšího rozvoje je 
návrh přeložky silnice 1/23 a mimoúrovňové křížení s železnicí, návrh rozšíření komunikace do Újezdce (dnes 
cyklotrasa), úpravy silnice III/13 524 do Lžína a umožnění dopravní dostupnosti navrhovaných ploch zástavby. 
Pro dobrou funkčnost zastavěného území se ve správním území nalézají plochy technického vybavení tj. trasy el. 
vedení W N , VN, vodojem, dálkový telekomunikační kabel a VVTL plynovod. Rozvoj technické infrastruktury 
souvisí s připojením nově navrhovaných ploch zástavby, řeší čištění odpadních vod, zásobování vodou.

Nové řešení nemá negativní dopad na přírodní a kulturní hodnoty v území.

H O DNO TY PŘÍRODNÍ

Ptačí oblast Třeboňsko (NATURA 2000)
Jihozápadní částí řešeného území prochází Ptačí oblast Třeboňsko (NATURA 2000), hranice této oblasti je 
zakreslena v grafické části dokumentace.

Řešení ÚPO Záhoří je v souladu s přírodními hodnotami v území.



c) NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Požadavky na urbanistickou koncepci a rozvoj

- základním principem urbanistické koncepce, tj. celkového funkčního a prostorového uspořádání stávající i 
nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídla

- nová výstavba bude uskutečňovaná s důrazem na začlenění ke stávajícímu charakteru zástavby

- návrh rozvojových možností vychází z rozboru současného využívání území a z požadavku obyvatel

- při realizaci výstavby bytů je třeba klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, využívání 
vnitřních rezerv zastavěných částí. V rámci výstavby soukromých obytných objektů podporovat možnost 
zřizování prostorů pro občanskou vybavenost, která nenaruší okolní bydlení. Postupný rozvoj obce bude však 
podmíněn také místními podnikatelskými aktivitami (výroba, zemědělství, řemesla, obchod, ubytování, rekreace 
atd.)

- řešení ÚPO bude směřovat k posílení obytné a sídelní funkce. Při vytváření nové infrastruktury je třeba klást 
důraz především na kvalitu, na trvalé zlepšení vzhledu sídla a kultivaci prostředí

- zajeden z nej významnějších prostředků stabilizace obyvatelstva lze považovat zdroj pracovních příležitostí 

Předpoklad rozvoje urbanizovaného území

Je nutno respektovat stávající zástavbu v celém správním území. V samotném sídle se urbanistická koncepce, 
tzn. celkové prostorové uspořádání stávající i nové zástavby zaměřuje na zachování relativní celistvosti a 
kompaktnosti zástavby.

Odstavení vozidel by mělo být situováno vždy na vlastním pozemku.

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE
Ve stávající zástavbě při realizaci výstavby bytů je  nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního 
fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je  třeba 
podporovat možnost zřizování prostorů pro občanskou vybavenost, která nenaruší okolní bydlení.

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE

V řešeném území se nachází tyto lokality návrhů funkčních využití ploch zastavitelného území -  označené 
číslem návrhu a druhem funkčního využití shodným s grafickou části:

- č. 1 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severní část sídla Záhoří

- č. 2 S - návrh plochy sportu -  severní část sídla Záhoří

- č. 3 RD - návrh plochy bydlem v rodinných domech -  severozápadní část sídla Záhoří

- č. 4 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severozápadní část sídla Záhoří

- č. 5 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severní část sídla Záhoří

- č. 6 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část sídla Záhoří

- č. 7 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část áídla Záhoří

- č. 8 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří

- č. 9 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří

- č. 10 VZ - návrh ploch veřejné zeleně -  v sídle Záhoří

- č. 11 TV - návrh plochy technického vybavení pro CO V -  jihovýchodní oddělená část sídla Záhoří

- č. 12 VS - návrh plochy výroby a výrobních služeb -  jihovýchodní oddělená část sídla Záhoří
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NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE
Záhoří leží v krajině tvořené především lesy, ornou půdou a rybníky. V území se projevuje poškození způsobené 
zemědělsky obhospodařovanou půdou (meliorace, přehnojování). Vodní režim je narušen, nejdrobnější toky jsou 
upravené nebo zatrubněné.
Při hodnocení pozemků řešeného území z hlediska erozního ohrožení je možno konstatovat, že s ohledem na 
reliéf je  erozní ohrožení nejvyšší v okolí lokality Na vrších (mezi Doňovem a Záhořím). Systémem protierozních 
opatření, je možné chránit zemědělskou půdu před erozí (výběr pěstovaných plodin, způsob obdělávání půdy, 
realizace technických opatření -příkopy, zatravněné průlehy, terasování).

Požadavky na řešení volné krajiny
Celkově došlo k narušení tzv. ekologické stability, kterou je  však možné systémem odpovědně navržených 
opatření alespoň částečně obnovit. Výchozí platformu poskytuje tzv. ekologická kostra krajiny, kterou tvoří 
ekologicky stabilnější části přírody. Mezi nejvýznamnější nástroje revitalizace krajiny patří realizace územního 
systému ekologické stability, realizace komplexních pozemkových úprav nebo krajinotvorné programy 
Ministerstva životního prostředí.

Koncepce volné krajiny
Koncepce krajiny se odvíjí z myšlenky, že vodní toky jsou páteří její ekologické stability. Proto je  také ochrana 
(ve většině případů drobných toků však spíše obnova) vodního režimu tedy prvořadou záležitostí. Týká se

a) revitalizací vodních toků, drobných nádrží a jejich bezprostředního okolí,
b) dalšího zvyšování retence vody v krajině.

Záhoří je zařazeno do regionálního povodí Horní Vltava. Dolní toky Mlýnského a Doňovského potoka mají 
velký význam pro migrační prostupnost území a tvoří (spolu se svým okolím) páteř ekologické stability území 
severozápadně od Jindřichova Hradce.

Technické vybavení v nezastavitelném území obce
Pro život v území je nezbytné zajistit napojení na technickou infrastrukturu a zajistit dopravní obslužnost. To vše 
za předpokladu co nej menšího negativního dopadu na přírodní hodnoty. Technická infrastruktura je rozšířená 
návrhy el. vedení 22 kV, jsou řešeny plochy pro návrh přeložky silnice 1/23 a mimoúrovňové křížení s železnicí, 
pro návrh rozšíření komunikace do Újezdce (dnes cyklotrasa), pro úpravy silnice III/13524 do Lžína, napojení 
nových ploch je dopravně řešeno místními komunikacemi -  podrobný popis v kapitole Návrh koncepce dopravy, 
občanského a technického vybavení a nakládání s odpady.



d) NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY 
JEJICH VYUŽITÍ

V grafické části z Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění správního území obce Záhoří do
funkčních ploch a rozdělení do jednotlivých zón regulace zástavby. Jednotlivé funkční plochy jsou rozlišeny
barvou upřesňující typ funkčního využití. Podmínky využití funkčních ploch jsou pro stávající i navrhovanou
zástavbu.

Plochy bydlení v rodinných domech -  RD
• Přípustná funkce: individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a plochy s tímto typem bydlení 

související, tj. např. zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, 
drobné řemeslné a výrobní provozovny nerušící sousedskou pohodu a pohodu bydlení, malá rekreační a 
sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Přípustná jsou rovněž parkovací stání a 
garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané tímto funkčním využitím území, veřejná zeleň.

• Podmíněná funkce: zahradnické, a sadovnické provozovny, nerušící řemeslné a hospodářské provozy 
s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, administrativní zařízení, obchody, 
provozovny služeb, samostatná občanská vybavenost menšího rozsahu a veřejné stravování (sloužící 
převážně pro denní potřebu obyvatel přilehlého území), zřízení místních komunikací.

• Nepřípustná funkce: veškeré činnosti narušující okolní prostředí, výroba, velké provozy, odstavná stání a 
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní centra, zařízení dopravních služeb a 
autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů např. sezónní rekreace (sruby, zahradní 
chaty, stavební buňky apod.).

Plochy bydlení v bytových domech -  BD
• Přípustná funkce: bydlení v bytových domech do 3. nadzemních podlaží, přípustné jsou služby zdravotní a 

sociální (domy s pečovatelskou službou), v přízemí vestavěná občanská vybavenost a provozovny služeb, 
obchodní zařízení. Přípustná je funkce vzdělávací, kulturní, sportovní. Přípustné je zřizování dopravní 
infrastruktury nepřekračující svým významem místní dosah a rozsah, parkovací stání a garáže na vlastním 
pozemku pro potřeby vyvolané tímto funkčním využitím území, dále veřejná zeleň, parkové úpravy.

• Podmíněná funkce: samostatné drobné obchodní, prodejní a administrativní činnosti nenarušující obytnou 
pohodu, zřízení místních komunikací.

• Nepřípustná funkce: veškeré provozy, činnosti a děje, které jsou v rozporu s hlavní funkcí plochy, narušující 
pohodu bydlení, veškeré hospodářství, chovatelství a pěstitelství nesloužící pro vlastní potřebu, odstavná 
stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, autobazary, nákupní zařízení většího 
rozsahu.

Plochy občanského vybavení -  OV
• Přípustná funkce: funkce poskytující veřejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, 

vzdělávací služby netechnického charakteru. Přípustné je  zřizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, 
kostely, fary, úřady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická střediska apod., 
parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto funkčním využitím území, nezbytná 
infrastruktura, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní zařízení.

• Podmíněná funkce: bydlení, ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své 
okolí a není v rozporu s funkcí hlavní, např. penzióny, turistické ubytovny

• Nepřípustná funkce: jsou zejména takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, 
pěstitelství, průmyslová výroba a sklady.
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Plochy zemědělské výroby -  Ze
• Přípustná funkce: činnosti zemědělské výroby a zemědělských provozů -  zahradnické a zelinářské areály, 

zemědělské a zpracovatelské provozovny, přípustné je  zřizovat skladové prostory a zařízení poskytující 
zemědělské služby a obchod, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto 
funkčním využitím území. Bydlení pouze jako integrovaná součást malého soukromého zemědělského 
areálu.

• Podmíněná funkce: areály jimž musí být vymezeno pásmo hygienické ochrany, změna kultury pozemku na 
zahradu, sad, vinici, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Výrobní a podnikatelská 
činnost, výrobní služby a sklady. Podmíněně přípustné je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro 
bydlení osob (zaměstnanců) přímo spojených s provozem dané výroby.

• Nepřípustná funkce: zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi, 
prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je  zřizovat čerpací stanice pohonných hmot, s výjimkou zařízení 
pro potřebu provozovatele.

Plochy technického vybavení -  TV
• Přípustná funkce: jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti zahrnující 

plochy pro vodovody, kanalizaci a ČOV, elektřinu, plyn a regulační stanice, teplo, spoje a radiokomunikace, 
likvidaci odpadů, vodohospodářské plochy. Dále je přípustné na tyto plochy umisťovat a provozovat stavby 
pro výrobu drobnějšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu 
vyvolanou tímto funkčním využitím území.

•  Podmíněná funkce: odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže parkovací stání i pro ostatní 
plochy s jiným využitím území, skládkování inertního odpadu a následná rekultivace. Podmíněně přípustné 
jsou rovněž zařízení průmyslově a zemědělsky zaměřené a provozní byty pro bydlení osob (zaměstnanců) 
přímo spojených s provozem dané výroby či technologie.

• Nepřípustná funkce: ostatní funkce děje a činnosti, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně a jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený 
hygienickými normami nebo vyhláškou obce. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné nebo 
podmíněné, zejména samostatné bydlení.

Plochy výroby a výrobních služeb -  VS
• Přípustná funkce: výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, popřípadě zemědělská, chovatelská a 

pěstitelská výroba, služby, přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení 
pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto funkčním 
využitím území.

• Podmíněná funkce: je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem 
dané výroby, nákupní zařízení, sportovní, sociální a zdravotní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot.

• Nepřípustná funkce: samostatné bydlení všech forem, zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující 
prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).

Plochy soukromé zeleně -  SZ
• Přípustná funkce: soukromé zahrady, sady, vinice, s možnou výstavbou oplocení a objektů drobné zahradní 

architektury (altány, sklady nářadí, pergoly, apod.) nenarušující pohodu bydlení.

• Podmíněná funkce: je zřizování zahradních domků, objektů pro pěstitelství a chovatelství, zahradnictví a 
sadovnictví většího rozsahu. Parkovací a odstavná stání je  podmíněné zřizovat výlučně pro vlastní potřebu.

• Nepřípustná funkce: veškeré funkce narušující prostředí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, 
jakékoliv jiné funkce a zařízení, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněné.



