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OBEC DUBI NÉ
Zastupitelstvo obce Dubi né, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též jen „stavební zákon“), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších zm n
a p edpis (dále též jen „vyhláška 500“)

vydává
Zm nu . 4 Územního plánu DUBI NÉ
(dále též jen „Zm na . 4 ÚP Dubi né“) formou opat ení obecné povahy
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Dubi né . ................., jehož závazná ást byla vydána obecn
závaznou vyhláškou dne ...................... s ú inností od ....................... ve zn ní jeho pozd jších zm n
a úprav, v rozsahu návrhové ásti dokumentace, upravené na základ výsledku projednání podle § 50 až
§ 53 stavebního zákona ve vazb na § 55a, 55b a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle § 171 až § 174
správního ádu, kdy rozsah m
ných ástí územního plánu, ve kterých je zm na vydávána podle § 16
vyhlášky 500/2006 Sb., je roven ešenému území zm ny vyzna enému v grafické a textové ásti.

NÁVRH ZM NY . 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zm nou . 4 ÚP Dubi né se m ní Územní plán Dubi né takto:

c)

Urbanistická koncepce, v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen
V tabulce p ehledu zastavitelných ploch a ploch p estaveb v podkapitole "Seznam zastavitelných ploch"
dochází k následujícím zm nám:
-

ozna ení plochy B 6 se nahrazuje ozna ením "B 6a, B 6b", ruší se v ty "rozvoj formou rozvoln né
zástavby na velkých parcelách s max. po tem 4 dom . Lokalita bude prov ena územní studií US4."
a za poslední slovo v limitech využití území se vkládá árka a text: "u plochy B 6a respektovat
radioreléovou trasu, u plochy B 6b ochranné pásmo lesa."

-

ozna ení plochy TI 1 se nahrazuje ozna ením "OS 1", text: "Pod Obecním ú adem - plocha
technická infrastruktura - parkovišt , hasi ská zbrojnice" se nahrazuje textem: "Plocha ob anského
vybavení - sport, nachází se u obecního ú adu."; do limit využití území se p ed spojku "a" vkládá
árka a text: "ochranné pásmo VN"

-

do tabulky se vkládají nové plochy:

B 31

Plocha bydlení, Na Samotách - navazuje na zastavitelné plochy bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat st edotlaký plynovod, vodovodní ad, splaškovou kanalizaci.

B 32

Plocha bydlení, Na Samotách - jih - navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat st edotlaký plynovod, vodovodní ad, splaškovou kanalizaci.

B 37

Plocha bydlení, Malé Dubi né „Ke Kališti“ - vypl uje proluku mezi plochami bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo lesa.
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f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých
plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)
V podmínkách pro využití ploch bydlení - návrh (B) se v prostorových regulativech (po et staveb na
navržených plochách) nahrazuje ádka "B 6 Plocha bydlení Samoty - maximáln 4 RD" ádkami
s textem: "B 6a Plocha bydlení, lokalita Na Samotách - maximáln 2 RD" a "B 6b Plocha bydlení, lokalita
Na Samotách - maximáln 1 RD"
V podmínkách pro využití ploch bydlení - návrh (B) se do prostorových regulativ (po et staveb na
navržených plochách) vkládají ádky "B 31 Plocha bydlení, Na Samotách - viz B 26", "B 32 Plocha
bydlení, Na Samotách - maximáln 2 RD" a "B 37 Plocha bydlení, Na Samotách - maximáln 2 RD"
Do ploch ve ejných prostranství - stav, návrh (PV) se vkládá za vý et v p ípustném využití v ta: "Na
ploše PV 1 je p ípustná realizace h išt a vodní plochy (nap . návesní rybník, protipožární nádrž)."
Do ploch ve ejných prostranství - ve ejná zele - stav, návrh (VZ) se vkládá za vý et v p ípustném využití
ta: "Na ploše VZ 1 je p ípustná realizace vodní plochy (nap . návesní rybník, protipožární nádrž)."

i)

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

se v závorce za textem: "... a Na Samotách" ruší árka a ozna ení "US4".

