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1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) vymezení zastav ného území
Hranice zastav ného území byla vymezena schváleným ÚPO Mojné. Tato hranice byla upravena na základ
provedených Pr zkum a rozbor vykonaných v zá í 2008.

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
V Mojném se p edpokládá p edevším s rozvojem bydlení. V menší mí e rozvoj ob anského vybavení, ploch pro výrobu a
skladování, ve ejného prostranství, dopravní a technické infrastruktury. Je t eba klást d raz na obnovu sou asného
bytového fondu.
Rozvoj zastav ného území je ur en p evážn ke zm nám staveb, modernizaci a dostavb . Dostavba je soust ed na
edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a
infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb je situováno vždy na vlastním pozemku.
Je podporován cestovní ruch a rekrea ní funkce ve stávajících objektech, budou vytvo eny podmínky pro agroturistiku,
chalupa ení, drobné služby.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
Hodnota 1
vodní nízkopodlažní zástavba vesnického charakteru, k okraj m sídla se m nící na zástavbu p vodních zem
objekt .

lských

Ochrana: P i provád ní zm n staveb, modernizací p ístaveb a nástaveb je nezbytné dodržet pom rn podrobné
regulativy pro stávající zástavbu. Z navržených regulativ je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším: výškovou hladinu
zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový p dorys navržených objekt , použití tradi ních materiál a barevných
odstín .
Hodnota 2
Nemovité kulturní památky.
Ochrana: Nemovité kulturní památky jsou chrán ny dle zákona o památkové pé i.
Hodnota 3
Kostel sv. Má í Magdalény - ernice
Ochrana: Objekt je nemovitá kulturní památka.
Hodnota 4
Jednotlivá boží muka.
Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskute ována žádná výstavba nadzemních objekt .
Civiliza ní hodnoty
Hodnota 5
Jedná se o civiliza ní hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Návrh ÚP tyto
hodnoty respektuje a dále rozvíjí.
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c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby
odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást
raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci
výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které
nenaruší okolní bydlení.
ÚP eší návrh ploch p edevším pro bydlení. Tyto plochy vhodn navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné
proluky mezi stávající zástavbou. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít
charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat
venkovské prost edí a m ítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu RD soust ed ných podél silnice III. t ídy je
prokázat eliminaci hlukové zát že.
V jižní ásti sídla Mojné je navržena plocha výroby a skladování, která rozši uje stávající plochu výroby sm rem na jih.
Tento návrh je vhodn umíst n mimo obytnou zónu sídla. Navržená plocha bude respektovat vyhlášené pásmo
hygienické ochrany, tj. nep esáhne svými negativními vlivy vyhlášenou hranici PHO.
V severozápadní ásti sídla Mojné je navrženo rozší ení stávající plochy ob anského vybavení - sportu. Tato plocha
nesmí zat žovat negativními vlivy (nap . hlukem) okolní zástavbu, tj. maximální hranice negativního vlivu je
vymezena po katastrální hranici navržené plochy ob anského vybavení - sportu.
V navržených plochách bydlení, které svou vým rou p esahují 2ha jsou navrženy plochy ve ejného prostranství dle
stavebního zákona. Dále jsou tyto plochy vymezeny po okraji sídla Mojné.
V sídle Mojné a ernice je navržena plocha pro OV s maximální hranicí negativního vlivu OV pro území, které je
OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
Západn od sídla Mojné jsou okolo soustavy stávajících rybníku navrženy plochy smíšené nezastav ného území. Tyto
plochy byly navrženy za ú elem zlepšení podmínek využití. Plochy p ipouští rekreaci a cestovní ruch, nap íklad
cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra. Podrobn jší p ípustné využití ploch viz. kapitola
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití…a dále kapitola 3. Od vodn ní územního plánu – Využití zastav ného území a vymezení zastavitelných ploch.
SEZNAM NAVRŽENÝCH PLOCH

OZNA .
PLOCHY
B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

CHARAKTERISTIKA PLOCHY
Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na stávající zástavbu
RD.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení – ve východní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat návrh OP el. vedení, OP kanalizace a vodovodu.
Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení.
Plocha bydlení - v západní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení a trafostanice, OP vodovodu a
kanalizace, navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí OV, plocha leží
áste
v ochranné zón nadregionálního biokoridoru.
Plocha bydlení - v severní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.

VÝM RA V HA
1,40

3,27

0,35

1,43

1,22
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B-6

B-7

OV-1

VS-1

TI-1

TI-2

VP-1

VP-2

VP-3

VP-4

VP-5

VP-6

SN-1

SN-2

SN-3

Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – ze stávající silnice III/15536.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536, OP vodovodu.
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla ernice, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající silnice III/15536.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536, OP vodovodu.
Plocha ob anského vybavení - v západní ásti sídla Mojné sou ástí plochy je navržená
izola ní zele , plocha rozši uje stávající plochu ob anského vybavení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí
OV, OP navrženého vodovodu, OP kanalizace.
Plocha výroby a skladování – v jižní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na stávající
plochu výroby a skladování.
Obsluha území – sjezdem ze silnice III/15536.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536, OP el. vedení, vyhlášené pásmo
hygienické ochrany.
Plocha technické infrastruktury – návrh OV v západní ásti sídla Mojné.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranou zónu nadregionálního biokoridoru.
Plocha technické infrastruktury – návrh OV v jihozápadní ásti sídla ernice.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP lesní plochy, ochranou zónu nadregionálního
biokoridoru.
Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Mojné, plocha je sou ástí plochy
B-1.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Mojné.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat návrh OP el. vedení v etn trafostanice.
Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Mojné, plocha je sou ástí plochy
B-4.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat návrh OP el. vedení, vodní zdroj v etn vodovodu,
vyhlášené pásmo hygienické ochrany, OP silnice III/15536.
Plocha ve ejných prostranství - v severní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536.
Plocha ve ejného prostranství - v západní ásti sídla Mojné.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí
OV, OP el. vedení, OP navržené kanalizace, plocha leží v ochranné zón
nadregionálního biokoridoru.
Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Mojné, plocha je sou ástí lokality
OV-10.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha smíšená nezastav ného území - v severozápadní ásti sídla Mojné.
Plocha smíšená nezastav ného území - v západní ásti sídla Mojné.
Limity využití území – respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí
OV, OP navrženého vodovodu.
Plocha smíšená nezastav ného území - v západn od sídla Mojné.
Limity využití území – respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí
OV, plocha leží v ochranné zón nadregionálního biokoridoru.

0,29

0,53

0,97

0,73

0,06

0,06

0,56

0,42

1,05

0,75

0,45

0,11
0,08
0,16
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6

SN-4

Plocha smíšená nezastav ného území - v západn od sídla Mojné.
Limity využití území – respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí
OV, plocha leží v ochranné zón nadregionálního biokoridoru.

0,21

SN-5

Plocha smíšená nezastav ného území - v severozápadní ásti sídla Mojné.

0,64

SN-6

DI-1

DI-2
DI-ÚR-3

Plocha smíšená nezastav ného území - v jihozápadn od sídla Mojné.
Limity využití území – respektovat OP lesní plochy, plocha leží v ochranné zón
nadregionálního biokoridoru.
Plocha dopravní infrastruktury
- koridor pro IV. tranzitní železnici eské Bud jovice – Dolní Dvo išt – zám r ZUR.
- koridor pro rychlostní silnici R3 Dolní T ebonín – Dolní Dvo išt – zám r ZUR.
Plocha dopravní infrastruktury – koridor pro p eložku silnice I/39
Jind ich v Hradec – východ – zám r ZUR.
Plocha dopravní infrastruktury – územní rezerva – koridor pro železnici – napojení
eského Krumlova na IV. tranzitní železni ní koridor – zám r ZUR.

1,15

-

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen. Návrh ÚP Mojné vymezuje sídelní zele v navržených
plochách ve ejného prostranství. Tyto plochy jsou nej ast ji vymezeny jihozápadn od sídla Mojné okolo stávajících
vodních tok a vodních ploch a po okrajích sídla. V navržených plochách bydlení, které svojí vým rou p esahují 2 ha
jsou vymezeny plochy ve ejného prostranství v rozsahu dle zákona.V návrhu ÚP je uvažováno s výsadbou alejí okolo
polních cest, remízk a navržených interak ních prvk .

d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
etn podmínek pro jejich umís ování
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnici III/15536 za územn stabilizovanou. U komunikací, které zp ístup ují
objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno po ítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v ší ce
komunikací 6m s alespo jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro n respektovat
alespo územní rezervu. Ta by m la být v p im ené mí e dodržována i p i povolování veškerých staveb, a to i drobných
(oplocení, p ípojné sk ky inženýrských sítí apod.).
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt
nabízejících ubytovací služby.
Stávající cykloturistické a turistické trasy budou zachovány a rovn ž rozvinuty. V zájmu rozvoje turistiky a
cykloturistiky je vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívky, ob erstvení, informa ní tabule, atd.).
Návrh ÚP Mojné navrhuje plochy dopravní infrastruktury.
Silni ní: DI-1 – koridor pro rychlostní silnici R3 Dolní T ebonín – Dolní Dvo išt .
DI-2 – koridor pro p eložku silnice II/155.
Železni ní: DI-1 – koridor pro IV. tranzitní železnici eské Bud jovice – Dolní Dvo išt .
DI-ÚR-3 – územní rezerva pro koridor pro železnici – napojení eského Krumlova na IV.tranzitní
železni ní
koridor.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování sídla Mojné pitnou vodou nevyhovuje zejména s ohledem na stav vodovodní sít a tlakové pom ry ve
spot ebišti. Proto je navržena výstavba nové vodovodní sít v rámci stávající i navrhované zástavby a napojení celé obce
ímo (bez využití stávajícího vodojemu) z VDJ Net ebice do Dolního T ebonína.
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Zásobování sídel ernice a Záhorkovice pitnou vodou je vyhovující. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové
(výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Dále se p edpokládá postupná rekonstrukce stávajících
vodovodní sít . Okolo vrtu ernice je navrženo ochranné pásmo.
Pro zajišt ní vyšší zabezpe enosti dodávek pitné vody se jako vhodné ešení navrhuje propojení vodovodních systém
Mojné a ernice ( ad trasovaný podél komunikace).
Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Dále se
navrhuje postupná rekonstrukce stávající vodovodní sít .