Plochy veřejné zeleně -  VZ
• Přípustná funkce: parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, 

travní porosty bez dřevin, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, 
osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně 
obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky).

• Podmíněná funkce: je zřizovat veřejně přístupná hřiště a dětská hřiště, obslužné komunikace a zpevněné 
plochy, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvořením technického zázemí a 
technické infrastruktury.

• Nepřípustná funkce: parkovací a odstavná stání a garáže většího rozsahu pro nákladní automobily a 
autobusy, trvalé bydlení, veškeré funkce neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Plochy sportu -  S
• Přípustná funkce: je  zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro 

individuální rekreaci) související s využitím plochy pro sport a rekreaci (můstky, rampy, doskočiště, apod.), 
veřejná zeleň.

• Podmíněná funkce: stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, 
šatny, sociální zařízení, bufety apod.), parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto 
funkčním využitím území, veřejná zeleň.

• Nepřípustná funkce: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména stavby individuální 
rekreace.

Plochy určené pro plnění funkcí lesa
• Přípustná funkce: plochy trvale určené k plnění funkcí lesa podle zákona o lesích, přípustné jsou zejména 

hlavní funkce, tj. les a činnosti související s touto hlavní funkcí, dále je  přípustné zřizovat pěší, cyklistické a 
účelové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních.

• Podmíněná funkce: jsou pouze stavby nezbytně nutné pro hospodaření v lese a pro myslivost, dostavby a 
přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 20% prvotně zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb 
na vlastním pozemku.

• Nepřípustná funkce: j sou j akékoliv funkce, které nej sou uvedeny j ako přípustné nebo podmíněné.

Vodní plochy a toky
• Přípustná funkce: vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla.

• Podmíněná funkce: je  možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné
rybníky, pro rekreační vodní plochy pak skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba 
technické infrastruktury.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Orná půda
• Přípustná funkce: hospodaření na zemědělské orné půdě. n>

• Podmíněná funkce: trvalé travní porosty, zalesnění, účelové komunikace, jednoduché zemědělské stavby,
sady, výstavba technické infrastruktury a stavby sloužící k obnově krajiny.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.
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Kulturní a travní porosty
• Přípustná funkce: extenzivně či intenzivně zemědělsky využívané travní a luční porosty.

• Podmíněná funkce: ostatní zemědělské využití, zalesnění, orná půda, účelové komunikace, výstavba 
technické infrastruktury, objekty sloužící pro obnovu krajiny, výstavba a obnova rybníků.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Přírodě blízké porosty
• Přípustné funkce: volně rostoucí porosty, břehové porosty kolem vodotečí, křoviny, stromořadí, extenzivně 

využívané travní a luční porosty, mokřady. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat 
v souladu s požadavky ochrany přírody (specifikuje kapitola i) -  návrh místního územního systému 
ekologické stability). Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně.

• Podmíněná funkce: je zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení bezprostředně související s využitím 
území (například zařízení sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné navrácení, 
nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Ve volné krajině je podmíněné realizovat 
výstavbu účelových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, výstavbu a obnovu rybníků, 
zalesnění. Lze povolovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti, lesnické, myslivecké a 
rybníkářské činnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmivá u rybníků, včelíny, seníky).

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Plochy pro dopravu
• Přípustná funkce: doprava železniční, motoristická, cyklistická a pěší - na plochách dopravy pro železnici, 

silnice I., III. třídy, místní komunikace a chodníky.

• Podmíněná funkce: dopravní stavby a zařízení, výstavba technické infrastruktury, která neovlivní a neomezí 
funkci hlavní, veřejná zeleň, odpočívadla, parkoviště.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné 

Plochy biocenter
• Přípustná funkce: přípustné je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené UPD, využití, 

které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen 
pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo 
zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

• Podmíněná funkce: jsou podmíněné a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby, 
vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

• Nepřípustná funkce: jsou nepřípustné změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň 
ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm 
ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak 
změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoli změny funkčního využití, které by 
znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, 
rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo 
činnosti podmíněné.



e) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH 
ÚZEMÍ

Limity využití území omezují, vylučují, příp. podmiňují především umisťování staveb a jiné využití území 
včetně nej různějších opatření v území. Limity vyplývají z platných právních předpisů, může je stanovit územně 
plánovací dokumentace nebo jsou obsahem příslušných správních rozhodnutí.

Navrhovaná ochranná pásma všech navrhovaných ploch pro dopravu (např. pro přeložku silnice II. a III. třídy 
končí patnáctimetrové ochranné pásmo 75 m před v ÚPO stanoveným současně zastavěném území) a ploch pro 
technickou infrastrukturu (např. pro el. vedení VN 7 m na každou stranu, pro trafostanice 7 m, pro vodovod a 
kanalizaci 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí apod.) jsou stanovena pro účely tohoto ÚPO jako 
výstupní limity. V těchto navrhovaných ochranných pásmech není dovoleno takové využití, které by 
znemožnilo navrhované využití, dále zde není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma 
navrhovaných staveb dopravy a technické infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území 
chráněno. Toto území je  nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících 
řízeních (včetně prostoru ochranných pásem plynoucích z příslušných právních předpisů), dále prostor pro jejich 
realizaci a popřípadě také následný přístup k nim.

VSTUPNÍ LIM ITY

Limity využití území z hlediska ochrany přírodních hodnot
• plochy určené pro plnění funkcí lesa -  významný krajinný prvek

• ochranné pásmo plochy určené pro plnění funkcí lesa -  je 50 m od hranice pozemku

• vodní plochy a toky -  významný krajinný prvek

• Ptačí oblast Třeboňsko (Natura 2000)

Limity využití území z funkce vodního hospodářství
• ochranné pásmo vodovodu - v řešeném území se vyskytuje vodovodní potrubí jehož ochranné pásmo činí 

l,5m na obě strany od okraje potrubí

• ochranné pásmo kanalizace - v řešeném území se vyskytuje kanalizační potrubí jehož ochranné pásmo činí
1,5 m na obě strany od okraje potrubí

Limity využití území z funkce energetiky
• ochranné pásmo elektrického nadzemního vedení 110 kV -  řešeným územím prochází trasy elektrického 

nadzemního vedení 110 kV s ochranným pásmem -  15m na obě strany od krajního vodiče

• ochranné pásmo elektrického nadzemního vedení 22 kV - řešeným územím prochází trasy elektrického 
nadzemního vedení 22 kV s ochranným pásmem -  7m na obě strany od krajního vodiče

• ochranné pásmo trafostanice - v řešeném území se nacházejí stávající trafostanice s ochranným pásmem 
7m od půdorysu objektu

• bezpečnostní a ochranné pásmo W T L  plynovodu - řešeným územím prochází trasa VVTL plynovodu
s bezpečnostním pásmem 200m na obě strany od půdorysu •

• ochranné pásmo dálkového telekomunikačního metalického kabelu
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Limity využití území z funkce dopravy
• ochranná pásma silnic a železnic - řešeným územím prochází trasy silnic I. a III. třídy a trasy železnice. 

Jejich ochranná pásma činí:

silnice I. třídy -  50m od osy vozovky na obě strany

silnice III. třídy -  15m od osy vozovky na obě strany

železnice -  60m od osy železnice na obě strany

VÝSTUPNÍ LIM ITY

Výstupním limitem ÚPO Záhoří jsou navržené funkční plochy a hranice současně zastavěného a zastavitelného
území obce.

Limity využití území z hlediska ochrany přírodních hodnot
• ÚPO stanovuje jako limity využití území podmínky a omezení pro území zahrnutá do prvků místního 

územního systému ekologické stability

• řešené území lze označit jako území s archeologickými nálezy

Limity využití území z funkce vodního hospodářství
• podél vodních toků ponechat manipulační pruh 6m od břehové hrany

• v případě větší zástavby rodinných domů v jednotlivých lokalitách o více než pěti rodinných domech 
likvidovat odpadní vody v jedné ČOV pro tuto lokalitu před zahájením výstavby. Do této kapacity je možné 
použít j ímky na vyvážení

Limity využití území z funkce energetiky
• plochy pro návrh el. vedení 22kV a trafostanic s ochranným pásmem

Limity využití území z funkce dopravy
• plocha pro návrh přeložky silnice 1/23

• plocha pro návrh rozšíření komunikace do Újezdce (dnes cyklotrasa) . . . . . . . .

• plocha pro navržené úpravy silnice III/13524 Záhoří-Lžín

• podmínkou povolování staveb je  pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční 
využití na vlastním pozemku a to již jako součást stavby

Limity využití území z funkce ochrany prostředí
• respektovat maximální hranici negativního vlivu prostředí, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované pásmo 

překročit, u takových staveb, které plynou z konkrétního funkčního využití, a u kterých je  předpoklad, že se 
ochranné pásmo bude vyhlašovat -  maximální hranice negativního vlivu prostředí zemědělské výroby 
v jihozápadní části sídla a jihovýchodně od sídla; maximální hranice negativního vlivu prostředí ČOV 
v jihovýchodní části sídla

• dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a 
ve vnitřních prostorách staveb při silicích I., III. třídy, při železnici a u navrhovaných trafostanic

• navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, 
prachem) uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. může být realizováno teprve po 
provedení takových opatření, která zamezí, nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a 
všechny zjištěné negativní vlivy



f) PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH 
ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
POŘ.ČÍSLO

OZN.
REGUL.

POPIS PLOCHY VÝMĚRA 
V HA

DRUH
FUNK.

VYUŽITÍ

1
RD

Návrh plochy bydlení v  rodinných domech -  severní část sídla Záhoří

Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je  dopravně dostupná ze 
silnice III. třídy, je  možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy ve východní části 
plochy.

0,28 A

2
S

Návrh plochy sportu -  severní část sídla Záhoří

Navržená plocha je umístěná v  okrajové, klidové části sídla.

Je nutné respektovat ochranné pásmo el. vedení 22kV procházející středem 
plochy a ochranné pásmo silnice III. třídy ve východní části plochy.

0,49 C

3
RD

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severozápadní část sídla 
Záhoří

Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je  dopravně dostupná místní 
komunikací na silnici III. třídy, je  možné ji napojit na stávající i navrženou 
technickou infrastrukturu.

0,56 A

4
RD

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severozápadní část sídla 
Záhoří
Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je  dopravně dostupná místní 
komunikací na silnici III. třídy, je  možné ji napojit na stávající i navrženou 
technickou infrastrukturu.

0,31 A

5
RD

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severní část sídla Záhoří

Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je dopravně dostupná ze 
silnice III. třídy, je  možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy v západní části plochy.

0,67 A

6
RD

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část sídla 
Záhoří

Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je dopravně dostupná ze 
stávající sítě místních komunikací, je možné ji napojit na stávající i 
navrženou technickou infrastrukturu.

0,33 A

7
RD

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část sídla 
Záhoří

Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je dopravně dostupná ze 
stávající sítě místních komunikací, je možné ji napojit na stávající i 
navrženou technickou infrastrukturu.

0,89 A

8
RD

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří

Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je dopravně dostupná ze 
silnice III. třídy, je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy ve východní části 
plochy. Dále je nutné respektovat blízkost ochranného pásma el. vedení 
22kV.

1,50 A
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9
RD

Návrh plochy bydlení v  rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří

Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je dopravně dostupná ze 
silnice III. třídy, je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu.

Je nutné respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy v  západní části plochy.

0,79 A

10
VZ

Návrh ploch veřejné zeleně -  v sídle Záhoří

Navrženými plochami veřejné zeleně jsou odcloněny plochy pro výrobu a 
výrobní služby a navržené plochy bydlení v rodinných domech a plochy pro 
sport od silnice III. třídy. V  těchto plochách jsou vedeny trasy stávající i 
navržené technické infrastruktury.

0,86 E

11
TV

Návrh plochy technického vybavení pro ČOV -  jihovýchodní oddělená 
část sídla Záhoří

Umístění navržené plochy vyplývá z účelu stavby -  nejnižší místo s možností 
odtoku v blízkosti sídla, kdy negativní vliv prostředí ČOV nezasahuje do 
ploch pro bydlení. Pro obsluhu této plochy je  navržena místní komunikace ze 
silnice III. třídy.

0,59 D

12
VS

Návrh plochy výroby a výrobních služeb -  jihovýchodní oddělená část 
sídla Záhoří

Plocha rozšiřuje stávající plochy výroby a výrobních služeb směrem od sídla 
podél železniční trati. Pro obsluhu této plochy je  navržena místní komunikace 
ze silnice III. třídy.

Je nutné respektovat ochranné pásmo železnice v jižní části plochy.

