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Obec Putim

Zastupitelstvo obce Putim, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
stavební zákon) a §§ 10, 11 a 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále správní řád), a v souladu s § 84, odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
vydává

po provedeném řízení podle §§ 50 - 53 stavebního zákona ve vazbě na §§ 171 – 174 správního řádu,
podle § 54 stavebního zákona
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Návrh územního plánu
Vymezení zastavěného území

Ve správním území obce Putim se vymezuje více zastavěných území. Hranici každého zastavěného
území tvoří uzavřený polygon vedený po hranici parcel, ve výjimečných případech jej tvoří spojnice
lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.
Zastavěné území je vymezeno ke dni 31.06.2015 a graficky je vyznačeno ve výkresové části
územního plánu.

I.b.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území je zajištěn vzájemným
respektováním, vyváženým rozvojem těchto hodnot a respektováním limitů využití území, tak aby byl
umožněn trvale udržitelný rozvoj všech výše uvedených hodnot.
I.b.1. Přírodní hodnoty
Katastrální území Putim se nachází ve zvlněné krajině s velkým množstvím lesních a vodních ploch.
Kromě umělých ploch rybníků mají velkou krajinotvornou funkci i toky řek Blanice a Otavy. Soutok
těchto řek, 1,5 km severně od obce, tvoří jedinečný krajinný ráz. Z vyhodnocení zemědělského
půdního fondu vyplývá zastoupení vysokého procenta ploch trvalého travního porostu a ploch
pozemků určených k plnění funkce lesa, které spolu s vodními plochami přispívají k ekologizaci
přírodního prostředí. Ekologicky nestabilní pozemky určené pro intenzivní zemědělskou činnost jsou
často rozděleny liniovou zelení lemující polní cesty a potoky nebo remízky.
V rámci správního území se mimo zastavěné území či plochy na zastavěné území navazující
nenavrhují žádné stavby trvalého charakteru, vyjma staveb technické a dopravní infrastruktury a
plochy pro rekreaci na plochách přírodního charakteru v severní části území.











V rámci řešení ÚP Putim jsou respektovány zejména tyto přírodní hodnoty:
vymezené prvky ÚSES,
významný krajinný prvek ze zákona – údolní niva
Podkostelní rybník, Nesvorný rybník, rybníky Netužil, Podkovka, Hanzlíček a Bobelíkovec, celkem
vodní plochy 38,5 ha (3,6%)
tok řeky Blanice a Otavy
památný strom Putimská lípa severně od centra obce
NBC 37 – nadregionální biocentrum Řežabinec
NBK 114 - nadregionální biokoridor Řežabinec-Dědovické stráně
NBK 119 - nadregionální biokoridor Řežabinec – K118
Natura 2000, ptačí oblast Řežabinec
Národní přírodní rezervace NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
Při řešení návrhu ÚP Putim jsou respektovány základní skladebné prvky ÚSES.
Dále jsou respektovány lesní plochy, plochy zeleně krajinné, včetně alejí, stromořadí, remízků (liniové
porosty dřevin v zemědělských pozemcích), či skupin vzrostlé zeleně, sídelní zeleň, menší vodní
plochy a toky. Je respektován krajinný ráz zachováním dominance rybniční soustavy v dílčích
scenériích a zachováváním měřítka krajiny. Zamezuje se možnosti vzniku nových krajinných dominant
a umístění rozměrných staveb. Zároveň je vymezen systém sídelní zeleně.
Součástí řešení územního plánu je rovněž vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa a vodohospodářské řešení. Plochy pro
novou výstavbu důsledně navazují na zástavbu stávající, z důvodu minimalizace negativních dopadů
rozvojových ploch do nesporných krajinných hodnot řešeného území.
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I.b.2. Kulturní hodnoty
V rámci řešení územního plánu jsou respektovány nemovité kulturní památky v obci, ale i další
urbanistické a architektonické hodnoty.
Z hlediska architektonického a kulturního dědictví je respektováno zejména:
půdorysný charakter historického jádra obce – historická část obce má krystalicky rostlý
charakter bez zásadnějšího urbanistického záměru, s křivolakou sítí úzkých uliček a dvěma
rozsáhlými návesními prostory. Jeden je u nejvýznamnější pohledové a architektonické dominanty
obce – kostela sv. Vavřince, a druhý je jižně od kostela u dnešního obecního úřadu. Na kostel
umístěný na návrší navazuje fara a hřbitov s kostnicí. Celé historické jádro se rozkládá mezi
Podkostelným rybníkem a tokem řeky Blanice, přes kterou je přístupné dvojicí historických mostů.
Historická část obce je stabilizovaná a pro velký počet jedinečných a kulturně chráněných
venkovských usedlostí se nachází v ochranném pásmu památkově chráněného území a ve vesnické
památkové zóně. V této části se další výstavba nepředpokládá.
mezolitické tábořiště na západním okraji území. Kolem rybníka Řeřabince archeologické
výzkumy objevily asi 50 sezónních sídlišť lovců-sběračů z předneolitického období.
kostel sv. Vavřince se hřbitovem v centrální části obce. Dvoulodní kostel původně z 13. století
tvoří dominantu nejen jednoho z návesních prostorů, ale i celé obce Putim. Kostel obklopuje hřbitov
s kostnicí.
fara stojící naproti kostelu sv. Vavřince. Původně gotická tvrz, pod jejíž podlahou byly objeveny
archeologické stopy z 1. st. n. l. dokazující stáří místního osídlení.
venkovské usedlosti na č.p. 3 a 15, zachycující původní podobu obce.
barokní kaple sv. Anny severně od centra obce.
kaple sv. Jana Nepomuckého na ostrově mezi mosty.
dvojice historických mostů překlenující řeku Blanici a mlýnský náhon. Oba mosty pocházejí
z druhé poloviny 19. století, kdy nahradily mosty dřevěné. Starší je most kamenný, blíže do centra
obce. Mladší most železný z roku 1884 je brán jako technická památka.
drobné sakrální objekty (boží muka, kříže, pamětní kameny) uvnitř sídla a ve volné krajině.
zasazení obce v krajině – Výraznou dominantou obce je věž kostela sv. Vavřince, která se uplatňuje i
při dálkových pohledech, zejména z jihu a ze severu. Vymezované zastavitelné plochy respektují tuto
dominantu i urbanistickou a architektonickou strukturu obce.
Pro novou zástavbu se stanovují takové podmínky plošného a prostorového uspořádání, aby nová
zástavba nepřekročila svou výškou výškový horizont stávající zástavby. Plochy pro novou výstavbu
důsledně navazují na zástavbu stávající, z důvodu minimalizace negativních dopadů rozvojových
ploch do nesporných krajinných hodnot řešeného území.
I.b.3. Civilizační hodnoty
V řešeném území jsou předpoklady zejména pro rozvoj bydlení rodinného venkovského typu,
v menším měřítku občanského vybavení a podnikání - zejména v drobné výrobě, zemědělství a
službách. Neopomenutelný potenciál obce představují rovněž možnosti turistického ruchu a sportu
spojeného s rekreací (turistické a cykloturistické trasy, agroturistika).
Civilizační hodnoty v řešeném území jsou posíleny zejména návrhem nových ploch obytných a
smíšených obytných i ploch občanského vybavení pro rekreační a sportovní vybavení. Významný je
rovněž navrhovaný rozvoj turistických a cykloturistických tras.
Rozvoj občanského vybavení pro ubytování, stravování, obchod, sociální služby, zdravotnictví a
školství místního i nadmístního významu, bude možno situovat i v rámci jiných ploch než ploch
občanského vybavení dle kap. I.f..
Rozvoj výrobních aktivit je řešen v rámci bývalého zemědělského areálu v jižní části obce u nové ĆOV
a dále jihovýchodně od centra obce u trati, kde jsou vymezeny i nové zastavitelné plochy. Další nově
vymezené plochy výroby jsou situovány severně od komunikace II/140. Situování drobných
řemeslných dílen zaměřených na lehkou výrobu a výrobní služby je možné rovněž v rámci ploch
smíšených obytných.
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I.c.
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
I.c.1. Urbanistická koncepce
Putim je sídlo venkovského charakteru, jehož prostorové uspořádání bylo formováno hlavně
přírodními podmínkami, bez výraznějšího urbanistického záměru.
Centrální, nejstarší část obce, je situovaná na pravém břehu řeky Blanice. Východní hranice zastavění
tvoří Podkostelní rybník. Historická část obce sestává převážně ze třístranných zemědělských
usedlostí a má dva návesní prostory - u kostela a u obecního úřadu. V severní části je skupina nových
izolovaných rodinných domů. Uliční síť odpovídá rostlému charakteru obce s nedostatečnými
šířkovými parametry.
V jihozápadní části obce se nachází skupinka usedlostí, oddělená od centrální části mlýnským
náhonem. Vznikla na začátku 19. stol., s místním názvem „Na Utopené“. Tato lokalita byla až do
vybudování regulace Blanice často zaplavována. S historickým centrem obce je spojena kamenným
mostem z r. 1864. Druhý most, který překlenuje řeku Blanici je železný a byl postaven v roce 1884.
Tyto mosty nahradily původní dřevěné mosty, které byly často poškozovány povodněmi. Třetí
stavebně zcela odloučená a nejmladší část obce vznikla za železniční tratí, která byla postavena v r.
1875. Výstavba zde probíhala od 30. let 20. stol. a sestává z novodobých rodinných domů.
Občanská vybavenost v obci je soustředěna v prostoru obou návesních prostorů. Nachází se zde
kostel s farou, kulturní dům (součástí pohostinství), sídlo obecního úřadu, pošta a kadeřnictví. Kromě
uvedeného se v centrální části nacházejí drobné provozovny služeb a řemeslné dílny.
Výrobní provozovny jsou situovány u nádraží a v prostoru bývalého zemědělského družstva Ražice.
Rekreace a turistický ruch jsou soustředěny zejména do prostoru soutoku Blanice s Otavou. Rozkládá
se zde množství soukromých chat a vodácké tábořiště. K restauraci „Na Soutoku“ přiléhá i chatkové
tábořiště. Další tábořiště chatového charakteru je východně od obce při silnici II/140 směr Písek.
Sportovní vybavenost je situována pod hrází Podkostelního rybníka. Nachází se zde fotbalové hřiště
se šatnami. V létě je využívána v rámci volného využití vod ke koupání řeka Blanice „Na Soutoku“ a u
jezu (jižně proti proudu), v omezené míře i Podkostelní rybník.
Zastavitelné lokality jsou situované po obvodu obce, z větší části mimo stabilizovaný intravilán, ale
stále v jeho těsném kontaktu. Plocha rekreace na plochách přírodního charakteru je vymezena
v severní části území a navazuje na plochy stejného charakteru.
I.c.2. Vymezení zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy jsou rozčleněny na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou barevně
rozlišeny a označeny kódem vyjadřujícím zkratku názvu funkce a pořadové číslo plochy (např. BI.1.,
BI.2 atd).
Nová zástavba je navržena podél komunikace II/140 směrem na Písek. Výstavba v lokalitách severně
od silnice II. třídy (BI.1 až BI.5.) je podmíněna vybudováním nové místní komunikace a průsečné
křižovatky se silnicí. Další zastavitelná plocha pro bydlení je navržena v centrální části obce, naproti
škole (SO.1./U) a severozápadně od centra obce v návaznosti na stávající zástavbu (BI.7. a BI.8./P).
Tyto lokality je nutno napojit novou místní komunikací. Jihovýchodně od centra obce, podél trati, je
vymezena zastavitelná plocha pro bydlení SO.2. Plocha bude přístupná z nové místní komunikace.
Východně od vlakového nádraží se vymezuje plocha BI.9., napojená ze stávající místní komunikace.
Navazující plochy BI.10./U, BI.11., BI.12. a BI.13 budou napojeny z nově vymezené místní
komunikace.
Zastavitelné plochy výroby jsou situovány v okrajových částech obce. Severně od silnice II/140 je
vymezena rozsáhlá plocha VS.1., oddělená od sousední plochy pro bydlení pásem veřejného
prostranství – veřejné zeleně. Lokalita bude napojena z jihu stykovou křižovatkou. V jihovýchodní části
obce je vymezena plocha VS.2., navazující na stávající plochu výroby. V severozápadní části obce je
vymezena plocha VS.3. pro rozšíření malé vodní elektrárny a pro zařízení, činnosti a děje s malou
vodní elektrárnou související
Plocha rekreace na plochách přírodního charakteru (RN.1.) je vymezena v severní části území
v návaznosti na stávající plochy rekreace. Severně od Podkostelního rybníka je vymezena plocha pro
rodinnou rekreaci RI.1, napojena samostatným sjezdem ze silnice II. třídy.
Plochy s rozdílným způsobem využití zastavitelné jsou členěny na následující typy zastavitelných
ploch s tímto označením:
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy bydlení – individuální (BI)
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Plochy občanského vybavení – rekreační a sportovní zařízení (ORS)
Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN)
Plochy smíšené výrobní (VS)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Přehled vybraných zastavitelných ploch
Název plochy

Kód k.ú.
Katastr. území

SO.1./U

Smíšené obytné

736970, Putim

Výměra
(ha)
0,21

SO.2.

Smíšené obytné

736970, Putim

0,95

11

BI.1.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,67

6

BI.2.

Bydlení individuální

736970, Putim

1,34

11

BI.3.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,86

10

BI.4.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,93

9

BI.5.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,58

5

BI.6.

neobsazeno

BI.7.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,88

8

BI.8./P

Bydlení individuální

736970, Putim

1,75

13

BI.9.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,79

6

BI.10./U

Bydlení individuální

736970, Putim

3,07

24

BI.11.

Bydlení individuální

736970, Putim

1,03

9

BI.12.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,17

2

BI.13.

Bydlení individuální

736970, Putim

0,25

2

ORS.1.

Občanské vybavení

736970, Putim

0,59

ORS.2.

Občanské vybavení

736970, Putim

0,98

RI.1.

Rekreace - rodinná

736970, Putim

0,44

RN.1.

Rekreace - přírodní

736970, Putim

1,13

VS.1.

Smíšené výrobní

736970, Putim

2,54

VS.2.

Smíšené výrobní

736970, Putim

0,29

VS.3.

Smíšené výrobní

736970, Putim

0,06

Označení

Počet stav. parcel (maximální)
2

736970, Putim
TI.1.
Technická infrastruktura
0,42
Pozn.: /P = označení ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování v území dohoda o parcelaci
/U = označení ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování v území územní studie

I.c.3. Vymezení ploch přestavby
Na území obce Putim nejsou vymezovány žádné plochy přestavby. Plocha bývalého zemědělského
podniku je v současné době již transformována na plochu výroby a podnikání.
I.c.4. Vymezení systému sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně v návrhu ÚP Putim je vymezen jako stávající a navrhované plochy zeleně, které
jsou součástí ploch veřejných prostranství, ploch smíšených obytných, ploch bydlení, ploch soukromé
zeleně, ploch dopravní infrastruktury a ploch smíšených nezastavěného území.
Zeleň v zastavěném území se nachází v obou návesních prostorech, kde se jedná jak o nízké travní
porosty tak i o vzrostlé stromy a stromořadí. Dále se zeleň dochovala u stávajících zemědělských
usedlostí ve formě zahrad, vnitrobloků a záhumenků.
Severně od silnice II/140 se podél řeky Blanice nacházejí zastavěné plochy rekreace – na plochách
přírodního charakteru a plochy lesní – rekreační. Jedná se o solitérní chatové objekty mezi vzrostlou
zelení. V severovýchodní části řešeného území se nachází zastavěná plocha rekreace na plochách
přírodních, která funguje jako tábořiště.
Směrem do nezastavěného území jsou vymezeny plochy občanského vybavení – rekreační a
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sportovní zařízení, které budou mít přírodní charakter s převahou travnatých ploch a podílem vysoké
zeleně.
U zastavitelných ploch větších než 2 ha je dle vyhlášky 501/2006 Sb. § 7 vymezena plocha veřejného
prostranství – zeleň veřejná. Tyto plochy jsou situovány tak, aby tvořily pozvolný přechod do volné
krajiny nebo aby sloužily jako pás oddělující novou zástavbu.

I.d.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

I.d.1. Dopravní řešení
Dopravní obsluha v řešeném území je zajištěna silnicí II. třídy II/140, která je doplněna sítí místních a
účelových komunikací.
Silnice II/140 Písek - Bavorov
Silnice II. třídy je hlavním dopravním spojením obce Putim s navazujícími sídly , především s 6 km
vzdáleným bývalým okresním městem Písek. Silnice vykazuje řadu výškových, zejména však
směrových vad. V rámci ÚP je respektována plocha pro navržené dílčí úpravy a koridor pro přeložku
silnice směrem k obci Ražice. Napřímení směrových oblouků je v rámci správního území obce
vymezeno v úsecích DI.1. až DI.3. a koridor pro přeložku je vymezen jako plocha DI.4. Spolu
s přeložkou je řešeno adekvátní napojení navrhovaných lokalit (vymezovaných zastavitelných ploch) a
zklidnění komunikace (snížení rychlosti) v úseku vedoucím intravilánem obce.
Plochy pro přeložku silnice II. třídy (DI.1. - DI.4.) jsou vymezeny jako překryvná vrstva přes ostatní
plochy s rozdílným způsobem využití.
Místní a účelové komunikace
Na silnici II/140 navazuje síť místních a účelových komunikací. Tyto komunikace mají převážně
charakter obslužných komunikací funkční skupiny C (případně i nižší). Postupně by měly být rovněž
upraveny do podoby návrhových prvků dle ČSN 73 6110, tj. vymezení uličního profilu dle platné
legislativy. Ve stávajícím zastavěném území, kde nelze dodržet normové parametry – doplnit
komunikace alespoň jednostranným chodníkem, aby došlo k oddělení pěší a motorové dopravy.
Rozvoj jejich sítě je dán urbanistickým návrhem (jako součást rozvojových ploch).
-

DI.1.MK Místní komunikace – severně od silnice II/140
napojení na silnici II/140 průsečnou křižovatkou a rozšíření stávající komunikace na normové
parametry. Komunikace obsluhuje navazující zastavitelné plochy pro bydlení BI.1.- BI.5.

-

DI.2.MK Místní komunikace - severně od silnice II/140 směrem na Písek
napojení nové místní komunikace na silnici II/140 stykovou křižovatkou. Komunikace obsluhuje
navazující zastavitelnou plochu pro výrobu VS.1.