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
V sídle Mojné se navrhuje vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby.
edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln na navrhované
istírn odpadních vod západn pod obcí v blízkosti recipientu. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí.
Stávající jednotná kanalizace bude využita jako deš ová. Na základ pr zkumu se doporu uje zvážit využití stávající
kanalizace jako jednotné i pro výhledové ešení.
V sídle Záhorkovice se nep edpokládá výstavba ve ejné kanalizace a OV. Likvidace odpadních vod bude ešena
individuáln (domovní istírny, bezodtokové jímky na vyvážení, septiky s do išt ním).
V sídle ernice je navržena nová istírna odpadních vod jižn pod sídlem v . pásma ochrany prost edí a výstavba nové
oddílné splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude p epojena na tuto novou kanalizaci. P vodní istírna hotelu
bude sloužit pouze k tomuto ú elu.
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.

ENERGETICKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Návrh ÚP Mojné vymezuje koridor pro posilující elektrické vedení VVN 110 kV Dasný – V ní.
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující :

výstavby.

Sídlo MOJNÉ
Lokalita „ZÁPAD – RD, OV, OV“
Napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T2.
Lokalita „SEVER“
Napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T2.
a z nov osazené trafostanice TS-T4 - nová trafostanice (TS-400kVA) v etn elektrického vedení VN 22 kV.
Lokalita „VÝCHOD - RD“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2.
Osazení nové trafostanice TS-T4 - nová trafostanice (TS-400kVA).
Lokalita „JIH-ZEM
LSKÁ VÝROBA“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1.
Sídlo ZÁHORKOVICE
Lokalita „ZÁHORKOVICE - RD“
Napojení ze stávajících rozvod NN.
Sídlo ERNICE
Lokalita „ OV - ZÁPAD“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3.
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
ešeným územím Mojné prochází vysokotlaký plynovod. Obec Mojné neuvažuje s plynofikací sídel.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší
vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny
podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj p inese výrazné
zlepšení istoty ovzduší.
V území bude využíváno centrálních a individuálních zdroj tepla, pop ípad alternativních zdroj energie formou
využití biomasy, tepelných erpadel, solárních kolektor .

OB ANSKÉ VYBAVENÍ
Návrh ÚP vymezuje plochu ob anského vybavení OV-1 v severozápadní ásti sídla Mojné. Tato plocha navazuje na
stávající plochu ob anského vybavení – sportu.

VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ
Návrh ÚP Mojné vymezuje plochy ve ejného prostranství (VP). Tyto plochy jsou nej ast ji vymezeny v navržených
plochách bydlení, které svojí vým rou p esahují 2 ha jsou vymezeny plochy ve ejného prostranství v rozsahu dle zákona.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem O odpadech a p íslušnou provád cí vyhláškou. Sou asný stav nakládání s
odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování.

CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu Jiho eského
kraje.
Návrh ploch pro požadované pot eby:
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla.
Obec Mojné je za azena v „Povod ovém plánu obce s rozší enou p sobností eský Krumlov“ a má ustanovenou
povod ovou komisi obce.
Dle návrhu Plánu hlavních povodí je (mimo zájmové území) uvažováno s výstavbou výhledové vodní nádrže Rájov a
Dív í kámen na Vltav pro hydroenergetické ú ely, jejichž vzdutí zasáhne i do zájmového území. Kóta max. hladiny je
uvažována na 475.00 m n.m.
zóny havarijního plánování.
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události.
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno ve
vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních a výrobních objektech po jejich
úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor jednoduchého typu v budovách, které
mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník obce p i
vzniku MU v dob míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová
havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor jednoduchého
typu ve vhodných ástech obytných dom a provozních,výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan
provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
Improvizované úkryty v obci:
Mojné 33 – kapacita 21
Mojné 55, 56, 57, 58 – kapacita 68
Mojné 59, 60, 61 – kapacita 42
Záhorkovice 4 – kapacita 15
ernice 1 (fara) – kapacita 255
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje obecní ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících
objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
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Se z ízením skladu úložišt m materiálu civilní ochrany není na území obce po ítáno. Pro vybrané kategorie
obyvatelstva (ve zn ní vyhl. . 380/2002 Sb. § 17 k p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva) bude skladován
materiál centráln ve skladu HZS J kraje ÚO .Krumlov a v p ípad pot eby z ízeno a personáln napln no za ízení
CO k výdeji PIO.
Se z ízením humanitární základny není v katastru obce po ítáno Materiální humanitární pomoc bude v p ípad pot eby
poskytnuta s využitím p isunutého materiálu nebo poskytnutého místním obyvatelstvem nepostiženým mimo ádnou
událostí na základ výzev poskytnutí v cné pomoci nebo z vlastní iniciativy formou nabídek.

vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko
spojené s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace.
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy
v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst nákazy a odvezena do míst
ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území.
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí
kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané osoby chránit
improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení.
Tato oblast bude v p ípad obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou OÚ za
využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních prvk
varování.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost a podobn
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Ve volné krajin je podmín
umožn no zales ování pozemk . Z izování vodních ploch a umis ování do asných
staveb pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, v elíny, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou
lehkých p íst ešk , podmín
realizace komunitního kompostování, polních hnojiš za spln ní zákonných podmínek
ochrany ZPF.
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejich využití
dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a obnovení
a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti,
stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován
ístupný pruh pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména
v okolí vodních tok a rybník .
revitalizace povodí ( ních systém ),
protipovod ová ochrana území a osídlení,
zajiš ování ochrany vodních zdroj .
ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství.
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NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
V návrhu ÚP Mojné vymezuje plochy pro ÚSES (prvek územního systému ekologické stability) – interak ní prvky, kde
jsou stanoveny podmínky pro jeho využití. Dále navrhuje dopln ní lokálních biokoridor LBK 25, LBK 27 a LBK 34.
TABULKY PRVK ÚSES
PO ADOVÉ ÍSLO PRVKU

OZNRBK 5
NBK 174
NBK 170
RBC 11
LBC 866
LBC 867
LBC 869
LBC 870
LBC 26
LBC 33
LBC 5
LBC 6
LBC 28
LBC 8
LBC 7
LBK 32
LBK 34
LBK 24
LBK 25
LBK 27
LBK 8-Z

NÁZEV

CHARAKTER PRVKU

Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru
Vltavská niva – Dív í
Biokoridor (vodní)
Kámen
Žofín – K174
Biokoridor (mezofilní
bu inná)
Žal ice
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
Jílk v mlýn
Biocentrum
Pod zídkou
Biocentrum
U jezera
Biocentrum
Braha
Biocentrum
Záhorkovické rybníky
Biocentrum
Biocentrum
Biocentrum
V brodcích
Biokoridor
Na blátech
Biokoridor
V struhách
Biokoridor
Kn ží louka
Biokoridor
Za Záhorkovicemi
Biokoridor
Biokoridor

VÝZNAM

Nadregionální
Nadregionální
Regionální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální

TABULKA INTERAK NÍCH PRVK
Ozna ení

IP 1
IP 2

Název prvku

Alej Mojné – ernice - návrh
Jihozápadní alej Mojné - návrh

Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
1)
Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES
2)
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.

Kód plochy

Biokoridor – nadregionální, lokální
– stav

NBK, LBK

ípustné využití
Je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajiš uje vysoké
zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském
nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn rekrea ní plochy p írodního
charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a
írodní funkce sou asných funk ních biokoridor .
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biokoridor platí i regulativy pro plochy PUPFL.
Podmín né využití
Funk ní využití pouze nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení,

OV atd., p i co
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nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru.
Nep ípustné využití
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití,
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti, jako je umis ování staveb,
odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných.

Kód plochy

Biocentrum – regionální, lokální
– stav

RBC, LBC

ípustné využití
Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biocenter platí i regulativy pro plochy PUPFL.
Podmín né využití
Jsou, a to pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení,
odpadních vod atd., p i co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.

istírny

Nep ípustné využití
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do
nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti
ípustné a podmín né.

Kód plochy

Interak ní prvek

IP 1, IP 2

(Interak ní prvky jsou krom biocenter a biokoridor základními skladebnými ástmi ÚSES
na lokální úrovni, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná
liniová spole enstva).

– návrh
Hlavní využití
Vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce ekosystém kulturní krajiny.
Interak ní prvek zprost edkovává p íznivé p sobení p írody na okolí, ekologicky mén stabilní krajinu. Poskytuje
potravní základny a místa úkrytu a rozmnožování r zným druh m organism , které jsou zapojeny do potravních
et zc i okolních, ekologicky mén stabilních spole enstev.
ípustné využití
Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch.
Podmín né využití
Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd.. Umíst ny mohou
být jen p i co nejmenším zásahu a narušení funk nosti interak ního prvku.
Nep ípustné využití
jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území, rušivé innosti,
jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod.
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OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o dopln ní navržených
prvk ÚSES (interak ních prvk ). Dále je v návrhu ÚP umožn no postupné zales ování a p evád ní ekologicky
nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení,
informa ní tabule, atd.).