3,72 D

Celkem současně zastavěné území k. ú. Záhoří v  ha 23,33

Zastavitelné území v ha 10,99
Koeficient plošného rozvoje v % 1,47
Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavěného území 5,74

Hustota obyvatelstva návrh (ob/ha) zastavitelného území 17,08

Druh funkčního využití:
A- v dané ploše dle návrhu ÚPD převažuje bydlení
B- v dané ploše dle návrhu ÚPD převažuje obchod a služby
C- v dané ploše dle návrhu UPD převažuje rekreace a sport
D- v dané ploše dle návrhu ÚPD převažuje podnikání (zahrnuje např. zemědělskou nebo průmyslovou výrobu, 

obchod, služby, apod.)
E- v dané ploše připouští ÚPD variabilní využití



g) NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Komunikační kostru správního území obce Záhoří tvoří silnice I. a III. třídy, síť místních komunikací a 
železniční trať.

SILNICE

Stav

Správním územím obce Záhoří prochází silnice I. a III. třídy

silnice 1/23 -  křižovatka se silnicí 1/3 -  Doňov -  Kardašova Řečice -  Jindřichův Hradec, je požadováno 
řešit v ÚPO plochy pro návrh přeložky silnice 1/23 a mimoúrovňového křížení s železnicí

silnice III/13524 -  křižovatka se silnicí 1/23 -  Záhoří -  Lžín -  křižovatka se silnicí III/13522, šířka 
vozovky této silnice je cca 5 -  6 m, asfaltový kryt místy prokazuje známky opotřebení. Na průtahu sídlem 
vykazuje trasa silnice III/l 3524 několik dopravních závad jak bodového, tak liniového charakteru. Jedná 
se o malé poloměry směrových oblouků, nevhodný úhel napojení na silnici I. třídy v bezprostřední 
blízkosti železničního přejezdu a v neposlední řadě téměř stoprocentní absenci chodníků. Je požadováno 
řešit v ÚPO plochy pro navržené úpravy silnice III/13524

- je požadováno řešit v ÚPO plochu pro rozšíření komunikace do Újezdce (dnes cyklotrasa)

Návrh

V ÚPO Záhoří jsou navrženy plochy pro řešení silnic I. a III. třídy

1S -  návrh plochy dopravy pro přeložku silnice 1/23 a mimoúrovňové křížení se železnicí v jižní části řešeného 
území. Mimo řešené území je trasa navrhované přeložky naznačena v grafické části ve výkresu Širší vztahy 
v západním směru jako severní obchvat sídla Doňov, jižně pod sídlem Záhoří s vyznačením mimoúrovňového 
křížení a ve východním směru jako severní obchvat sídla Pleše (řešeno v ÚPO Pleše).

2S -  návrh plochy dopravy pro rozšíření komunikace do Újezdce (kategorie S7,5) -  dnes cyklotrasa

3S -  návrh plochy dopravy pro úpravy silnice III/13524 do Lžína -  řeší napojení na silnici 1/23 a dále je 
navržena na průtahu sídlem v kategorii M08 s vybudováním jednostranného chodníku, mimo sídlo kategorie
S7,5

M ÍSTNÍ KOM UNIKACE 

Stav

Základní komunikační kostra je doplněna sítí místních komunikací. Ty jsou využívány jak pro provoz 
osobních vozidel, tak i pro zemědělskou techniku. Tyto komunikace mají v současné době (alespoň v 
zastavěné části sídla) bezprašný povrch a šířku vozovky 3 - 4 m. Některé objekty bydlení jsou v současné době 
zpřístupněny pouze nezpevněnými příjezdy, šířky cca 2m. Vzhledem k stísněnosti zástavby v těchto místech 
je však obtížné řešit jejich rozšíření. Stejně jako u silnice III/13524, také u místních komunikací chybí 
chodníky.

Návrh

Rozvoj sítě místních komunikací vyplývá především z urbanistického návrhu.

V řešeném území jsou navržené místní komunikace

4MK -  návrh plochy dopravy pro místní komunikaci (MOK 6,5/50) ze silnice III/l 3524, v jihovýchodní části 
sídla Záhoří k návrhu ploch pro technickou vybavenost ČOV a výrobu a výrobní služby

5MK -  návrh plochy dopravy pro místní komunikaci k návrhu plochy pro technickou vybavenost ČOV
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U stávajících místních komunikací, které zpřístupňují objekty bydlení je v převážné míře nutno počítat do 
budoucna s úpravou šířky vozovky (pokud možno na 6 m) a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. 
Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Při povolování veškerých 
staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.), by rezerva měla být respektována.

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Stav

Dopravní zařízení, jako řadové garáže, benzínová pumpa, parkoviště atd. se v řešeném území nenachází. 
Parkování a garážování vozidel obyvatel sídla je zabezpečeno vesměs na vlastních pozemcích obytných budov.

Návrh

Stavební úřad by ani napříště neměl povolit stavbu ani jednoho obytného domu, či souboru, který by neměl svoji 
výhledovou garážovací potřebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku a to již  přímo jako součást stavby.

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 

Stav
Řešeným územím, asi 500 m jižně od sídla, prochází železniční trať č. 225 Veselí nad Lužnicí -  Jindřichův 
Hradec -  Jihlava. Železnice má v řešeném území zastávku - Doňov. Trať se jeví svou polohou a významem jako 
územně stabilizovaná, v blízké době se neuvažuje s většími stavebními úpravami.

HROM ADNÁ PŘEPRAVA OSOB

Hromadná přeprava osob je zastoupena železniční a autobusovou přepravou. Autobusové a vlakové zastávky 
jsou zakresleny v grafické části dokumentace.

TURISTIKA A  CYKLOTURIŠTIKA 

Stav
Řešeným územím prochází značená turistická trasa Soběslav -  Lžín -  Záhoří -  Vřesná -  Jemčina a 
cykloturistická trasa Dímá -  Lžín -  Záhoří -  Zlukov -  Veselí nad Lužnicí -  Drahov atd..
Všechny trasy procházející řešeným územím jsou součástí sítě turistických a cykloturistických tras v okolním 
území a zpřístupňují nej atraktivnější místa přírodních zajímavostí a kulturních památek.

Návrh
Dopravní návrh předpokládá průběžnou údržbu značení a povrchu (zejména u cykloturistických tras). V zájmu 
rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívadla, občerstvení, 
půjčovny kol, tábořiště, informační tabule, atd.).

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

VÝZNAM  ÚZEM Í PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů nevyplývají pro vlastní sídlo Záhoří žádná mimořádná opatření, 
která by limitovala nebo ovlivňovala předpokládaný rozvoj. Řešené území se nenachází v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod.

ODTOKOVÉ POM ĚRY, VODNÍ TOKY A  N Á D R ŽE A

Stav
Katastrální území sídla Záhoří tj. řešené území patří v celém rozsahu do povodí Doňovského potoka jako 
levostranného přítoku Lužnice (hydrologické povodí číslo 1-07-04-009). Severovýchodní část katastrálního 
území patří do povodí Mlýnského a následně Dírenského potoka opět jako levostranného přítoku Lužnice 
(hydrologické povodí číslo 1-07-04-024). Přirozeným recipientem území je  bezejmenná vodoteč propojující 
soustavu čtyř rybníků jižně od sídla pod tratí ČD.
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V okolí sídla je několik rybníků, z nichž největší Záhořský má plochu hladiny 7.0 ha. Přímo v obci se nacházejí 
dva, jeden v zemědělském areálu na jihozápadním okraji obce a druhý v podnikatelském areálu severně od 
železniční zastávky.

Návrh
Stav vodních toků a vodních ploch je dobrý a budou zachovány beze změny. I nadále je potřeba provádět údržbu 
vegetace zejména v okolí vodních toků vč. jejího doplňování.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Stav
Sídlo Záhoří (471.00/456.00 m n.m.) je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem 
vodovodu je řad PVC 150 ze skupinového vodovodu Pleše -  Jindřichův Hradec s napojením přes vodovodní síť 
obce Pleše z vodojemu Pleše 3360 m3 (501.50/496.50 m n.m.) gravitačně. Na vodovod jsou napojeny téměř 
všechny nemovitosti vč. zemědělského areálu na jihozápadním okraji obce, podnikatelského areálu severně od 
železniční zastávky i areálu rolnického družstva Plevis (kravín).
Skupinový vodovod vyhovuje pro současný i výhledový stav jednotlivých zásobovaných obcí.
Zdrojem požární vody jsou místní vodní plochy a vodovod pro veřejnou potřebu.

Návrh
Zásobování obce Záhoří pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno. Kapacita 
skupinového vodovodu postačuje i pro výhledové řešení. Tlakové poměry ve spotřebišti a velikost vodojemu 
jsou dostačující. Kvalita vody odpovídá požadavkům na pitnou vodu. Hlavní profily potrubí vyhovují. Nové 
vodovodní řady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům.

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A  ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Stav
V obci Záhoří je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě obce jako jednotná stoková síť. 
Kanalizace je z roku 1980 (výstavba JZD), je z potrubí DN 300 až 600 a je vyústěna dvěmi výustmi bez 
centrálního čištění do bezejmenné vodoteče (meliorační strouhy), která se vlévá pod obcí do rybníka Silniční. 
Další výusti jsou z podnikatelského areálu. Na kanalizaci je napojena převážná část objektů obce.
Hlavním odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Složení a 
koncentrace odpadních vod odpovídají obvyklým hodnotám a nejsou ovlivňovány jinými specifickými 
komponenty.
Veškerá znečištění produkovaná zemědělskou živočišnou výrobou v obci (organické látky, slamnatý hnůj a jeho 
kapalné složky) jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zemědělsky 
využívaných pozemcích. Dále má zemědělský areál výusť kanalizačního sběrače (dešťová kanalizace) do 
stejného recipientu jako kanalizace pro veřejnou potřebu.
Společnost Biasen (sušička obilí) má také vlastní kanalizaci s výusti do stejného recipientu jako kanalizace pro 
veřejnou potřebu.
Dešťové vody jsou odváděny výše uvedenou jednotnou kanalizací do recipientu.

Návrh
Stávající odkanalizování obce Záhoří zůstane zachováno. Nová kanalizace bude budována v rámci nové 
zástavby a k doposud nenapojeným objektům. V prostoru jihovýchodně pod obcí se předpokládá výstavba 
centrální čistírny odpadních vod. Okolo ČOV je navržená maximální hranice negativního vlivu. Otevřená 
vodoteč nad rybníkem Silniční bude zatrubněna.
Splaškové odpadní vody z podnikatelského areálu na jižním okraji obce, které nepůjde napojit na navrhovanou 
ČOV gravitačně, bude nutno přečerpávat. Stávající kanalizaci tohoto areálu se doporučuje využívat jako 
oddílnou dešťovou.
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ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
Stav
V řešeném území se nachází tři transformovny. Stávající transformovny 22/ 0,4kV jsou napojeny odbočkami 
volného vedení 22 kV z kmenové linky. TS TI je umístěna v severozápadní části sídla Záhoří, u místní 
komunikace, byla provedena výměna staré trafostanice za novou. TS T2 je umístěna jižně od sídla Záhoří, u 
železniční zastávky Doňov. TS T3 je  umístěna jižně od sídla Záhoří, v areálu sušky. Stávající kmenové linky a 
jejich odbočky jsou v dobrém technickém stavu.
V jihozápadním cípu řešeného území prochází část stávajícího vedení W N  1 lOkV, jinak se zde nenachází žádné 
stávající vzdušné vedení VVN 220 kV ani ZVN 400kV. Velkoodběratel nad 1MW v obci není

Seznam stávajících TS :
TI trafostanice Záhoří - obec
T2 trafostanice Záhoří - České dráhy
T3 trafostanice Záhoří - suška

Rozbor - Stávající trafostanice nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení navrhované výstavby a proto je 
nutno provést jejich posílení.
Pro navržené plochy pro výstavbu v ÚPO, jsou TS posuzovány z hlediska dalšího zatížení a dalších odběrů. 
Návrh
Výpočet výkonových bilancí -  viz kap. C. Číselné údaje doplňující a charakterizující navržené řešení.

Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.
Proto je  nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el. energie je následující:
Lokalita 1,3, 4, 5 
Napojení ze stávající TS-T1 
Lokalita 6, 7 
Nová trafostanice TS-T4 
Lokalita 8, 9
Napojení ze stávající TS-T2
Lokalita 11,12
Nová trafostanice TS-T5

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
V současné době je v  řešeném území prováděno vytápění objektů lokálními tepelnými zdroji na tuhá nekvalitní 
paliva. Jedná se především o hnědé a černé uhlí. V malé míře pak u nově vzniklých či rekonstruovaných objektů 
je prováděno vytápění pomocí el. energie (přímotopy, apod.).

ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM  

Stav
Severozápadním okrajem řešeného území prochází trasa VVTL plynovodu.

Návrh
Zajištění zásobování zemním plynem se pro obec nenavrhuje
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Návrh
Do budoucna je nutná zásadní změna ve využívání paliv. Postupná náhrada na el. energii a alternativní zdroje 
(bioplyn, zkapalněný plyn, spalování dřevního odpadu, tepelná čerpadla v kombinaci s el. energií a kogenerační 
jednotky) přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Skládky povolené: Ve správním území obce Záhoří se nenachází žádná povolená skládka

komunálního nebo inertního odpadu.

Odstraňování odpadu: Odstraňování komunálního i inertního odpadu z řešeného území je
zajišťováno svozem na řízenou skládku. S tímto způsobem odvozu 
odpadů je uvažováno i do budoucna.

Tříděný odpad ostatní a nebezpečný: Je navržená plocha pro sběr a třídění odpadu na ploše zemědělské
výroby v jihozápadní části sídla Záhoří viz. zákres v grafické části.

Současný stav nakládání s odpady je  obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. 
Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu 
zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu a svoz objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu 
recyklačních dvorů a mobilního sběru.

STARÉ ZÁTĚŽE
V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou evidovány areály výroby ani technická zařízení, kde vzniká 
ekologická zátěž území.

TELEKOMUNIKACE
Řešeným územím prochází dálkový telekomunikační metalický kabel. Jeho trasa je  zakreslena do grafické části 
dokumentace.

h) VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTŮ A PLOCH PRO JEJICH TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Nerostné suroviny
V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin.

Poddolovaná území
V řešeném území se nenachází poddolovaná území.

Radonová problematika
V řešeném území se vyskytuje 2. kategorie - středního radonového rizika z geologického podloží.



i) NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Cílem ÚSES je ochrana přírodních společenstev před intenzívní lidskou činností (odlesněním, odvodněním a re
gulacemi) i úprava některých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospodaření na některých pozemcích a 
případně i výsadby vhodné vegetace.

Ekologicky význam ÚSES:
- biologický - ochrana stávajících stanovišť pro biotu v celém řešeném území
- krajinotvorný - ochrana celkového krajinného prostředí
- estetický - ochrana členitosti krajiny v bezlesí

Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
a) Posílení kostry ekologické stability je možné, přičemž se jeví jako nejvhodnější využít navrhovaných 

interakčních prvků.
b) U vodotečí v co nej větší míře obnovit přírodě blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi 

v jejich blízkosti.
c) Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů.

Vymezení kostry ekologické stability:

V  řešeném  územ í se nacházejí tato biocentra:

LBC-LOK ÁLN Í BIOCENTRUM 
LBC 1 -  Rybníky Rohlík a Velký Záhořský
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Označení a pořadové číslo: LBC 1 Název: Rybníky Rohlík a Velký Záhořský Velikost: 
11 ha

Význam: L - lokální Charakter prvku: BC - biocentrum
Charakteristika, funkčnost: stávající, funkční Stávající využití: ostatní plocha, rybník, vodoteč
Popis:

Biocentrum v okolí Záhořského rybníka. Zahrnuje mokřady s přírodě blízkými společenstvy, výskyt rákosu 
obecného, chrastice rákosovité, vrb, topolů, krušiny, bezu černého. Ve vodě výskyt makrofyt -  rdestu 
vzplývavého, zblochanu vodního, orobince úzkolistého. Na hrázi alej dubů letních s podrostem javorů, lip a 
topolů, krátkostébelný trávník. Ekologicky cenný je také rybník Rohlík -  výskyt druhů krátkostébelných a 
kyselomilných trávníků.

V  řešeném  územ í se nachází tyto interakční prvky:

STÁVAJÍCÍ -  VYMEZENÉ INTERAKČNÍ PRVKY
Označení Lokalita Charakteristika
IP 2 Komunikace Linie dřevin mezi obcemi Doňov a Pleše. Jírovec maďal, lípa srdčitá, 

javor klen, jasan ztepilý, bříza bradavičnatá, javor mléč.

NAVRŽENÉ INTERAKČNÍ PRVKY
Označeni Lokalita Charakteristika
IP 3 Při trati Dosadba autochtonních stromů podél místní komunikace.
IP 4 Pod humny Výsadba autochtonních stromů a zahuštěných keřových skupin.
IP 5 Na vrškách Výsadba autochtonních stromů ve volnějším sponu podél cest.
IP 6 Záhoří Dosadba autochtonních dřevin včetně ovocných stromů.
IP 7 K lesu Výsadba stromových dřevin a autochtonních keřů.



Regulativy -  podmínky pro plochy zahrnuté do ÚSES
Regulativy obecně mají 2 základní funkce:

- zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES

- zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených

Regulativy -  podmínky pro plochy biocenter jsou uvedené v kap. d) Návrh členěné území obce na funkční 
plochy a podmínky jejich využití.

Při zpracování ÚPO Záhoří byl rovněž zpracován Plán ÚSES Záhoří - Ekoservis Č. Budějovice. Ke všem prv
kům jsou výše uvedeny tabulky s jejich charakteristikou.Všechny prvky ÚSES byly zaneseny do grafické části 
dokumentace do Hlavního výkresu.

j) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB. ASANACÍ A 
ASANAČNÍCH ÚPRAV

Návrh veřejně prospěšných staveb je  vyznačen v samostatném výkresu Vymezení ploch veřejně prospěšných 
staveb.
Vyvlastnit je možné ve veřejném zájmu pro stavby veřejně prospěšných služeb, pro veřejně prospěšné technické 
vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, pro vytvoření hygienických, 
bezpečnostních a jiných ochranných pásem, pro vyhlášení chráněných území, pro provedení asanace sídelního 
útvaru nebo jeho asanačních úprav a pro vytvoření podmínek nezbytného přístupu k pozemku a stavbě.
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V řešeném území jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby :
Vymezení ploch pro dopravu

D l Plocha pro přeložku silnice 1/23 a mimoúrovňové křížení se železnicí; k. ú. Záhoří; stavba 
veřejného dopravního vybavení území podporující jeho rozvoj

D2 Plocha pro rozšíření komunikace do Újezdce; k. ú. Záhoří; stavba veřejného dopravního 
vybavení území podporující jeho rozvoj

D3 Plocha pro úpravy silnice III/13524 do Lžína; k. ú. Záhoří; stavba veřejného dopravního 
vybavení území podporující jeho rozvoj

D4
Plocha pro místní komunikaci ze silnice III/l 3524, v jihovýchodní části sídla Záhoří k návrhu 
ploch pro technickou vybavenost ČOV a výrobu a výrobní služby; k. ú. Záhoří; stavba veřejného 
dopravního vybavení území podporující jeho rozvoj

D5 Plocha pro místní komunikaci k návrhu plochy pro technickou vybavenost ČOV; k. ú. Záhoří; 
stavba veřejného dopravního vybavení území podporující jeho rozvoj

Vymezení ploch pro vodohospodářské stavby a zařízení

K1
Plocha technického vybavení pro čistírnu odpadních vod jihovýchodní oddělená část sídla 
Záhoří; umístění vyplývá z účelu stavby, nejnižší místo s možností odtoku;k. ú. Záhoří; stavba 
veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj

Vymezení ploch pro elektrické vedení VN a trafostanice

E l Plocha pro trafostanici TS-T4 a trasu el. vedení 22 kV na severovýchodním okraji sídla Záhoří; 
k. ú. Záhoří; stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj

E2 Plocha pro trafostanici TS-T5 a trasu el. vedení 22 kV východní oddělená část sídla Záhoří; k. ú. 
Záhoří; stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj

Asanace ani asanační úpravy ÚPO nepředpokládá.



k) NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

POŽADAVKY CO A OBRANY STÁTU
Požadavky a předpisy na zajištění ochrany obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany a to zejména 
varování, evakuace, nouzové přežití a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku 
v případě záplav, havárií a válečných konfliktů.

Ochrana územ í před průchodem  průlom ové vlny vzniklé zvláštní povodní

V řešeném území není stanovená hranice záplavového území.

Zóny havarijního plánování

V řešeném území se nenalézá zóna havarijního plánování..

Ukrytí obyvatelstva v  důsledku m im ořádné události

Ukrytí obyvatel se zabezpečuje podle Plánu ukrytí obce.

Přehled o umístění stálých úkrytů na území obce mají hasičské záchranné sbory krajů (jejich územní odbory) a 
obce, které vedou evidenci stálých úkrytů ze zákona.

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

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Zabezpečení ubytování ve vhodných ubytovacích místech zajišťuje obec.

Skladování m ateriálu civilní ochrany a hum anitární pom oci

Skladování materiálu civilní ochrany je  zabezpečeno ve skladech Obecního úřadu v Záhoří.

V yvezení a uskladnění nebezpečných látek m im o současně zastavěná územ í a zastavitelná územ í 
obce
Při zpracováni ÚPO Záhoří není uvažováno s návrhem velkokapacitních skladů nebezpečných látek.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontam inace, vzniklých při m im ořádné události

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 
mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Likvidačními a obnovovacími 
pracemi pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Aby mohla chemicko-technická 
služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít k dispozici stavby dotčené požadavky civilní 
ochrany, jejichž stávající technologické vybavení je  po úpravách využitelné k dekontaminaci.
Při zpracování ÚPO není uvažováno s návrhem staveb pro dekontaminaci.

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných nebo přepravovaných na územ í 
K ochraně osob před kontaminací nebezpečnými látkami, radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace 
látek skladovaných nebo přepravovaných na území budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb, 
budou prováděny úpravy proti pronikání kontaminantů do těchto staveb podle charakteru ohrožení. Ochrana 
dýchacích cest, očí a povrchu těla bude prováděna především improvizovaným způsobem 
Opatření k ochraně zvířat še provádí improvizovaným způsobem s využitím místních prostředků.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou

Hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťují provozovatelé vodovodů.



Inform ace o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních pracích a o 
ochraně obyvatelstva při vzniku m im ořádné události

Občan (zaměstnanec, právnická nebo podnikající fyzická osoba) získá informace, dle zákona o integrovaném 
záchranném systému, o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a 
ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadu.

Vzdálenost od větších sídel (m ožnosti vzájem né výpom oci v  oblasti sil a prostředků a evakuace)

Nejblíže položenými městy k správnímu území obce Záhoří jsou Kardašova Řečice, Veselí nad Lužnicí a 
Jindřichův Hradec, je možné využít vzájemné výpomoci. Nejbližšími sídly jsou Doňov, Lžín, Višňová, Pleše a 
Újezdec.

Vodní zdroje (voda pitná, užitková, odpadní, čističky, úpravny)

Podrobný popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání 
s odpady, v části Vodohospodářské řešení.

Zásobování el.energií

Podrobný popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání 
s odpady, v části Energetické řešení.

Zásobování plynem

Podrobný popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání 
s odpady, v části Zásobování plynem.

Velké stavebnictví

V řešeném území se nachází výrobní komplexy.

V návrhu je uvažováno s plochami pro výrobu, a tudíž i výstavbou nových větších objektů, které by byly 
případně použitelné pro potřeby CO.

Výrobní nebo skladové obiektv potencionálního ohrožení

V sídlech se nenacházejí žádné sklady škodlivých nebo výbušných látek.

Jiná zatížení územ í

Možným místem potencionálního ohrožení je železniční trať a silnice I. třídy procházející přes správní území 
obce Záhoří. Graficky -  viz výkres TI.

Organizační centrum

Organizační centrum v případě ohrožení -  budova Obecního úřadu v Záhoří. Graficky -  viz výkres TI.

Sklad ochranných pom ůcek

Sklad ochranných pomůcek -  budova Obecního úřadu v Záhoří. Graficky -  viz výkres TI.

Shrom ažďovací prostor

Shromažďovací prostor - plocha návsi v centrální části sídla Záhoří. Graficky -  viz výkres TI.

Současný stav ukrytí

Seznam stávajících úkrytů nebyl v době zpracování návrhu ÚPO k dispozici. V současné době budou pro ukrytí 
využívány sklepní prostory rodinných domů.

Navržený stav ukrytí
ÚPO předpokládá, že pro ukrytí budou využívány stávající sklepní prostory rodinných domů a u nově 
navrhovaných lokalit zástavby je uvažováno s využitím sklepních prostorů nových objektů tak, aby bylo 
zabezpečeno využití úkrytů s okruhem doběhové vzdálenosti 200m.



I) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou jednak celoplošně působící faktory (emise), jednak 
místně působící faktory. Největší vliv na životní prostředí na území obce má zemědělství a zátěž v okolí tras 
dopravní infrastruktury.
Přechodem na nové způsoby zemědělské výroby a řešením dopravy se životní prostředí postupně zlepšuje.
Předpoklady přechodu na trvale udržitelný rozvoj obce jsou dobré -  jedná se o uplatňování těchto klíčových 
zásad rozvoje :
■ minimalizace využívání neobnovitelných zdrojů přírody (fosilních paliv, nerostných surovin, přirozené 

produktivity krajiny)
■ využívání obnovitelných zdrojů jen v mezích regenerační kapacity (čistota ovzduší, vod, těžba lesa apod.)
■ bezpečné nakládání se znečišťujícími látkami a odpady (minimalizace odpadů, rizik)
■ ochrana přírody a krajiny, včetně pohody a krásy s potenciálem pro obecnou potěchu a prospěch
■ zlepšení půdy a vodních zdrojů jako obnovitelných zdrojů, ochrana před nadměrným využíváním a 

znečištěním
■ udržení historických a kulturních zdrojů -  ochrana před ničením, včetně tradičního životního stylu, péče o 

tyto neobnovitelné hodnoty
■ zlepšování lokálního životního prostředí -  kvalita prostředí pro bydlení, trávení volného času a pracovní 

aktivity
■ ochrana atmosféry -  s dlouhodobou a dalekosáhlou vazbou na kvalitu vody, půdy a zdraví člověka, důraz na 

ekologickou dopravu a zdroje energie
■ rozvinutí výchovy, školení, zapojení veřejnosti do rozhodování
Při veškeré této činnosti v území je  třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, dopravních tras a prvků 
ÚSES.
ÚPO Záhoří umožňuje rozvoj ve správním území v souladu s přírodními hodnotami, s minimalizováním 
negativního dopadu na životní prostředí, tj. např. návrh řešení čištění odpadních vod.

Ochrana ovzduší
V současné době je v řešeném území narušováno ovzduší lokálními tepelnými zdroji na tuhá nekvalitní paliva.
V ÚPO Záhoří je uvažováno s využitím zemního plynu, el. energie a netradičních zdrojů tepla. Jedná se o 
bioplyn, zkapalněný plyn, spalování dřevního odpadu, tepelná čerpadla v kombinaci s el. energií a kogenerační 
jednotky. To přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělský půdní fond je  zpracováno metodikou dle zákona 
O ochraně ZPF a vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního 
fondu. Dále je vyhodnocení zkracováno dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR.

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁ BORU A  RO ZVO JOV ÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ 
ČÁSTI DOKUM ENTACE

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené územním plánem k zastavění (zastavitelné plochy), zabírající 
zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých 
lokalitách byla katastrální mapa a terénní průzkum.
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INVESTICE DO PŮDY

V části řešeného území byly provedeny meliorace pro odvodnění pozemků. V řešení ÚPO nebudou v zásadě 
ovlivněny hydrologické poměry. Stávající meliorační systém nebude narušen.

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM ĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY

V řešeném území se nachází zemědělské areály využívané pro živočišnou výrobu. V ÚPO Záhoří jsou uvedené 
maximální hranice negativního vlivu zemědělské výroby -  výpočet viz tabulky v kapitole C. Číselné údaje 
doplňující a charakterizující navržené řešení.

USPOŘÁDÁNÍ ZEM ĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FO ND U A  POZEM KOVÉ ÚPRAVY

V řešeném území zatím nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), ostatní veškeré známé 
informace byly zapracovány do dokumentace.

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY

Plán územní systému ekologické stability Záhoří byl zpracován firmou Ekoservis Č. Budějovice v roce 2005. 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje : klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou 
kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy 
ochrany zemědělské půdy.

Příklad kódu BPEJ v řešeném území: 7.52.01

7 klimatický region

52 hlavní půdní jednotka,charakterizovaná půdním typem,
subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu
v půdě

01 číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy
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PŮDNÍ JEDNOTKY V ŘEŠENÉM  ÚZEM Í

HPJ 29
Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry

HPJ32
Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně 
chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s 
vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu

HPJ 50
Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které 
nejsou v  HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření

HPJ 52
Pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích sedimentech limnického tercieru (sladkovodní 
svrchnokřídové a terciemi uloženiny), často s příměsí eolického materiálu, zpravidla jen slabě 
skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému převlhčení

HPJ 64
Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, 
jílovitých a shnitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi 
těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité



CHARAKTERISTIKA TŘÍD OCHRANY

I. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně 
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je  možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové stavby zásadního významu.

II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III. Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční 
schopností a středním stupněm ochrany, které je  možno územním plánováním využít pro případnou 
výstavbu

IV. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují 
především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské 
účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy 
s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena 
základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb. (příloha A) ve 
znění pozdějších předpisů.
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁ BORŮ ZPF JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
k. ú. Záhoří

VÝMĚRA LOKALITY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY
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1 Bydlení v rodinných domech 0,28 0,10 Orná půda 0,28 0 0,28 0 7.29.14

7.29.01
III.
I.

0,13
0,15

2 Sport 0,49 0,26 Orná půda 0,49 0 0,49 0 7.29.14
7.29.01

III.
I.

0,35
0,14

3 Bydlení v rodinných domech 0,56 0,20 Orná půda, 
ostatní plocha

0,55 0 0,55 0,01 7.29.14
7.50.01

ni.
ni.

0,50
0,05

4 Bydlení v  rodinných domech 0,31 0,11 Orná půda, 
ostatní plocha

0,28 0 0,28 0,03 7.50.01 h i . 0,28

5 Bydlení v rodinných domech 0,67 0,23 Orná půda 0,67 0 0,67 0 7.29.01 i. 0,67

6 Bydlení v rodinných domech 0,33 0,12 Orná půda, 
ostatní plocha

0,31 0 0,31 0,02 7.29.01
7.52.01

i.
ni.

0,16
0,15

7 Bydlení v rodinných domech 0,89 0,31 Orná půda, 
ostatní plocha

0,84 0 0,84 0,05 7.52.01 h i . 0,84

8 Bydlení v rodinných domech 1,50 0,53 Orná půda, 
ostatní plocha

1,47 0 1,47 0,03 7.50.01 ni. 1,47

9 Bydlení v  rodinných domech 0,79 0,28 Orná půda 0,79 0 0,79 0 7.50.01 IH. 0,79
10 Veřejná zeleň 0,86 0,17 Orná půda, 

ostatní plocha
0,80 0 0,80 0,06 7.50.01

7.29.01
i i i .
i.

0,62

0,18
11 Technické vybavení - COV 0,59 0,24 Orná půda, 

ostatní plocha
0,58 0 0,58 0,01 7.50.01 m. 0,58

12 Výroba a výrobní služby 3,72 1,49 Orná půda, 
ostatní plocha

3,54 0 3,54 0,18 7.50.01
7.64.01

i i i .
ii.

3,49
0,05

13 Doprava - místní komunikace 0,17 0,17 Orná půda, 
ostatní plocha

0,17 0 0,17 0 7.50.01 III. 0,17

14 Doprava - místní komunikace 0,04 0,04 Orná půda, 
ostatní plocha

0,04 0 0,04 0 7.50.01 i i i . 0,04

15 Technické vybavení — 
trafostanice T4

0,01 0,01 Orná půda 0,01 0 0,01 0 7.52.01 HI. 0,01
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16 Technické vybavení — 
trafostanice T5

0,01 0,01 Orná půda 0,01 0 0,01 0 7.50.01 0,01

17 Doprava - úpravy silnice 
III/13524 do Lžína

0,41 0,41 Orná půda, 
ostatní plocha

0,34 0 0,34 0,05 7.50.01
7.52.01

0,13
0,21

18a Doprava - přeložka silnice 1/23 1,00 1,00 Orná půda, louka, 
ostatní plocha

0,83 0 0,83 0,03 7.29.11
7.50.01
7.52.01

I. 0,15
0,60
0,08

18b Doprava - přeložka silnice 1/23 1,63 1,63 Orná půda, louka, 
ostatní plocha

1,60 0 1,60 0,03 7.50.01
7.64.01
7.52.01

II.
III.

0,09
0,82
0,69

19 Doprava - rozšíření komunikace 
do Újezdce

0,45 0,45 Orná půda, louka, 
ostatní plocha

0,39 0 0,39 0,06 7.64.01
7.52.01

II.
III.

0,02
0,37

Celkem 14,71 7,76 13,99 0 13,99 0,56 13,99
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ZÁBORY PŮDY CELKEM

TŘÍDA OCHRANY ZABOŘ ZPF CELKEM 
v ha

ZABOŘ ZPF CELKEM
v % -

I. 1,45 10,4
II. 0,89 6,3
III. 11,65 83,3
CELKEM 13,99 100

ZDŮVODNĚNÍ
Rozvoj správního území řeší ÚPO Záhoří novými plochami, které navazují na současně zastavěné území. 
V řešeném území jsou navržené plochy umístěny především na půdách s III. třídou ochrany, dále je rozvoj 
situován do půd s I. a II. třídou ochrany. Bez umožnění záborů by rozvoj správního území obce Záhoří nebyl 
možný.

k. ú. Záhoří

Lokalita číslo 1 :

Lokalita číslo 2 : 

Lokalita číslo 3 :

Lokalita číslo 4 :

Lokalita číslo 5 :

Lokalita číslo 6 :

Lokalita číslo 7 :

Lokalita číslo 8 :

Lokalita číslo 9 :

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severní část sídla Záhoří. Je umístěn na 
půdě s I. a 111. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je 
dopravně dostupná ze silnice III. třídy, je možné ji napojit na stávající i navrženou 
technickou infrastrukturu.
Návrh plochy sportu -  severní Část sídla Záhoří. Je umístěn na půdě s I. a III. třídou 
ochrany. Navržená plocha je umístěná v okrajové, klidové části sídla.
Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severozápadní část sídla Záhoří. Je umístěn 
na půdě s III. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je 
dopravně dostupná místní komunikací na silnici III. třídy, je možněji napojit na stávající 
i navrženou technickou infrastrukturu.

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severozápadní část sídla Záhoří. Je umístěn 
na půdě s III. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je 
dopravně dostupná místní komunikací na silnici III. třídy, je možněji napojit na stávající 
i navrženou technickou infrastrukturu.

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severní část sídla Záhoří. Je umístěn na 
půdě s I. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je dopravně 
dostupná ze silnice III. třídy, je  možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu.

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část sídla Záhoří. Je 
umístěn na půdě s I. a III. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající 
zástavbu, je  dopravně dostupná ze stávající sítě místních komunikací, je možné ji napojit 
na stávající i navrženou technickou infrastrukturu.

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část sídla Záhoří. Je 
umístěn na půdě s III. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je 
dopravně dostupná ze stávající sítě místních komunikací, je možné ji napojit na stávající 
i navrženou technickou infrastrukturu.

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří. Je umístěn na půdě 
s III. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je  dopravně 
dostupná ze silnice III. třídy, je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu.

Návrh plochy bydlení v rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří. Je umístěn na půdě 
s III. třídou ochrany. Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu, je  dopravně
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Lokalita číslo 17 :

Lokalita číslo 18 : 

Lokalita číslo 19 :

dostupná ze silnice III. třídy, je  možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu.

Návrh ploch veřejné zeleně -  v sídle Záhoří. Je umístěn na půdě s I. a III. třídou 
ochrany. Navržené plochy odcloňují plochy pro výrobu a výrobní služby, plochy bydlení 
v rodinných domech a plochy pro sport od silnice III. třídy.

Návrh plochy technického vybavení pro ČOV -  jihovýchodní oddělená část sídla Záhoří. 
Je umístěn na půdě s III. třídou ochrany. Umístění navržené plochy vyplývá z účelu 
stavby -  nejnižší místo s možností odtoku v blízkosti sídla, kdy negativní vliv prostředí 
ČOV nezasahuje do ploch pro bydlení.

Návrh plochy výroby a výrobních služeb -  jihovýchodní oddělená část sídla Záhoří. Je 
umístěn na půdě s II. a III. třídou ochrany. Plocha rozšiřuje stávající plochy výroby a 
výrobních služeb směrem od sídla podél železniční trati.

Návrh plochy dopravy pro místní komunikaci ze silnice III/13524, v jihovýchodní části 
sídla Záhoří k návrhu ploch pro technickou vybavenost ČOV a výrobu a výrobní služby. 
Je umístěn na půdě s III. třídou ochrany. Navržená urbanistická koncepce této části 
území vyžaduje řešení dopravní dostupnosti navazující na komunikační síť v sídle.

Návrh plochy dopravy pro místní komunikaci k návrhu plochy pro technickou 
vybavenost ČOV. Je umístěn na půdě s III. třídou ochrany. Navržená plocha řeší 
dopravní obslužnost území a návaznost na komunikační síť v sídle.