-

-

DI.3.MK Místní komunikace – severně od centra obce
přeložka stávající místní komunikace a její normové napojení na silnici II/140 stykovou křižovatkou
DI.4.MK Místní komunikace – severně od Podkostelného rybníka
napojení sjezdem ze silnice II/140 a rozšíření stávající komunikace na normové parametry.
Komunikace obsluhuje zastavitelnou plochu RI.1.
DI.5.MK Místní komunikace – severozápadně od centra obce
nová místní komunikace napojující navazující zastavitelné plochy pro bydlení BI.7. a BI.8./P.

-

DI.6.MK Místní komunikace – jižně od centra obce u ČOV
rozšíření stávající účelové komunikace na normové parametry místní komunikace a její protažení až
k rekreačnímu objektu.

-

DI.7.MK Místní komunikace – u trati jižně od centra obce
nová místní komunikace vedoucí podél trati. Komunikace napojuje zastavitelnou plochu pro bydlení
SO.2.
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DI.8.MK Místní komunikace – ve východní části řešeného území
nová místní komunikace napojující zastavitelnou plochu pro bydlení BI.10./P a obsluhující plochy
BI.11., BI.12. a BI.13.
DI.1.CS Cyklotrasa
- trasa cyklotrasy Putim - Smrkovice – nově se vymezuje v trase stávající polní cesty podél železnice
směrem na sever; možná kombinace s turistickou trasou; předmětem návrhu úprava vymezené trasy
do normových parametrů.
Železniční doprava
Obcí prochází dvojice železničních tratí 200 a 201 v severojižním směru. Východně od Podkostelního
rybníka se nachází historická budova Putimského nádraží. Součástí drážních ploch severně od
nádraží je drobný drážní objekt užívaný pro bydlení.
DZ.1. - železniční koridor D14/3 a jeho napojení na železniční trať Ražice – Písek
V ÚP Putim je vymezena návrhová plocha dopravní infrastruktury – drážní DZ.1. v jihovýchodní části
území pro napojení navrhovaného koridoru na stávající trať.
Plocha DZ.1. je vymezena jako překryvná vrstva přes ostatní plochy s rozdílným způsobem využití.
Železnice 200 Protivín – Putim – Písek – Zdice
Železnice prochází územím v severojižním směru se stanicí na Putimském nádraží.
Železnice 201 Ražice – Putim – Písek – Tábor
Železnice prochází územím v severojižním směru se stanicí na Putimském nádraží.
I.d.2. Vodohospodářské řešení
Zásobování vodou:
Obec Putim má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu napojený na římovský dálkový vodovod, na
který jsou napojeni všichni obyvatelé obce. Kapacita stávajícího vodovodu je dostačující. Vodovod je v
dobrém technickém stavu a i při předpokládaném nárůstu obyvatel budou kapacity vodovodu pro
obyvatele dostatečné. V obci se dále nalézá odběrné místo vody, v současné době mimo provoz.
Navrženo je napojení navržených zastavitelných ploch na stávající vodovodní soustavu.
Kanalizace:
V obci Putim je vybudována jednotná kanalizace s centrální mechanicko-biologickou ČOV situovanou
na jižním okraji sídla. Přečištěná voda z ČOV je odváděna trubním vedením do mlýnského náhonu.
ČOV je dostatečně kapacitní pro navrhovaný rozvoj obce.
U jednotlivých nemovitostí jsou septiky nebo jímky napojené na kanalizaci
Lokální ČOV se nachází za nádražní budovou.
Navrženo je napojení navržených zastavitelných ploch na stávající kanalizační síť.
Vodní toky a vodní plochy:
V území se nachází vodní toky řek Blanice a Otavy, včetně slepého ramene Blanice a náhonu na
bývalý mlýn. V severní části obce se řeky stékají a vzniká tak jedinečný a cenný přírodní charakter
území. V řešeném území se dále nachází soustava rybníků navzájem propojená vodotečemi. Jedná
se o rybníky Podkostelní rybník, Nesvorný rybník, rybníky Netužil, Podkovka a další bezejmenné
vodní plochy severovýchodně od centra obce, které jsou dílčím způsobem propojeny s vodními
plochami navazujícího katastrálního území Smrkovice. Celková výměra vodních ploch je 38,5 ha
(3,6% z plochy řešeného území).
Vodní toky, vodní plochy a mokřady v řešeném území zůstanou zachovány. V záplavovém území
Otavy a Blanice je celkem 24 trvale obydlených objektů, objekty mezi hlavním korytem Blanice a
náhonem jsou zaplavovány do výšky až 2,5 m. Výhledově nejsou navrhována žádná protipovodňová
opatření.
V aktivním záplavovém území podél vodních toků nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy,
vyjma plochy TI.1, která bude sloužit jako skládka povodňových sedimentů, a VS.3 pro rozšíření malé
vodní elektrárny.
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I.d.3. Zásobování el.energií
V Putimi je v současnosti vybudována síť zásobování el. energií z veřejné distribuční sítě z vedení VN
22 kV, ze které jsou přes trafostanice zásobovány jednotlivé domácnosti a provozovny. Nadřazené
vedení VVN 110 kV vede západně od centra obce v severojižním směru.
Nadřazená síť vedení VN je dostatečně kapacitní pro navrhovaný rozvoj obce. Způsob zásobování
obce elektrickou energií se nemění, v rozvojových plochách jsou vymezeny plochy pro nové
trafostanice. Navrženo je napojení navržených zastavitelných ploch na stávající elektrickou síť.
Vzdušné vedení VN kolidující s navrhovanou zastavitelnou plochou BI.7. se vymisťuje mimo tuto
plochu.
Jsou navržena vedení VN zakončená trafostanicemi pro zásobování navrhovaných zastavitelných
ploch BI.1. - BI.5., VS.1., RI.1. a BI.10 - BI.13 elektrickou energií.
I.d.4. Zásobování teplem a plynem
Zásobování teplem
V řešeném území se předpokládá individuální řešení zásobování teplem, s využitím ekologicky
nezávadných paliv, biomasy, s využitím obnovitelných zdrojů energie, plynu, případně elektrické
energie. V řešeném území se neuvažuje s centralizovaným zdrojem tepla.
Zásobování plynem
Obec je napojena na zemní plyn. Trasa vysokotlakého plynovodu vede podél železníční trati do
regulační stanice situované na severním okraji zastavitelné části obce „za tratí“.
Z regulační stanice je středotlaký plynovod rozveden po obci.
Nadřazená síť plynu je dostatečně kapacitní pro navrhovaný rozvoj obce. Způsob zásobování obce
zemním plynem se nemění. Navrženo je napojení navržených zastavitelných ploch na stávající
plynovodní síť.
I.d.5. Nakládání s odpady
Ukládání odpadů v obci bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znění a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Ostatní látky škodlivé vodám budou likvidovány v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“).
Ukládání odpadů je řešeno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Nakládání s odpady je
ve správním území řešeno ukládáním tuhého komunálního odpadu do odpadních nádob a centrálním
svozem na řízenou skládku.
Zároveň obec organizuje třídění PDO přímo na svém území. V obci jsou umístěny 3 stanoviště na
tříděný odpad a nově i kontejnery na zelený kompost, který obec využívá k údržbě veřejné zeleně.
S ostatními odpady bude v řešeném území nakládáno dle příslušných platných právních předpisů.
Jižně od centra obce, v ploše TI u obecní ČOV je situován sběrný dvůr.

I.e.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek
nerostných surovin apod.
I.e.1. Koncepce uspořádání krajiny
Z hlediska koncepce uspořádání krajiny jsou při řešení územního plánu respektovány podmínky
vyplývající ze ZÚR JČK – krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace (čl. 50).
Lesní pozemky zabírají 181,3 ha, což je téměř pětina rozlohy katastru. Severně od centra obce a
východně od toku řeky Blanice mají výraznou rekreační funkci, především pro nemístní obyvatele,
kteří zde mají chatky a lesní domky. Rozlehlé lesní plochy východně od železniční trati plní zase
rekreační funkci pro místní obyvatele.
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Ostatní nezastavěné plochy jsou využívány vesměs pro zemědělství, forma luk a orných ploch. Vzhled
krajiny významně ovlivňuje rybniční soustava a toky řek Blanice a Otavy. Principy stávající krajiny jsou
v návrhu zachovány.
Stávající prvky zeleně s významnou krajinotvornou funkcí, ve formě alejí a stromořadí, remízků a
lesních ploch, nebudou řešením ÚP dotčeny, naopak jsou posíleny návrhem a obnovou interakčních
prvků ÚSES – revitalizace vodotečí a výsadba doprovodné přirozené zeleně podél nich a lesních a
polních cest. Řešením územního plánu nebude narušen charakter vymezeného krajinného typu.
I.e.2. Návrh místního systému ekologické stability (ÚSES)
Řešení ÚSES je převzato z Plánu lokálního ÚSES ORP Písek, zpracovaného Ing. Friedrichem, při
respektování ZÚR JČK a koordinaci s ÚP sousedních obcí.
Vymezení ploch ÚSES je součástí řešení územního plánu a je graficky vyjádřeno v hlavním a
koordinačním výkrese. Seznam skladebných prvků ÚSES, funkční typ a význam jsou popsány
v následujících tabulkách.
Prvky ÚSES jsou vymezeny jako překryvná vrstva přes plochy s rozdílným způsobem využití.
Podmínky využití prvků ÚSES jsou nadřazené podmínkám využití ploch s rozdílným způsobem využití
(vyjma ploch a koridorů dopravní infrastruktury - DZ a DI).
V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny skladebné části ÚSES zasahující do území.
Nadregionální úroveň
NKOD
NBC 37
NBK 114
NBK 119

NAZEV
Řežabinec
Řežabinec-Dědovické stráně
Řežabinec – K118

VYZ
NBC
NBK
NBK

ha
81,24 (v řešeném území)
36,73 (v řešeném území)
39,39 (v řešeném území)

KÓD

NAZEV

VYZ

ha

LBC 240
LBC 243
LBC 244
LBC 245
LBC 249
LBC 252
LBC 258
LBC 260
LBK 279
LBK289
LBK 293
LBK 298
LBK 300
LBK 303
LBK 315

Nad Starou Putimí
Na Soutoku
Na Bočku
Vápenice
Hůrky
U Putimi
U Včelníku
Zubovský Vrch
Mezi Vrchy
Hanzlíček
Pod Vápenicí
Podkostelní rybník
Hůrky
U Boubelíkovce
Pod Skalským Vrchem

LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK

2,43
35,67
20,41
12,26
4,09
8,95
7,76
3,64
2,86
3,50
1,31
5,41
1,78
4,49
1,73

Lokální úroveň

NKOD označení skladebného prvku ÚSES v ZÚR JČK
KÓD označení skladebného prvku v ÚAP ORP Písek
VÝZ NBK – nadregionální biokoridor NBC – nadregionální biocentrum LBC - lokální biocentrum LBK
- lokální biokoridor
ha plocha skladebného prvku v ha
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Pro skladebné prvky ÚSES je navrženo následující využití
Biocentra
Hlavní využití: Využití, které zajišťuje ochranu a trvalou existenci společenstev organismů vázaných
na trvalé stanovištní podmínky (přirozené biotopy), přírodní a přírodě blízké plochy mimo zastavěná
území.
Přípustné využití: Současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, využití,
které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné
jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo
zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.
Podmíněně přípustné využití: Přípustné jsou, a to jen ve veřejném zájmu, nezbytně nutné stavby
technické a dopravní infrastruktury při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.
Pozemky p.č. 568/1, 568/2, 570/1, 570/2, 572, 575/3, 575/4 a 1709/1 lze využít pro údržbu spojenou
s provozem malé vodní elektrárny, zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů.
Nepřípustné využití: Jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické
stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické
stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny,
které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního využití, které by
znemožnily nebo ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění
do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin
apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné.
Biokoridory
Hlavní využití: Využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým
stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé
travní porosty, extensivní sady, lesy apod.).
Přípustné využití: Je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, dále
využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty,
extensivní sady, lesy apod.), jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke
znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů.
Podmíněně přípustné využití: Přípustné jsou, a to jen ve veřejném zájmu, nezbytně nutné stavby
technické a dopravní infrastruktury při co nejmenším zásahu do biokoridoru a narušení jeho
funkčnosti.
Pozemky p.č. 568/1, 568/2, 570/1, 570/2, 572, 575/3, 575/4 a 1709/1 lze využít pro údržbu spojenou
s provozem malé vodní elektrárny, zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů.
Nepřípustné využití: Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na
druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v
rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily
založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování
pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných.
I.e.3. Prostupnost krajiny
Řešením územního plánu nebude narušena prostupnost krajiny, protože zastavitelné plochy jsou
navrženy ve vazbě na zastavěné území a v jeho prolukách. Prostupnost krajiny pro člověka bude
zlepšena navrženým doplněním cykloturistických tras s možností jejich využití i pro pěší turistiku,
hipoturistiku a v zimním období i turistiku na běžkách. Průchodnost vymezených tras nesmí být
omezována či přerušována, např. oplocováním (zcelováním) pastvin.
I.e.4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
V řešeném území se nachází záplavové území vodních toků Blanice a Otavy. Rozsáhlá rybniční
soustava leží výškově pod obcí.
V území je vymezena aktivní zóna záplavového území a záplavové území s periodicitou 100 let.
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Území postižená záplavami se nacházejí nejvíce v místě rozdělení Blanice a náhonu, kde zasahují do
zastavěného území. V aktivní zóně záplavového území nejsou vymezovány žádné zastavitelné
plochy, vyjma plochy TI.1, která bude sloužit jako skládka povodňových sedimentů v souladu s vodním
zákonem a plochy VS.3., která bude využita na případné rozšíření malé vodní elektrárny v souladu s
vodním zákonem.
V řešeném území není vymezeno území ohrožené sesuvy a nejsou zde navrhována protierozní
opatření.
I.e.5. Rekreace
Řešené území má silný rekreační potenciál, vyplývající z kvality a malebnosti krajiny okolo obce a
zároveň blízkosti města Písku.
V území je značný počet chatových objektů využitelných pro dlouhodobou rekreaci. Plochy pro
rekreaci jsou situovány zejména podél řeky Blanice severně od centra obce a u jejího soutoku
s Otavou. Pro další rozvoj dlouhodobé rekreace je navržena nová plocha pro rekreaci na plochách
přírodního charakteru a plocha pro rekreaci rodinnou.
Území Putimi je perspektivní také pro krátkodobou rekreaci, rozvoj rekreace je navržen a řešen
formou „měkkého turistického ruchu“ rozvojem cyklostezek, pěších tras a vycházkových okruhů, pro
které je možné do značné míry využít poměrně hustou síť stávajících lesních a polních cest,
s nezbytnou úpravou do normových parametrů.
Pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy občanského vybavení sportovně
rekreačního s přípustnými stavbami a sportovními plochami, souvisejícími se sportovním a rekreačním
využitím. Dále je rozvoj rekreace umožněn na nezastavěných plochách zeleně soukromé a veřejné.
I.e.6. Dobývání nerostů
V řešeném území nejsou evidovány žádné ložiskové objekty sloužící k dobývání nerostů, ani nejsou
navrhovány plochy těžby nerostů. V řešeném území nejsou evidována poddolovaná území.