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

Záplavové území
ešené území obce Mojné sousedí s ekou Vltavou, která má vyhlášené záplavové území a hranici povodn 2002,
hranici záplavy Q100, hranici záplavy – aktivní a navrženou hranici vzdutí (475 m n.m) navrhované vodní nádrže
Rájov a Dív í Kámen - viz grafická ást. Uvnit tohoto území je možné pouze rozši ování ploch, které budou zabra ovat
edevším vodní erozi, vhodná krajinná revitaliza ní opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy,
budování protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr , apod.).

Protipovod ové opat ení
Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh
pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a
rybník . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní
odolnosti a zamezení odnosu p dy. Dále se v p ípad ast jších výskyt p ívalových deš doporu uje z izovat záchytné
stoky pro svedení t chto srážek.

Protierozní opat ení
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Návrh ÚP Mojné nevymezuje nové plochy pro pobytovou rekreaci. Návrh umož uje dostavby nových objekt
stávajících plochách rekreace.
Podrobn ji viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

na

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Návrh ÚP Mojné nevymezuje plochy pro dobývání nerost .

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, s ur ením p evažujícího využití, p ípustného,
nep ípustného, pop . podmín ného využití, využití t chto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních
podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Koordina ního a Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce Mojné
do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem
up es ující zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
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Definice použitých pojm
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a dostavby). Je
tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umož ující zm ny sou asného stavu. (Nap íklad
sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný regulativ pro možnost p ístavby).
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu funk ního využití bez teras,
ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových cest a všech zpevn ných
ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plocha lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout
vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Výškové regulativy
Výška budovy
výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci výšky 0 - 1 m;
Výška budovy do h ebene v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem (nikoliv
s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Výška ímsy v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem (nikoliv
s terénem upraveným násypem) k ímse;
Prostorové regulativy
St echa - typ
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé ásti p dorysné
plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení, samostatné garáže,
lny , viký e atd...
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech
(násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
St echa - sklon
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny; výjimku mohou tvo it pouze malé ásti p dorysné
plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení, samostatné garáže,
lny, viký e atd...
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
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Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)

B

- stav
ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových dom , pozemky rodinných dom , pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího
ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 500m2. Sou ástí ploch
bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro
nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše

ístavba a dostavba se zastav ností budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající s možností zm ny staveb
a dostaveb nových rodinných
dom
stávající nebo maximáln 25%
stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek pro RD menší než
800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající nebo
do výšky maximáln 9 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon

stávající, u nových objekt
sedlová, polovalbová, valbová (za
podmínky h ebene delšího než
4m)
Stávající, u nových 250 - 450
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Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

B-1, B-2, B-3, B-4, B-5,
B-6, B-7

ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových dom , rodinných dom , pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího
ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 500m2. Sou ástí ploch
bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
Podmín né využití
Na plochách B-6 a B-7, které jsou soust ed ny podél silnice III. t ídy, jsou zatíženy hlukem. Podmínkou pro výstavbu
je prokázat eliminaci hlukové zát že.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních
služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).
Vymezení zastavitelných ploch
B-1 - Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na stávající zástavbu RD.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
B-2 - Plocha bydlení – ve východní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat návrh OP el. vedení, OP kanalizace a vodovodu.
B-3 - Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení.
B-4 - Plocha bydlení - v západní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení a trafostanice, OP vodovodu a kanalizace, navrženou max. hranici
negativního vlivu prost edí OV, plocha leží áste
v ochranné zón nadregionálního biokoridoru.
B-5 - Plocha bydlení - v severní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
B-6 - Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající silnice III/15536.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536, OP vodovodu.
B-7 - Plocha bydlení - v jižní ásti sídla ernice, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající silnice III/15536.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536, OP vodovodu.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Zastav nost celková

maximáln 35%

Velikost stavebních parcel

minimáln 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 9 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon

sedlová, polovalbová, valbová (za
podmínky h ebene delšího než
4m)
250 - 450
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Kód plochy

Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.)
- stav a návrh

OV
OV-1

ípustné využití
Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd lávání a výchovu,
sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky
staveb a za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady.
Vymezení zastavitelných ploch
OV-1 - Plocha ob anského vybavení - v západní ásti sídla Mojné sou ástí plochy je navržená izola ní zele , plocha
rozši uje stávající plochu ob anského vybavení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí OV, OP navrženého
vodovodu, OP kanalizace.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami
Zastav nost celková

stávající s možností zm ny staveb
a dostaveb nových objekt
stávající nebo maximáln 25%
stávající nebo maximáln 25%

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo max. 1 nadzemní
podlaží + podkroví
stávající nebo do výšky
maximáln 9 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon
dorys budovy

sedlová, polovalbová
valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4m)
250 - 450
evážn obdélníkový
1:1,5 – 1: 3
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Kód plochy

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.)
– stav a návrh

VS
VS-1

ípustné využití
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky
zem lských staveb, fotovoltaické elektrárny a pozemky související ve ejné infrastruktury.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nep ípustné
je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu vyhlášeného
pásma hygienické ochrany a navržené max. hranice negativního vlivu prost edí výroby a skladování nelze povolit
provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov sloužících k
obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).
Vymezení zastavitelných ploch
VS-1 - Plocha výroby a skladování – v jižní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na stávající plochu výroby a
skladování.
Obsluha území – sjezdem ze silnice III/15536.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536, OP el. vedení, vyhlášené pásmo hygienické ochrany.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami
Zastav nost celková

stávající s možností zm ny staveb
a dostaveb nových objekt
stávající nebo maximáln 55%
stávající nebo maximáln 75%

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
stávající nebo do výšky
do výšky maximáln 9 m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

dorys budovy

stávající, u nových objekt
sedlová, výjime
polovalbová
stávající s možností úpravy na
sklon 200 - 430, u nových objekt
sklon 200 - 430
evážn obdélníkový
1:2 – 1: 3
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Kód plochy

Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.)
– stav a návrh

TI
TI-1, TI-2

ípustné využití
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení technického
vybavení, nap íklad vodovod , vodojem , kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady,
trafostanic, energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít , elektronických komunika ních
za ízení ve ejné komunika ní sít . Sou ástí t chto ploch jsou pozemky související dopravní infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu
negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu
(školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a
rekrea ním ú el m atd).
Vymezení zastavitelných ploch
TI-1 - Plocha technické infrastruktury – návrh OV v západní ásti sídla Mojné.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranou zónu nadregionálního biokoridoru.
TI-2 - Plocha technické infrastruktury – návrh OV v jihozápadní ásti sídla ernice.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP lesní plochy, ochranou zónu nadregionálního biokoridoru.

Kód plochy

Plochy rekreace (§ 5 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

R

ípustné využití
Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a za ízení, které souvisejí a
jsou slu itelné s rekreací, nap íklad ve ejných prostranství, ob anského vybavení a dalších pozemk související
dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními
aktivitami.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše

Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající s možností zm ny staveb
a dostaveb nových rekrea ních
objekt
stávající nebo maximáln 25%
stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek pro objekt menší než
300 m2

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo do výšky
max.1 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající nebo
do výšky maximáln 7,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

sedlová, polovalbová
stávající, s možností úpravy na
sklon 350 - 450
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Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.)
– stav a návrh

VP
VP-1, VP-2, VP-3, VP-4,
VP-5, VP-6

ípustné využití
Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných prostranství a
další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných
prostranství.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
VP-1 - Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Mojné, plocha je sou ástí plochy B-1.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
VP-2 - Plocha ve ejných prostranství - ve východní ásti sídla Mojné.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat návrh OP el. vedení v etn trafostanice.
VP-3 - Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Mojné, plocha je sou ástí plochy B-2.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat návrh OP el. vedení, vodní zdroj v etn vodovodu, vyhlášené pásmo hygienické
ochrany, OP silnice III/15536.
VP-4 - Plocha ve ejných prostranství - v severní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP silnice III/15536.
VP-5 - Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Mojné.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat navrženou max. hranici negativního vlivu prost edí OV, OP el. vedení, OP
navržené kanalizace, plocha leží v ochranné zón nadregionálního biokoridoru.
VP-6 - Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla Mojné, plocha je sou ástí lokality OV-1.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.)
– stav, návrh, územní rezerva

DI
DI-1, DI-2
DI-ÚR-3

ípustné využití
Silni ní pozemky silnic III. t ídy a místních komunikací, v etn pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti
komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky staveb
dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní
automobily a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací. Cyklistická a p ší komunikace v etn
chodník a zelených pás v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti
(plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.)
bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.
Plochy drážní dopravy, v etn násyp , zá ez , op rných zdí, most , kolejiš a doprovodné zelen , dále pozemky
za ízení pro drážní dopravu, nap íklad stanice, zastávky, nástupišt a p ístupové cesty, provozní budovy a pozemky
dep, opraven, vozoven, p ekladiš a správních budov.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
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Kód plochy

Plochy vodní a vodohospodá ské (§13 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

V

ípustné využití
Plochy vodní a vodohospodá ské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok a jiné pozemky ur ené pro
evažující vodohospodá ské využití.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Plochy lesní (§ 15 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

L

ípustné využití
Plochy lesní zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
Podmín né využití
Pouze nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody.
Pouze nezbytn nutné stavby dopravní a technické infrastruktury.
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nár st plochy o max. 20 %
prvotn zkolaudované plochy).
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení krom výše uvedených.