Návrh plochy technického vybavení pro trafostanici T4 na severovýchodním okraji sídla 
Záhoří. Je umístěn na půdě s III. třídou ochrany. Navržená plocha pro zajištění nezbytné 
technické infrastruktury.

Návrh plochy technického vybavení pro trafostanici T5 - východní oddělená část sídla 
Záhoří. Je umístěn na půdě s III. třídou ochrany. Navržená plocha pro zajištění nezbytné 
technické infrastruktury.

Návrh plochy dopravy pro úpravy silnice III/13524 do Lžína. Je umístěn na půdě s III. 
třídou ochrany. Navržená plocha upravuje stávající trasu silnice tak, aby došlo 
k odstranění dopravních závad.

Návrh plochy dopravy pro přeložku silnice 1/23. Je umístěn na půdě s I., II. a III. třídou 
ochrany. Jsou řešeny nové plochy pro silnici 1/23 a mimoúrovňové křížení se železnicí.

Návrh plochy dopravy pro rozšíření komunikace do Újezdce. Je umístěn na půdě s II. a
III. třídou ochrany. Je řešeno silniční propojení sídel Záhoří a Újezdec.

ZA V ER

V ÚPO byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Byl kladen důraz na maximální využití 
pozemků v zastavěném území sídelních útvarů, proluk, přestavbových částí a nedostatečně využívaných 
pozemků. V případech, kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochraně 
ZPF ve znění pozdějších předpisů.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
'O  ' • - ,J

Cílovým úkolem je  zvyšování podílu původních, především listnatých dřevin v lesních porostech všech věko
vých skupin a zvýšení odolnosti porostů. Při obnově porostů by samozřejmě neměly být používány nepůvodní 
dřeviny. Je na lesních hospodářích upravit hospodářské plány v souladu s doporučeními a respektovat tak 
zkvalitnění životního prostředí.

Navrhované plochy řešené v ÚPO Záhoří jsou umístěny mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich 
ochranná pásma.



m) NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE
Zastupitelstvo obce musí min. lx  za 4 roky ve svém usnesení zhodnotit aktuálnost ÚPO Záhoří to jednou 
z následujících možností:

a) vzhledem k požadavkům je nutno pořídit změnu závazné části ÚPO

b) vzhledem k množství změn a ztráty přehlednosti ÚPO zajistit zpracování nového ÚPO

c) platný ÚPO plně vyhovuje potřebám obce a nebyly vzneseny požadavky na pořízení změn ÚPO tj. není 
nutná jakákoliv změna ÚPO

O změně směrné části rozhoduje dle potřeby pořizovatel.
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c. ČÍSELNÉ ÚDAJE DOPLŇUJÍCÍ A CHARAKTERIZUJÍCÍ
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Zaměstnanost, pracovní příležitosti v sídle
V sídle je cca 59,7% ekonomicky aktivních obyvatel a 40,3% předproduktivních a poproduktivních obyvatel 
z celkového počtu lidí. Kromě práce v oblasti občanských služeb, zemědělské výroby a výrobních služeb 
v zařízeních ve správním území obce obyvatelé za prací dojíždějí do Veselí nad Lužnicí, Kardašovy Řečice a 
okolních sídel.

Základní údaje o sídle Záhoří
nadmořská výška v m 465
katastrální výměra v ha (obce) 361
počet domů trvale obydlených 27 z toho rodinných domů 21
počet obyvatel 134

Navrhovaný nárůst počtu obyvatel v k. ú. Záhoří
Lokalita Stav Návrh Poznámka

č. 1 severní část sídla Záhoří 3 obyv.

č. 3 severozápadní část sídla Záhoří 9 obyv.

č. 4 severozápadní část sídla Záhoří 3 obyv.

č. 5 severní část sídla Záhoří 9 obyv.

č. 6 severovýchodní část sídla Záhoří 3 obyv.

č. 7 severovýchodní část sídla Záhoří 12 obyv.

č. 8 jižní část sídla Záhoří 21 obyv.

č. 9 jižní část sídla Záhoří 12 obyv.

Odpad byt. fondu -9 obyv.

Varianty -12 obyv.

Celkem stav 134 obyv.

Celkem návrh 51 obyv.

Záhoří stav + návrh 185 obyv.



Navrhovaný nárůst počtu rodinných domů k. ú. Záhoří
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; Lokalita. Stav Návrh Poznámka

č. 1 severní část sídla Záhoří 1 RD

č. 3 severozápadní část sídla Záhoří 3 RD

č. 4 severozápadní část sídla Záhoří 1 RD

č. 5 severní část sídla Záhoří 3 RD

č. 6 severovýchodní část sídla Záhoří 1 RD

č. 7 severovýchodní část sídla Záhoří 4 RD

č. 8 jižní část sídla Záhoří 7 RD

č. 9 jižní část sídla Záhoří 4 RD

Odpad byt. fondu -3 RD

Varianty -4 RD

Celkem stav 21 RD

Celkem návrh 17 RD

Záhoří stav + návrh v r  38 RD

Ve správním území obce Záhoří je 134 trvale žijících obyvatel a 21 trvale obydlených rodinných domů. Návrh 
do r. 2015 uvažuje s nárůstem ve správním území obce Záhoří celkem o 51 obyvatel a 17 rodinných domů.

Graf vývoje počtu obyvatel v k. ú. Záhoří

■  r. 1961 □  r. 1970 □  r. 1980 ■  r. 1990 □  r. 2001 □  r. 2005 ■  Návrh



Graf vývoje počtu bytů a rodinných domů v k. ú. Záhoří
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■  r. 1961 Br. 1970 EJr. 1980 Br. 1990 Dr.2001 ■  Návrh

HLUK ZE SILNIČNÍ DOPRAVY

HLUK ZE SILNIČNÍ DOPRAVY ÚPO Záhoří

ČÍSLO ÚSEK KOMUNIKACE

Isofona L AKQ 
pohltivý terén 

(dB)

Isofona L Ah:Q 
odrazivý terén 

(dB)

Y
(dB)

50 60 50 60
1 1/23 - Záhoří 65 15 65,02

ČÍSLO
M

voz/24
hod

voz/hod
N % 

nákladní
S sklon

dovol.
v

výpočt. povrch Fl F2 F3 ■'
x ; ;

výpočt.

1 2513 144 20,5 3,25 50 45 ASF 1,83 1,21 1 318
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HLUK ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

HLUK ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚPO Záhoří

TRATOVY USEK M
(poč.vl./den) (poč.vl./den)

trakce rychlost 0  délka vlaku

Záhoří O 30 1,04 E 65 4
N 20 0,83 E 65 20
Z 50

ČÍSLO F4 j; . 1-5 P6 v; . v X
Isofona L aho (dB)

pohltivý terén odrazivý terén
50 60 V .O  50 60

0,6 1,16 0,67 67,9
0,6 1,16 1,26 101,9

169,8 46,7 10,5

PO TŘEBA VO DY

134 + 54 obyvatel á 160 l/os/den
občanská vybavenost 188 obyvatel á 15 l/os/den
podnikání 20 zaměstnanců á 75 l/os/den
200 prasat Qp/ Qdá 20/30 l/ks/den
700 krav Qp/ Qdá 60/80 l/ks/den
Celkem Qp
Max. denní potřeba Qd při ka = 1.5 
Max. hodinová potřeba Qh při kh = 1.8

VÝ KO NO VÁ BILA NCE EL. ENERGIE N A VRHO VAN É ZÁSTAVBY

Příkon
druh zástavby lokalita [kW]
RD sever, severozápad 50,0

RD jih, mezi nádražím a obcí 
polovina RD s el. vytápěním

60,0

RD severovýchod -  směr samoty 
polovina RD s el. vytápěním

40,0

TV ČOV -  východ 8,0

VS výroba -  východ 200,0

Celkem soudobě příkon 358,0

I

30 m3/den
3 m3/den 
2 m3/den
4 m3/den / 6 m3/den 
48 m3/den / 56 m3/den 
87 m3/den
115 m3/den= 1.3 l/s 
2.4 l/s
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ORIENTAČNÍ VÝPOČET M AXIM ÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ZEM ĚDĚLSKÉ 
VÝROBY -  Zemědělské družstvo Agro-B s.r.o.

o v Prasnice Selata Celkem
kategorie PP OS

stav ks 23 300
H průměrná (kg) 180 22
II celkem (kg) 4140 6600
T ■ 23 300
C n  . 0,006 0,0033
E n 0,14 0,99
technologie

 ̂ P E V  ^
zeleň
vítr
ostatní
celkem
E K n 0,14 0,99 1,13
L n
EK x Ln
L e s
Alfa n
EK n x alfa n
Alfa ks
OP (m) 133,8
Y (m )

ORIENTAČNÍ VÝPOČET M AXIM ÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ZEM ĚDĚLSKÉ 
VÝROBY -  Zemědělské družstvo PLEVIS

OV Dojnice Jalovice Telata Celkem
kategorie D J Tr

stav ks 246 22 43
H průměrná (kg) 500 500 150
H celkem (kg) 123000 11000 6450 .
r ■■ 246 22 43

.. C n 0,005 0,005 0,0015
. E n 1,23 0,11 0,06

technologie
PEV
zeleň
vítr
ostatní
celkem
E K n 1,23 0,11 0,06 1,40 ;
L n i
E K x L n
L es
Alfa n
EK n x alfa n

: Alfa ks ■
OP (m) 151,25
Y(m)
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D.

c) NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Požadavky na urbanistickou koncepci a rozvoj
- základním principem urbanistické koncepce, tj. celkového funkčního a prostorového uspořádání stávající i 
nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídla

- nová výstavba bude uskutečňovaná s důrazem na začlenění ke stávajícímu charakteru zástavby

- návrh rozvojových možností vychází z rozboru současného využívání území a z požadavku obyvatel

- při realizaci výstavby bytů je třeba klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, využívání 
vnitřních rezerv zastavěných částí. V rámci výstavby soukromých obytných objektů podporovat možnost 
zřizování prostorů pro občanskou vybavenost, která nenaruší okolní bydlení. Postupný rozvoj obce bude však 
podmíněn také místními podnikatelskými aktivitami (výroba, zemědělství, řemesla, obchod, ubytování, rekreace 
atd.)

- řešení ÚPO bude směřovat k posílení obytné a sídelní funkce. Při vytváření nové infrastruktury je třeba klást 
důraz především na kvalitu, na trvalé zlepšení vzhledu sídla a kultivaci prostředí

- zajeden z nejvýznamnějších prostředků stabilizace obyvatelstva lze považovat zdroj pracovních příležitostí 

Předpoklad rozvoje urbanizovaného území

Je nutno respektovat stávající zástavbu v celém správním území. V samotném sídle se urbanistická koncepce, 
tzn. celkové prostorové uspořádání stávající i nové zástavby zaměřuje na zachování relativní celistvosti a 
kompaktnosti zástavby.

Odstavení vozidel by mělo být situováno vždy na vlastním pozemku.

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE

Ve stávající zástavbě při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního 
fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba 
podporovat možnost zřizování prostorů pro občanskou vybavenost, která nenaruší okolní bydlení.

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE
V řešeném území se nachází tyto lokality návrhů funkčních využití ploch zastavitelného území -  označené 
číslem návrhu a druhem funkčního využití shodným s grafickou části:

- č. 1 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severní část sídla Záhoří

- č. 2 S - návrh plochy sportu -  severní část sídla Záhoří

- č. 3 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severozápadní část sídla Záhoří

- č. 4 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severozápadní část sídla Záhoří

- č. 5 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severní část sídla Záhoří

- č. 6 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část sídla Záhoří

- č. 7 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  severovýchodní část sídla Záhoří

- č. 8 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří

- č. 9 RD - návrh plochy bydlení v rodinných domech -  jižní část sídla Záhoří

- č. 10 VZ - návrh ploch veřejné zeleně -  v sídle Záhoří

ZÁVAZNÁ ČÁST



- č. 11 TV - návrh plochy technického vybavení pro ČOV -  jihovýchodní oddělená část sídla Záhoří

- č. 12 VS - návrh plochy výroby a výrobních služeb -  jihovýchodní oddělená část sídla Záhoří

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE
Záhoří leží v krajině tvořené především lesy, ornou půdou a rybníky. V území se projevuje poškození způsobené 
zemědělsky obhospodařovanou půdou (meliorace, přehnojování). Vodní režim je narušen, nejdrobnější toky jsou 
upravené nebo zatrubněné.
Při hodnocení pozemků řešeného území z hlediska erozního ohrožení je možno konstatovat, že s ohledem na 
reliéf je  erozní ohrožení nejvyšší v okolí lokality Na vrších (mezi Doňovem a Záhořím). Systémem protierozních 
opatření, je  možné chránit zemědělskou půdu před erozí (výběr pěstovaných plodin, způsob obdělávání půdy, 
realizace technických opatření -příkopy, zatravněné průlehy, terasování).