I.f.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. (5) stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dle jednotlivých typů
barevně rozlišeny a označeny kódem vyjadřujícím zkratku názvu funkce a pořadové číslo plochy
(např. BI.1).
Pro stávající i navrhované plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky využití,
které mají charakter závazných regulativů a limitů využití území.
Podmínky platné pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití.
Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití se připouští nezbytná dopravní a technická
infrastruktura za podmínky nenarušení krajinného rázu a hlavního využití příslušné plochy, s
vyloučením ploch DI a TI naplňujících atributy nadmístního významu.
V rámci oprav a úprav stávajících silnic je bez požadavku na změnu územního plánu možné jejich
rozšíření, směrová či výšková úprava, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení normových
parametrů, avšak za předpokladu, že nebude negativně ovlivněno stávající zastavěné území.
Podmínky využití ploch a koridorů dopravní infrastruktury (DZ a DI) a prvků ÚSES vymezených
překryvnou vrstvou (patrno z výkresů) jsou nadřazené podmínkám využití ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití, které překrývají.
Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití se připouští údržba a vytváření nových ploch zeleně
a vodních ploch, drobné stavby informačního charakteru (mapy, vývěsky, cedule), drobná architektura
a uliční mobiliář.
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Požadavky na ochranu nezastavěných území:
Nezastavěným územím se rozumí pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do
zastavitelných ploch.
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce
bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná
opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu
výslovně nevylučuje.
Ostatní stavby lze umisťovat v případě, že jsou uvedeny v hlavním, přípustném a podmínečně
přípustném využití jednotlivých ploch.
V nezastavěném území se připouští dopravní a technická infrastruktura místního významu za
podmínky nenarušení krajinného rázu a hlavního využití příslušné plochy.
Plochy s rozdílným způsobem využití a jejich označení
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy bydlení – individuální (BI)
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN)
Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)
Plochy občanského vybavení – rekreační a sportovní zařízení (ORS)
Plochy smíšené výrobní (VS)
Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ)
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DI)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy zeleně - soukromá (ZS)
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Plochy smíšené nezastavěného území - zeleň krajinná, významná krajinná zeleň, alej (ZK)
Plochy vodní a vodohospodářské (PV)
Plochy zemědělské – orná půda, TTP, zahrady a sady, ostatní plochy volné krajiny (ZPF)
Plochy lesní (PUPFL)
Plochy lesní – rekreační (PLR)
I.f.1. Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy smíšené obytné jsou vymezovány především v rozsahu původní historické zástavby
zemědělských usedlostí.
Hlavní využití:
Plochy pro bydlení a s ním související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména pro bydlení
v nízkopodlažních rodinných domech, v možné kombinaci s vybaveností a podnikáním. Obvykle se
jedná o bydlení v rodinných usedlostech a rodinných domech, se zařízeními, činnostmi a ději obytnými
a hospodářskými ve formě chovatelských činností místního významu a pěstitelské činnosti (např.
extenzivně obhospodařovaný ZPF, pěstitelské plochy okrasných a ovocných dřevin, květin,
biopotravin ap.).
Přípustné využití:
Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení nevýrobních služeb občanské vybavenosti (zejména
ubytovací, stravovací, komerční, sportovní a rekreační) a drobných výrobních služeb (např.
řemeslných dílen, zpracování dřevní hmoty a zemědělských, či pěstitelských produktů) místního
významu, nerušících obytnou funkci nad míru přípustnou.
Přípustné je rekreační bydlení a veřejná prostranství.
Přípustná je možnost výstavby doplňkových objektů ke stavbě hlavní – altány, pergoly sklady
zahradního nářadí, bazény apod.
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Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných
hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
Podmíněně přípustné je i občanské vybavení sloužící turistickému ruchu (turistická centra, půjčovny
sportovních potřeb, obchodní jednotky apod.) zdravotnictví a sociální péči (ordinace lékařů, domov pro
seniory) a to i v monofunkčních objektech za podmínky, že to bude odůvodněno veřejným zájmem.
SO.1./U - plocha je vymezena pro max. 2 rodinné domy, 1NP + podkroví, se sklonem střechy 35-40°;
výstavba je podmíněna vypracováním územní studie, která bude odsouhlasena příslušným orgánem
památkové péče
SO.2. - podmínkou realizace navrhované zástavby je výstavba nové místní komunikace včetně
obratiště podél železniční trati a realizace komplexních protihlukových opatření.
Nepřípustné využití:
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a
obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.
Nepřípustné je zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, nákupní
zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), velkokapacitní chovy živočišné výroby
zatěžující okolní zástavbu nad míru přípustnou a pěstitelské činnosti, u nichž se vymezuje ochranné
pásmo, dále velkokapacitní parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy,
stavby dopravních služeb (autoservisy, autodílny, autobazary), čerpací stanice pohonných hmot.
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro tyto plochy jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP), s konstrukční výškou
max. 3,1 m) bez podkroví nebo jedno nadzemní podlaží s možností nadstavby podkroví.
Podsklepení je přípustné.
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost pozemků maximálně 40%.
Hmoty a tvary navrhovaných případně rekonstruovaných objektů budou navrhovány jednoduché,
s tvaroslovím odpovídajícím charakteru původní zástavby zemědělských usedlostí.
Střechy rovinné sklonité, tvarové řešení bude odpovídat charakteru původní zástavby zemědělských
usedlostí, doporučuje se sklon 35 - 43º.
V případě stávající zástavby je přípustné navýšení současné zastavěnosti max. o 20%.
Minimální velikost pozemků činí 800 m².
I.f.2. Plochy bydlení – individuální (BI)
Plochy bydlení – individuální jsou navrhovány ve vazbě na stávající zastavěné území a jsou určeny
především pro bydlení v rodinných domech.
Hlavní využití:
Plochy pro bydlení a s ním související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména pro
bydlení, v nízkopodlažních rodinných domech.
Přípustné využití :
Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména nevýrobní služby zdravotní,
sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, nerušící
obytnou funkci nad míru přípustnou.
Přípustně je rekreační bydlení a veřejná prostranství.
Přípustné jsou chovatelské a pěstitelské činnosti místního významu (například chov domácího
zvířectva pro vlastní potřebu), nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou.
Přípustná je možnost výstavby doplňkových objektů ke stavbě hlavní – altány, pergoly sklady
zahradního nářadí, bazény apod.
Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných
hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
BI.1. až BI.5. - výstavba je podmíněna vybudováním nové místní komunikace a průsečné křižovatky
se silnicí II/140.
BI.7. a BI.8./P - výstavba je podmíněna vybudováním nové místní komunikace.
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BI.10./U, BI.11., BI.12. a BI.13 - výstavba je podmíněna vybudováním nové místní komunikace a
zajištěním dostatečného tlaku vody ve vodovodu.
Výstavba na plochách BI.1, BI.9 a BI.10./U je podmíněna splněním hlukových limitů.
Výstavba na plochách BI.8./P a BI.10./U je podmíněna dohodou o parcelaci.
Výstavba na ploše BI.10./U je podmíněna územní studií.
Nepřípustné využití :
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a
obecně závazné předpisy o ochraně zdraví a hygieně pro tento způsob využití území. Nepřípustné je
zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, nákupní zařízení, zábavní
zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti, dále
velkokapacitní parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení
dopravních služeb (autoservisy, autodílny, autobazary), čerpací stanice pohonných hmot.
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro tyto plochy jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP), s konstrukční výškou
max. 3,1 m) bez podkroví nebo jedno nadzemní podlaží s možností nadstavby podkroví, či
ustupujícího podlaží .
Podsklepení je přípustné.
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost pozemků navazujících na nezastavěné území maximálně
25%, u ostatních rodinných domů maximálně 35%.
Minimální velikost nově vymezovaných pozemků činí 800 m², v případě krajových parcel na rozhraní
zastavitelného a nezastavitelného území 1.000 m².
V případě stávající zástavby je přípustné navýšení současné zastavěnosti max. o 20%.
Pro plochy BI.1., BI.2., BI.3., BI.4., BI.5. se vymezuje veřejné prostranství na částech pozemků p.č.
120, 121 a 123.
Pro plochy BI.7., BI.8./P. se vymezuje veřejné prostranství na částech pozemků p.č. 422/2, 422/7,
422/8, 422/9, 431/4, 431/6 a 440/1.
Pro plochu BI.10./U se vymezuje veřejné prostranství na částech pozemků p.č. 1393/2, 1401/1,
1401/2, 1401/3, 1401/5.
I.f.3. Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci jsou situovány především ve volné krajině v návaznosti na
obslužné komunikace. Plochy jsou určeny především pro stavby pro rodinnou rekreaci a navazující
soukromou zeleň.
Hlavní využití:
Plochy pro rodinnou rekreaci v nízkopodlažních rekreačních domcích, chatách či chalupách, a s ní
související zařízení a doplňkové stavby.
Přípustné využití :
Přípustné jsou chovatelské a pěstitelské činnosti místního významu (například chov domácího
zvířectva pro vlastní potřebu) nerušící rekreační funkci nad míru přípustnou. Přípustná je možnost
výstavby doplňkových objektů ke stavbě hlavní – altány, pergoly sklady zahradního nářadí, bazény
apod.
Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných
hlavním a přípustným využitím.
Nepřípustné využití :
Jsou ostatní způsoby využití neuvedené jako přípustné, zejména: trvalé bydlení nebo hromadná
komerční rekreace.
Podmínky prostorového uspořádání :
Podlažnost přípustná maximálně 1NP s možností podkroví a podsklepení. Konstrukční výška podlaží
je stanovena maximálně 3,1 m. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 20%.
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I.f.4. Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN)
Plochy rekreace na plochách přírodních jsou určeny k individuální rekreaci v drobných rekreačních
objektech.
Hlavní využití:
Plochy pro rodinnou rekreaci ve stávajících nízkopodlažních rekreačních domcích, a s ní související
zařízení a doplňkové stavby.
Podmíněně přípustné využití:
Podmíněně přípustné je umisťování tábořišť, sportovišť, hřišť, dětských hřišť a dalších jednoduchých
staveb souvisejících s využitím ploch pro sport, pokud to bude ve veřejném zájmu.
Pro plochu RN.1 je umožněna výstavba rekreačních objektů a s nimi souvisejících zařízení a
doplňkových staveb.
Nepřípustné využití :
Jsou ostatní způsoby využití neuvedené jako přípustné, zejména: trvalé bydlení nebo hromadná
komerční rekreace.
Nepřípustná je další výstavba rekreačních objektů a jejich přístaveb nad rámec stávajících objektů
(vyjma plochy RN.1).
Nepřípustné je oplocování pozemků.
Nepřípustná je další výstavba doplňkových samostatných objektů mimo hmotu hlavní stavby.
Nepřípustné jsou jakékoliv činnosti a děje narušující charakter ploch přírodního charakteru.
Podmínky prostorového uspořádání :
Podlažnost přípustná maximálně 1NP s možností podkroví. Konstrukční výška podlaží je stanovena
maximálně 3,1 m.
Pro navrhované plochy je stanovena maximální plocha jednoho rekreačního domu 50m² a maximální
zastavitelnost pozemku 5%.
I.f.5. Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)
Jako plocha občanského vybavení – hřbitovy je vymezen hřbitov včetně kostnice a kostela sv.
Vavřince na návsi v centru obce.
Hlavní využití:
Pohřbívání.
Přípustné využití:
Parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, solitéry
s podrostem bylin. Přípustné je osazovat pomníky, hrobky, památníky, zřizovat stavby pěších
komunikací a stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury
s provozem hřbitova související.
Nepřípustné využití:
Veškeré využití neuvedené jako hlavní a přípustné.
Podmínky prostorového uspořádání:
Nestanovují se.
I.f.6. Plochy občanského vybavení – rekreační a sportovní zařízení (ORS)
Hlavní využití :
Území a plochy určené zejména k hromadnému provozování sportu, sportovně rekreačních aktivit,
veřejné rekreace a zařízení pro trávení volného času. Hlavní náplní je zřizovat a provozovat například
sportoviště a hřiště, dětská hřiště, koupaliště, bazény a další jednoduché stavby související s využitím
plochy pro sport (tribuny, sklady náčiní, atd.).
Přípustné využití :
Zejména ubytovací, stravovací a komerční zařízení přímo související s hlavním využitím území,
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možnost využívat území pro kulturně společenské akce a organizované akce spolků a sdružení.
Podmíněně přípustné využití:
ORS.2. – podmínkou využití území je rozšíření stávající účelové komunikace na normové parametry
místní komunikace (DI.6.MK) a její dovedení k ploše ORS.
Nepřípustné využití:
Jsou ostatní způsoby využití neuvedené jako přípustné, zejména: trvalé bydlení, stavby pro
individuální rekreaci, výrobu a skladování, další způsoby využití které by svým charakterem a
provozem nadměrně a dlouhodobě obtěžovaly okolní funkci okolních ploch nad míru přípustnou.
Podmínky prostorového uspořádání :
Podlažnost přípustná maximálně 1NP bez možností podkroví. Konstrukční výška podlaží je stanovena
maximálně 3,6 m (konstrukční výška se nevztahuje na tribuny). Pro tyto plochy je stanovena
zastavitelnost maximálně 5%.
Pro objekty na stávající ploše ORS je přípustné rozšíření zastavěné plochy o 20%.
I.f.7. Plochy smíšené výrobní (VS)
Hlavní využití :
Plochy a uzavřené areály pro zařízení, činnosti a děje zejména zemědělského a lehkého výrobního a
průmyslového charakteru, podnikatelské aktivity, výrobní i nevýrobní služby a služby technického
charakteru, například: sklady, manipulační plochy, sběrné dvory, komunální provozovny, velkoobchod.
Přípustná je dopravní infrastruktura a dopravní zařízení a služby.
Přípustné využití :
Administrativní provozy, velkoobchodní nákupní zařízení.
Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných
hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
Služební bydlení v rozsahu max. 2 bytových jednotek na areál je přípustné za podmínky souladu
s hlavním využitím příslušné plochy a legislativními požadavky (hygienické apod.).
VS.1. - výstavba je podmíněna vybudováním nové místní komunikace a stykové křižovatky se silnicí
II/140; maximální rozloha 2.000m²/1 areál; maximální výška objektů k římse 6,0m.
Plocha VS1 byla z hlediska krajinného rázu posouzena pouze v rozsahu výškové úrovně objektů.
Ostatní aspekty vlivu konkrétních záměrů na krajinný ráz lze posoudit v následných řízeních.
VS.2. – plocha je vymezena pro možnost rozšíření provozu stávajícího areálu
VS.3. - plocha je vymezena pro rozšíření malé vodní elektrárny a pro zařízení, činnosti a děje s malou
vodní elektrárnou související
Nepřípustné využití :
Obytná funkce vyjma služebního bydlení, ostatní funkce, které nejsou uvedené jako přípustné a
podmíněné, funkce, zařízení a provozy těžkého a chemického průmyslu, činnosti a děje nadlimitně
zatěžující životní a okolní prostředí hlukem, vibracemi, prachem, pachem a exhalacemi (například
bioplynové stanice, obalovny asfaltových směsí apod.)
Podmínky prostorového uspořádání :
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP.
Konstrukční výška podlaží je stanovena maximálně 3,6 m. Pro tyto plochy může být v odůvodněných
případech zastavitelnost až 60%.
I.f.8. Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ)
Hlavní využití:
Plochy a koridory drážních staveb, které zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů,
vylučují začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití. Dále plochy, na kterých jsou
umístěny stavby a zařízení nezbytně nutné pro provoz a obsluhu železniční dopravy.

20

Územní plán Putim

S014.3-17
listopad 2018

Podmíněně přípustné využití:
Přípustné je služební bydlení v rozsahu max. 2 bytových jednotek za podmínky souladu s hlavním
využitím příslušné plochy a legislativními požadavky (hygienické apod.).
Podmíněně přípustné jsou výrobní a skladové provozy.
Nepřípustné využití:
Využití omezující funkce dopravní infrastruktury.
Podmínky prostorového uspořádání :
V rámci oprav a úprav stávajících železnic je bez požadavku na změnu územního plánu možné jejich
rozšíření, směrová či výšková úprava, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení normových
parametrů, avšak za předpokladu, že nebude negativně ovlivněno stávající zastavěné území.
Pro drážní objekty je stanovena výšková hladina pro objekty max. 1 NP, v případě technologických
objektů se výšková hladina nestanovuje. Konstrukční výška podlaží je stanovena maximálně 3,6 m.
Plocha DZ.1. je navržena výhradně pro obousměrné připojení železniční trati Ražice - Písek (převzato
ze ZÚR JČK, koridor D14/3)
I.f.9. Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DI)
Hlavní využití:
Plochy a koridory dopravních staveb a zařízení, které zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich
negativních vlivů, vylučují začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití a dále plochy
a koridory dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti
a)
plochy pro silniční dopravu - silnice II. třídy, místní a účelové komunikace, včetně
pozemků s umístěnými součástmi komunikací, tj. např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a
doprovodná sídelní zeleň
b)
cyklostezky,
c)
pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, např. odstavná stání,
garáže, parkovací plochy, obratiště,
Přípustné využití:
Zařízení a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a služby pro motoristy a zařízení určené pro
parkování a zřizování hromadných odstavných parkovacích stání.
Nepřípustné využití:
Veškeré využití omezující funkce dopravní infrastruktury.
Podmínky prostorového uspořádání :
Stavby dopravní infrastruktury budou svými parametry odpovídat příslušným normovým požadavkům,
s přihlédnutím k místním podmínkám (v sevřené historické části obce).
V rámci oprav a úprav stávajících silnic je bez požadavku na změnu územního plánu možné jejich
rozšíření, směrová či výšková úprava, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení normových
parametrů, avšak za předpokladu, že nebude negativně ovlivněno stávající zastavěné území.
I.f.10. Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní využití:
Plochy a koridory vedení, plochy staveb technického vybavení a s nimi provozně související zařízení,
např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s
odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,
elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovodů.
Přípustné využití:
Plochy pro technické služby a jejich zázemí, energetická zařízení, technologie čerpání vod a technické
a provozní zázemí.
Nepřípustné funkce:
Nepřípustné je obytné využití a využití, které by bylo činnostmi a zařízením technické vybavenosti
rušeno nad míru přípustnou.
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Podmínky prostorového uspořádání:
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 1 NP, v případě technologických
objektů se výšková hladina nestanovuje. Konstrukční výška podlaží je stanovena maximálně 3,5 m.
Pro tyto plochy může být v odůvodněných případech zastavitelnost až 60%.
Pro plochu TI.1 a pozemky č. 1001/4 a 1016/2 se stanovuje výhradně možnost dočasného využívání
jako skládky povodňových sedimentů.
I.f.11. Plochy soukromé zeleně (ZS)
Hlavní využití:
Plochy neveřejné zeleně soukromé, včetně zahrad uvnitř zastavěného území sídel nebo na jeho
hranicích. Tyto plochy jsou součástí urbanistické koncepce sídelní zeleně a jako takové musí být
respektovány a chráněny.
Přípustné využití:
Přípustná je možnost výstavby drobných objektů – altánů, pergol, skladů zahradního nářadí, bazénů
apod. do zastavěné plochy 25m², při zachování majority ploch zeleně.
Podmíněně přípustné využití:
Na pozemcích p.č. 479/3 a 479/23 - 479/30 je přípustné pouze takové využití, které je v souladu s
požadavky na ochranu nezastavěného území.
Na pozemku p.č. 1087 se připouští výstavba jednoho rodinného domu, a to za podmínky respektování
trasy stávajícího podzemního vedení vodovodu a kabelového vedení NN, respektování návrhové
plochy občanského vybavení – rekreační a sportovní zařízení (ORS) na sousedních pozemcích p.č.
1088/1, 1088/8 včetně prokázání splnění hlukových limitů a respektování stávající vzrostlé zeleně na
sousedním pozemku p.č. 1625/3.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je veškeré využití, které není výše specifikováno jako přípustné, případně takové využití,
které narušuje majoritu zeleně.
Nepřípustné na těchto plochách je zejména budování staveb pro bydlení nebo rekreaci, jako jsou
rodinné domy, chaty, atd.
Podmínky prostorového uspořádání :
Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro drobné objekty max. 1 NP bez podkroví, konstrukční
výška podlaží je stanovena maximálně 3,0 m. Pro tyto plochy může být v odůvodněných případech
zastavitelnost až 5%.
Střechy rovinné sklonité, tvarové řešení bude odpovídat charakteru původní zástavby zemědělských
usedlostí – stodol.
I.f.12. Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV)
Hlavní využití:
Plochami veřejné zeleně na veřejných prostranstvích jsou zejména náměstí, návesní prostory, ulice,
tržiště, chodníky, sídelní zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání. V těchto plochách jsou zvýšené požadavky na prostorové a funkční řešení parteru
a na majoritní zastoupení zeleně.
Přípustné využití:
Součástí těchto ploch jsou sportovně rekreační zařízení.
Přípustná jsou parkovací a odstavná stání pouze pro potřeby vyvolané využitím dané plochy.
Nepřípustné využití:
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a
obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.
Nepřípustné je veškeré využití, které není výše specifikováno jako přípustné, případně takové využití,
které narušuje majoritu zeleně.
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Nepřípustné je dále oplocování pozemků, které zhorší prostupnost území
Podmínky prostorového uspořádání:
Nestanovují se.
I.f.13. Plochy smíšené nezastavěného území - zeleň krajinná (ZK)
Hlavní využití:
Plochy určené pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Využití těchto území je
řízeno především přírodními procesy a zajištěním podpory těchto procesů a jejich ochrany. Pro území
krajinné zeleně jsou charakteristické přirozené, přírodě blízké krajinné typy s původní druhovou
skladbou dřevin a rostlin.
Plochy krajinné zeleně zahrnují rovněž stávající a navrhované liniové výsadby na rozhraní
zastavitelných ploch a navazujících ploch zemědělských – ve formě interakčních pásů zeleně.
Podmíněně přípustné využití:
Podmíněně přípustné je do tohoto území umisťovat plochy pro výsadbu náhradní zeleně, za podmínky
dodržení vhodné druhové skladby vysoké zeleně.
Plochy zeleně krajinné na p.č. 568/1, 570/1, 570/2 a 568/2 v severozápadní části území lze využít pro
údržbu spojenou s provozem malé vodní elektrárny, zejména pro údržbu vodního koryta a břehových
porostů.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití na úkor zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.
Nepřípustné je oplocování pozemků, které by zhoršilo prostupnost krajiny, vyjma ohrad a ohradníků
pro dobytek.
Nepřípustné je umísťování zemědělských staveb, které by svým charakterem narušily přírodní a
krajinné hodnoty území, vyjma včelínů, otevřených přístřešků pro ustájení dobytka a objektů pro
myslivost.
Podmínky prostorového uspořádání :
Nestanovují se.
I.f.14. Plochy vodní a vodohospodářské (PV)
Hlavní využití :
Území vodních ploch a toků a s nimi souvisejících objektů a zařízení jako například: hráze a jejich
tělesa, koryta a opevněná koryta vodních toků, bezpečnostní přelivy, jezy, vypouštěcí a jímací objekty
apod. Zásahy do vodních ploch, vodních toků a s nimi bezprostředně souvisejících území a objektů
budou sledovat především:
- stabilizaci vodních poměrů v území, revitalizaci vodní plochy obnovou a zkvalitněním břehových
porostů
- přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí
- začlenění plochy do územního systému ekologické stability
- rybochovné využití s ohledem na možné rekreační využití
- pro výkon správy vodních toků bude ponechán podél břehové hrany volný manipulační pruh
protipovodňová opatření
- v zaplavovaném území podél vodních toků situovat trvalé travní porosty s vyloučením orné půdy
Přípustné využití:
V rámci svobodného využití vod je možné například využití pro sportovní rybolov, koupání, včetně
drobných staveb a zařízení, které jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím území.
Podmíněně přípustné využití:
Pozemky p.č. 568/1, 572, 1709/1 v severozápadní části území lze využít pro údržbu spojenou s
provozem malé vodní elektrárny, zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů.
Nepřípustné využití:
Jakákoliv zařízení, stavby, objekty a způsoby využití, které nejsou uvedené jako přípustné a
podmíněně přípustné. Jakékoliv zařízení, objekty,stavby a způsoby využití zhoršující odtokové poměry
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v území a ohrožující kvalitu vody v území.
Podmínky prostorového uspořádání:
Nestanovují se.
I.f.15. Plochy zemědělské (ZPF)
Hlavní využití :
Území určená zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou nebo činnosti a zařízení, které
s hospodařením na ZPF souvisí. Jedná se o půdu ornou, pastviny, louky a zahrady a ojediněle
neplodnou půdu.
Podmíněně přípustné využití:
Podmíněně přípustné je měnit funkci na pozemky určené k plnění funkcí lesa, za podmínky ochrany
ZPF 1. a 2. bonitní třídy.
Severní část pozemku č. 568/4 a pozemek p.č. 575/4 lze využít pro údržbu spojenou s provozem malé
vodní elektrárny, zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů.
Nepřípustné využití :
Nepřípustné je oplocování pozemků, které by zhoršilo prostupnost krajiny, vyjma ohrad a ohradníků
pro dobytek.
Podmínky prostorového uspořádání :
Nestanovují se.
I.f.16. Plochy lesní (PUPFL)
Hlavní využití :
Plochy jsou určeny zejména k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů (zákon o lesích). Využívání
území je možné pouze v souladu s těmito předpisy.
Přípustné využití :
Je zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace určené pro obsluhu tohoto území.
Přípustné je na těchto územích zřizovat a provozovat jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní
hospodářství a ochranu přírody místního dosahu.
Nepřípustné využití :
Nepřípustné je zřizovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena
jako přípustná nebo podmíněně přípustná.
Nepřípustné je umísťování zemědělských staveb vyjma včelínů a objektů pro myslivost.
Podmínky prostorového uspořádání :
Nestanovují se.
I.f.17. Plochy lesní – rekreační (PLR)
Hlavní využití:
Plochy jsou určeny zejména k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů (zákon o lesích).
Umožněna je zde i funkce rekreační a to v podobě individuální rekreace ve stávajících rekreačních
objektech do 50m².
Nepřípustné využití :
Jsou ostatní způsoby využití neuvedené jako přípustné, zejména: trvalé bydlení nebo hromadná
komerční rekreace.
Nepřípustná je další výstavba rekreačních objektů a jejich přístaveb nad rámec stávajících objektů.
Nepřípustné je oplocování pozemků.
Nepřípustné jsou jakékoliv činnosti a děje narušující charakter ploch určených k plnění funkce lesa.
Nepřípustné je umísťování zemědělských staveb vyjma včelínů a objektů pro myslivost.