Kód plochy

Plochy zem
– stav

lské (§ 14 vyhl.501/2006 sb.)

Z

ípustné využití
Plochy zem lské zahrnují pozemky zem lského p dního fondu, pozemky staveb za ízení a jiných opat ení pro
zem lství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Podmín né využití
Umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých
íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb, z izování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace
komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.
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Kód plochy

Plochy smíšené nezastav ného území
(§ 17 vyhl.501/2006 sb.)
– stav, návrh

SN
SN-1, SN-2, SN-3, SN-4,
SN-5, SN-6

ípustné využití
Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují zpravidla pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky zem lského
dního fondu, p ípadn pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez rozlišení p evažujícího zp sobu využití. Do
plochy smíšené nezastav ného území lze zahrnout i pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
V souladu s ustanovením § 18 odst.5 stavebního zákona lze v souladu s jeho charakterem dále umis ovat stavby,
za ízení, a jiná opat ení pouze pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a
krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof
a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro
ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.
Podmín

p ípustné využití

Za podmínky souhlasu dot ených orgán a orgán ochrany p írody v navazujících ízení.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem,
prachem), navrhovaných ochranných pásem apod. m že být realizováno teprve po provedení takových opat ení,
která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a všechny zjišt né negativní vlivy.
které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést
úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby.
Návrh ÚP Mojné navrhuje koridory dopravní infrastruktury. Tyto koridory nebudou svým provozem zat žovat okolní
zástavbu. Zejména hluk a vibrace nesmí v budoucnu p ekro it vymezené koridory dopravní infrastruktury.
MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROST EDÍ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Okolo stávající plochy výroby a skladování v severní ásti sídla Mojné je vymezena maximální hranice negativního
vlivu prost edí, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.
V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb, dále je
možné umis ovat ojedin le stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrany p ed negativními vlivy a
budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROST EDÍ OV
V sídle Mojné a ernice je okolo navrhovaných ploch pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu
prost edí OV pro území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max.
hranici p ekro it. V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude
zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity v chrán ném venkovním i vnit ním
prostoru staveb.
MAX. HRANICE NEGATIV. VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO VYBEVENÍ
Hranice negativních vliv z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení a u ploch
ob anského vybavení – sportu i ploch bydlení bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn na hranici
vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované.
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OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici III. t . a
navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad výstavby je nutné
zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.
UMIS OVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa (oplocení lze umístit
v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).
OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJ
Návrh vymezuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn .
OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A TRAFOSTANICE
Návrh ÚP Mojné vymezuje elektrické vedení VN 22kV, a koridor pro posilující el. vedení 110 kV v etn ochranných
pásem. Ochraná pásma jsou vymezena dle zákona . 458/2000 Sb. z roku 2001.
HRANICE VZDUTÍ NAVRHOVANÉ VODNÍ NÁDRŽE RÁJOV A DÍV Í KÁMEN
Do ešeného území zasahuje vzdutí navrhované vodní nádrže Rájov a Dív í Kámen. Hranice vzdutí je p edpokládaná na
kót 475.00 m n. m. Uvnit tohoto území je možné pouze rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní
erozi, vhodná krajinná revitaliza ní opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování
protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr , apod.).

g) vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a
asanací, v Hlavním výkresu a Koordina ním výkresu.

1. VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ

PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD

D-1

D-2
E-1
E-2
K-1
K-2
V-1

EL

Plocha dopravní infrastruktury
- IV. tranzitní železni ní koridor, eské Bud jovice – Dolní Dvo išt ve východní ásti ešeného území
- rychlostní silnice R3, úsek Dolní T ebonín – Dolní Dvo išt ve východní ásti ešeného území.
Plocha dopravní infrastruktury
- navržený koridor pro p eložku silnice II/155.
Plocha technické infrastruktury
- navržený koridor pro posilující el. vedení VVN 110 kV, Dasný – V ní v západní ásti ešeného území.
Plocha technické infrastruktury
- navržené el. vedení 22 kV v etn trafostanice T4 jihovýchodn od sídla Mojné.
Plocha technické infrastruktury
- navržená plocha pro istírnu odpadních vod v západní ásti sídla Mojné.
Plocha technické infrastruktury
- navržená plocha pro istírnu odpadních vod v jihozápadní ásti sídla ernice.
Plocha technické infrastruktury
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- navržený vodovodní ad propojující vodovodní systémy Mojné a ernice.
VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD

LBK-25
LBK-27
LBK-34

EL

- navržený prvek ÚSES – lokální biokoridor v severovýchodní ásti ešeného území.
Jedná se o dopln ní lokálního biokoridoru LBK-25 – Kn ží louka
- navržený prvek ÚSES – lokální biokoridor v jihovýchodní áasti ešeného území.
Jedná se o dopln ní lokálního biokoridoru LBK-27 – Za Záhorkovicemi
- navržený prvek ÚSES – lokální biokoridor v severovýchodní ásti ešeného území.
Jedná se o dopln ní lokálního biokoridoru LBK-34 – Na blátech

2. VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ S MOŽNOSTÍ P EDKUPNÍHO PRÁVA
Návrh ÚP Mojné nenavrhuje ve ejn prosp šné stavby ani ve ejn prosp šná opat ení, u kterých by bylo možné uplatnit
vyvlastn ní s možností p edkupního práva.
STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
VPS, pro které je možno uplatnit p edkupní právo bez možnosti vyvlastn ní, nejsou v ÚP Mojné navrhovány.

i)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále
stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn
plánovací innosti

V ÚP Mojné se nacházejí plochy, kde je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií.
Jedná se o plochy: B-2 a VP-3.
Lokality budou prov eny územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním a Koordina ním výkresu.
U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do 2 let od jejího schváleného zadání v zastupitelstvu
obce. V p ípad , že ke schválení nedojde po této lh , zaniká povinnost zpracování této studie.

j)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

Návrh ÚP Mojné vymezuje plochu územní rezervy DI-ÚR-3 – plocha dopravní infrastruktury. Tuto plochu je možno
využít až na základ zm ny ÚP.

k) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
Návrh územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
23 stran
GRAFICKOU ÁST
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
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2 OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) postup p i po ízení územního plánu
ešené území ÚP Mojné je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací dokumentace. Návrh územního plánu
Mojné je výsledkem procesu projednávání s Krajským ú adem – Jiho eský kraj, dot enými orgány, obcí, pro kterou se
územní plán po izoval, sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními p íslušnými orgány a organizacemi,
kterých se ešení ÚP dotýká.
O po ízení územního plánu Mojné rozhodlo zastupitelstvo obce Mojné usnesením . 2/5/2007 ze dne 28.2.2007.
Územní plán je po izován na základ požadavku obce a jednotlivých vlastník pozemk a staveb.
Na základ územn analytických podklad a grafické p ílohy k zadání vypracované projektantem, byly
po izovatelem v návrhu zadání stanoveny v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona hlavní cíle a požadavky pro
vypracování ÚP Mojné. Toto zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Mojné usnesením . 2/20/2009 ze dne
20.5.2009.
Projektantem územního plánu Mojné je Ing.arch. Jaroslav Dan k, autorizovaný architekt,
. autorizace KA 00 279.
Spole né jednání o návrhu ÚP Mojné, zpracovaného podle stavebního zákona a vyhlášky .500/2006 Sb., o
územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále
jen „vyhláška.500/2006 Sb.“), prob hlo dne 20.4.2010. V rámci spole ného jednání bylo uplatn no 18 souhlasných
stanovisek a vyjád ení, jejich podmínky byly zapracovány do ešení. K návrhu bylo dále vydáno KHS .Bud jovice
souhlasné stanovisko s podmínkou, která byla dodržena.
KÚ Jiho eského kraje eské Bud jovice, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a
investic, na základ po izovatelem p edloženého návrhu územního plánu Mojné a zprávy o jeho projednání, vydal po
posouzení dle § 51 zákona .183/2006 Sb., své stanovisko dne 17.6.2010 .j.: KUJCK 20600/2010 OREG/2, ve kterém
konstatoval, že lze zahájit ízení o vydání této územn plánovací dokumentace s ohledem na to, že toto stanovisko
neobsahuje žádné upozorn ní na nedostatky.
Oznámení o zahájení ízení o vydání územního plánu Mojné podle § 52 ve vazb na ustanovení § 55
stavebního zákona a § 171 až § 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou vyhláškou ze dne 2.11.2010. Tato vyhláška
byla zve ejn na na ú ední desce M Ú eský Krumlov ( od 2.11.2010 do 20.12.2010) a na ú ední desce obce Mojné ( od
3.11.2010 do 17.12.2010) po dobu min. 45 dn . Oznámení bylo rovn ž zve ejn no na webových stránkách obou obcí.
Ve ejné projednání prob hlo dne 22.12.2010. V rámci ve ejného vystavení do doby ve ejného projednání obdržel ú ad
územního plánování jako po izovatel 2 stanoviska od dot ených orgán a správc sítí. Ob stanoviska byla souhlasná.
P i ve ejném projednání územního plánu Mojné vznesl dot ený orgán státní správy Ministerstvo zem lství –
Pozemkový ú ad .Krumlov p ipomínku k dopln ní prvk ÚSES.
ipomínka byla vyhodnocena a po izovatel dal pokyn projektantovi územního plánu k dopln ní prvk lokálního ÚSES
a úprav prvk ÚSES, které jsou sou ástí ZÚR.