Grafická ást zm ny . 4 se skládá z níže uvedených výkres :
I.1. Výkres základního len ní území
I.2. Hlavní výkres
I.4. Výkres technické infrastruktury

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ZM NY . 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
NÁVRHOVÁ
ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNA ENÍM
SAMOSTATNOU P ÍLOHOU . 1 OD VODN NÍ ZM NY ÚP

a)

ZM N

(SROVNÁVACÍ

TEXT)

JE

postup po ízení a zpracování územního plánu

Bude dopln no po izovatelem.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
Obec v systému osídlení
Zm nou . 4 ÚP Dubi né nedochází ke zm nám.
Širší vztahy na úseku dopravní a technické infrastruktury
Zm nou . 4 ÚP Dubi né nedochází ke zm nám.
Širší vztahy ÚSES a p írodních systém
Zm nou . 4 ÚP Dubi né nedochází ke zm nám.
Z hlediska širších vztah v území nebude mít Zm na . 4 ÚP Dubi né žádný negativní dopad.

c)

soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem

VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI DLE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE R
Z Politiky územního rozvoje R ve zn ní platných aktualizací (dále jen „APÚR“) vyplývá pro území ešené
Zm nou . 4 ÚP Dubi né následující:
Rozvojové oblasti a rozvojové osy - viz kap. 3 APÚR
Území obce Dubi né se nachází v OB10 - Rozvojová oblast eské Bud jovice. Jedná se o území ovlivn né
rozvojovou dynamikou krajského m sta eských Bud jovic. Rozvojová oblast p edstavuje silnou koncentraci
obyvatelstva a ekonomických inností, z nichž zna ná má republikový význam.
Zm na . 4 ÚP Dubi né rozvojovou oblast OB10 respektuje.
Specifické oblasti - viz kap. 4 APÚR
Správní území obce Dubi né se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém
ohrožení suchem.
Zm na . 4 ÚP Dubi né rozvojovou oblast SOB9 respektuje.
Zm na územního plánu vychází z republikových priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného
rozvoje území formulované v kap. 2 APÚR.
ešení Zm ny . 4 ÚP Dubi né je zpracováno v souladu s Politikou územního rozvoje
republiky ve zn ní platných aktualizací.

eské

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále jen „AZÚR“) vyplývá pro
území ešené Zm nou . 4 ÚP Dubi né následující:
Stanovení priorit
viz kap. a) AZÚR

územního

plánování

kraje

pro

zajišt ní

Zm na . 4 stanovené priority územního plánování kraje respektuje.
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udržitelného

rozvoje

území

-

Zp esn ní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje
a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na zm ny v území, které svým významem p esahují
území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) - viz kap. b) AZÚR
Up esn ní rozvojových oblastí republikového významu
Území ešené zm nou . 4 se nachází v rozvojové oblasti republikového významu OB10 - Rozvojová oblast
eské Bud jovice.
Zm na . 4 ÚP Dubi né rozvojovou oblast OB10 respektuje.
Zp esn ní vymezení ploch a koridor vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch
a koridor nadmístního významu, v etn ploch a koridor ve ejné infrastruktury, územního systému
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být
prov eno - viz kap. d) AZÚR
Vymezení územního systému ekologické stability
Ve správním území obce Dubi né se nachází prvky ÚSES vymezené v AZÚR:
NBK 117 - Hlubocká obora - K118 (nadregionální biokoridor)
RBC 608 - Hlincova Hora (regionální biocentrum vložené do NBK 117)
ešení zm ny . 4 do vymezených prvk ÚSES nezasahuje.
Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civiliza ních
hodnot území kraje - viz kap. e) AZÚR
Hodnoty p írodního a krajinného prost edí ešeného území jsou Zm nou . 4 ÚP Dubi né respektovány.
Návrhové plochy jsou situovány v návaznosti na již urbanizované území. Zm na respektuje
vodohospodá ské zájmy.
Stanovení cílových charakteristik krajin, v etn
dosažení - viz kap. f) AZÚR