24

Územní plán Putim

S014.3-17
listopad 2018

Podmínky prostorového uspořádání :
Nestanovují se.
I.f.18. Podmínky plošného a prostorového uspořádání
Vysvětlení pojmů:
Zastavitelnost: Udává se v procentech plochy příslušného stavebního pozemku jako poměr zastavěné
plochy hlavními a přípustnými stavebními objekty včetně sportovních ploch s povrchem neschopným
vsakování k celkové výměře příslušného stavebního pozemku. Do zastavěných ploch se
nezapočítávají vodní plochy, hřiště s přírodními povrchy, vegetační dlažby.
Podlažnost: Udává výškovou hladinu počtem plných nadzemních podlaží (NP), přičemž konstrukční
výška plného nadzemního podlaží se stanovuje na maximálně 3,5 m, není-li v rámci podmínek pro
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveno jinak. Budou-li v rámci příslušné lokality
umísťovány objekty s vyšší konstrukční výškou podlaží než je uvedeno, je maximální výška objektu
určena součinem navrženého počtu podlaží a limitní výšky jednoho podlaží;
Původní terén; Stanovuje se jako průměr výšek původního terénu ve vnějších rozích navrhované
stavby
Nadzemní podlaží (NP) má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 0,8 m pod
úrovní původního terénu v pásmu širokém min. 5 m od obvodu stavby.
Podzemní podlaží (PP) Podsklepení je přípustné zapuštěnými sklepy s úrovní podlahy 1. NP max. 1,0
m nad úrovní stávajícího terénu.
Podkroví: Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími
stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití, např. k bydlení, s nadezdívkou max 0,8 m nad
úroveň stropu nadzemního podlaží.
Ustupující podlaží: maximální rozsah ustupujícího podlaží činí 80% podlaží standardního (plného).
Střechy: V celém řešeném území budou umísťovány stavby s rovinnými střechami, obloukové střechy
nejsou přípustné.
Na nových hlavních objektech budou šikmé rovinné střechy s doporučeným sklonem 35°-43°, střechy
s jiným sklonem a ploché střechy jsou přípustné pouze jako doplňkové a na vedlejších objektech.
Pro plochy VS není stanoven sklon střechy.
Místní význam: Využití, zařízení, činnosti a děje slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše nebo
části sídla přilehlé k vymezené ploše.
Nadmístní význam: Využití, zařízení, činnosti a děje sloužící obyvatelům více obcí a sídel, s
odpovídajícím počtem parkovacích a odstavných stání a dostatečně kapacitním dopravním
napojením.
Rušení nad míru přípustnou: Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem nadlimitně
narušují obytné a životní prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro příslušný způsob
využití území.

I. g.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

I.g.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb
Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu anebo určená k rozvoji nebo
ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
V návrhu ÚP Putim jsou navržené plochy pro veřejně prospěšné stavby a jimi dotčené pozemky v
grafické části žlutě a oranžově podbarveny a opatřeny popiskami.
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Plochy pro veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy s možností vyvlastnění :
DI.1
- navržená přeložka silnice II/140 v severní části území
DI.2
- navržená přeložka silnice II/140 severně od centra obce
DI.3
- navržená přeložka silnice II/140 jihozápadně od centra obce
DI.4
- navržený koridor pro přeložku silnice II/140 v jihozápadní části území
DI.5
- navržený koridor pro cyklotrasu Putim - Smrkovice
DI.6
- navržené obousměrné připojení železniční trati Ražice - Písek (D14/3 ze ZÚR JČK)
Plochy pro veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky:
TI.1
- navržené vedení VN včetně trafostanic v severní části území
TI.2
- navržené vedení VN včetně trafostanice severně od centra obce
TI.3
- navržené vedení VN včetně trafostanice ve východní části území
I.g.2. Vymezení veřejně prospěšných opatření pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit
Plochy veřejně prospěšných opatření nejsou v návrhu ÚP Putim vymezeny.
I.g.3. Navržené plochy pro provedení asanačních úprav
Plochy pro provedení asanačních úprav nejsou v návrhu ÚP Putim vymezeny.

I.h.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu k.ú. a případně dalších údajů podle
§ 5 odst. 1 katastrálního zákona

V návrhu ÚP Putim nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo.

I. i.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou v návrhu ÚP Putim stanovena.

I.j.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití , včetně podmínek pro jeho prověření

Plochy územních rezerv nejsou v návrhu ÚP Putim vymezeny.

I.k.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

V návrhu ÚP jsou vymezeny plochy, ve kterých je vzhledem k jejich rozsahu rozhodování o změnách
podmíněno dohodou o parcelaci.
V dohodě o parcelaci musí dotčení vlastníci pozemků a staveb vyjádřit souhlas se záměrem v území a
dohodnout se na rozdělení nákladů a prospěchů spojených s realizací záměru.
Tyto plochy jsou v grafické části územního plánu vyznačeny popiskem /P, za označením plochy.
Jedná se o plochu BI.8./P - plocha bydlení individuálního severozápadně od centra obce

I.l.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti

V řešeném území jsou vymezeny plochy SO.1/U a BI.10/U, ve kterých je potřeba (vzhledem k velikosti
a poloze) jejich další využití prověřit územní studií, na základě níž budou stanoveny podrobné
podmínky pro rozhodování v území.

26

Územní plán Putim

S014.3-17
listopad 2018

Územní studie prověří zejména plochu, objem a charakter budoucí výstavby, zejména v kontextu
okolní zástavby a historického jádra obce.
Lhůta pro vložení studie do evidence je 10 let.

I.m.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu
podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro
jeho vydání

V návrhu ÚP Putim nejsou vymezeny plochy, ve kterých by bylo potřeba vzhledem k jejich rozsahu,
další využití této plochy prověřit regulačním plánem

I.p.

Údaje o počtu listů návrhu územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části

Údaje o počtu listů územního plánu
Textová část řešení návrhu územního plánu obsahuje 11 listů (oboustranně potisknuté str. 6-27)
Počet výkresů grafické části návrhu územního plánu
Seznam výkresů:
I.1.
Výkres základního členění území
I.2.
Hlavní výkres
I.3.
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Grafická část návrhu územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy.
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Odůvodnění územního plánu

II.a. Proces pořízení ÚP
Územní plán obce (dále ÚPO) Putim pořízený za platnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (starý stavební zákon) byl schválen
zastupitelstvem obce dne 7.12.1999.
Z § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyplývá, že ÚPO Putim spadá do okruhu územně plánovacích
dokumentací, které je nutné do 31.12.2022 upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat,
jinak pozbývají platnosti.
Zastupitelstvo obce Putim rozhodlo dne 19.6.2012 dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) stavebního
zákona o pořízení nového územního plánu (ÚP).
Dne 15.8.2012 požádala obec Putim v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městský úřad
Písek, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále
pořizovatel), o pořízení ÚP Putim. Obec zároveň oznámila, že určeným členem zastupitelstva (dále
určený zastupitel) ve věci pořízení ÚP Putim bude pan Ladislav Šabat.
Projektantem ÚP Putim se na základě výběrového řízení stal projektový ateliér A+U DESIGN, spol. s
r.o. Nová 24, České Budějovice – Ing. arch. Dagmar Polcarová (dále projektant), který zpracoval
doplňující průzkumy a rozbory.
Zadání ÚP Putim zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem. Zadání bylo projednáno
dle stavebního zákona a schváleno zastupitelstvem obce Putim dne 2.2.2015.
Dne 30.3.2015 zastupitelstvo obce Putim vybralo nového určeného zastupitele – pana Pavla Keclíka.
Návrh ÚP Putim byl zpracován na základě schváleného zadání a projednán dle §§ 50 – 53 stavebního
zákona a §§ 171 – 174 správního řádu.
Projednání návrhu ÚP Putim s dotčenými orgány, Krajským úřadem Jihočeského kraje a zástupci
sousedních obcí (společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona) proběhlo dne 19.4.2016.
K návrhu mohl každý uplatnit připomínky. Stejně tak mohly učinit sousední obce. Dotčené orgány
mohly uplatnit stanoviska.
Na základě nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu, odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu proběhlo dne 10.8.2016 dohodovací
jednání, na jehož základě byl návrh územního plánu upraven a oproti schválenému zadání vypuštěny
či redukovány některé problematické plochy. K tomuto upravenému návrhu vydal dne 24.1.2018
Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví stanovisko, v němž udělil souhlas
s předpokládaným záborem ZPF v rozsahu 22,82 ha.
Návrh ÚP Putim posoudil Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic (nadřízený orgán územního plánování) podle § 50 odst. 7
stavebního zákona. Dne 30.6.2016 Krajský úřad oznámil, že shledal nedostatky v posuzovaném
návrhu ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy,
zajištění souladu s PÚR a ZÚR Jč. kraje.
Závěry posouzení nadřízeného orgánu územního plánování včetně dalších připomínek uplatněných
v rámci společného jednání o návrhu ÚP Putim byly zahrnuty do stanoviska pořizovatele s pokyny pro
úpravu návrhu ÚP Putim před veřejným řízením. Návrh ÚP Putim byl dle pokynů pořizovatele upraven.
Upravený návrh ÚP Putim byl předložen nadřízenému orgánu územního plánování se žádostí o
opětovné posouzení. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování obsahující potvrzení o
odstranění nedostatků a souhlas se zahájením řízení o ÚP Putim podle §§ 51 – 53 stavebního zákona
bylo vydáno dne 27.12.2017.
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Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Putim podle § 52 stavebního zákona
proběhlo dne 3.7.2018. Oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP Putim podle § 52 stavebního zákona
a §§ 171 – 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 29.5.2018. Tato vyhláška byla
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Písek a úřední desce Obecního úřadu Putim.
Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách Města Písek spolu s kompletním návrhem
ÚP Putim.
V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Putim byla k částem návrhu, které byly od společného
jednání změněny, uplatněna stanoviska . Připomínky uplatněné ve stanovisku Městského úřadu
Písek, odboru dopravy byly dohodnuty dne 3.8.2018, připomínky uplatněné ve stanovisku Krajského
úřadu Jč. kraje, odboru kultury a památkové péče byly v ÚP Putim zohledněny. Ostatní stanoviska
dotčených orgánů neobsahovala žádné připomínky.
K částem návrhu ÚP Putim, které byly od společného jednání změněny, uplatnil podle § 52 odst. 3
stavebního zákona dne 2.7.2018 stanovisko nadřízený orgán územního plánování Krajský úřad
Jihočeského kraje, který neshledal nedostatky v posuzovaném návrhu.
V rámci veřejného projednání návrhu byly uplatněny námitky a připomínky. Pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a
návrh vyhodnocení připomínek a tyto návrhy doručil jednotlivě dotčeným orgánům a Krajskému úřadu
jako nadřízenému orgánu územního plánování se žádostí o stanovisko dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona. Uplatněná stanoviska dotčených orgánů a nadřízeného orgánu k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byla vesměs kladná, doporučení Městského úřadu
Písek, odboru dopravy vyhovět námitkám, které se zabývají nárůstem dopravy v souvislosti
s navrhovanou podnikatelskou zónou se (s ohledem na důvody tohoto doporučení tj. nevyhovující
parametry stávající dopravní infrastruktury, odkaz na vznik návrhu podnikatelské zóny v územním
plánu z roku 1999) týká plochy VS.2. vymezené pro rozšíření stávající výrobní haly. Toto rozšíření je
stavbou, na niž bylo v souladu s územním plánem obce Putim vydáno územní rozhodnutí a stavební
povolení s nabytím právní moci dne 14.4.2018. Z toho důvodu doporučení Městského úřadu Písek,
odboru dopravy nemá opodstatnění.
Rozhodnutí o námitkách je součástí odůvodnění ÚP Putim v kapitole lI.n. Rozhodnutí o námitkách
včetně odůvodnění.
Vyhodnocení připomínek je součástí odůvodnění ÚP Putim v kapitole II.o. Vyhodnocení připomínek.
Pořizovatel předložil návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách Zastupitelstvu
obce Putim na jednání konané dne 19.11.2018.
Na základě výsledků veřejného projednání, rozhodnutí Zastupitelstva obce Putim o námitkách a
akceptace vyhodnocení připomínek byl návrh ÚP upraven. Pořizovatel posoudil úpravu jako
nepodstatnou a předložil Územní plán Putim Zastupitelstvu obce Putim ke schválení a vydání.
.