Požadavky na řešení volné krajiny
Celkově došlo k narušení tzv. ekologické stability, kterou je však možné systémem odpovědně navržených 
opatření alespoň částečně obnovit. Výchozí platformu poskytuje tzv. ekologická kostra krajiny, kterou tvoří 
ekologicky stabilnější Části přírody. Mezi nejvýznamnější nástroje revitalizace krajiny patří realizace územního 
systému ekologické stability, realizace komplexních pozemkových úprav nebo krajinotvorné programy 
Ministerstva životního prostředí.

Koncepce volné krajiny
Koncepce krajiny se odvíjí z myšlenky, že vodní toky jsou páteří její ekologické stability. Proto je také ochrana 
(ve většině případů drobných toků však spíše obnova) vodního režimu tedy prvořadou záležitostí. Týká se

a) revitalizací vodních toků, drobných nádrží a jejich bezprostředního okolí,
b) dalšího zvyšování retence vody v krajině.

Záhoří je zařazeno do regionálního povodí Horní Vltava. Dolní toky Mlýnského a Doňovského potoka mají 
velký význam pro migrační prostupnost území a tvoří (spolu se svým okolím) páteř ekologické stability území 
severozápadně od Jindřichova Hradce.

Technické vybavení v nezastavitelném území obce
Pro život v území je nezbytné zajistit napojení na technickou infrastrukturu a zajistit dopravní obslužnost. To vše 
za předpokladu co nejmenšího negativního dopadu na přírodní hodnoty. Technická infrastruktura je rozšířená 
návrhy el. vedení 22 kV, jsou řešeny plochy pro návrh přeložky silnice 1/23 a mimoúrovňové křížení s železnicí, 
pro návrh rozšíření komunikace do Ůjezdce (dnes cyklotrasa), pro úpravy silnice III/13524 do Lžína, napojení 
nových ploch je dopravně řešeno místními komunikacemi -  podrobný popis v kapitole Návrh koncepce dopravy, 
občanského a technického vybavení a nakládání s odpady.
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d) NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY 
JEJICH VYUŽITÍ

V grafické části z Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je  patrné členění správního území obce Záhoří do
funkčních ploch a rozdělení do jednotlivých zón regulace zástavby. Jednotlivé funkční plochy jsou rozlišeny
barvou upřesňující typ funkčního využití. Podmínky využití funkčních ploch jsou pro stávající i navrhovanou
zástavbu.

Plochy bydlení v rodinných domech -  RD
• Přípustná funkce: individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a plochy s tímto typem bydlení 

související, tj. např. zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, 
drobné řemeslné a výrobní provozovny nerušící sousedskou pohodu a pohodu bydlení, malá rekreační a 
sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Přípustná jsou rovněž parkovací stání a 
garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané tímto funkčním využitím území, veřejná zeleň.

• Podmíněná funkce: zahradnické, a sadovnické provozovny, nerušící řemeslné a hospodářské provozy 
s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, administrativní zařízení, obchody, 
provozovny služeb, samostatná občanská vybavenost menšího rozsahu a veřejné stravování (sloužící 
převážně pro denní potřebu obyvatel přilehlého území), zřízení místních komunikací.

• Nepřípustná funkce: veškeré činnosti narušující okolní prostředí, výroba, velké provozy, odstavná stání a 
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní centra, zařízení dopravních služeb a 
autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů např. sezónní rekreace (sruby, zahradní 
chaty, stavební buňky apod.).

Plochy bydlení v bytových domech -  BD
• Přípustná funkce: bydlení v bytových domech do 3. nadzemních podlaží, přípustné jsou služby zdravotní a 

sociální (domy s pečovatelskou službou), v přízemí vestavěná občanská vybavenost a provozovny služeb, 
obchodní zařízení. Přípustná je funkce vzdělávací, kulturní, sportovní. Přípustné je zřizování dopravní 
infrastruktury nepřekračující svým významem místní dosah a rozsah, parkovací stání a garáže na vlastním 
pozemku pro potřeby vyvolané tímto funkčním využitím území, dále veřejná zeleň, parkové úpravy.

• Podmíněná funkce: samostatné drobné obchodní, prodejní a administrativní činnosti nenarušující obytnou 
pohodu, zřízení místních komunikací.

• Nepřípustná funkce: veškeré provozy, činnosti a děje, které jsou v rozporu s hlavní funkcí plochy, narušující 
pohodu bydlení, veškeré hospodářství, chovatelství a pěstitelství nesloužící pro vlastní potřebu, odstavná 
stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, autobazary, nákupní zařízení většího 
rozsahu.

Plochy občanského vybavení -  OV
• Přípustná funkce: funkce poskytující veřejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, 

vzdělávací služby netechnického charakteru. Přípustné je  zřizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, 
kostely, fary, úřady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická střediska apod., 
parkovací a odstavná stání na vlastním pozemky . vyvolaná tímto funkčním využitím území, nezbytná 
infrastruktura, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní zařízení.

• Podmíněná funkce: bydlení, ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své 
okolí a není v rozporu s funkcí hlavní, např. penzióny, turistické ubytovny

• Nepřípustná funkce: jsou zejména takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, 
pěstitelství, průmyslová výroba a sklady.
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Plochy zemědělské výroby -  Ze
• Přípustná funkce: činnosti zemědělské výroby a zemědělských provozů -  zahradnické a zelinářské areály, 

zemědělské a zpracovatelské provozovny, přípustné je zřizovat skladové prostory a zařízení poskytující 
zemědělské služby a obchod, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto 
funkčním využitím území. Bydlení pouze jako integrovaná součást malého soukromého zemědělského 
areálu.

• Podmíněná funkce: areály jimž musí být vymezeno pásmo hygienické ochrany, změna kultury pozemku na 
zahradu, sad, vinici, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Výrobní a podnikatelská 
činnost, výrobní služby a sklady. Podmíněně přípustné je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro 
bydlení osob (zaměstnanců) přímo spojených s provozem dané výroby.

• Nepřípustná funkce: zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi, 
prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je  zřizovat čerpací stanice pohonných hmot, s výjimkou zařízení 
pro potřebu provozovatele.

Plochy technického vybavení -  TV
• Přípustná funkce: jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti zahrnující 

plochy pro vodovody, kanalizaci a ČOV, elektřinu, plyn a regulační stanice, teplo, spoje a radiokomunikace, 
likvidaci odpadů, vodohospodářské plochy. Dále je přípustné na tyto plochy umisťovat a provozovat stavby 
pro výrobu drobnějšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu 
vyvolanou tímto funkčním využitím území.

• Podmíněná funkce: odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže parkovací stání i pro ostatní 
plochy s jiným využitím území, skládkování inertního odpadu a následná rekultivace. Podmíněně přípustné 
jsou rovněž zařízení průmyslově a zemědělsky zaměřené a provozní byty pro bydlení osob (zaměstnanců) 
přímo spojených s provozem dané výroby či technologie.

• Nepřípustná funkce: ostatní funkce děje a činnosti, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně a jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený 
hygienickými normami nebo vyhláškou obce. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné nebo 
podmíněné, zejména samostatné bydlení.

Plochy výroby a výrobních služeb -  VS
• Přípustná funkce: výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, popřípadě zemědělská, chovatelská a

pěstitelská výroba, služby, přípustné je  zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení 
pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto funkčním 
využitím území.

• Podmíněná funkce: je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem 
dané výroby, nákupní zařízení, sportovní, sociální a zdravotní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot.

• Nepřípustná funkce: samostatné bydlení všech forem, zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující 
prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).

Plochy soukromé zeleně -  SZ
• Přípustná funkce: soukromé zahrady, sady, vinice, s možnou výstavbou oplocení a objektů drobné zahradní 

architektury (altány, sklady nářadí, pergoly, apod.) nenarušující pohodu bydlení.

• Podmíněná funkce: je zřizování zahradních domků, objektů pro pěstitelství a chovatelství, zahradnictví a
sadovnictví většího rozsahu. Parkovací a odstavná stání je podmíněné zřizovat výlučně pro vlastní potřebu.

• Nepřípustná funkce: veškeré funkce narušující prostředí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, 
jakékoliv jiné funkce a zařízení, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněné.



Plochy veřejné zeleně -  YZ
• Přípustná funkce: parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, 

travní porosty bez dřevin, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, 
osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně 
obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky).

• Podmíněná funkce: je zřizovat veřejně přístupná hřiště a dětská hřiště, obslužné komunikace a zpevněné 
plochy, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvořením technického zázemí a 
technické infrastruktury.

• Nepřípustná funkce: parkovací a odstavná stání a garáže většího rozsahu pro nákladní automobily a 
autobusy, trvalé bydlení, veškeré funkce neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Plochy sportu -  S
• Přípustná funkce: je  zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro 

individuální rekreaci) související s využitím plochy pro sport a rekreaci (můstky, rampy, doskočiště, apod.), 
veřejná zeleň.

• Podmíněná funkce: stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, 
šatny, sociální zařízení, bufety apod.), parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto 
funkčním využitím území, veřejná zeleň.

• Nepřípustná funkce: ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména stavby individuální 
rekreace.

Plochy určené pro plnění funkcí lesa
• Přípustná funkce: plochy trvale určené k plnění funkcí lesa podle zákona o lesích, přípustné jsou zejména 

hlavní funkce, tj. les a činnosti související s touto hlavní funkcí, dále je  přípustné zřizovat pěší, cyklistické a 
účelové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních.

• Podmíněná funkce: jsou pouze stavby nezbytně nutné pro hospodaření v lese a pro myslivost, dostavby a
přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 20% prvotně zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb 
na vlastním pozemku.

• Nepřípustná funkce: jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněné.

Vodní plochy a toky
• Přípustná funkce: vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla.

• Podmíněná funkce: je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné
rybníky, pro rekreační vodní plochy pak skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba 
technické infrastruktury.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Orná půda
• Přípustná funkce: hospodaření na zemědělské orné půdě.

• Podmíněná funkce: trvalé travní porosty, zalesnění, účelové komunikace, jednoduché zemědělské stavby, 
sady, výstavba technické infrastruktury a stavby sloužící k obnově krajiny.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.
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Kulturní a travní porosty
• Přípustná funkce: extenzivně či intenzivně zemědělsky využívané travní a luční porosty.

• Podmíněná funkce: ostatní zemědělské využití, zalesnění, orná půda, účelové komunikace, výstavba 
technické infrastruktury, objekty sloužící pro obnovu krajiny, výstavba a obnova rybníků.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Přírodě blízké porosty
• Přípustné funkce: volně rostoucí porosty, břehové porosty kolem vodotečí, křoviny, stromořadí, extenzivně 

využívané travní a luční porosty, mokřady. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat 
v souladu s požadavky ochrany přírody (specifikuje kapitola i) -  návrh místního územního systému 
ekologické stability). Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně.

• Podmíněná funkce: je  zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení bezprostředně související s využitím 
území (například zařízení sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné navrácení, 
nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Ve volné krajině je podmíněné realizovat 
výstavbu účelových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, výstavbu a obnovu rybníků, 
zalesnění. Lze povolovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti, lesnické, myslivecké a 
rybníkářské činnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmivá u rybníků, včelíny, seníky).

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

Plochy pro dopravu
• Přípustná funkce: doprava železniční, motoristická, cyklistická a pěší - na plochách dopravy pro železnici, 

silnice I., III. třídy, místní komunikace a chodníky.

• Podmíněná funkce: dopravní stavby a zařízení, výstavba technické infrastruktury, která neovlivní a neomezí 
funkci hlavní, veřejná zeleň, odpočívadla, parkoviště.

• Nepřípustná funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné 

Plochy biocenter
• Přípustná funkce: přípustné je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené ÚPD, využití, 

které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen 
pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo 
zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

• Podmíněná funkce: jsou podmíněné a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby, 
vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

• Nepřípustná funkce: jsou nepřípustné změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň 
ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm 
ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak 
změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoli změny funkčního využití, které by 
znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, 
rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo 
činnosti podmíněné.
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e) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH 
ÚZEMÍ

Limity využití území omezují, vylučují, příp. podmiňují především umisťovám staveb a jiné využití území 
včetně nejrůznějších opatření v území. Limity vyplývají z platných právních předpisů, může je stanovit územně 
plánovací dokumentace nebojsou obsahem příslušných správních rozhodnutí.