územních podmínek pro jejich zachování nebo

Krajina ešeného území je dle Zásad územního rozvoje J K klasifikována jako krajina s p edpokládanou
vyšší mírou urbanizace (území rozvojových os a oblastí, do nichž má sm ovat urbanistický rozvoj kraje)
a krajina siln urbanizovaná (m stské prost edí historických center, industriálních, obytných a rekrea ních
zón s parky, m stská zele ).
Zm na . 4 respektuje zásady stanovené AZÚR pro využívání území daného základního typu krajiny.
Stanovení požadavk na koordinaci územn plánovací innosti obcí a na ešení v územn plánovací
dokumentaci obcí, zejména s p ihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury viz kap. h) AZÚR
Pro Zm nu . 4 ÚP Dubi né nevyplývají žádné úkoly stanovené v kap. h) AZÚR.
Zm na . 4 ÚP Dubi né je zpracována v souladu se Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje
ve zn ní platných aktualizací.
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY
Ve správním území obce Dubi né je dle Územní studie krajiny Jiho eského kraje (dále jen „ÚSK J K“)
vymezena krajinná oblast . 14 - Trhosvinenská a . 17 - eskobud jovická.
Zm na . 4 ÚP Dubi né svou koncepcí i stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným zp sobem
využití napl uje principy stanovené pro dosažení cílové kvality krajiny pro uvedené krajinné oblasti.
Z hlediska krajinných typ jsou ešením zm ny dot eny následující krajinné typy:
- Rovinatá až mírn zvln ná m stská až p ím stská krajina (10)
- Mírn zvln ná až kopcovitá leso-zem
lská krajina (13)
- Výrazn zvln ná až lenitá leso-zem
lská krajina (17)
Zm na . 4 ÚP Dubi né zohled uje celkový charakter sídla a navazuje na jeho historický vývoj. Zastavitelné
plochy zachovávají kompaktnost sídla. Rozvoj sídel je usm ován v kontextu s navrženou dopravní
a technickou infrastrukturou tak, aby zohled oval celkový charakter sídel.
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Vymezení ploch bydlení B 31 a B 32 na zem
lské p
I. t ídy ochrany je kompenzováno návratem ásti
zastavitelné plochy B 6 rovn ž s nadpr
rnou produk ní schopností zp t do zem
lského p dního fondu
(celkem navráceno 3 128 m 2 p dy na I. t íd ochrany). Navržené plochy bezprost edn navazují na
zastav né území v místech, která byla vyhodnocena pro jejich využití a rozvoj jako nejvýhodn jší. Pro nové
objekty bydlení bude možné maximáln využít stávající technickou infrastrukturu. Plochy se zárove nachází
v rozvojové oblasti OB10 eské Bud jovice. Jedná se o území ovlivn né rozvojovou dynamikou krajského
sta eských Bud jovic. Rozvojová oblast p edstavuje silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických
inností a p edpokládá se, že vývoj po tu obyvatel dále poroste. Vlastníci dot ených pozemk jsou
ipraveni za ít stav t neprodlen , výstavba na vymezených pozemcích by p isp la k dalšímu rozvoji obce
Dubi né.
Zm nou je dále navržena plocha ob anského vybavení - sport v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí
sídla.
Zm na . 4 ÚP Dubi né krajinné typy respektuje.