II.b. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, včetně vyhodnocení koordinace z hlediska
širších vztahů
II.b.1. Přezkoumání souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky
Politika územního rozvoje stanovuje celorepublikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území republiky, určuje hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy, jmenuje vybrané
specifické oblasti se zvláštními úkoly pro dotčené resorty a zpracování ÚPD, a označuje hlavní
koridory a plochy dopravy a technické infrastruktury.
Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ČR
č.276 ze dne 15.4.2015 (dále jen „PÚR“), vyplývají obecné republikové priority pro zajištění
udržitelného rozvoje.
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Návrh ÚP Putim je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního plánování obsaženými v
PÚR, (čl. 2.2, čl. (14) až (32) PÚR ČR), které mají vazbu na proces pořízení územně plánovací
dokumentace obce Putim, zejména:
ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území;
Navrhované zastavitelné plochy jsou vymezeny po obvodu sídla v těsném kontaktu se stávající
zástavbou, čímž nenarušují volnou krajinu; jsou vymezeny a respektovány prvky ÚSES; jsou
vymezeny plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně, kompenzující nové zastavitelné plochy;
plošné a prostorové uspořádání reguluje novou zástavbu tak, aby nerušila ráz a charakter obce a
krajiny
vytvářet v území podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury a její koordinované umisťování;
ÚP Putim vymezuje plochy pro přeložku silnice II/140 a její lepší napojení na síť místních komunikací
v obci; zastavitelné plochy jsou napojeny navrženými místními komunikacemi splňujícími normové
parametry; je vymezena navrhovaná cyklotrasa z Putimi směrem na sever
vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně využívat
zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území;
Oproti původnímu ÚP byl redukován počet zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
po obvodu sídla v těsném kontaktu se stávající zástavbou. Plocha určená k přestavbě – bývalé
zemědělské družstvo, je nově vymezena jako plocha smíšená výrobní stávající.
při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením, před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků a hledat vhodná
řešení rozvoje při spolupráci s obyvateli a uživateli území;
Návrh ÚP Putim komplexně řeší celé území obce vymezením vyváženého zastoupení ploch pro
bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu, dopravní a technickou infrastrukturu, ploch
veřejných prostranství a ploch nezastavěného území.
vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(pěší turistika, cykloturistika) a podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu
turistickými cestami.
Návrh ÚP Putim není v rozporu s PÚR ČR, dle které není správní území obce Putim zahrnuto do
žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti. Není předpoklad, že řešené území bude
zasaženo plochami nebo koridory dopravní infrastruktury a technické infrastruktury mezinárodního a
republikového významu, popřípadě těmi, které svým významem přesahují území jednoho kraje,
vymezenými v PÚR ČR.
Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje, která v
nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s politikou územního rozvoje, určuje strategii pro jejich naplňování a koordinuje územně plánovací
činnost obcí.

-

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění (dále jen ZÚR JČK) – po 6. aktualizaci,
která nabyla účinnosti 9.3.2018., v řešeném území vymezují:
rozvojovou oblast nadmístního významu N-OB1 Písecko - Strakonicko
koridor dopravy republikového významu D14/3, připojení železniční trati Ražice – Písek náhrada za uvažované rušení úseku Protivín – Putim, šíře koridoru 200m (zasahuje do jižní části
území)
nadregionální biocentrum 37 Řežabinec
nadregionální biokoridor 114 Řežabinec - Dědovické stráně
nadregionální biokoridor 119 Řežabinec - K118
Ze ZÚR JČK vyplývají pro řešení ÚP Putim následující požadavky:
- rozvojová oblast Písecko - Strakonicko – N-OB 1 (čl.8 ZÚR) - řešené území leží uvnitř
nadmístní rozvojové oblasti N-OB 1.
Řešení ÚP je v souladu s pokyny pro navazující ÚPD a v souladu s charakterem řešeného území,
navržen rozvoj kapacitního dopravního napojení na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a
železniční tahy s vazbou na Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Německo, a to vymezením
navrhovaných ploch silničních pro přeložku silnice II/140 a plochy pro železniční koridor D14/3. Je
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věnována zvláštní pozornost ochraně přírodních a krajinných hodnot zejména v cenném území nivy
řeky Otavy a Blanice, především respektováním prvků ÚSES a dalších prvků ochrany krajiny.
-

koridor mezinárodního a republikového významu D14/3 (čl- 20 ZÚR v platném znění)
Koridor D14/3 je v rámci návrhu ÚP respektován, plocha pro koridor je vymezena v jižní části
řešeného území.
- NBC 37 – nadregionální biocentrum Řežabinec
V ÚP Putim je, v souladu s úkoly pro územní plánování, zpřesněno vymezení nadregionálního
biocentra s ohledem na pozemkovou držbu a morfologii terénu tak, aby byla zajištěna skutečná
funkčnost tohoto prvku ÚSES. Biocentrum pokračuje v navazujících katastrálních územích Kestřany,
Lhota u Kestřan a Ražice.
- NBK 114 – nadregionální biokoridor Řežabinec – Dědovické stráně
V ÚP Putim je v souladu s úkoly pro územní plánování zpřesněno vymezení nadregionálního
biokoridoru, s ohledem na pozemkovou držbu a morfologii terénu tak, aby byla zajištěna skutečná
funkčnost tohoto prvku ÚSES. Biokoridor pokračuje v navazujících katastrálních územích Staré
Kestřany, Zátaví a Hradiště u Písku.
NBK 119 – nadregionální biokoridor Řežabinec – K118
V ÚP Putim je v souladu s úkoly pro územní plánování zpřesněno vymezení nadregionálního
biokoridoru, s ohledem na pozemkovou držbu a morfologii terénu tak, aby byla zajištěna skutečná
funkčnost tohoto prvku ÚSES. Biokoridor pokračuje v navazujících katastrálních územích Ražice a
Heřmaň.

-

Respektovat, případně zohlednit charakteristiku krajiny – krajina s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace (čl. 50 ZÚR v platném znění)
Charakteristika krajiny:
území vymezených rozvojových os a oblastí, do nichž má především směřovat urbanistický rozvoj
kraje, vyjma území, kde rozvojové osy protínají specifické oblasti
Cílová charakteristika krajiny:
krajina s vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným vyšším podílem zastavěných území vhodně
zakomponovaných do krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání zemědělského
půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL,
přednostně ve vazbě na stávající sídla a vymezené trasy – v rámci obce byly převzaty zastavitelné
plochy vymezené původním územním plánem; byly redukovány plochy záborů ZPF s II. třídou ochrany
oproti původnímu ÚP; v rámci ÚP jsou vymezeny další zastavitelné plochy a to v přímé vazbě na
zastavěné území a mimo ZPF s I. a II. třídou ochrany
b) vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek
doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území – Zastavitelné plochy, soustředěné po
obvodu stávajícího sídla, jsou doplněny plochami veřejných prostranství – veřejné zeleně; historická
část sídla charakteristická původními zemědělskými usedlostmi je doplněna plochami soukromé
zeleně ve formě zahrad, vnitrobloků a záhumenků; zastavitelné plochy z původního ÚP ležící v aktivní
zóně záplavového území jsou nově vymezeny jako plochy s převahou zeleně
c) dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými plochami zeleně, cestní sítí a
realizací ÚSES - správní území obce je protkáno sítí turistických a cykloturistických tras lemovaných
zelení, území křižuje systém nadregionálních a lokálních prvků ÚSES
d) preferovat využití brownfields – v jižní části zastavěného území již proběhla transformace
původního zemědělského družstva na drobnou výrobu
e) dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území – obec je dobře dopravně
obslužná silnicí II. třídy II/140 na Písek. Přeložku a lepší napojení na tuto komunikaci ÚP zohledňuje.
Síť místních komunikací v obci je dostatečná. Nově navrhované komunikace napojující vymezené
zastavitelné plochy budou splňovat prostorové parametry vyplývající z platné legislativy
f) rozvíjet cestovní ruch - v rámci obce podporována a rozvíjena zejména individuální rekreace
v chatových objektech a příměstská rekreace ve formě cykloturistických tras napojených na navazující
katastry
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II.b.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
V rámci koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je v případě řešení územního plánu
Putim potřeba věnovat zvýšenou pozornost zejména blízkosti okresního města Písku (sousedící k.ú
Hradiště u Písku a k.ú. Smrkovice), vzdáleného asi 6 km severně, a dále na obec Ražice, se kterou je
Putim propojena silnicí II/140. Pěšími a cyklistickými trasami je Putim dále propojována s obcemi
Heřmaň a Kestřany.
Z hlediska technické infrastruktury je pro obec Putim podstatné napojení na vodárenskou sestavu
Římov z vodojemu Hradiště v k.ú. Hradiště u Písku. Vodovodní řad vstupuje do k.ú. Putim ze severu,
podél silnice II/140 a zásobuje vodou celou obec a dále i obec Ražice. Návrh likvidace splaškových
vod je řešen pro k.ú. Putim autonomně, vlastní biologicko-mechanickou ČOV jižně od centra obce.
Jediným distributorem elektřiny v oblasti Putimi je společnost E-ON a.s., která je také provozovatelem
distribuční sítě VVN, VN, NN vč. distribučních trafostanic. Elektrická energie je do obce přiváděna
vzdušným vedením 110 kV z Písku.
Z hlediska občanského vybavení poskytuje území obce Putim především sportovně rekreační zázemí
okolním obcím. Naopak v ostatních oblastech občanského vybavení (např. školství, obchod,
zdravotnictví) využívá služeb města Písku. V návrhu ÚP jsou vymezeny smíšené plochy umožňující
realizaci zařízení občanské vybavenosti, které umožňují případný rozvoj pro potřeby obce.
Z hlediska dopravního napojení se předpokládá největší vliv dopravy na silnici II/140, která je
významná nejen pro Putim, ale i pro navazující obce jižně od Písku. Návrh územního plánu vymezuje
trasu její přeložky a její lepší napojení na síť místních komunikací v obci. Přeložka by měla
v budoucnosti silnici zpřehlednit a přispět tak k její větší bezpečnosti. Návrh respektuje koridor pro
přeložku silnice II/140 v obci Ražice a navazuje na něj plochou DI.4.
Návrh skladebných prvků ÚSES z hlediska širších vztahů vychází z Plánu ÚSES pro ORP Písek (Ing.
Friedrich) a ZÚR JČK.
Vazby na katastry sousedních obcí a jejich územní plány jsou řešeny takto:
Kestřany (severozápadní hranice – k.ú. Zátaví, Staré Kestřany, Lhota u Kestřan)
- je zajištěna návaznost lokálních biocenter LBC 243 a LBC 244
- je zajištěna návaznost nadregionálního biocentra NBC 37 a nadregionálního biokoridoru NBK 114
Písek (severovýchodní hranice – k.ú. Smrkovice, k.ú. Hradiště u Písku)
- je zajištěna návaznost lokálních biocenter LBC 240, LBC 245 a LBC 249 a lokálních biokoridorů LBK
279, LBK 289, LBK 293, LBK 300 a LBK 315
- je zajištěna návaznost nadregionálního biokoridoru NBK 114
- je zajištěna návaznost na silnici II. třídy II/140
- je zajištěna návaznost na železniční tratě 200 a 201
- není zajištěna návaznost na nově navrhovanou cyklotrasu do Smrkovic, nicméně ÚP Písek připouští
budování účelových komunikací ve všech plochách s rozdílným způsobem využití, tudíž je
pokračování cyklotrasy v k.ú. Smrkovice možné
Heřmaň (jižní hranice – k.ú. Heřmaň)
- je zajištěna návaznost nadregionálního biokoridoru NBK
- je zajištěna návaznost na železniční tratě 200 a 201 a koridor D14/3
Ražice (jihozápadní hranice – k.ú. Ražice)
- je zajištěna návaznost nadregionálního biocentra NBC 37 a nadregionálního biokoridoru NBK 116
- je zajištěna návaznost na stávající silnici II. třídy II/140 a na koridor pro její přeložku (plocha DIii.1/3 v
ÚP Ražice) plochou DI.4.
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II.c. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Soulad s cíli a úkoly územního plánování definovanými v §18 a 19 stavebního zákona je zajištěn
takto:
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Cíle územního plánování jsou zajištěny zejména vyváženým návrhem ploch s rozdílným způsobem
využití, umožňujících rozvoj individuálního bydlení v rodinných domcích i zástavbě venkovského typu;
Plochy pro bydlení jsou doplněny plochami veřejných prostranství – veřejné zeleně a plochami pro
sport a rekreaci.
Plochy samostatné občanské vybavenosti nejsou vymezovány, případné požadavky na situování
vybavenosti místního významu lze uspokojit v rámci ploch obytných smíšených, případně,
v omezeném rozsahu, v rámci ploch bydlení.
Z důvodu ochrany kompaktnosti a hodnot původního památkově chráněného historického jádra je toto
doplněno vymezením nezastavitelných ploch soukromé zeleně, zajišťujících adekvátní rozložení
vesnických usedlostí a jejich zahrad, vnitrobloků a záhumenků.
V návrhu ÚP jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj turistického ruchu. Je navržena plocha pro rekreaci
na plochách přírodního charakteru v severní části území. Dále je vymezena nová cyklotrasa spojující
Putim s k.ú. Smrkovice a navazujícím Pískem, která přispěje k rozvoji krátkodobé turistiky.
V návrhu ÚP jsou vytvářeny podmínky pro zachování a rozvoj přírodních hodnot území – nejsou
vymezovány plochy pro výstavbu bez vazeb na zastavěné území obce, jsou respektovány prvky
ÚSES a další prvky ochrany krajiny, nejsou vymezovány zastavitelné plochy podél vodních toků a
rybníků.
ÚP vymezuje v nezastavěném území plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, přípustné,
podmínečně přípustné a nepřípustné využití je v souladu s odst. 5 a 6 §18 stavebního zákona. ÚP
zpřísňuje možnost využití na plochách smíšených nezastavěného území - zeleň krajinná (ZK). Plochy
jsou vymezeny v částech nezastavěného území s vyššími přírodními a krajinotvornými hodnotami,
které by byly výstavbou staveb a zařízení pro zemědělství negativně ovlivněny.
V nezastavěném území je rovněž omezena možnost oplocování pozemků, pokud by zhoršovalo
prostupnost volné krajiny.
Úkolem územního plánování je zejména
- zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – bylo vyhodnoceno –
viz kap. I.b. návrhu
- stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,- koncepce stanovena s ohledem na hodnoty a potřeby území – viz. kap.I.c. návrhu
- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – principiální změny v území obce
nejsou nutné, charakter obce je stabilní, zaměřený na individuální bydlení v hodnotném kulturním a
krajinném prostředí, ve vazbě na spádové město Písek,
- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb – stanoveno,
viz kap. I.b, I.c, I.f návrhu ÚP,
- stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území,- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití stanoveny v kap. I.f
- stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) – v návrhu ÚP není vzhledem k charakteru a
umístění zastavitelných ploch stanovena etapizace,
- vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem – stanoveno, viz kap. I.e.4,
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- vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – případné
hospodářské změny mohou ovlivnit rychlost zastavění vymezených zastavitelných ploch, jiné dopady
nelze, vzhledem k charakteru obce, očekávat
- stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – obnova sídelní
struktury zajištěna památkovou ochrannou historického jádra, kvalitní bydlení zajištěno min. velikostí
parcel 800m², v případě krajových parcel na rozhraní zastavitelných a nezastavitelných ploch 1000m².
Kvalita bydlení dále zajištěna vhodným umístěním vymezovaných ploch a vymezením ploch veřejných
prostranství – veřejné zeleně i vymezením navazujících ploch přírodních - krajinné zeleně.
- prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území – splněno vymezením veřejně prospěšných staveb
- vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – viz kap. II.e.
- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – v návrhu nejsou
vymezovány
- vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak –
negativní záměry na území nebyly stanoveny, kompenzační opatření navrhována nejsou
- regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – v návrhu ÚP nejsou vymezovány plochy pro
využívání přírodních zdrojů
- uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče – uvedené požadavky jsou zapracovány v rámci podmínek stanovených v kap. I.f.

II.d. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Návrh územního plánu Putim je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb a jeho
prováděcích vyhlášek v platném znění. Jednotlivé plochy jsou členěny dle § 4 až 19 vyhlášky č.
501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "vyhláška 501").
V souladu s možností danou § 3 odst. 4 vyhlášky 501/2006Sb. je využito s ohledem na specifické
podmínky a charakter území možnosti podrobnějšího členění jednotlivých ploch, tzn. jsou vymezeny
následující podrobněji členěné plochy:
- plochy bydlení - individuální
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru
- plochy občanského vybavení - hřbitovy
- plochy občanského vybavení - rekreační a sportovní zařízení
- plochy dopravní infrastruktury - drážní
- plochy dopravní infrastruktury - silniční
- plochy veřejných prostranství - zeleň veřejná
- plochy smíšené nezastavěného území – zeleň krajinná
- plochy lesní - rekreační
Dále bylo využito možnosti stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19
vyhlášky 501/2006 Sb.a to v případě následující plochy:
– Plochy soukromé zeleně (ZS) - k vymezení této „speciální“ plochy bylo přistoupeno s ohledem na
specifické podmínky v území a potřebu jejich oddělení od jiných ploch.
Jedná se o plochy přiléhající zejména k venkovským usedlostem v centru obce a k rekreačním
objektům při hranicích zastavěného území, které tvoří jejich charakteristické zahrady, vnitrobloky a
záhumenky. Předmětné pozemky jsou vesměs v majetku vlastníků jednotlivých usedlostí či
rekreačních objektů. Vymezené plochy je z důvodu potřeby ochrany nesporných historicko –
architektonických hodnot jádra nezbytné ponechat nezastavěné ve formě zahrad či „záhumenků“,
s možností oplocení a využívání pro drobné pěstitelské, chovatelské či relaxační zázemí majitelů
navazujících nemovitostí - původních statků.
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II.e. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
Civilní ochrana
Požadavky civilní ochrany vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, který stanoví rozsah
práv a povinností samosprávných orgánů. Zákon o obcích má návaznost na zákon č.239/2000 Sb. (o
integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).
V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového resp. Havarijního plánu
Jihočeského kraje
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
V území je vymezena aktivní zóna záplavového území a záplavové území s periodicitou 100 let.
Území postižená záplavami se nacházejí nejvíce v místě rozdělení Blanice a náhonu, kde zasahují do
zastavěného území. Z protipovodňového průzkumu vyplývá, že kromě odklonění toku řeky Blanice
nepřichází v úvahu žádné jiné protipovodňové řešení.
V aktivní zóně záplavového území nejsou až na výjimky vymezovány žádné zastavitelné plochy, není
přípustné budovat stavební objekty, či terénní úpravy zhoršující odtokové poměry. Dotčená území jsou
vymezena zejména pro plochy zeleně.
Zóny havarijního plánování
Území řešené územním plánem Putim není součástí žádné zóny havarijního plánování.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Základní ochranou obyvatelstva před účinky mimořádné události je ukrytí v úkrytových prostorech.
K ukrytí obyvatelstva se využívají ochranné vlastnosti uzavřených prostorů v běžných stavbách, dané
především pevností a tuhostí stavebních konstrukcí, možností oddělení se od vnějšího prostředí a
nízkou prostupností nebezpečných škodlivin stavebními materiály. Ochranné vlastnosti úkrytových
prostorů se podle potřeby při ukrytí dále průběžně zkvalitňují vhodnými opatřeními, které lze
svépomocně a s využitím přímo dostupných pomůcek v úkrytu realizovat.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
V případě nutnosti evakuovat obyvatele z řešeného území bude postupováno podle platných
předpisů.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Na území obce se nenacházejí žádné sklady materiálu CO Ministerstva vnitra, Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje, obce, právnických ani podnikajících fyzických osob. V případě
nutnosti mohou být některé vhodné stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní
ochrany.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná. území
obce
V řešeném území se nenacházejí látky ohrožující v případě havárie bezpečnost nebo lidské zdraví.
Územní plán nenavrhuje plochy pro vyvezení a uskladnění nebezpečné látky.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události.
Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik
vzniklých mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Likvidačními a
obnovovacími pracemi pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce (dále ZL a OP) k odvrácení a k odstranění škodlivých
účinků kontaminace vzniklé při mimořádné situaci provádějí základní složky integrovaného
záchranného systému, a to především jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje,
které jsou vybaveny technikou a materiálem k plnění tohoto úkolu.
Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, detekce plynů a nebezpečných látek, provádění
dekontaminace v prostředí nebezpečných látek, provádění zajišťuje Chemicko-technická služba
Hasičského záchranného sboru ČR. Na provádění ZL a OP se na vyžádání dále podílejí ostatní složky
integrovaného záchranného systému, a to především vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a
zařízení civilní ochrany pro zabezpečení dekontaminace terénu, osob, oděvů a věcných prostředků.
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Personál a prostředky základních a ostatních složek jsou za válečného stavu označeny mezinárodně
platnými rozpoznávacími znaky civilní ochrany.
Aby mohla chemicko-technická služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít k dispozici
stavby dotčené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách
využitelné k dekontaminaci a chemické laboratoři.
Ve stávajících rodinných domech starších i novějších se počítá s možností zřízení improvizovaných
úkrytů.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.
V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou územním plánem navrhovány plochy nebo objekty, kde
by byly skladovány a používány nebezpečné látky. V řešeném území se nenacházejí žádné další
zátěže nebo rizika ohrožující zdraví nebo životy obyvatel.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při zachování jejího nezbytného množství a
nezávadných vlastností se bude zajišťovat v případě, že nelze zabezpečit běžné zásobování
obyvatelstva pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou
zajišťují provozovatelé vodovodů. Při zásobování pitnou vodou je provozovatel oprávněn přerušit nebo
omezit dodávky jen v případech stanovených zákonem a současně je povinen zajistit náhradní
zásobování pitnou vodou. Postup orgánů krajů a obcí k zajištění nouzového zásobování vodou je
řešen Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 416578/2001-6000 ze dne 20.12.2001. Seznam subjektů
Služby předávají orgány krizového řízení územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
jako podklad pro uzavření písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání podle §21
zákona č.239/2000 Sb. Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a havarijních plánů podle
zvláštních předpisů.
Nouzové zásobování elektrickou energií není centrálně navrhováno.
Požární voda: Voda pro účely hašení požáru v sídle Putim bude použita z hydrantů vodovodního řadu,
případně z rybníku navazujícího na centrum. V ostatních částech obce, ve kterých není vybudován
veřejný vodovod, bude voda pro účely hašení požáru dovážena v cisternách.
Obrana a bezpečnost státu
V řešeném území se nenacházejí objekty a plochy určené k obraně státu.