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztah v území
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje R 2008
Území ešené ÚP Mojné, je sou ástí rozvojové oblasti OB10, rozvojové osy OS6, na území se nachází koridor konven ní
železni ní dopravy C-E 551 a koridor kapacitní silnice R3. Území není sou ástí žádné specifické oblasti. ešení návrhu
Územního plánu Mojné není v rozporu s Politikou územního rozvoje R 2008.

Územn plánovaní dokumentace vydaná krajem
Platnou ÚPD, vydanou krajem, která eší území obce Mojné, je ÚPVÚC eskokrumlovsko I., schválený usnesením
Zastupitelstva Jiho eského kraje . 111/2005/ZK ze dne 19.4.2005, se kterým není územní plán v rozporu. Návrh ÚP
Mojné není v kolizi s ešením dosud nevydaných Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje.
Návrh Územního plánu Mojné je v souladu s platnou nad azenou územn plánovací dokumentací a s p ipravovanou
územn plánovací dokumentací vydávanou krajem a s ohledem na širší územní vztahy zajiš uje koordinaci využívání
území.
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Koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území zejména návaznosti na sousední
správní území
Z hlediska širších územních vztah nekoliduje návrh ÚP Mojné s územn plánovací dokumentací sousedních obcí.
V pr hu projednávání návrhu ÚP Mojné neuplatnily sousední obce žádné požadavky na obsah dokumentace.
Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území zejména návaznosti na správní
území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztah . Z hlediska ešení vzájemných vztah sousedících obcí
jsou navrhovány plochy technické a dopravní infrastruktury a návaznost ÚSES.

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Územní plán Mojné vytvá í podmínky pro udržitelný rozvoj území tj. vyvážený hospodá ský rozvoj, sociální soudržnost
a kvalitní životní podmínky. Svým ešením vytvá í p edpoklady pro kvalitní rozvoj odpovídající významu a velikosti
sídla, pro kvalitní bydlení a pro zachování nezastav ného území v etn jeho udržitelného rozvoje. Územní plán je
v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Územní plán byl projednán v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona a je zpracována v souladu
s p íslušnými provád cími vyhláškami.

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis soulad se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán ,
uplatn ných ke spole nému jednání o návrhu územního plánu. V pr hu projednávání ÚP Mojné bylo uplatn no
celkem 20 stanovisek a vyjád ení, požadavky z nich vyplývající byly zahrnuty do ešení této ÚPD.

f)

údaje o spln ní zadání

Návrh ÚP obce Mojné je v souladu se schváleným zadáním.

g) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn
vyhodnocení p edpokládaných d sledk tohoto ešení, zejména ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
IJATÉ EŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životního
prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi
atraktivním prost edí. Proto návrh ÚP obce Mojné umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je v návrhu umožn no
podnikání, zejména v oblasti výroby a výrobních služeb a zem lství. V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a služeb
s ním spojených dojde k nár stu pracovních míst.
Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro kvalitní bydlení a
pro nové pracovní p íležitosti návrhem plochy pro výrobu a skladování a ob anské vybavení.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, rybník m poskytujícím
možnost rybolovu, turistickým trasám a památkám, je obec Mojné významným st ediskem pro celoro ní rodinnou
rekreaci.
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje
území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh ÚP
obce Mojné respektuje požadavky zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis o ochran p írody a krajiny,
zejména prvky regionálního ÚSES i zpracovaného lokálního systému ekologické stability krajiny. Udržitelný rozvoj
území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro
soudržnost spole enství obyvatel území.“
Z hlediska zabezpe ení zájm ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší a k zabezpe ení jeho
odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí zne iš ujících látek dle
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona . 86/2002 Sb..

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnici III/15536 za územn stabilizovanou. U komunikací, které zp ístup ují
objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno po ítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v ší ce
komunikací 6m s alespo jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro n respektovat
alespo územní rezervu. Ta by m la být v p im ené mí e dodržována i p i povolování veškerých staveb, a to i drobných
(oplocení, p ípojné sk ky inženýrských sítí apod.).
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt
nabízejících ubytovací služby.
Stávající cykloturistické a turistické trasy budou zachovány a rovn ž rozvinuty. V zájmu rozvoje turistiky a
cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívky, ob erstvení, informa ní tabule, atd.).
Návrh ÚP Mojné navrhuje plochy dopravní infrastruktury, které respektují nad azené územn plánovací dokumentace.
Silni ní: DI-1 – koridor pro rychlostní silnici R3 Dolní T ebonín – Dolní Dvo išt .
DI-2 – koridor pro p eložku silnice II/155.
Železni ní: DI-1 – koridor pro IV. tranzitní železnici eské Bud jovice – Dolní Dvo išt .
DI-ÚR-3 – koridor pro železnici – napojení eského Krumlova na IV.tranzitní železni ní koridor.
Návrh územního plánu Mojné vymezuje koridor dopravní infrastruktury DI-1 p evzatý ze ZUR v ší i 600 m. V ÚP
dochází ke st etu s funk ními lokálními prvky ÚSES. Tento st et bude ešen v rámci samotného ešení rychlostní silnice
R3 Dolní T ebonín – Dolní Dvo išt a IV. tranzitní železnice eské Bud jovice – Dolní Dvo išt , kde bude koridor
podstatn zúžen pouze v rozsahu projektovaného t lesa silnice R3 a tranzitní železnice.
Lze p edpokládat, že v rámci tohoto zp esn ní bude do ešena i kolize prvk ÚSES s navrženými dopravními koridory.

Vodohospodá ské ešení
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Stav
Obec Mojné (540.00 – 558.00 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu, který je ve správ
obce. Na vodovod je napojena tém veškerá zástavba v . ob anského a technického vybavení a zem lského areálu na
jižním okraji obce. Vlastní vodovodní sí budovaná po roce 2000 je z PE 63, 80 a 110, starší ásti p vodního vodovodu
z roku 1960 až 1975 jsou z OC 25 až 50. Zdrojem vody je Vodárenská soustava Jižní echy (ÚV Plav s nádrží ímov).
Její ad LT200 z VDJ Net ebice 2x 1125 m3 (630.70/625.70) do Dolního T ebonína (d íve Skupinového vodovodu
Kaplice – eský Krumlov) probíhá podél východního okraje obce a je ve správ VAK J . Z adu je napojen VDJ Mojné
30 m3 (568.86/567.26) a do místa spot eby je voda dopravována gravita . Jedná se o zem lský vodovod z roku
1960, jehož p vodním zdrojem byly vrty p i jižním okraji obce, které pozd ji nahradila uvedená odbo ka z adu
z Net ebic. N které objekty jsou napojeny samostatn p ímo z adu LT200, ást objekt je napojena i p es redukci tlaku
ve vodom rné šacht . Tato šachta s redukcí tlaku byla p ipravena pro napojení celé obce (bez vodojemu), nebo vodojem
nezajiš uje vhodné tlakové pom ry. V obci je ješt soukromý vodovod z roubené studn východn od obce.
Osada Záhorkovice (557.00 – 562.00 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Na vodovod
je napojena tém veškerá zástavba. Napojení je p ípojkami p ímo z adu LT200 z VDJ Net ebice 2x 1125 m3
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(630.70/625.70) do Dolního T ebonína Vodárenské soustava Jižní
který je ve správ VAK J .

echy, který probíhá podél komunikace v sídle a

Osada ernice (493.00 – 523.00 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu, který je ve
správ obce Mojné. Na vodovod je napojena tém veškerá zástavba. Vodovod byl dokon en v roce 1999 (pro pot eby
rekrea ního za ízení). Jeho zdrojem je vrt (hloubka 80 m, vydatnost 0.9 l/s, zvýšený obsah železa a manganu) v severní
ásti sídla. Zdroj nemá vyhlášena ochranná pásma. Surová voda je upravována v úpravn vody (1.1 l/s, provzdušn ní,
alkalizace sodou, tlaková kontaktní filtrace) v blízkosti vrtu. Do spot ebišt je voda dopravována AT stanicí z akumulace
úpravny vody 2x 38 m3. Vlastní vodovodní sít je z PE 90 a 63.
Zdrojem požární vody sídel je vodovod pro ve ejnou pot ebu a místní vodní plochy.
Pot eba vody
Výpo et pot eby vody

Mojné

Záhorkovice

ernice

Jednotka

Po et trvale bydlících obyvatel

-

152

12

12

osob

Po et p echodn bydlících obyvatel

-

42

110

50

osob

Nár st po tu obyvatel

-

120

9

0

osob

Celkový po et obyvatel

-

314

131

62

osob

Podíl zásobovaných obyvatel

-

100

100

100

%

Po et zásobovaných obyvatel

ZO

314

131

62

osob

100

100

100

l/os/den

11 461

4 782

2 263

m3/rok

15

5

5

l/os/den

VFO

1 719

239

113

m3/rok

VFZ

7 500

0

0

m3/rok

Voda fakturovaná celkem

VFC

20 680

5 021

2 376

m3/rok

Voda nefakturovaná

VN

4 100

1 000

500

m3/rok

Voda vyrobená celkem

VVR

24 780

6 021

2 876

m3/rok

Celková pr

Qp

68

16

8

m3/den

Koeficient denní nerovnom rnosti

kd

1,5

1,5

1,5

-

Max. denní pot eba vody

Qd

102

25

12

m3/den

Max. denní pot eba vody

Qd

1,2

0,3

0,1

l/s

Koeficient hodinové nerovnom rnosti

kh

1,8

1,8

1,8

-

Max. hod. pot eba vody

Qh

2,1

0,5

0,2

l/s

Spec. pot . vody faktur. pro domácnost
Voda fakturovaná pro domácnost

VFD

Spec. pot . vody faktur. ostatní
Voda fakturovaná pro ostatní
Voda fakturovaná pro zem