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastav ného území
Návrh Zm ny . 4 ÚP Dubi né je zpracován s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území zabezpe ením vyváženého vztahu hospodá ského rozvoje, sociální
soudržnosti a kvalitních životních podmínek.
Navržené ešení nemá negativní vliv na architektonické a urbanistické hodnoty v území. S ohledem
na p edm t ešení nemá zm na . 4 ÚP zásadní dopad na koncepci rozvoje území obce, ochrany rozvoje
hodnot, které jsou dané dle ÚP Dubi né, a které z stávají v platnosti i pro území zm ny.
Zm na . 4 ÚP Dubi né je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v § 18 stavebního zákona
a taktéž v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v § 19 stavebního zákona, nebo respektuje
koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území, které byly stanoveny ve vydaném ÚP
Dubi né:
- vytvá í p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo ívá ve vyváženém vztahu
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro sociální soudržnost obyvatel
obce,
- koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce - respektuje stávající trasy technické
infrastruktury,
- s požadavky na ochranu kulturních a civiliza ních hodnot, p edevším urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví není ešené v rozporu - respektuje sídelní ráz,
- požadovaná zm na v území nemá negativní vliv na ve ejné zdraví, životní prost edí, geologickou
stavbu území, ve ejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
- stanovuje podmínky pro provedení zm n v území, zejména pak pro umíst ní a uspo ádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

e)

soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis

Zm na 4 ÚP Dubi né je zpracována v souladu se zákonem . 350 ze dne 19. zá í 2012, kterým se m ní
zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
edpis , a n které související zákony o územním plánování a stavebním ádu (stavebního zákona),
ve zn ní pozd jších p edpis a vyhlášek . 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území v platném zn ní.
Textová ást návrhu zm ny územního plánu obce je zpracována tak, že byla dopln na pouze ást, kde
navrhované ešení vyvolalo její úpravu. Textová ást od vodn ní zm ny je zpracována dle p ílohy
7 II. vyhlášky . 500 v kombinaci s § 53 stavebního zákona. Návrhová ást územního plánu s vyzna ením
zm n (srovnávací text) je samostatnou p ílohou od vodn ní zm ny.
Zm na je po izována osobou spl ující kvalifika ní p edpoklady pro územn plánovací innost a zpracována
osobou oprávn nou k vybrané innosti ve výstavb .
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f)

soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis
a se stanovisky dot ených orgán
podle zvláštních právních p edpis ,
pop ípad s výsledkem ešení rozpor

Bude dopln no po izovatelem.

g) zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv
na životní prost edí
Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území, který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj
a pro soudržnost spole enství obyvatel území, a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. P i ešení zm ny územního plánu a vymezení nových lokalit
nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek udržitelného rozvoje území. Z t chto d vod nebylo
vyhodnocení zpracováno.

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Zm na . 4 ÚP Dubi né byla po izována zkráceným postupem v souladu s § 55a a 55b stavebního zákona.
Stanovisko Krajského ú adu Jiho eského kraje z hlediska hodnocení vliv zm ny na životní prost edí
.j. KUJCK 58613/2022 bylo vydáno dne 12. 5. 2022 a nepožaduje hodnocení vliv zm ny na životní
prost edí podle zákona 100/2001 Sb. (tzv. hodnocení SEA).

i)

sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením
závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny
nebyly

Vzhledem ke skute nosti, kdy nebylo krajským ú adem v uplatn ném stanovisko podle § 55a odst. (2)
písm. d) a e) stavebního zákona požadováno posoudit Zm nu . 4 ÚP Dubi né z hlediska vliv na životní
prost edí a stejn tak byl podle výše uvedeného paragrafu vylou en významný vliv na evropsky významnou
lokalitu a pta í oblast, nebylo provedeno vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území. Stanovisko krajského
adu podle § 55b odst. (5) stavebního zákona tak nemohlo být uplatn no.

j)

vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu s body
(1 - 4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b)

Zm na . 4 ÚP Dubi né respektuje schválené zadání a pokyny po izovatele, v etn vyhodnocení požadavk
dot ených orgán , krajského ú adu a obce podle požadavk zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a jeho provád cích vyhlášek v platném
zn ní. Zm na respektuje APÚR, AZÚR, ctí požadavky vyplývající z ÚAP, prov uje požadavky na rozvoj
území a s ním spojený rozvoj ve ejné infrastruktury, ochra uje a rozvíjí existující hodnoty území a respektuje
požadavky zvláštních právních p edpis . V zadání Zm ny . 4 ÚP Dubi né nebylo požadováno variantní
ešení.