II.f. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
Podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny“) vydal krajský úřad k návrhu zadání stanovisko, že uvedený návrh
zadání nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na
území v působnosti Krajského úřadu - Jihočeský kraj; požadavky na pořízení ÚP jsou navrženy v
rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona;
zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních předpisů.
Po provedení zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10i odst. 3 krajský
úřad nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Putim na životní prostředí.
Na základě výše uvedeného není zpracováno vyhodnocení vlivů území na udržitelný rozvoj území.“

II.g. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5) stavebního zákona
Vyhodnocení vlivů území na udržitelný rozvoj území není zpracováno (viz kapitola II.f) odůvodnění ÚP
Putim).
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II.h. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5) stavebního
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů území na udržitelný rozvoj území není zpracováno (viz kapitola II.f) odůvodnění ÚP
Putim).

II.i. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty
II.i.1. Zdůvodnění vymezení dalších ploch s rozdílným způsobem využití
Pro účely této územně plánovací dokumentace byly vymezeny další plochy s rozdílným způsobem
využití, s tímto odůvodněním :
- Plochy soukromé zeleně (ZS) - k vymezení této „speciální“ plochy bylo přistoupeno s ohledem na
specifické podmínky v území a potřebu jejich oddělení od jiných ploch.
Jedná se o plochy přiléhající zejména k venkovským usedlostem v centru obce a k rekreačním
objektům při hranicích zastavěného území, které tvoří jejich charakteristické zahrady, vnitrobloky a
záhumenky. Předmětné pozemky jsou vesměs v majetku vlastníků jednotlivých usedlostí či
rekreačních objektů. Vymezené plochy je z důvodu potřeby ochrany nesporných historicko –
architektonických hodnot jádra nezbytné ponechat nezastavěné ve formě zahrad či „záhumenků“,
s možností oplocení a využívání pro drobné pěstitelské, chovatelské či relaxační zázemí majitelů
navazujících nemovitostí - původních statků.
II.i.2. Zdůvodnění dopravního řešení
Zdůvodnění dopravního řešení :
Silnice II/140 Písek - Bavorov
Provoz na silnici II/140 vzrostl od roku 1995 z 1000 vozidel/den na dnešních cca 2000/den. Na silnici
je navržena přeložka. Směrová úprava komunikace je navržena na území obce Putim ve třech
úsecích DI.1 až DI.3. Jedná se vždy o zvláště zakřivené úseky, které se narovnáním zpřehlední,
v důsledku čehož by mělo dojít ke snížení nehodovosti. Směrem k obci Ražice je navržen koridor pro
přeložku silnice II .třídy jako plocha DI.4. Koridor pokračuje na území obce Ražice, kde je vymezen z
důvodu mimoúrovňového křížení silnice II. třídy se železnicí.
Spolu se směrovou úpravou dílčích úseků silnice II/140 je řešeno adekvátní napojení stávajících a
navrhovaných lokalit. Centrum obce bude nově napojeno průsečnou křižovatkou. Další křižovatka,
styková, je navržena pro napojení výrobní zóny severně od komunikace.
Z důvodu nových dopravních napojení protínajících silnici II/140, expanzi obce směrem na sever a
blízkosti školy a s ní spojeným pohybem dětí, je navrženo zklidnění komunikace v úseku vedoucím
zastavěnou částí obce (včetně vymezovaných zastavitelných ploch), tj. snížení rychlosti.
Další dopravní záměry v řešeném území
Komunikační skelet obce je doplněn sítí místních a účelových komunikací. Tyto komunikace mají
převážně charakter obslužných komunikací funkční skupiny C (případně i nižší). Postupně by měly být
upraveny do podoby návrhových prvků dle ČSN 73 6110, tj. vymezení uličního profilu dle platné
legislativy.
Ve stávajícím zastavěném území, kde nelze dodržet normové parametry – doplnit komunikace
alespoň jednostranným chodníkem, aby došlo k oddělení pěší a motorové dopravy.
Rozvoj dopravní sítě je dán urbanistickým návrhem (jako součást rozvojových ploch). Nově
navrhované komunikace budou důsledně respektovat normové parametry požadované platnou
legislativou.
Cyklostezky a turistické trasy, hipostezky
V rámci katastru obce Putim jsou vymezovány nové koridory pro trasy cyklostezek a turistických
stezek, z důvodu rostoucího zájmu o tento druh sportovně rekreačních aktivit; nezpochybnitelný
význam na rozvoj uvedených aktivit má těsné sousedství města Písku.
Železniční doprava
Obcí Putim prochází dvojice železničních tratí, a to trať 200 Protivín – Putim – Písek – Zdice a trať 201
Ražice – Putim – Písek – Tábor.
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V ÚP Putim je vymezena návrhová plocha dopravní infrastruktury – drážní DZ.1. v jihovýchodní části
území pro napojení navrhovaného koridoru na stávající trať. Plocha je vymezena v souladu se ZÚR
JČK a redukována dle ÚP Heřmaň. Plocha je určena pro obousměrné připojení železniční trati Ražice
- Písek.
Autobusová (vnější linková) doprava
Autobusová doprava obsluhuje obec Putim spoji autobusových linek.
II.i.3. Zdůvodnění vodohospodářského řešení
Vodovod
Vodovod pro obec Putim byl vybudován v 70 a 80. letech 20. století. Původní zdroj vody se nacházel v
nivě řeky Blanice u Ražic. Tento zdroj nevyhovoval, a to především z titulu vysokého obsahu železa.
Na základě ekonomického rozboru bylo rozhodnuto tento zdroj opustit a vybudovat přívodní řad z
Písku, respektive napojit tento vodovod na skupinový vodovod Písek a řad u Ražic použít k dopravě
vody z Putimi, respektive z Písku do obce Ražice. Přívodní řad mezi Pískem a Putimí byl vybudován v
roce 1981 je z LTH 150 o délce 3535 m. Předávací místo (vodoměrné šachta) se nachází v prostoru
Hradiště. Tlakové poměry zajišťuje zemní vodojem Hradiště II. 1 x 650 m3 (456,8 m.n.m./460,0
m.n.m.) sloužící pro druhé tlakové pásmo Písek Hradiště. Na vstupu přívodního řadu do obce Putim je
redukční ventil, který upravuje tlakové poměry ve vodovodní síti. Rozvodná vodovodní síť v obci Putim
je převážně z LTH o celkové délce 4797 m a LPE o délce 261 m. Součástí tohoto vodovodu z hlediska
majetkového je i přiváděcí řád do obce Ražice z LTH 150 délky 2151 m. Kvalita dodávané pitné vody
je zaručena zdrojem, tj. Vodárenskou soustavou Jižní Čechy.
Způsob zásobování vodou je vyhovující, přívodní řad je dostatečně kapacitní pro navrhovaný rozvoj
obce.
V jižní části obce se nalézá odběrné místo vody z řeky Blanice, které původně sloužilo k zásobování
zemědělského družstva Ražice. V současné době je mimo provoz. Využití pro zásobování účelovou
vodou je možné.
Výpočet potřeby vody:
Putim - současnost
- 532 osob
- 94 chat
1. současnost
532 obyv x specifická potřeba vody 120 l/den
94 chat x maximální 50% obsazenost x specifická potřeba vody 120 l/den
občanská vybavenost – 20 l/obyvatel/den
celkem

- 63 840 l/den
- 5 640 l/den
- 10 640 l/den
- 80 120 l/den

Q24 = 80,12 m3/den = 3,34 m3/hod = 0,93 l/s

Průměrné množství

2. návrh a výhled – navýšení počtu obyvatel o 390
390 obyv x specifická potřeba vody 120l/den
Občanské vybavení – cca 20 zaměstnanců x 75 l/zam/den
celkem

- 46 800 l/den
- 1 500 l/den
- 48 300 l/den

Q24 = 48,30 m3/den = 2,01 m3/hod = 0,56 l/s

Průměrné množství

Kanalizace a likvidace odpadních vod
V obci Putim je vybudována jednotná kanalizace s centrální mechanicko-biologickou ČOV situovanou
na jižním okraji sídla. Přečištěná voda z ČOV je odváděna trubním vedením do mlýnského náhonu.
ČOV je dostatečně kapacitní pro navrhovaný rozvoj obce.
Kanalizace v obci se rozvíjela postupně a byla řešena tak, že byl využíván přirozený spád terénu s
napojením výustí ve vhodných místech.
Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. U jednotlivých nemovitostí jsou septiky
nebo jímky napojené na kanalizaci. Vlastní potrubí kanalizace je z betonových trub a skládá se z
několika větví. Šachty jsou netypového provedení, zděné, případně betonové, v některých případech
slouží jako vpusti.
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Provozovatelem kanalizace je obec Putim. Obec má platné rozhodnutí o povolení k vypouštění
odpadních vod.
Lokální ČOV se nachází za nádražní budovou.
Výpočet množství splaškových vod
1. současnost
532 EO - BSK5 – 31,92 kg/den
2. návrh ÚP
390 EO - BSK5 – 23,40 kg/den
celkem
832 EO - BSK5 – 55,32 kg/den
Likvidace dešťových vod
Odvod dešťových vod bude řešen v souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území, v platném znění. Dešťové vody ze zastavěných ploch budou
likvidovány přednostně zasakováním.
Pro odvod dešťových vod bude nadále využíván stávající jednotný kanalizační systém.
Vodoteče, vodní plochy, protipovodňová opatření
V území se nachází vodní toky řek Blanice a Otavy, včetně slepého ramene Blanice a náhonu na
bývalý mlýn. V severní části obce se řeky stékají a vzniká tak jedinečný a cenný přírodní ekosystém. V
řešeném území se dále nachází soustava rybníků navzájem propojená vodotečemi. Jedná se o
rybníky Podkostelný rybník, Nesvorný rybník, rybníky Netužil, Podkovka a další bezejmenné vodní
plochy severovýchodně od centra obce, které jsou dílčím způsobem propojeny s vodními plochami
navazujícího katastrálního území Smrkovice. Celková výměra vodních ploch je 38,5 ha (3,6% z plochy
řešeného území).
Vodní toky, vodní plochy a mokřady v řešeném území zůstanou zachovány. V záplavovém území
Otavy a Blanice je celkem 24 trvale obydlených objektů, objekty mezi hlavním korytem Blanice a
náhonem jsou zaplavovány do výšky až 2,5 m. Z protipovodňového průzkumu vyplývá, že kromě
odklonění toku řeky Blanice nepřichází v úvahu žádné jiné protipovodňové řešení. Výhledově nejsou
navrhována žádná protipovodňová opatření. V aktivním záplavovém území podél vodních toků nejsou
vymezovány žádné zastavitelné plochy, vyjma cípu ostrova na soutoku řeky Blanice a náhonu, který je
využíván jako dočasná skládka povodňových sedimentů - plocha TI.1., a plochy VS.3., která je
vymezena pro rozšíření malé vodní elektrárny a pro zařízení, činnosti a děje s malou vodní
elektrárnou související.
Okolo vodních toků je navrženo zakládat a udržovat trvalé travní porosty, respektovat podmínky
stanovené pro používání a skladování hnojiv, statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření – výsadba doprovodné vysoké zeleně s keřovým patrem.
II.i.4. Zdůvodnění řešení zásobování elektrickou energií
Součástí strategického plánování a dlouhodobého rozvoje je i stanovení rozvoje energetického
systému ve správním území obce Putim. Nedílnou součástí energetického systému je výroba a rozvod
elektrické energie a s tím související problematika. Jediným distributorem elektřiny v oblasti Putimi je
E-ON a.s., která je také provozovatelem distribuční sítě VVN, VN, NN a distribučních trafostanic
VN/NN. V obci se nenachází žádný zdroj elektřiny. Elektrická energie je přiváděna po venkovních
vzdušných vedeních 22 kV západně a severně od centra obce.
V navrhovaných rozvojových oblastech severně od silnice II/140 a východně od nádraží se v případě
potřeby předpokládá napojení z vedení VN přes nové trafostanice.
Tabulka výkonových bilancí
Označení
SO.1.
SO.2.
BI.1.
BI.2.
BI.3.
BI.4.
BI.5.
BI.6.
BI.7.

Název plochy

Počet RD

Smíšené obytné
Smíšené obytné
Bydlení individuální
Bydlení individuální
Bydlení individuální
Bydlení individuální
Bydlení individuální
Bydlení individuální
Bydlení individuální

2
11
6
11
10
9
5
9
9

39

Příkon v kW
Bydlení
Vybavení
32
176
96
176
160
144
80
144
144
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BI.8./P
Bydlení individuální
BI.9.
Bydlení individuální
BI.10./P
Bydlení individuální
BI.11.
Bydlení individuální
BI.12.
Bydlení individuální
BI.13.
Bydlení individuální
ORS.1.
Občanské vybavení
ORS.2.
Občanské vybavení
RN.1.
Rekreace
VS.1.
Smíšené výrobní
VS.2.
Smíšené výrobní
Celkový součet
Soudobost
Soudobý příkon v kW
Celkem soudobě v kW

13
6
26
9
2
2

208
96
416
144
32
32
6
6
90

130

200
50
262
0,7
183,4

2170
0,25
542,5
725,9

II.i.5. Zdůvodnění vymezení ÚSES
ÚSES je definován v zákonu č.114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Je vymezen jako území se zvláštní ochranou a je tvořen
biokoridory, biocentry a interakčními prvky vymezenými v grafické části, a jejich propojením.
V řešeném území je vymezen, popř. navržen v nadregionální a lokální úrovni.
ÚSES se pro účely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v čase trvající síť jednotlivých prvků ÚSES,
z nichž biocentra jsou představována souborem biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému,
biokoridory pak představují území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvky pak tuto síť doplňují a posilují interaktivní vazby mezi jednotlivými segmenty kostry
ekologické stability.
1.
2.

Podklady využité při vymezení ÚSES
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění
Plán ÚSES na území ORP Písek
V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny skladebné části ÚSES zasahující do území.
Nadregionální úroveň
NKOD
NBC 37

NAZEV
Řežabinec

VYZ
NBC

ha
81,24 (v
řešeném
území)

Popis
Niva Otavy mezi Štěkní a Kestřany - aluviální louky,
pole, mokřady slepých ramen, lužní skupiny a břehové
porosty, V část v ploché pahorkatině u Mladějovic smíšené lesy, rybníky a polokulturní louky, Z část sníženina s rybníky Řežabinec a Ražický. Cílem
biocentra je obnova rozsáhlého segmentu

harmonické kulturní krajiny, ochrana zachovaných
cenných biotopů, jejich spojení do souvislého
celku
s
extenzivním
přírodě
blízkým
hospodařením.
NBK 114

ŘežabinecDědovické stráně

NBK

36,97
(v řešeném
území)

NBK 119

Řežabinec – K118

NBK

39,39 (v
řešeném
území)

Přirozeně upravený tok Otavy pod Kestřany v široké,
travnaté, místy zorněné nivě s břehovými porosty a
místy zachovanými mokřady starých říčních ramen.
Cílem biokoridoru je zachovaní a obnova přirozeného
charakteru nivy s břehovými porosty, extenzivními
aluviálními loukami a mokřadními biotopy.
Upravený tok Blanice v napřímeném korytě
s
travnatými bermami v široké, z větší části zorněné
nivě, místy se zachovanými mokřady původních říčních
ramen. Cílem biokoridoru je obnova přirozeného
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aluviálními loukami a mokřadními biotopy.