Navrhovaná ochranná pásma všech navrhovaných ploch pro dopravu (např. pro přeložku silnice II. a III. třídy 
končí patnáctimetrové ochranné pásmo 75 m před v ÚPO stanoveným současně zastavěném území) a ploch pro 
technickou infrastrukturu (např. pro el. vedení VN 7 m na každou stranu, pro trafostanice 7 m, pro vodovod a 
kanalizaci 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí apod.) jsou stanovena pro účely tohoto ÚPO jako 
výstupní limity. V těchto navrhovaných ochranných pásmech není dovoleno takové využití, které by 
znemožnilo navrhované využití, dále zde není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma 
navrhovaných staveb dopravy a technické infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území 
chráněno. Toto území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících 
řízeních (včetně prostoru ochranných pásem plynoucích z příslušných právních předpisů), dále prostor pro jejich 
realizaci a popřípadě také následný přístup k nim.

VÝSTUPNÍ LIM ITY

Výstupním limitem ÚPO Záhoří jsou navržené funkční plochy a hranice současně zastavěného a zastavitelného 
území obce.

Limity využití území z hlediska ochrany přírodních hodnot
•  ÚPO stanovuje jako limity využití území podmínky a omezení pro území zahrnutá do prvků místního 

územního systému ekologické stability

• řešené území lze označit jako území s archeologickými nálezy

Limity využití území z funkce vodního hospodářství
• podél vodních toků ponechat manipulační pruh 6m od břehové hrany

• v případě větší zástavby rodinných domů v jednotlivých lokalitách o více než pěti rodinných domech
likvidovat odpadní vody v jedné ČOV pro tuto lokalitu před zahájením výstavby. Do této kapacity je  možné
použít jímky na vyvážení

Limity využití území z funkce energetiky
• plochy pro návrh el. vedení 22kV a trafostanic s ochranným pásmem

Limity využití území z funkce dopravy
• plocha pro návrh přeložky silnice 1/23

• plocha pro návrh rozšíření komunikace do Újezdce (dnes cyklotrasa)

• plocha pro navržené úpravy silnice III/13524 Záhoří-Lžín

• podmínkou povolování staveb je  pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční 
využití na vlastním pozemku a to již jako součást stavby
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Limity využití území z funkce ochrany prostředí
• respektovat maximální hranici negativního vlivu prostředí, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované pásmo 

překročit, u takových staveb, které plynou z konkrétního funkčního využití, a u kterých je předpoklad, že se 
ochranné pásmo bude vyhlašovat -  maximální hranice negativního vlivu prostředí zemědělské výroby 
v jihozápadní části sídla a jihovýchodně od sídla; maximální hranice negativního vlivu prostředí ČOV 
v jihovýchodní části sídla

• dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a 
ve vnitřních prostorách staveb při silicích I., III. třídy, při železnici a u navrhovaných trafostanic

• navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, 
prachem) uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. může být realizováno teprve po 
provedení takových opatření, která zamezí, nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a 
všechny zjištěné negativní vlivy

g) NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY- OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

SILNICE

Návrh

V ÚPO Záhoří jsou navrženy plochy pro řešení silnic I. a III. třídy

1S -  návrh plochy dopravy pro přeložku silnice 1/23 a mimoúrovňové křížení se železnicí v jižní části řešeného 
území. Mimo řešené území je trasa navrhované přeložky naznačena v grafické části ve výkresu Širší vztahy 
v západním směru jako severní obchvat sídla Doňov, jižně pod sídlem Záhoří s vyznačením mimoúrovňového 
křížení a ve východním směru jako severní obchvat sídla Pleše (řešeno v ÚPO Pleše).

2S -  návrh plochy dopravy pro rozšíření komunikace do Újezdce (kategorie S7,5) -  dnes cyklotrasa

3S -  návrh plochy dopravy pro úpravy silnice HI/13524 do Lžína -  řeší napojení na silnici 1/23 a dále je 
navržena na průtahu sídlem v kategorii M08 s vybudováním jednostranného chodníku, mimo sídlo kategorie
S7,5

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Návrh

Rozvoj sítě místních komunikací vyplývá především z urbanistického návrhu.

V řešeném území jsou navržené místní komunikace

4MK -  návrh plochy dopravy pro místní komunikaci (MOK 6,5/50) ze silnice III/13524, v jihovýchodní části 
sídla Záhoří k návrhu ploch pro technickou vybavenost ČOV a výrobu a výrobní služby

5MK -  návrh plochy dopravy pro místní komunikaci k návrhu plochy pro technickou vybavenost ČOV

U stávajících místních komunikací, které zpřístupňují objekty bydlení je v převážné míře nutno počítat do 
budoucna s úpravou šířky vozovky (pokud možno na 6 m) a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. 
Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Při povolování veškerých 
staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.), by rezerva měla být respektována.



DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Návrh

Stavební úřad by ani napříště neměl povolit stavbu ani jednoho obytného domu, či souboru, který by neměl svoji 
výhledovou garážovací potřebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku a to již přímo jako součást stavby.

TURISTIKA A  CYKLOTURI ŠTIKA 

Návrh

Dopravní návrh předpokládá průběžnou údržbu značení a povrchu (zejména u cykloturistických tras). V zájmu 
rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívadla, občerstvení, 
půjčovny kol, tábořiště, informační tabule, atd.).

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

ODTOKOVÉ POM ĚRY, VODNÍ TOKY A NÁ DRŽE 

Návrh
Stav vodních toků a vodních ploch je dobrý a budou zachovány beze změny. I nadále je  potřeba provádět údržbu 
vegetace zejména v okolí vodních toků vč. jejího doplňování.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNO U VODOU 

Návrh
Zásobování obce Záhoří pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno. Kapacita 
skupinového vodovodu postačuje i pro výhledové řešení. Tlakové poměry ve spotřebišti a velikost vodojemu 
jsou dostačující. Kvalita vody odpovídá požadavkům na pitnou vodu. Hlavní profily potrubí vyhovují. Nové 
vodovodní řady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům.

ZD ROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A  ČIŠTĚNÍ OD PA DNÍCH VOD 

Návrh
Stávající odkanalizování obce Záhoří zůstane zachováno. Nová kanalizace bude budována v rámci nové 
zástavby a k doposud nenapojeným objektům. V prostoru jihovýchodně pod obcí se předpokládá výstavba 
centrální čistírny odpadních vod. Okolo ČOV je navržená maximální hranice negativního vlivu. Otevřená 
vodoteč nad rybníkem Silniční bude zatrubněna.
Splaškové odpadní vody z podnikatelského areálu na jižním okraji obce, které nepůjde napojit na navrhovanou 
ČOV gravitačně, bude nutno přečerpávat. Stávající kanalizaci tohoto areálu se doporučuje využívat jako 
oddílnou dešťovou.

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
Návrh
Výpočet výkonových bilancí -  viz kap. C. Číselné údaje doplňující a charakterizující navržené řešení.

Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el. energie je následující:
Lokalita 1,3, 4, 5 
Napojení ze stávající TS-T1 
Lokalita 6, 7 
Nová trafostanice TS-T4 
Lokalita 8, 9
Napojení ze stávající TS-T2 
Lokalita 11,12
Nová trafostanice TS-T5
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM

ZÁSOBOVÁNÍ ZEM NÍM  PLYNEM  

Návrh
Zajištění zásobování zemním plynem se pro obec nenavrhuje

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  

Návrh
Do budoucna je nutná zásadní změna ve využívání paliv. Postupná náhrada na el. energii a alternativní zdroje 
(bioplyn, zkapalněný plyn, spalování dřevního odpadu, tepelná čerpadla v kombinaci s el. energií a kogenerační 
jednotky) přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odstraňování odpadu: Odstraňování komunálního i inertního odpadu z řešeného území je

zajišťováno svozem na řízenou skládku. S tímto způsobem odvozu 
odpadů je uvažováno i do budoucna.

Tříděný odpad ostatní a nebezpečný: Je navržená plocha pro sběr a třídění odpadu na ploše zemědělské
výroby v jihozápadní části sídla Záhoří viz. zákres v grafické části.

Současný stav nakládání s odpady je  obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. 
Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu 
zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu a svoz objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu 
recyklačních dvorů a mobilního sběru.

STARÉ ZÁTĚŽE

V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou evidovány areály výroby ani technická zařízení, kde vzniká 
ekologická zátěž území.

h) VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTŮ A PLOCH PRO JEJICH TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Nerostné suroviny
V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin.

Poddolovaná území
V řešeném území se nenachází poddolovaná území.



i) NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
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Cílem ÚSES je ochrana přírodních společenstev před intenzívní lidskou činností (odlesněním, odvodněním a re
gulacemi) i úprava některých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospodaření na některých pozemcích a 
případně i výsadby vhodné vegetace.

Ekologicky význam ÚSES:
- biologický - ochrana stávajících stanovišť pro biotu v celém řešeném území
- krajinotvorný - ochrana celkového krajinného prostředí
- estetický - ochrana členitosti krajiny v bezlesí

Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
a) Posílení kostry ekologické stability je  možné, přičemž se jeví jako nejvhodnější využít navrhovaných 

interakčních prvků.
b) U vodotečí v co největší míře obnovit přírodě blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi 

v jejich blízkosti.
c) Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů.

Vymezení kostry ekologické stability:

V  řešeném  územ í se nacházejí tato biocentra:

LBC-LOK ÁLN Í BIOCENTRUM 
LBC 1 -  Rybníky Rohlík a Velký Záhořský

V  řešeném  územ í se nachází tyto interakční prvky:

STÁVAJÍCÍ -  VYMEZENÉ INTERAKČNÍ PRVKY
IP 2 - Komunikace - linie dřevin mezi obcemi Doňov a Pleše.

NAVRŽENÉ INTERAKČNÍ PRVKY 
IP 3 - Při trati
IP 4 - Pod humny ........
IP 5 - Na vrškách 
IP 6 - Záhoří 
IP 7 - K lesu

Regulativy -  podmínky pro plochy zahrnuté do ÚSES
Regulativy obecně mají 2 základní funkce:

- zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES

- zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených

Regulativy -  podmínky pro plochy biocenter jsou uvedené v kap. d) Návrh členěné území obc'e na funkční 
plochy a podmínky jejich využití.



j) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB. ASANACÍ A 
ASANAČNÍCH ÚPRAV

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkresu Vymezení ploch veřejně prospěšných 
staveb.

Vyvlastnit je možné ve veřejném zájmu pro stavby veřejně prospěšných služeb, pro veřejně prospěšné technické 
vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, pro vytvoření hygienických, 
bezpečnostních a jiných ochranných pásem, pro vyhlášení chráněných území, pro provedení asanace sídelního 
útvaru nebo jeho asanačních úprav a pro vytvoření podmínek nezbytného přístupu k pozemku a stavbě.
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V řešeném území jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby : 
Vymezení ploch pro dopravu

D l Plocha pro přeložku silnice 1/23 a mimoúrovňové křížení se železnicí; k. ú. Záhoří; stavba 
veřejného dopravního vybavení území podporující jeho rozvoj

D2 Plocha pro rozšíření komunikace do Újezdce; k. ú. Záhoří; stavba veřejného dopravního 
vybavení území podporující jeho rozvoj

D3 Plocha pro úpravy silnice III/13524 do Lžína; k. ú. Záhoří; stavba veřejného dopravního 
vybavení území podporující jeho rozvoj

D4
Plocha pro místní komunikaci ze silnice III/l 3524, v jihovýchodní části sídla Záhoří k návrhu 
ploch pro technickou vybavenost ČOV a výrobu a výrobní služby; k. ú. Záhoří; stavba veřejného 
dopravního vybavení území podporující jeho rozvoj

D5 Plocha pro místní komunikaci k návrhu plochy pro technickou vybavenost ČOV; k. ú. Záhoří; 
stavba veřejného dopravního vybavení území podporující jeho rozvoj

Vymezení ploch pro vodohospodářské stavby a zařízení

K1
Plocha technického vybavení pro čistírnu odpadních vod jihovýchodní oddělená část sídla 
Záhoří; umístění vyplývá z účelu stavby, nejnižší místo s možností odtoku;k. ú. Záhoří; stavba 
veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj

Vymezení ploch pro elektrické vedení VN a trafostanice

E l Plocha pro trafostanici TS-T4 a trasu el. vedení 22 kV na severovýchodním okraji sídla Záhoří; 
k. ú. Záhoří; stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj

E2 Plocha pro trafostanici TS-T5 a trasu el. vedení 22 kV východní oddělená část sídla Záhoří; k. ú. 
Záhoří; stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj

Asanace ani asanační úpravy ÚPO nepředpokládá.
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