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

vodem po ízení zm ny . 4 je p edevším vymezení nových ploch pro výstavbu rodinných dom , kdy jsou
vlastníci dot ených pozemk p ipraveni za ít stav t neprodlen , a výstavba na uvedených pozemcích by
isp la k dalšímu rozvoji obce. P edm tem zm ny je dále zm na zp sobu využití z navržené plochy
technické infrastruktury na plochu ob anského vybavení - sport, která bude efektivn využita pro budoucí
fotbalové h išt s logickou návazností na sousední vodní plochu a plochu zelen a uvedení územního plánu
do souladu se skute ným využitím, kdy velmi úzká plocha individuální rekreace uprost ed ploch pro bydlení
nemá opodstatn ní.
Vhodnost jednotlivých požadavk byla komplexn prov ena a projednána. Jednotlivé požadavky byly
hodnoceny p edevším z hlediska urbanistického, byl prov en st et s limity pro využití území a s hodnotami
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v území. Vymezením zastavitelných obytných ploch jsou p edevším rozvíjeny podmínky pro zajišt ní bydlení
mladých rodin.
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení je v rozsahu m
ných ástí územního plánu.
OD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ

Navrhovaná Zm na . 4 ÚP Dubi né nem ní koncepci vydaného územního plánu. Navrhované ešení
vychází z konkrétních požadavk investor .
Vzhledem k charakteru koncepce zám
je Zm na . 4 ÚP Dubi né po izována zkráceným postupem dle
§ 55a stavebního zákona.
OD VODN NÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, V ETN URBANISTICKÉ KOMPOZICE
Urbanistická koncepce jednotlivých sídel, jakožto celku, je respektována. Zm na . 4 i p es díl í úpravy
zachovává kontinuitu vývoje obce. Rovn ž žádná z nov navrhovaných zastavitelných ploch není
v zásadním rozporu z hlediska udržitelného rozvoje území, ochrany p írodních, kulturních a civiliza ních
hodnot území a ostatních podmínek daných zákonnými p edpisy.
Zastav né plochy v ešeném území se využívají hlavn jako plochy pro bydlení v rodinných domech.
Navrhované objekty na plochách bydlení budou p izp sobeny venkovskému charakteru, charakteru
zástavby (prostorové a hmotové za len ní s ohledem na krajinný ráz a umíst ní staveb v etn úprav jejich
okolí do krajiny tak, jak je typické dle místních podmínek) a budou respektovat ochranu krajinného rázu.
Zm ny v jednotlivých plochách nemají související vlivy, které by m ly negativní dopad na nejbližší okolí.
Zastavitelné plochy vymezené Zm nou . 4 ÚP Dubi né
B 31 - plocha bydlení - nachází se v místní ásti Na Samotách, rozši uje zastavitelnou plochu B 26
z d vodu umíst ní rodinného domu na pozemku parc. . 233/18, k.ú. Dubi né, dále od komunikace
a sousední parcely. Návrh vhodn uceluje zástavbu sídla. Plocha je navržena s cílem stabilizace po tu
a struktury obyvatelstva obce Dubi né, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality
bydlení na území obce vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Plocha
má rovn ž vhodné podmínky napojení na stávající sít technického vybavení.
B 32 - plocha bydlení - nachází se v místní ásti Na Samotách, navazuje na zastavitelnou plochu bydlení.
Návrh vhodn uceluje zástavbu sídla. Plocha je navržena s cílem stabilizace po tu a struktury obyvatelstva
obce Dubi né, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce
vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Plocha má rovn ž vhodné
podmínky napojení na stávající sít technického vybavení.
B 37 - plocha bydlení - nachází se východn od místní ásti Malé Dubi né, v lokalit "Ke Kališti". Návrhem
dojde k zacelení proluky v zastav ném území. Plocha je navržena s cílem stabilizace po tu a struktury
obyvatelstva obce Dubi né, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení
na území obce vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Plocha má
rovn ž vhodné podmínky napojení na stávající sít technického vybavení.
OS 1 - plocha ob anského vybavení - nachází se v sídle Dubi né, v blízkosti obecního ú adu, navazuje na
zastav né území. Jedná se o zm nu zp sobu využití z navržené plochy technické infrastruktury. Plocha je
ur ená pro realizaci h išt , které spojuje funkci sportovního i spole enského zázemí obce. Sportovní plocha
vytvo í p íhodné podmínky pro denní rekreaci, oddych a relaxaci a bude využívána obyvateli obce. Plocha je
situovaná s logickou návazností na sousední vodní plochu a plochu zelen .
OD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Zm nou . 4 byly dopln ny z d vodu vyjmutí ásti plochy bydlení B 6 a rozd lení na plochu B 6a a B 6b
podmínky pro využití ploch bydlení - návrh a upraven maximální po et staveb na t chto plochách. Byl
stanoven po et staveb na plochách bydlení B 31, B 32 a B 37. Z d vodu požadavku na možnost realizace
vodní plochy a h išt na ploše PV 1 a VZ 1 bylo dopln no p ípustné využití v podmínkách pro využití ploch
ve ejného prostranství - stav, návrh (PV) a ploch ve ejných prostranství - ve ejná zele - stav, návrh (VZ).
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Ve Zm