lství

rná pot eba vody

Pot eba vody obce (VFC) se pohybuje kolem 10 000 m3/rok.
Návrh
Zásobování sídla Mojné pitnou vodou nevyhovuje zejména s ohledem na stav vodovodní sít a tlakové pom ry ve
spot ebišti. Proto je navržena výstavba nové vodovodní sít v rámci stávající i navrhované zástavby a napojení celé obce
ímo (bez využití stávajícího vodojemu) z VDJ Net ebice do Dolního T ebonína.
Zásobování sídel ernice a Záhorkovice pitnou vodou je vyhovující. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové
(výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Dále se p edpokládá postupná rekonstrukce stávajících
vodovodní sít . Okolo vrtu ernice je navrženo ochranné pásmo.
Pro zajišt ní vyšší zabezpe enosti dodávek pitné vody se jako vhodné ešení navrhuje propojení vodovodních systém
Mojné a ernice ( ad trasovaný podél komunikace).
Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Dále se
navrhuje postupná rekonstrukce stávající vodovodní sít .
Pro zajišt ní vyšší zabezpe enosti dodávek pitné vody se jako vhodné ešení navrhuje propojení vodovodních systém
Mojné a ernice ( ad trasovaný podél komunikace).
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Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Stav
Obec Mojné má vybudovanou gravita ní jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, která je ve správ obce. Jedná se o
betonové potrubí DN 500 a 600 a kameninové potrubí DN 300 a 400 na p evážné ásti území sídla. Kanalizace je
vyúst na jednou výustí západn pod obcí do bezejmenné vodote e bez centrálního išt ní odpadních vod. Na vodote i je
soustava t ech rybník (první 100 m od vyúst ní kanalizace), které slouží pro do išt ní odpadních vod. Odpadní vody
osady jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem do kanalizace p íp. p ímo do recipientu, nebo jsou zachycovány do
bezodtokových jímek. N které nemovitosti mají vlastní domovní OV. Deš ové vody jsou odvád ny jednotnou
kanalizací a áste
deš ovou kanalizací (zatrubn ní meliora ních vod z vých. sm ru zaúst né do návesního rybníka).
Osada Záhorkovice nemá v sou asnosti vybudovaný systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu s centrálním išt ním
odpadních vod. V sídle je pouze sporadická deš ová kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových
jímek nebo jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku. N které nemovitosti mají vlastní
domovní OV. Deš ové vody jsou odvád ny systémem p íkop , struh a propustk p ípadn deš ovou kanalizací do
recipientu.
Osada ernice má vybudovanou gravita ní oddílnou (deš ovou i splaškovou) kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, která je
ve správ obce Mojné. Jedná se o potrubí PVC DN 200 a 300 na ásti území sídla. Takto svedené odpadní vody jsou
išt ny centráln severn (pod úpravnou vody) pod osadou na mechanicko biologické OV K.D.C. (biodisky) pro 70
EO. Objekt istírny je zcela zakryt konstrukcí krovu. istírna i kanalizace byly p vodn ur eny p edevším pro hotel
(p edpokládaná kapacita 50 l žek) a dokon eny v roce 1999. istírna má stanoveno pásmo ochrany prost edí. Deš ové
vody jsou odvád ny oddílnou deš ovou kanalizací a systémem p íkop , struh a propustk do recipientu.
Hlavním odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností a ob anského vybavení. Složení a koncentrace
odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv ováno jinými specifickými komponenty. Veškerá zne išt ní
produkovaná zem lskou živo išnou výrobou (organické látky, slamnatý hn j a jeho kapalné složky) jsou skladována
v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zem lsky využívaných pozemcích.
Návrh
V sídle Mojné se navrhuje vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby.
edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln na navrhované
istírn odpadních vod západn pod obcí v blízkosti recipientu. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí.
Stávající jednotná kanalizace bude využita jako deš ová. Na základ pr zkumu se doporu uje zvážit využití stávající
kanalizace jako jednotné i pro výhledové ešení.
V sídle Záhorkovice se nep edpokládá výstavba ve ejné kanalizace a OV. Likvidace odpadních vod bude ešena
individuáln (domovní istírny, bezodtokové jímky na vyvážení, septiky s do išt ním).
V sídle ernice je navržena nová istírna odpadních vod jižn pod sídlem v . pásma ochrany prost edí a výstavba nové
oddílné splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude p epojena na tuto novou kanalizaci. P vodní istírna hotelu
bude sloužit pouze k tomuto ú elu.
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Navrhované ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje mimo návrhu pro
osadu ernice, kde Plán navrhuje využít stávající istírnu odpadních vod pro celou osadu.

Energetické ešení
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Výpo et výkonové bilance proveden dle normy
elektrizace „B“.

SN. Uvažováno i s va ením a pe ením na el. sporácích, tzn. stupe
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Výpo et proveden dle normy SN. Uvažováno i s va ením a pe ením na el. sporácích, tzn. stupe elektrizace „B“.

sídlo MOJNÉ
LOKALITA
OZNA .

I.etapa
TYP

RD

P ÍKON

po et

(kW)

ZÁPAD

RD BYDLENÍ
13
11,00
EL.VYTÁP NÍ
4
12,00
SEVER
RD BYDLENÍ
7
11,00
EL.VYTÁP NÍ
2
12,00
VÝCHOD
RD BYDLENÍ
37
11,00
EL.VYTÁP NÍ
10
12,00
OV-ZÁPAD
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
OV-ZÁPAD
OV
ZEM.VÝROBA-JIH VÝROBA

KOEF.

(kW)
0,42
1,00
0,50
1,00
0,33
1,00

Nár st odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb
celkem
sídlo ZÁHORKOVICE
LOKALITA
OZNA .

ZÁHORKOVICE

TYP

RD BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ

RD

P ÍKON

po et

(kW)

4
1

11,00
12,00

KOEF.

0,60
1,00

sídlo ERNICE
LOKALITA

OV-ZÁPAD

TYP

RD

P ÍKON

po et
(kW)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Nár st odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb
celkem

60,33
48,00
38,68
24,00
134,93
120,00
12,00
25,00
20,00

KOEF.

Celkem
ÍKON
(kW)

108,33
62,68
254,93
12,00
25,00
20,00

482,94
30,00
512,94

482,94
30,00
513

I.etapa

Celkem

ÍKON
(kW)

Nár st odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb
celkem

OZNA .

ÍKON

ÍKON
(kW)

26,40
12,00

38,40

38,40
10,00
48,40

38,40
10,00
48

I.etapa

Celkem

ÍKON

ÍKON

(kW)
12,00

(kW)
12,00

12,00
10,00
22,00

12,00
10,00
22

Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující :
Sídlo MOJNÉ
Lokalita „ZÁPAD – RD, OV, OV“
Napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T2.
Lokalita „SEVER“
Napojení ze stávající rekonstruované trafostanice TS-T2.
a z nov osazené trafostanice TS-T4 - nová trafostanice v etn elektrického vedení VN 22 kV.
Lokalita „VÝCHOD - RD“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2.
Osazení nové trafostanice TS-T4 - nová trafostanice.
Lokalita „JIH-ZEM
LSKÁ VÝROBA“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1.

výstavby.
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Sídlo ZÁHORKOVICE
Lokalita „ZÁHORKOVICE - RD“
Napojení ze stávajících rozvod NN.
Sídlo ERNICE
Lokalita „ OV - ZÁPAD“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3.
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .
Návrh ÚP Mojné vymezuje koridor pro posilující elektrické vedení VVN 110 kV Dasný – V

ní.

Výkonová bilance navrhované zástavby
edpokládaná soudobost je dle SN 332130-Z2
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
ešeným územím Mojné prochází vysokotlaký plynovod. Obec Mojné neuvažuje s plynofikací sídel.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD

D-1

D-2

E-1

E-2

K-1

K-2

V-1

EL A ZD VODN NÍ

Plocha dopravní infrastruktury
- IV. tranzitní železni ní koridor, eské Bud jovice – Dolní Dvo išt ve východní ásti ešeného území
- rychlostní silnice R3, úsek Dolní T ebonín – Dolní Dvo išt ve východní ásti ešeného území.
Návrh je v souladu s politikou územního rozvoje eské republiky a s ÚPVÚC eskokrumlovsko I.
Realizací dojde k rozvoji civiliza ních hodnot v ešeném území.
Plocha dopravní infrastruktury
- navržený koridor pro p eložku silnice II/155.
Návrh je v souladu se zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje. Realizací dojde k rozvoji civiliza ních
hodnot v ešeném území.
Plocha technické infrastruktury
- navržený koridor pro posilující el. vedení VVN 110 kV, Dasný – V ní v západní ásti ešeného území.
Realizací dojde k navýšení energetického p íkonu el. energie. Návrh je v souladu se zásadami územního
rozvoje Jiho eského kraje.
Plocha technické infrastruktury
- navržené el. vedení 22 kV v etn trafostanice T4 jihovýchodn od sídla Mojné.
Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované
navýšení energetického p íkonu el. energie.
Plocha technické infrastruktury
- navržená plocha pro istírnu odpadních vod v západní ásti sídla Mojné.
Sídlo nemá doposud vybudovanou OV.
Plocha technické infrastruktury
- navržená plocha pro istírnu odpadních vod v jihozápadní ásti sídla ernice.
Stávající OV je ur ena pro místní hotel. Navržená OV bude sloužit jako ve ejná, veškerá zástavba v sídle
ernice bude do této OV napojena.
Plocha technické infrastruktury
- navržený vodovodní ad propojující vodovodní systémy Mojné a ernice.
Realizací dojde k zajišt ní vyšší zabezpe enosti dodávek pitné vody.
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VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD

LBK-25

LBK-27

LBK-34

EL A ZD VODN NÍ

- navržený prvek ÚSES – lokální biokoridor v severovýchodní ásti ešeného území.
Jedná se o dopln ní lokálního biokoridoru LBK-25 – Kn ží louka
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
- navržený prvek ÚSES – lokální biokoridor v jihovýchodní áasti ešeného území.
Jedná se o dopln ní lokálního biokoridoru LBK-27 – Za Záhorkovicemi
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
- navržený prvek ÚSES – lokální biokoridor v severovýchodní ásti ešeného území.
Jedná se o dopln ní lokálního biokoridoru LBK-34 – Na blátech
Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r
(nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.
Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor a mobilního sb ru.
Místo pro t íd ní domovního odpadu se nachází v centrální ásti sídla Mojné.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA

VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP Mojné uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské vybavení, které
nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a dostavb .
Plochy pro možnou dostavbu tvo í plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastav ného území,
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel je situováno vždy na vlastním
pozemku.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v tšinou po obvod sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastav né území.
Jedná se zejména o plochy bydlení v RD, dále o plochy výroby a skladování a ve ejného prostranství.
V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost
správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.
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VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Návrhem územního plánu dochází k vytvo ení podmínek a k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území, tj.
vyváženého hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Dojížd ní za prací v tšiny
obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí. Základním principem urbanistické koncepce,
tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti
sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému
ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního
fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba
podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VODNÍ TOKY A PLOCHY
Významný krajinný prvek.
PLOCHY LESNÍ
Významný krajinný prvek.
OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA
V sídle ernice se nachází h bitov se stanoveným ochranným pásmem vzdáleným 100 m od hranice pozemku.
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
V ešeném území obce Mojné se nachází zapsané nemovité kulturní památky:
- k.ú. Rájov– ernice, Kostel sv. Má í Magdaleny a h bitov (r. . ÚSKP 42224/3-1345)
- k.ú. Rájov- ernice, Fara p.1 st. parc. . 35 s pozemkem (r. . ÚSKP 35466/3-1346)
- k.ú. Rájov- ernice, Výklenková kapli ka se sochou sv. Sebastiana, parc. . 576/4 bez pozemku
(r. . ÚSKP 35399/3-1347)
- k.ú. Záhorkovice, Zem lská usedlost p. 3, st.parc. . 3/1, 3/2, 3/3 s pozemkem (r. . ÚSKP 28601/3-1348)
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROST EDÍ ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Stávající OV v severní ásti sídla ernice má stanovenou max. hranici negativního vlivu prost edí, která nesmí být
v budoucnu p ekro ena.
VYHLÁŠENÉ PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY (PHO) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Stávající plocha výroby a skladování (zem lský areál) má vyhlášenou hranici PHO. Tato hranice nesmí být
ekro ena negativními vlivy stávající plochy, ani navrženým rozší ením výroby a skladování (VS- 1).
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC
ešeným území prochází silnice III/15536.
Ochranná pásma iní u silnice III. t ídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území).
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ADU
ešeným územím prochází vodovodní ady, jejichž ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.
OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZA NÍHO ADU
ešeným územím prochází kanaliza ní ady, jeho ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která iní od krajního
vodi e vedení na ob jeho strany:
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 1.vodi e bez izolace - 7m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 2.vodi e s izolací základní - 2m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 3.záv sná kabel. vedení - 1m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7 m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v etn trafostanice.
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OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
ešeným územím prochází vysokotlaký plynovod.
Bezpe nostní pásmo VTL plynovodu je 20 m na ob strany od p dorysu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na ob strany od p dorysu.
OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍCH PLOCH
Ochranné pásmo lesních ploch je 50m od kraje lesa.
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
Jihozápadn sídla Mojné se nachází poddolované území .1868.
OCHRANNÁ ZÓNA NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU
Jižní ást ešeného území se nachází v ochranné zón nadregionalního biokoridoru.
PLOCHY ÚSES
V ešeném území se nachází nadregionální biokoridory, regionální biocentrum, lokální biokoridory a biocentra.
HRANICE ZÁPLAVY
Do západní ásti ešeného území zasahují hranice záplavy eky Vltavy.
Hranice záplavy aktivní, hranice záplavy Q100, hranice povodn 2002.
HRANICE EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
Západní ást ešeného území se nachází v Evropsky významné lokalit .

h) informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro
toto stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno
Na základ návrhu zadání provedl krajský ú ad zjiš ovací ízení podle kritérií uvedených v p íloze .8 k zákonu
.100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s § 10i odst.3 zákona
sd lil, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv územního plánu Mojné na životní prost edí a to p evážn z t chto
vod :
- zadání zm ny nemá významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu i pta í
oblast podle § 45i zákona .114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny,
- dot ené správní ú ady nevznesly zásadní p ipomínky.
Tímto záv rem není dot ena povinnost posuzování konkrétních zám
podléhajících posouzení podle tohoto zákona.
( Stanovisko KÚ – Jiho .kraje, odboru životního prost edí, zem lství a lesnictví ze dne 3.dubna 2009, j.: KUJCK
9651/2009/OZZL/2/Sf).
Je možné konstatovat, že všechny návrhy mají za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního
zákona zajistit koordinaci a v cnou i asovou návaznost inností v území s cílem nalezení optimálního zp sobu využití
území k zajišt ní udržitelného rozvoje území.

i)

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

Lze konstatovat, že zastav né území je ú eln využíváno. Nov vymezené zastavitelné plochy navazují na stávající
zastav né území. Zastavitelné plochy odpovídají svou velikostí p edpokládanému vývoji obyvatel a pot ebám obce.
Zastavitelné plochy lze dob e napojit na dopravní a technickou infrastrukturu.
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j)

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
ZPF a PUPFL

ZEM
LSKÝ P DNÍ FOND
Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.

Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu ÚP nebudou v zásad ovlivn ny
hydrologické pom ry.

Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské p dy.
íklad kódu BPEJ : 7.34.21
7
klimatický region,
34
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
21
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy
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DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
29

32

50

52

53

68

75

Kambizem modální eubazické až mezobazické v etn slab oglejených variet, na rulách, svorech,
fylitech, pop ípad žulách, st edn t žké až st edn t žké leh í, bez skeletu až st edn skeletovité,
s p evažujícími dobrými vláhovými pom ry
Kambizem modální eubazické až mezobazické na hrubých zv tralinách, propustných, mineráln
chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, mén ortorulách, st edn t žké leh í s
vyšším obsahem grusu, vláhov p ízniv jší ve vlh ím klimatu
Kambizem oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které
nejsou v HPJ 48,49), st edn t žké leh í až st edn t žké, slab až st edn skeletovité, se sklonem
k do asnému zamok ení
Pseudogleje modální, kambizem oglejené na leh ích sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), asto s p ím sí eolického materiálu, zpravidla
jen slab skeletovité, zrnitostn st edn t žké leh í až lehké, se sklonem k do asnému p evlh ení
Pseudogleje pelické planické, kambizem oglejené na t žších sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), st edn t žké až t žké, pouze ojedin le
st edn skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamok ené
Gleje modální i modální zrašelin lé, gleje histické, ernice glejové zrašelin lé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních tok , p dy úzkých depresí v etn svah , obtížn
vymezitelné, st edn t žké až velmi t žké, nep íznivý vodní režim
Kambizem oglejené, kambizem glejové, pseudogleje i gleje, p dy dolních ástí svah ,
zamok ení výrazn jší než u HPJ 74, obtížn vymezitelné p echody, na deluviích hornin a
svahovinách, až st edn skeletovité

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
I.
Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze
výjime , a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby
zásadního významu.
II. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní schopností
a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu.
IV. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V. Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U
chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ
kombinace klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí zem lské
dy ve smyslu zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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B-1

Orná p da

1,05

0

1,05

0

0,35

Orná p da

0,35

0

0,35

0

3,27

Orná p da

3,27

0

3,27

0

Plocha bydlení

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

LSKÝCH

1,05

BPEJ

CELKEM

VÝM RA
NEZEM
PLOCH

DRUH POZEMKU
VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY

ÍSLO

LOKALITY

Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit

7.29.01
7.52.01
7.52.01
7.29.01

I.
III.
III.
I.

0,54
0,51
0,31
0,04

7.52.01

III.

3,01

7.32.14

IV.

0,26

B-2

Plocha bydlení

B-3

Plocha bydlení

0,35

Zahrada

0,35

0

0,35

0

7.32.14

IV

0,35

B-4

Plocha bydlení

0,12
1,31

Orná p da
Orná p da

0,12
1,31

0
0

0,12
1,31

0
0

B-5

Plocha bydlení

1,27

Orná p da

1,27

0

1,27

0

7.75.41
7.32.14
7.52.11
7.52.01

V.
IV.
IV.
III.

0,12
1,31
0,92
0,35

B-6

Plocha bydlení

0,29

Orná p da

0,29

0

0,29

0

7.29.01

I.

0,29

B-7

Plocha bydlení

0,53

Trvalý travní porost

0,53

0

0,53

0

7.32.04

III.

0,53

OV-1

Plocha ob anského vybavení

0,97

Trvalý travní porost

0,97

0

0,97

0

7.75.41

V.

0,97

VS-1

Plocha výroby a skladování

0,73

0,62

0

0,62

0,11

7.32.14

IV.

0,62

TI-1

Plocha technické infrastruktury

0,06

0,05

0

0,05

0,01

7.75.41

V.