Lokální úroveň
NKOD
LBC 240

NAZEV
Nad Starou Putimí

VYZ
LBC

2,43

ha

Biocentrum tvoří borový remíz na kamenitém
temeni mezi pozemky polí v pozvolna zvlněném
terénu Kestřanské pánve.

Popis

LBC 243

Na Soutoku

LBC

35,67

LBC 244

Na Bočku

LBC

20,61

LBC 245

Vápenice

LBC

12,26

LBC 249

Hůrky

LBC

4,09

LBC 252

U Putimi

LBC

8,95

LBC 258

U Včelníku

LBC

7,76

LBC 260

Zubovský Vrch

LBC

3,64

LBK 279

Mezi Vrchy

LBK

2,86

LBK289

Hanzlíček

LBK

3,50

LBK 293

Pod Vápenicí

LBK

1,31

LBK 298

Podkostelní rybník

LBK

5,41

LBK 300

Hůrky

LBK

1,78

LBK 303

U Boubelíkovce

LBK

4,49

LBK 315

Pod Skalským
Vrchem

LBK

1,73

IP 99

U Včelníku

IP

0,98

IP 100

U včelníku

IP

0,19

IP 101

Pod Zubovským
vrchem

IP

0,63

Biocentrum tvoří partie široké nivy při soutoku Blanice
a Otavy s mokřady starých otavských ramen,
extenzivními loukami a upravenými koryty řek.
Mokřady starých říčních ramen a tůní v nivě Otavy v
plochém terénu Kestřanská pánve.
Mokrá lada na okraji rybníka Prostřední Putim ve dně
široké mělké sníženiny napájené drobnými občasnými
přítoky z okolní pahorkatiny v plochém terénu
Kestřanské pánve.
Rozsáhlejší polopřirozené extenzivně kosené vlhké, k
okrajům až svěží louky v ploché sníženině mezi
nízkými zalesněnými vyvýšeninami pahorkatiny kolem
Skalského vrchu v území Kestřanské pánve.
Přirozená mokrá lada kolem deprese bývalého říčního
ramene v nivě Blanice.
Zachovaný mokřad starého koryta Blanice, meandrující
koryto s trvalou hladinou vody.
Biocentrum tvoří borové kmenoviny s příměsí dubu v
členitém terénu komplexu Skalského vrchu v prostoru
Kestřanské pánve.
V trase biokoridoru okraje smíšeného lesního porostu,
mimo les meze v pozemcích polí s přirozeným
porostem křovin a stromů a pozemky polí s navrženým
založením lesního pásu.
V trase biokoridoru smíšené duboborové remízy a
ostrůvky přirozených suchých travnatých lad se
sukcesí křovin kolem kamenitých temen vyvýšenin
mezi pozemky polí a luk, přes údolnici LBK přechází v
objektu hráz rybníka místy se vzrostlým dubovým
porostem.
V trase biokoridoru drobná kanalizovaná vodoteč
převážně bez dřevinné vegetace v údolnici s pozemky
luk.
V trase biokoridoru starý dubový hrázový porost a
břehy rybníka s přirozenými bylinnými a dřevinnými
porosty s navazujícími pozemky extenzivních luk a
drobná kanalizovaná vodoteč bez dřevinné vegetace v
travnaté údolnici.
V trase biokoridoru přirozený tok v pozemcích mokrých
lad porůstajících nálety lužních dřevin a v úzké roklině
zarostlé přirozenými smíšenými lesy. Na plochém
rozvodí přirozenější polokulturní vzrostlé smíšené lesní
porosty.
V trase biokoridoru kulturní smrkoborové lesní porosty
s příměsí přirozených listnáčů až přirozenější
polokulturní vzrostlé smíšené lesní porosty podél
nízkého bočního hřebene v komplexu Skalského vrchu.
V trase biokoridoru kulturní smrkoborové lesní porosty
různého věku s příměsí přirozených listnáčů i
přirozenější polokulturní vzrostlé smíšené lesní
porosty.
Návrh výsadby a doplnění linie přirozených dřevin
podél polní cesty.
Návrh výsadby a doplnění linie přirozených dřevin
podél polní cesty.
Návrh revitalizace drobné vodoteče a výsadby
vegetačního doprovodu přirozených dřevin.
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IP 136

U Starého rybníka

IP

0,65

IP 137

Mezi Vrchy

IP

0,39

IP 185

Mezi Vrchy

IP

0,52

IP 504

Na Bočku

IP

0,25

IP 505
IP 506

Mezi Vrchy
Stará a Prostřední
Putim
Podkostelní, Netušil
a Nesvorný
Náhon v Putimy
Náhon v Putimy
Boubelíkovec

IP
IP

0,13
45,84

IP

48,66

IP
IP
IP

1,17
0,91
2,45

IP

1,93

IP 507
IP 508
IP 509
IP 510
IP 517

NKOD
VYZ

ha
POPIS

Nová Blanice nad
Putimí

Návrh výsadby, doplnění a propojení pásu přirozené
zeleně podél polní komunikace.
Návrh výsadby, doplnění a propojení pásu přirozené
zeleně podél polní komunikace.
Návrh výsadby, doplnění a propojení pásu přirozené
zeleně podél polní komunikace.
Starší lužní remíz přirozené dřevinné skladby v otavské
nivě.
Porosty přirozených mokrých lad.
Rozsáhlý polointenzivní rybník se zachovanými
přirozenými litorály a břehovou zelení.
Rozsáhlý polointenzivní rybník se zachovanými
přirozenými litorály a břehovou zelení.
Starý náhon v Putimi.
Starý náhon s břehovým porostem.
Přirozený lesní rybník se zachovanými přirozenými
litorálními slatinnými společenstvy.
Upravené koryto Blanice s travnatými bermami mimo
trasu biokoridoru.

označení skladebného prvku ÚSES
význam
NBK – nadregionální biokoridor
NBC – nadregionální biocentrum
LBC - lokální biocentrum
LBK - lokální biokoridor
IP - interakční prvek
plocha skladebného prvku v ha
stručná charakteristika ekotopu a biotopu

Nadregionální úroveň ÚSES
Pro vymezení skladebných prvků nadregionální úrovně byla použita vrstva ze ZÚR Jihočeského kraje
v platném znění.
Lokální úroveň ÚSES
Lokální úroveň ÚSES byla převzata z Plánu ÚSES ORP Písek jako vrstva USES_lokalni.
Koordinace s ostatními zájmy v území
Vymezení skladebných prvků je v souladu s návrhem ÚP, nedochází ke střetům se zastavitelnými
plochami.
Návaznost na okolní území
Vymezení systému ÚSES je plně v souladu s napojením na sousední území tak jak je řešeno v Plánu
ÚSES ORP Písek.
Zásady návrhů opatření ve skladebných prvcích ÚSES
Podle typu aktuálního i cílového společenstva lze rámcově stanovit následující zásady návrhů
opatření.
Cílová podoba lesních biocenter a biokoridorů
Cílem hospodaření v lesních porostech (v biocentrech a biokoridorech) je vytvoření lesa věkově,
prostorově diferencovaného, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené, obnovovaného jemnými
obnovními způsoby (clonná seč, využití přirozeného zmlazení, předsunuté kotlíky s jedlí a listnáči,
skupinovitý až jednotlivý výběr ap.). Hospodářská funkce lesa je potlačena, významu nabývá funkce
ekologická, ochranná. V praxi to znamená, že se sníží zastoupení ekonomických dřevin (smrk a
borovice) zejména na stanovištích, kde nejsou původní, postupně v několika obmýtích se dřevinná
skladba přiblíží skladbě přirozené dle odpovídajících jednotek potenciální lesní vegetace (skupin
lesních typů), obmýtí se zvýší o 10-30 r., na exponovaných stanovištích se přiblíží fyzickému věku
dřeviny, obnovní doba se prodlouží, popř. bude nepřetržitá (v lesích skupinovitě až jednotlivě
výběrných). V porostech s převahou smrku a borovice na stanovištích acidofilních a jedlových doubrav
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je nutno postupně upravit dřevinnou skladbu ve prospěch dřevin přirozené skladby (dub, lípa, jedle),
zastoupení jehličnanů zredukovat v několika obmýtích na 20-30%.
Formy opatření lze rámcově formulovat následujícím způsobem:
 uchování, perspektivně obnova a zakládání přírodě blízkých listnatých smíšených porostů
 redukce velikosti pasek a co nejpestřejší směna porostních skupin různého stáří
 uchování a prodloužení vnitřních a vnějších hraničních linií porostů a porostních skupin
 zvýšení mýtních věků a předržování výstavků, které poskytují více ekologických nik
 uchování nik pro ohrožené druhy živočichů, závislé na rozpadová stádia dřeva
 maloplošné obhospodařování lesů s maximálním využitím přirozené obnovy přir. genofondu
 maximální šetrnost při dalším zpřístupňování lesa účelovými komunikacemi
 maximální omezení biocidů a jiných jedů v porostech, zejména v kulturách a na pasekách
 ponechání co největšího počtu ploch samovolnému vývoji (třeba i malých)
 zdrženlivý přístup k zalesňování neobdělatelných zemědělských ploch a pleší na LPF
Cílová podoba biocenter a biokoridorů tvořených trvalými travními porosty
Trvalé travní porosty v segmentech ÚSES mají charakter jednak polokulturních (až kulturních) luk a
pastvin, ojediněle jsou zastoupeny polopřirozené až přírodě blízké louky a luční lada se společenstvy
z rámce sv. Calthion, Molinion, fragmentárně i sv. Caricion fuscae, Violion caninae. Luční porosty jsou
buď pravidelně několikrát do roka sečeny nebo paseny a pak se vyznačují podprůměrnou druhovou
diverzitou se zastoupením ruderálních druhů, se známkami degradace, anebo jsou sečeny
nepravidelně popř. nejsou sečeny vůbec. Tyto extenzivní luční porosty mají průměrnou až
nadprůměrnou druhovou diverzitu se zastoupením přirozeně rostoucích druhů, mnohdy na větších
plochách dochází k degradaci porostu v důsledku ponechání samovolnému vývoji, ke snižování
druhové diverzity nebo k invazi agresivnějších druhů z okolních společenstev.
Svěží trávníky
Travnatá až travinobylinná společenstva čerstvě vlhkých půd s celoročně příznivou vláhou. Ztráta
biomasy pravidelným sečením je nahrazována pravidelným hnojením. Formy péče:
 pravidelné kosení (červen-červenec, podle potřeby koncem května)
 omezení hnojení - hnojit pouze statkovými hnojivy
 vyloučit použití chemických prostředků - biocidů, anorganických hnojiv
 na části plochy umožnit dokončení reprodukčního cyklu rostlin a živočichů
 v druhově chudých porostech dosevem a přísevem zvyšovat druhovou diverzitu
 intenzivní hospodaření převést na extenzivní způsob obhospodařování
 zajistit dvousečné obhospodařování
 nevysoušet vlhčí lokality
 neobnovovat drn orbou a přísevem kulturních trav
Travinobylinná společenstva vlhkých a mokrých stanovišť
Porosty mokrých a střídavě zamokřených půd, druhově velmi bohaté, se zastoupením přirozeně
rostoucích druhů. Většinou extenzivně obhospodařované nebo v současné době nevyužívané (luční
lada). Pokud jsou koseny, tak 1-2x ročně. Typické luční porosty byly v nedávné minulosti nevhodně
odvodněny, jejich zbytky lze nalézt v nivách neregulovaných vodních toků. Základní formy péče:
 zachovat dynamiku periodických záplav, nezasahovat do vodního režimu, popřípadě řešit nadbytečnou
funkci odvodňovacího systému s ohledem na požadavek nutnosti zachování původního charakteru
zamokření technickou úpravou (vyřazením některých prvků systému) na podkladě vypracovaného
projektu
 diferencované kosení dle typu společenstva
 první seč v druhé polovině června, druhá dle potřeby
 po 15. březnu omezit vstup do lokality (hnízdění ptactva)
 podél hranice s intenzivně využívanými plochami založit a udržovat pásy dřevin
 mokré louky chránit před výstavbou komunikací a energovodů
 zamezit hnojení, popř. dle stanoviště omezené hnojení statkovými hnojivy
 zabránit nežádoucí sukcesi - přeměna mokré louky v rákosinu a poté v olšinu
 nezalesňovat, blokovat nežádoucí sukcesi dřevinných nárostů a náletů
 při údržbě toků nepoškodit doprovodné lemy vysokobylinné vegetace
 nevyrovnávat mikroreliéf technickými opatřeními
 nepřevádět na pastvinu s nebezpečím velkého sešlapu
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 zabránit příliš častému sečení
 luční společenstva nepřevádět na ornou půdu
 při kosení postupovat od středu k okrajům po předchozím vyrušením zvěře pochůzkou s loveckým
psem - spolupráce s mysliveckým sdružením
Cílová podoba biocenter a biokoridorů tekoucích vod
Vodní toky v zemědělské krajině jsou napřímeny, s upraveným odtokem, bez přirozených břehových
porostů, ojediněle s dřevinným doprovodem. Voda obsahuje množství dusíkatých látek, vymytých z
okolních zemědělsky intenzivně využívaných ploch, odtok je urychlený, samočistící funkce toku je
snížena na minimum, estetické působení toku je silně narušeno. Základní formy péče:
 úplné vyloučení dalších technicistních úprav
 podporovat všechna opatření v povodí, jež nepřímo přispívají ke zlepšení čistoty vody (výstavba
ČOV, protierozní opatření, omezení hnojení)
 vytvořit (tam kde chybějí) alespoň 5m široké pásy po obou březích toku - ponechat spontánnímu
vývoji
 stávající vysokobylinné a rákosové lemy kosit 1x za 2-3 roky, nevypalovat
 doprovodný dřevinný lem víceméně bez zásahu - pouze zdravotní výběr, výsadba stanovištně
vhodných druhů
 v relativně „nejhorších“ úsecích vodních toků vypracovat revitalizační studie s cílem zpomalit odtok,
zvýšit samočistící funkci vodního toku, obnovit dřevinný doprovod, zorněné „meliorované“ nivy
zatravnit, v místech kontaktu toku s ornou půdou založit nárazníkové pruhy trvalých travních porostů v
minimální šíři 5 m, lépe však 20-50 m dle konkrétních podmínek, se specifickým režimem hospodaření
(omezení či úplné vyloučení hnojení, extenzivní charakter hospodaření)
 technicky navrhnout možnost obnovy co nejrozmanitější morfologie toku: proměnlivé hloubky,
rychlosti proudu, různé zrnitostní složení dna, prouděním formovaný podélný i příčný profil, zákruty,
nárazové a náplavové břehy ap.
 zajistit co nejdelší souvislou délku relativně přirozených úseků
Cílová podoba vodních biocenter a biokoridorů stojatých vod
Stojaté vodní plochy v současné době představují téměř přirozené krajinné segmenty, s významnými
rostlinnými společenstvy mokřadních biotopů ve více či méně vyvinutých litorálech. Mělké vody a jejich
litorální pásma jsou nejproduktivnějším ekosystémem v naší krajině, zejména významným svou
vysokou biodiverzitou. V současné době jsou tyto ekosystémy poškozovány zejména intenzivním
hospodařením - eutrofizace a znečištění, vyhrnováním břehových partií a tím likvidací litorálního
pásma (radikální oddělení vodní plochy od okolí). Základní formy péče:
 trvalé zachování (popř. znovuvytvoření) litorálního mělkého pásma s bažinnými porosty po obvodu
nádrže (vrbové křoviny), zajistit co nejdelší břehovou linii a pozvolný přechod do podmáčených
okolních luk a stromových porostů
 vysekávání břehových a litorálních porostů provádět etapovitě, po částech, s ponecháním některých
nekosených úseků z loňského roku jako úkrytů
 zabránit přísunu dusíku do vody - nenavážet do vody hnůj, po obvodu vodních nádrží zakládat v
místech kontaktu s ornou půdou nárazníkový pás trvalých travních porostů proti smyvům z výše
položených polí, na okolních polích v blízkosti vodní nádrže omezit hnojení a vyloučit použití
chemických prostředků
 zajištění dostatečného přítoku kvalitní vody
 úprava vegetačního krytu na ostrůvcích určených ke hnízdění ptáků
 v době hnízdění ptáků od března do července zajistit stabilní vodní hladinu, s maximálním kolísáním
 5 cm během 24 hodin
 na vodních plochách nad 5 ha zakládat malé ploché, neporostlé ostrůvky
 zachovat nebo vytvořit nedostatkové typy porostů (kompletní hydrosérie)
 blízké nebo sousední vodní plochy funkčně propojovat
 zajistit klidový režim ve vztahu k rybářství a rekreaci
II.i.6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území
Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a trvale udržitelný rozvoj území vyváženým
řešením a rozvojem podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,
při zachování a vytváření podmínek pro příznivé životní prostředí, respektováním kulturního a
architektonického dědictví a ochrany přírody.
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Podmínky pro příznivé životní prostředí :
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu – Jihočeského kraje ve svém
stanovisku k návrhu zadání, z hlediska ustanovení § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, shledal, že na území řešeném předloženým návrhu
zadání ÚP se nevyskytuje žádná ptačí oblast (dále jen PO) ani evropsky významná lokalita (dále jen
EVL).
Po provedení zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10i odst. 3 krajský
úřad nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Putim na životní prostředí.
Ochrana přírodního prostředí je zajištěna zejména respektováním základních skladebných prvků
ÚSES a VKP.
Součástí řešení územního plánu je i vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa a vodohospodářské řešení.
Pro příznivé životní prostředí má velký význam údržba a rozvoj systému sídelní zeleně. Systém sídelní
zeleně obce Putim je vymezen jako stávající plochy zeleně veřejné, zeleně krajinné, zeleně
soukromé, pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesní plochy – PUPFL). Funkci izolační má také
stávající a navržená zeleň ve formě funkčního rozhraní mezi plochami pro bydlení a plochami pro
výrobu a sklady, případně navazujícími nezastavitelnými plochami.
Pro udržení příznivého životního prostředí má velký vliv i ochrana ovzduší a s tím související využívání
obnovitelných zdrojů energie. Současný stav ovzduší v území je kromě dálkových přenosů škodlivin
ovlivněn emisemi z místních zdrojů tepla. Negativní vlivy jsou nejvýraznější při spalování nekvalitního
netříděného hnědého uhlí. Z hlediska výkonů se však jedná o zdroje malé – neexistuje žádné jejich
vyhodnocení. Předpokládá se posílení obnovitelných zdrojů tepla a tím postupné snížení všech složek
emisí. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona č. 86/2002 Sb. o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší). V obci se
neuvažuje se založením „centrálního“ zdroje tepla ani s plynofikací, avšak v případě provozování
společného menšího zdroje pro určitou lokalitu s několika odběrateli tepla, by měla být ověřena
technická a ekonomická proveditelnost kombinované výroby tepla a elektrické energie.
Podmínky pro hospodářský rozvoj :
Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj v
důsledku návrhu nových ploch pro obytnou funkci, občanskou vybavenost, ploch pro sport, rekreaci a
využití volného času obyvatelstva, výrobu a podnikatelské aktivity, včetně návrhu doplnění a zlepšení
technické infrastruktury obce.
Kromě průmyslu a podnikatelských a komerčních aktivit má obec Putim dobré předpoklady pro rozvoj
v oblasti cestovního a turistického ruchu. Historicky cenné je především jádro obce Putim. Obec leží
navíc v atraktivním krajinném prostředí s dvojicí říčních toků a soustavou rybníků, které je protkané sítí
stávajících a navržených cyklotras a je tak výborně dopravně dostupné i obyvatelům bývalého
okresního města Písek.
Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území:
V Putimi je drobná občanská vybavenost jako obecní úřad, škola, školka, restaurační zařízení,
sportoviště a tábořiště. V návrhu územního plánu jsou navrženy konkrétní sportovně rekreační plochy,
ale další sportovně rekreační aktivity a občanská vybavenost místního významu jsou přípustné i
v rámci smíšených obytných ploch. Pro soudržnost společenství obyvatel území mají takovéto plochy
nezanedbatelný význam, protože umožňují setkávání obyvatel a přispívají k větší sounáležitosti
obyvatel s obcí. Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení civilizačních hodnot v
důsledku návrhu nových ploch pro obytnou funkci, občanskou vybavenost, ploch pro sport, rekreaci a
využití volného času obyvatelstva, výrobu a podnikatelské aktivity, včetně návrhu doplnění a zlepšení
technické infrastruktury a dopravní infrastruktury, tak aby byly vytvořeny předpoklady pro uspokojení
poptávky u co nejširší skupiny obyvatel v území.
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II.j. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Původní územní plán Putimi zpracovaný v r. 1999 (A+U Design spol. s r.o.), vymezil nové zastavitelné
plochy. Plochy pro bydlení byly vymezeny v menší míře v historickém jádru obce jako doplnění
stávající zástavby a ve velké míře kolem historického jádra většinou v návaznosti na stávající
zástavbu. Dále byly vymezeny plochy pro průmysl, podnikání a občanskou vybavenost v jižní části
řešeného území podél silnice II/140 a podél železnice. Vymezeny byly i výrazné plochy pro rekreaci a
sport v severní části území u hranic se sousedním katastrálním územím Hradiště u Písku.
Tlak na vznik dalších stavebních parcel si vyžádal 2 další změny územního plánu, víceméně lokálního
charakteru navazující na zastavěné území. V roce 2003 byla zpracována Změna č.1 ÚPO Putim (A+U
Design spol. s r.o.), v roce 2012 Změna č.2 ÚPO Putim (A+U Design spol. s r.o.).
Ze zastavitelných ploch pro bydlení byly částečně zastavěny plochy v jádru obce, dále plochy
jihovýchodně od centra obce podél trati.
Částečně byly zastavěny plochy pro výrobu v jihovýchodní části obce, sportovní plochy jižně od centra
a plochy rekreace v severní části území. Plochy pro bydlení lemující ze severu a jihu silnici II/140,
plochy východně od nádraží a plochy severozápadně od centra obce stále zastavěny nebyly. Jedná
se o rozlehlé plochy a proto je jejich zastavění podmíněno dohodou o parcelaci nebo tvorbou územní
studie. Rovněž zůstaly nezastavěny plochy výroby a občanského vybavení západně od centra obce a
většina výrobních ploch v jihovýchodní části obce západně od železnice.
Pro současný a budoucí vývoj počtu obyvatel je nutné analyzovat dosavadní vývoj jak nárůstu počtu
obyvatel, tak také i nárůstu počtu domů.
Vývoj počtu obyvatel Putimi je znázorněn v tab.1.
Vývoj počtu obyvatel
roky sčítání
Putim
počet obyvatel
počet domů
absolutní
v % absolutní
v%
1869
748
1900
853
1930
763
152
1950
650
168
1961
675
1970
592
169
1980
537
1995
442 100
198 100
2005
445
2015
532 120
248 125
100% - údaj z doby zpracování předchozího územního plánu obce