. 4 ÚP Dubi né jsou respektována všechna ochranná pásma vyskytující se v ešeném území.
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
S ohledem na rozsah, zp sob využití i lokalizaci navrhované Zm ny . 4 ÚP Dubi né není návrh v rozporu
se zásadami udržitelného rozvoje území. Rozsah zm ny je úm rný velikosti a významu sídla.

l)

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

VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Zastav né území tvo í zejména zástavba sídla Dubi né, místních ástí Malé Dubi né, Na Samotách
a v lokalit Ke Kališti. Samostatné plochy jsou jednotlivé stavby mezi sídly ur ené zejména k bydlení.
Na za átku roku 2018 žilo ve správním území obce 397 trvale bydlících obyvatel, k 1. 1. 2021 již 408. Z toho
vyplývá, že lze o ekávat stále vyšší poptávku po bydlení danou demografickým vývojem obce v blízkosti
krajského m sta eské Bud jovice.
Zm nou . 4 jsou navrhovány t i plochy bydlení - B 31, B 32 a B 37, zárove je však navráceno cca 0,8 ha
z plochy B 6 zp t do zem
lského p dního fondu. Dále je ešena zm na zp sobu využití na plochu
ob anského vybavení - sport, která zajiš uje všestranný rozvoj obce.
Zm na p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území.
Cílem obce je zajistit dostatek zastavitelných ploch pro kvalitní bydlení v harmonické krajin . Tím bude
eliminován odchod mladých ob an za bydlením do m st. Rozsah vymezení nových zastavitelných ploch
odpovídá sou asným pot ebám obce a nijak dramaticky nezasahuje do urbanismu p vodního sídla. Za dané
situace a výsledku vyhodnocení jsou zastavitelné plochy v ÚP Dubi né akceptovatelné a vyhovují
sou asným požadavk m na dostatek vhodných zastavitelných ploch bydlení v obci.
Lze konstatovat, že zastav né území v obci Dubi né je ú eln využíváno bez významn jších plošných
rezerv.
VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Podmínky pro využití ploch jsou navrženy tak, aby bylo zastav né území hospodárn a dostate
využíváno, zárov byla snaha zajistit ochranu kulturních hodnot území.
Vymezení zastavitelných ploch je omezeno zásadou návaznosti na stávající zastav né území s cílem
zamezit nežádoucí suburbanizaci území anebo jsou vymezeny uvnit zastav ného území na volných
plochách.
Situování rozvojových lokalit vychází zejména z následujících princip :
- respektování historicky vytvo ené urbanistické struktury sídla,
- plošná a prostorová vazba stávajících a navrhovaných ploch s rozdílným zp sobem využití,
- využití proluk a enkláv v zastav ném území,
- ochrana krajiny,
- poloha rozvojových lokalit ve vztahu ke stávajícímu dopravnímu systému a systém m technické
infrastruktury,
- vyváženost plošného rozvoje v ešeném území.

m) vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby
jejich vymezení
Zm nou . 4 ÚP Dubi né nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny
v Zásadách územního rozvoje Jiho eského kraje.
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n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
ZEM

lský

LSKÝ P DNÍ FOND

INVESTICE DO P DY
Zm nou . 4 ÚP Dubi né nebudou v zásad ovlivn ny hydrologické pom ry.
Dojde-li p i realizaci navrhovaných zábor k zásahu do meliora ního za ízení, je nutné p i zahájení výstavby
provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k podmá ení objekt a k porušení tohoto
hospodá ského díla p i výstavb .
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II.

III.

IV.

V.

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT - OS
OS 1

Plocha ob anského vybavení - sport

Ob anské vybavení - sport- celkem
OS - nový zábor - celkem
OS- zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD
- celkem

0,55

0

0

0

0

0,55

0,55

0

0

0

0

0,55

0

0

0

0

0

0

0,55

0

0

0

0

0,55

PLOCHY BYDLENÍ - B
B 31

Plocha bydlení

0,14

0,14

0

0

0

0

B 32

Plocha bydlení

0,27

0,27

0

0

0

0

B 37

Plocha bydlení

0,17

0

0

0

0,17

0

Bydlení - celkem

0,58

0,41

0

0

0,17

0

B - nový zábor - celkem

0,58

0,41

0

0

0,17

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR CELKEM

1,13

0,41

0

0

0,17

0,55

Celkem nový zábor

0,58

0,41

0

0

0,17

0

B - zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD celkem
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Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

I.

Informace o existenci
odvodn ní

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

LSKÝ P DNÍ FOND“

Informace o existenci
závlah

EŠENÍ NA ZEM

Odhad vým ry záboru,
na které bude
provedena rekultivace
na zem
lskou p du

Navržené využití

Souhrn vým ry záboru
(ha)

Ozna ení
plochy / koridoru

TABULKA „VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO

Ozna ení
plochy / koridoru

Celkem zábor, který byl vyhodnocen p edchozí
ÚPD

Souhrn vým ry záboru
(ha)

Navržené využití

0,55

I.
II.
III.
IV.
V.

0
0
0
0
0,55
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Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