0,05

TI-2

Plocha technické infrastruktury

0,06

Ostatní plocha

0

0

0

0,06

-

-

-

7.29.01

I.

VP-1

0,40

Plocha ve ejných prostranství

0,56

Orná p da

0,56

0

0,56

0

7.52.01

III.

0,16

Orná p da
Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Ostatní plocha

Plocha ve ejných prostranství

0,42

Orná p da

0,42

0

0,42

0

VP-3

Plocha ve ejných prostranství

1,05

Trvalý travní porost
Orná p da

1,05

0

1,05

0

VP-4

VP-5

VÝM RA DLE BPEJ

7.52.01

III.

0,42

7.52.01

III.

0,63

7.32.14

IV.

0,42

I.
III.
IV.
V.

0,01
0,19
0,54
0,01

0,75

Orná p da

0,75

0

0,75

0

7.29.01
7.52.01
7.52.11
7.75.41

0,04

Orná p da

0,04

0

0,04

0

7.52.11

IV.

0,04

Trvalý travní porost
Orná p da
Ostatní plocha

7.75.41

V.

0,25

0,45

0,40

0

0,40

0,05
7.32.14

IV.

0,15

Plocha ve ejných prostranství

Plocha ve ejných prostranství

ÍDA OCHRANY ZPF

LSKÝCH

VP-2

BPEJ

CELKEM

VÝM RA
NEZEM
PLOCH

DRUH POZEMKU
VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY

ÍSLO

LOKALITY
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VP-6

Plocha ve ejných prostranství

0,11

Trvalý travní porost

0,11

0

0,11

0

7.75.41

V.

0,11

SN-1

Plocha smíšená nezastav ného území

0,08

Trvalý travní porost

0,08

0

0,08

0

7.75.41

V.

0,08

7.75.41

V.

0,15

SN-2

Plocha smíšená nezastav ného území

0,16

Trvalý travní porost

0,16

0

0,16

0
7.52.01

III.

0,01

7.52.01

III.

0,58

SN-3

Plocha smíšená nezastav ného území

0,72

Trvalý travní porost

0,72

0

0,72

0

7.68.11
7.75.41

V.
V.

0,07
0,07

SN-4

Plocha smíšená nezastav ného území

0,21

Trvalý travní porost

0,21

0

0,21

0

7.75.41

V.

0,21

SN-5

Plocha smíšená nezastav ného území

0,64

Trvalý travní porost

0,64

0

0,64

0

7.52.11
7.75.41

IV.
V.

0,09
0,55

SN-6

Plocha smíšená nezastav ného území

DI-1

Plocha dopravní infrastruktury
ást lokality se nachází na pozemku
ur eném k pln ní funkcí lesa – viz.
vyhodnocení PUPFL)

DI-2

D-ÚR-3

Plocha dopravní infrastruktury

1,15

33,65

2,50

Trvale travní porost
Orná p da
Ostatní plocha

Orná p da
Ostatní plocha

1,15

31,33

2,32

0

1,15

0

31,33

0

Plocha dopravní infrastruktury - územní
rezerva

2,32

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

LSKÝCH

0

BPEJ

CELKEM

Trvalý travní porost

VÝM RA
NEZEM
PLOCH

DRUH POZEMKU
VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY

ÍSLO

LOKALITY
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7.68.11

V.

1,15

7.32.11

II.

1,56

7.50.01

III.

16,92

7.32.14

IV.

9,79

7.53.03

V.

3,06

7.29.11

I.

1,52

7.32.11

II.

0,09

7.50.01

III.

0,71

2,32

0,18

-

Celkem

52,85

-

50,12

0

50,12

2,73

-

-

50,12

Celkem nový zábor p dního fondu v ÚP

49,53

-

46,80

0

46,80

2,73

-

-

46,80

Celkem zábor který byl již proveden

3,32

-

3,32

0

3,32

0

-

-

3,32

Pozn.: U takto ozna ené plochy (nebo její ásti), byl zábor zem

lské p dy ešen i p edchozí územn plánovací dokumentací.
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Zábory p dy podle t íd ochrany - celkem
ÍDA OCHRANY

I
II
III
IV
V

ZÁBOR V HA

2,76
1,65
23,67
11,87
6,85

0,04
0,66
2,62
-

5,50
3,29
47,23
23,68
13,67

0,08
1,32
5,23
-

46,80

3,32

93,37

6,63

CELKEM
Nezem

ZÁBOR V %

50,12

lská p da

2,73

100
-

-

-

Zábory p dy pro funk ní využití celkem
FUNK NÍ VYUŽITÍ
Plochy bydlení
Plochy ob anského vybavení
Plochy výroby a skladování
Plochy technické infrastruktury
Plochy ve ejných prostranství
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy smíšené nezastav ného území

CELKEM

ZÁBOR ZPF V HA
5,26
0,97
0,62
0,05
3,29
33,65
2,96

3,28
0,04
-

46,80

3,32

50,12

ZÁBOR ZPF V %
10,49
1,99
1,24
0,10
6,56
67,14
5,90
93,42

6,54
0,08
-

6,62

100

Zd vodn ní zábor I. a II. t ídy ochrany ZPF:
Lokalita B-1:

Lokalita B-6:

Lokalita VP-1:

Lokalita VP-4:

Lokalita DI-1:

Lokalita DI -2:

Návrh plochy bydlení ve východní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na stávající zástavbu RD.
Plocha se nachází na p
s I. a III. t ídou ochrany. Návrhem dojde k ucelení sídla, dobrá
návaznost na dopravní a technickou infrastrukturu.
Návrh plochy bydlení v severovýchodní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na zastav né území.
Plocha se nachází na p
s I. t ídou ochrany. Návrhem dojde k ucelení sídla, dobrá návaznost
na dopravní a technickou infrastrukturu.
Návrh plochy ve ejného prostranství ve východní ásti sídla Mojné, plocha je sou ástí plochy B1. Plocha se nachází na p
s I. a III. t ídou ochrany.
Návrh plochy ve ejného prostranství - v severozápadní ásti sídla Mojné, plocha navazuje na
zastav né území.Nachází se na p
s I., III., IV. a V. t ídou ochrany. Plocha zabírá nepatrnou
vým ru p dy s I. t ídou ochrany.
Návrh plochy dopravní infrastruktury – železni ní koridor pro napojení eského Krumlova na
IV. tranzitní železni ní koridor. Koridor zabírá I., II., III., IV. a V. t ídu ochrany. Návrh je
v souladu se zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje. Ve skute nosti dojde k zábor
pouze v ší ce t lesa navrhované p eložky. Nevyužité pozemky budou vráceny p dnímu fondu.
Návrh plochy dopravní infrastruktury – koridor pro p eložku silnice II/155. Vymezený koridor
pro návrh p eložky silnice II/155 zabírá I., II. a III. t ídu ochrany. Návrh je v souladu se
zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje. Ve skute nosti dojde k zábor pouze v ší ce
lesa navrhované p eložky. Nevyužité pozemky budou vráceny p dnímu fondu.

Záv r
V návrhu ÚP Mojné byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo
nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.
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PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V návrhu ÚP Mojné je uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.
Druh pozemku
Parcela íslo

:
:

Katastrální území:
Rozsah záboru :

Les
724/1, 722/1, 640/5, 640/4, 640/3, 643/1, 650/6, 650/7, 650/8, 652/2, 6521/1, 650/5, 650/4,
650/3, 650/9, 650/2, 650/1, 650/11, 650/10 – lokalita DI-1
Mojné
Dochází k záboru ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.

Tabulkové vyhodnocení
LOK.

FUNK NÍ VYUŽITÍ

DI-1

Plocha dopravní infrastruktury

ODN TÍ PUPFL CELKEM v (ha)

DRUH POZEMKU

10,83

les

- IV. tranzitní železni ní koridor
- koridor pro rychlostní silnici R3
Zd vodn ní záboru :

Ve skute nosti dojde k zábor pouze v ší ce navrhovaného t lesa. Nevyužité pozemky budou
vráceny lesnímu p dnímu fondu. Návrhy jsou v souladu s politikou územního rozvoje R,
s ÚPVÚC eskokrumlovsko I. a se ZUR Jiho eského kraje.

V návrhu ÚP Mojné jsou vymezeny plochy, které zasahují do ochranného pásma ploch ur ených k pln ní funkcí
lesa.
LOK. .

KATASTR. ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

FUNK NÍ VYUŽITÍ

SN-6

Mojné

Plocha zem

lská

Plocha smíšená nezastav ného území

TI-2

Rájov - ernice

Plocha zem

lská

Plocha technické infrastruktury - OV

k) rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
V rámci projednávání územního plánu Mojné nebyly uplatn ny žádné námitky.

l)

vyhodnocení p ipomínek

i ve ejném projednání byla dot eným orgánem státní správy – Ministerstvo zem lství, pozemkový ú ad eský
Krumlov, vznesena p ipomínka k dopln ní chyb jících prvk lokálního ÚSES do územního plánu Mojné. P ipomínka
byla p ijata a prvky lokálního ÚSES byly do ÚP dopln ny.

m) údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres
k n mu p ipojené grafické ásti
Od vodn ní územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
18 stran
GRAFICKOU ÁST
Koordina ní výkres
Výkres p edpokládaný zábor p dního fondu
Výkres širších vztah
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Pou ení o dovolání :
Proti opat ení obecné povahy nelze podle §173 odst.2 správního ádu podat opravný prost edek.

innost :
Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení na ú ední desce (§ 173 odst.2 správního
ádu).

…………………………..
Jan Šítal
místostarosta obce

……………………………..
Jana Zoufalá
starostka obce