Informace o existenci
odvodn ní

Informace o existenci
závlah

Odhad vým ry záboru,
na které bude
provedena rekultivace
na zem
lskou p du

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

OD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozd lit do dvou skupin s obecným koncep ním
zd vodn ním:
- První skupinu tvo í zábory ZPF, které byly již schválené v sou asn platné ÚPD. ást t chto ploch
byla v pr
hu platnosti ÚPD zastav na novou výstavbou. V uvedených tabulkách zvýrazn no
šediv .
- Druhou skupinu tvo í nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec sou asn platných ÚPD
z d vod koncepce rozvoje a pot eb celého správního území. Do této skupiny lze zahrnout
požadavky nových zábor ZPF z hlediska rozši ování stabilizovaných ploch. V uvedené tabulce je
celkový navýšený zábor p dního fondu v ÚP oproti platné ÚPD zvýrazn n žlut .
OD VODN NÍ JEDNOTLIVÝCH NAVRŽENÝCH PLOCH
Vymezení ploch bydlení B 31 a B 32 na zem
lské p
I. t ídy ochrany je kompenzováno návratem
ásti zastavitelné plochy B 6 rovn ž s nadpr
rnou produk ní schopností zp t do zem
lského
dního fondu. Zm na navrací do zem
lského p dního fondu 7 832 m2, z toho navráceno 3 128 m2
dy na I. t íd ochrany. Navržené plochy bezprost edn navazují na zastav né území v místech,
která byla vyhodnocena pro jejich využití a rozvoj jako nejvýhodn jší. Pro nové objekty bydlení bude
možné maximáln využít stávající technickou infrastrukturu. Plochy se zárove nachází v rozvojové
oblasti OB10 eské Bud jovice. Jedná se o území ovlivn né rozvojovou dynamikou krajského m sta
eských Bud jovic. Rozvojová oblast p edstavuje silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických
inností a p edpokládá se, že vývoj po tu obyvatel dále poroste. Vlastníci dot ených pozemk jsou
ipraveni za ít stav t neprodlen , výstavba na vymezených pozemcích by p isp la k dalšímu rozvoji
obce Dubi né.
B 31 - plocha bydlení - nachází se v místní ásti Na Samotách, rozši uje zastavitelnou plochu B 26
z d vodu umíst ní rodinného domu na pozemku parc. . 233/18, k.ú. Dubi né, dále od komunikace
a sousední parcely. Návrh vhodn uceluje zástavbu sídla. Plocha je navržena s cílem stabilizace po tu
a struktury obyvatelstva obce Dubi né, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality
bydlení na území obce vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Plocha
má rovn ž vhodné podmínky napojení na stávající sít technického vybavení. Plocha se nachází na
zem
lské p
s I. t ídou ochrany.
B 32 - plocha bydlení - nachází se v místní ásti Na Samotách, navazuje na zastavitelnou plochu bydlení.
Návrh vhodn uceluje zástavbu sídla. Plocha je navržena s cílem stabilizace po tu a struktury obyvatelstva
obce Dubi né, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce
vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Plocha má rovn ž vhodné
podmínky napojení na stávající sít technického vybavení. Plocha se nachází na zem
lské p
s I. t ídou ochrany.
B 37 - plocha bydlení - nachází se východn od místní ásti Malé Dubi né, v lokalit "Ke Kališti". Návrhem
dojde k zacelení proluky v zastav ném území. Plocha je navržena s cílem stabilizace po tu a struktury
obyvatelstva obce Dubi né, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení
na území obce vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Plocha má
rovn ž vhodné podmínky napojení na stávající sít technického vybavení. Plocha se nachází na zem
lské
s IV. t ídou ochrany.
OS 1 - plocha ob anského vybavení - nachází se v sídle Dubi né, v blízkosti obecního ú adu, navazuje na
zastav né území. Jedná se o zm nu zp sobu využití z navržené plochy technické infrastruktury. Plocha je
ur ená pro realizaci h išt , které spojuje funkci sportovního i spole enského zázemí obce. Sportovní plocha
vytvo í p íhodné podmínky pro denní rekreaci, oddych a relaxaci a bude využívána obyvateli obce. Plocha je
situovaná s logickou návazností na sousední vodní plochu a plochu zelen . Plocha se nachází
na zem
lské p
s V. t ídou ochrany a z hlediska záboru zem
lského p dního fondu již byla
vyhodnocena v ÚP jako plocha technické infrastruktury.
POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Cílovým úkolem je zvyšování podílu p vodních d evin v lesních porostech všech v kových skupin a zvýšení
odolnosti porost . P i obnov porost by samoz ejm m ly být používány p vodní d eviny. Je na lesních
hospodá ích upravit hospodá ské plány v souladu s doporu eními a respektovat tak zkvalitn ní životního
prost edí.
Ve Zm
. 4 ÚP Dubi né není uvažováno se záborem pozemk pro pln ní funkcí lesa (PUPFL).
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PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Ve Zm
. 4 ÚP Dubi né jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu místn
íslušného orgánu správy les .
. PLOCHY

Katastrální území

B 37

Dubi né

o) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách
Bude dopln no po izovatelem.

p) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek
Bude dopln no po izovatelem.
Údaje o po tu list od vodn ní zm ny a po tu výkres k ní p ipojené grafické ásti
Od vodn ní Zm ny . 4 ÚP Dubi né obsahuje:
TEXTOVOU ÁST:

strany 7 - 17

GRAFICKOU ÁST:
II.1. Koordina ní výkres
II.3. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
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