Z uvedeného přehledu je zřejmý plynulý úbytek obyvatel od počátku 20.století a následný prudký
nárůst od roku 2005, kdy se počet obyvatel zvýšil o pětinu a to vlivem prudkého rozvoje bytové
výstavby, vesměs v rodinných domcích.
Požadavky na vymezování dalších stavebních parcel v obci dosud trvají, z uvedeného důvodu jsou
v územním plánu vymezeny zastavitelné plochy a to ve vazbě na stávající rodinnou výstavbu. Nové
zastavitelné plochy pro bydlení nejsou v novém územní plánu vymezovány, jsou pouze zpřesněny a
redukovány zastavitelné plochy z původního územního plánu.
Z důvodu polohy v aktivní zóně záplavového území byly v návrhu územního plánu vyjmuty
zastavitelné plochy výroby a občanského vybavení mezi silnicí II/140 a tokem řeky Blanice.
Plocha výroby jižně od Podkostelného rybníku byla výrazně zredukována, z důvodu vizuálního
blízkosti k historickému jádru obce a polohy v záplavovém území. Podél železniční trati je nově
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vymezena plocha smíšená obytná (původně součást plochy výroby), oddělená od plochy výroby
izolační zelení.
Zastavitelné plochy v severní části obce byly zachovány, v návrhu ÚP byl výrazně redukován jejich
rozsah. Severně od silnice II/140 je nově vymezena plocha výroby smíšené tak, aby nenarušovala
historické jádro obce a zároveň poskytovala nové podnikatelské příležitosti.
V souvislosti s novou výstavbou lze předpokládat, že při realizaci jednotlivých domů určených pro
trvalé bydlení dojde k dalšímu nárůstu počtu obyvatel a to migrací. Změny v počtu obyvatel
přirozeným přírůstkem nebudou významné.
Při úvahách o budoucím počtu obyvatel je stanoven počet členů cenzové domácnosti na celkem 3
osoby, celkem navrženy parcely až pro 130 domů, tj. nárůst o 390 osob.
Budoucí počet obyvatel byl tedy stanoven k horizontu územního plánu na celkem 922 osob.
Předpokládaný nárůst stávajícího stavu počtu obyvatel se bude realizovat především z obyvatel Písku
a okolí, kteří budou hledat dobré podmínky pro rodinné bydlení. Putim je jedna z obcí, která může
takové podmínky pro nové obyvatele v suburbánní zóně nabídnout – v rámci ZÚR v platném znění je
obec zařazena mezi krajinu předpokládanou vyšší mírou urbanizace.

II.k. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh ÚP Putim je zpracován v souladu se schváleným zadáním.
Návrh ÚP Putim je zpracován dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek v platném
znění a respektuje pokyny ve vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětů
sousedních obcí a připomínek.
Řešení návrhu ÚP Putim vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v řešeném území a
z požadavků na rozvoj obce. Návrh územního plánu kromě aktuálních potřeb rozvoje obce řeší i
plochy, jejichž realizace bude mít delší časový horizont, pro další dlouhodobější rozvoj obce. Návrh
ÚP Putim je řešen nevariantně.
II.k.1. Vstupní limity využití území
Návrh ÚP respektuje následující vstupní limity definované v zadání.
-

Veřejná infrastruktura
koridor dopravy republikového významu D14/3, připojení železniční trati Ražice – Písek – náhrada za
uvažované rušení úseku Protivín – Putim
silnice II. tř., včetně ochranného pásma, místní a účelové komunikace
železnice, včetně ochranného pásma
elektrické stanice, elektrické vedení a ochranné pásmo elektrizační soustavy
komunikační vedení a ochranné pásmo komunikačních vedení
radiové směrové spoje včetně ochranného pásma
plynovod, včetně ochranného pásma
vodovod, včetně ochranného pásma
kanalizace včetně ochranného pásma
vzdušný prostor MO ČR
Nemovité kulturní památky, urbanismus:
Historické jádro sídla je vyhlášeno jako vesnická památková zóna
Část sídla leží v hranicích vyhlášeného ochranného pásma nemovitým kulturním památkám
V řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky:
Č.r.2703 – chalupa čp.3
Č.r.2704 – zemědělská usedlost čp.15
Č.r.2704/1 – obytné stavení
Č.r.2704/2- vjezd
Č.r.2704/3 – špýchar
Č.r.2705 – hřbitov
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Č.r.2705/1 – hřbitov
Č.r.2705/2 – kostnice
Č.r.2705/3 – hrob J. Cimbury
Č.r.2705/4 – ohradní zeď
Č.r.2706 – fara
Č.r.2706/1 – budova fary
Č.r.2706/2 – ohradní zeď
Č.r.2706/3 – hospodářská budova
Č.r.2707 – kostel sv. Vavřince
Č.r.2708 – kaplička sv.Jana
Č.r.2710 – most
Č.r.2711 – sídliště
Č.r.5927 – most
Č.r.100324 – kaple Sv. Anny
Celé území je zahrnuto mezi území s možným výskytem archeologických nalezišť
Celé řešené území spadá do regionu lidové architektury Protivínsko.
Urbanisticky hodnotné prostory (typické zemědělské usedlosti podél návsi a komunikací).
Příroda a krajina:
Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně včetně ochranného pásma
Natura 2000 – ptačí oblast
památný strom včetně ochranného pásma
územní systém ekologické stability - nadregionální biocentrum 37 Řežabinec, nadregionální biokoridor
114 Řežabinec - Dědovické stráně, nadregionální biokoridor 119 Řežabinec – K118
vodní plochy, vodní toky, mokřady
záplavové území Q100 a aktivní zóna
PUPFL, vzdálenost 50 m od okraje lesa
zemědělská půda I. a II. třídy ochrany
uskutečněné investice do zemědělské půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – odvodnění
Vstupní limity jsou zahrnuty do odůvodnění ÚP, graficky vyjádřitelné též do koordinačního výkresu.
Regulace stanovená pro prvky ÚSES je zahrnuta rovněž do výrokové (návrhové) části ÚP.

-

Staré ekologické zátěže /dle ÚAP/ jsou vyhodnoceny takto:
rozehřívárna živic – areál je více než 25 let mimo provoz, dnes slouží jinému, ekologicky
nezávadnému účelu, území je stabilizované, ekologická zátěž se neprojevuje a fakticky neexistuje
skládka Putim – skládka byla před 10 lety rekultivována, ekologická zátěž byla zlikvidována
II.k.2. Zdůvodnění odchylek od požadavků zadání
A.4. Požadavky na urbanistickou koncepci, A.4.1.Hlavní střety a problémy k řešení
Ad 13) obytná zóna –sever – v roce 2015 byla zpracována zastavovací studie celého území řešící
problematiku území, z uvedeného důvodu se od požadavku zpracování územní studie upouští.
F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Výkres II.2 Širší vztahy je zpracován v měřítku 1:25 000, v zadání požadováno měřítko 1:50 000.
Důvodem podrobnějšího měřítka je možnost detailnějšího prověření a zobrazení širších vztahů obce
na navazující správní území.
H. Připomínky uplatněné k zadání a způsob řešení
H.3. Robert Turínský, Písek
Požadavek na zpřesnění vymezení prvků ÚSES - nadregionální biokoridor NBK114 (ŘežabinecDědovické stráně) a lokální biocentrum LBC 244 (Na Bočku) mimo pozemky p.č. 568/1, 568/2, 568/4,
570/1, 570/2, 572, 575/2, 575/3, 575/4, 575/5, 575/8, 1709/1, 363 k.ú. Putim
Způsob řešení:
Pozemky p.č. 363, 575/3 (část) , 575/5, 575/8, v rozsahu ploch vymezených dle zm.č.1 ÚPO Putim
pro malou vodní elektrárnu jsou vyňaty z prvků ÚSES.
Podmínky využití dalších uvedených pozemků jsou v souladu se způsobem využití pro prvky ÚSES a
není nutné je z NBK114 a LBC 244 vyjímat.
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V zájmu zachování plné funkčnosti a celistvosti prvků ÚSES je nevhodné tyto nadbytečně zužovat a
vyjímat z nich všechny požadované pozemky (ve vlastnictví žadatele)..
Požadavku se částečně vyhovuje.
- požadavek, aby funkční plocha pro malou vodní elektrárnu, tak jak je v současné době vymezena,
byla i nadále označena jako plocha pro „Lehký průmysl a podnikání“
Způsob řešení:
Na základě usnesení zastupitelstva obce č.3/6/14 je zahrnuto území pro malou vodní elektrárnu
v rozsahu dle zm.č.1 ÚPO Putim jako stávající plocha umožňující výrobu elektrické energie s využitím
vodní síly. V této souvislosti je upraven ÚSES.
Požadavku se vyhovuje.
- požadavek na zahrnutí pozemku č.parc. 575/2 k.ú. Putim jako návrhové plochy s funkčním využitím
umožňujícím lehký průmysl a podnikání (provozování malé vodní elektrárny).
Způsob řešení:
Pozemek p.č. 575/2 je vymezen jako plocha smíšená výrobní (VS.3.). Plocha je vymezena pro
rozšíření malé vodní elektrárny a pro zařízení, činnosti a děje s malou vodní elektrárnou související.
Požadavku se vyhovuje, požadovaná činnost na pozemku p.č. 575/2 je umožněna v rámci plochy
VS.3.

Výřez z hlavního výkresu

Odlišné vymezení ploch BI.10 - BI.13 oproti Změně č.2 ÚPO Putim
Plochy BI.10 - BI.13 a na ně navazující plochy zeleně veřejné byly upraveny oproti Změně č.2 ÚPO
Putim na základě požadavku obce, zpřesnění na podkladě digitální katastrální mapy a nutnosti
vymezit adekvátní veřejné prostranství dle Vyhlášky 501/2006 Sb.

II.l. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje dle §43 odst. (1) stavebního zákona a odůvodnění potřeby jejich vymezení
V rámci ÚP Putim nejsou vymezovány záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (v platném znění).

II.m. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
II.m.1 Zemědělský půdní fond (ZPF)
Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském půdním fondu je zpracováno
v souladu se zák. č. 41/2015Sb., kterým se mění zákon č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského
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půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991Sb., o Státním fondu životního
prostředí 4eské republiky, ve zněí pozdějších předpisů.
Pro jednotlivé BPEJ je uveden stupeň přednosti v ochraně a třída ochrany zemědělské půdy podle
třídníků zemědělských půd v ČR a tržní cena půdy podle Vyhlášky MF č. 393/1991 Sb.
V textové části jsou (v číselné závislosti na grafickou část) uvedeny lokality a jejich funkční využití,
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu celkem, odnětí půdy určené pouze pro zemědělské
účely (pole, louky, pastviny, zahrady), zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně
ekologických jednotek - BPEJ, základní hodnotový ukazatel, základní a snížená sazba a výše odvodu.
Odnětí půdy je sledováno jednak podle jednotlivých BPEJ, tak i podle účelu, pro který je odnímána.
Výměry lokalit, uváděné v ha jsou odměřovány z mapových podkladů elektronicky.
Příklad kódu BPEJ:
5.53.11
| | |
| | |________ číselná kombinace skeletovitosti, expozice, sklonitosti a hloubky půdy
| |__________ hlavní půdní jednotka (HPJ)
|_____________ klimatický region
Charakteristika půd v řešeném území vychází z Metodických zásad pro práci s mapovými podklady při
bonitaci zemědělského půdního fondu.
Jako východisek ke zjišťování údajů potřebných pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo použito:
1. mapových podkladů Katastrálního úřadu v měřítku 1: 5 000 s vyznačenými hranicemi bonitovaných
půdně - ekologických jednotek.
2. mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí,
přírodních rezervací, přírodních památek, významných krajinných oblastí, územních systémů
ekologické stability, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ochranných pásem vodních zdrojů,
ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních vod - pro stanovení koeficientů ekologické váhy
negativního vlivu odnětí půdy na faktory životního prostředí.
3. mapové nebo spisové dokumentace, posudky hygienické služby, případně výsledků účelových měření
nebo průzkumů jako podklad pro důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF.
4. mapové a spisové podklady Katastrálního úřadu pro identifikaci jednotlivých pozemků, jejich kultury a
využití.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond
Toto vyhodnocení je zpracováno dle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve smyslu vyhlášky
č. 13/1994Sb., kterou se upravují veškeré podrobnosti ochrany ZPF.
1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace
na zemědělský půdní fond se skládá z textové a grafické části. Grafická část je zpracována
samostatně (příloha II.3). Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se řídí podle stupně a
kategorie zpracované územně plánovací dokumentace.
2. Vyhodnocení podle bodu 1 se dále člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na
jednotlivé plochy, na kterých se uvažuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů.
2.1. V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje o navržených lokalitách v řešeném
území. Jedná se o označení lokality, funkční využití, zábor půdy ze zemědělského půdního fondu,
BPEJ. Je zde také podrobněji naznačena charakteristika půdy navržených lokalit.
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V rámci ÚP Putim je většina zastavitelných ploch převzata z původního ÚPO Putim. Přesné hranice
jsou znázorněny v grafické části ÚP Putim.
Číslo lokality
Využití ploch

Celkový
zábor
ZPF (ha)

SO.1.

0,21

SO.2.

0,95

Plochy smíšené
obytné

1,16

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
Orná
půda

Zahrady

Ovocné
sady

Trvalé
travní
porosty

Zábor ZPF podle třídy
ochrany (ha)

I.

0,21

II.

IV.

V.

0,21
0,95

0,21

III.

0

0

0,95

0,19
0,95

0,95
0

- předchozí ÚPD

0,21

0,95

0,19

0,95

0

0

0,64

0,64

0,45

BI.2.

1,34

1,34

1,34

BI.3.

0,86

0,86

0,65

BI.4.

0,93

0,39

BI.5.

0,58

0,58

0,16

0,42

BI.7.

0,88

0,84

0,84

0,04

BI.8./P

1,36

1,36

0,24

BI.9.

0,32

0,32

0,32

BI.10./U

3,07

1,13

BI.11.

0,26

BI.12.

0,17

0,17

BI.13.

0,25

0,25

10,66

7,88

Plochy bydlení –
individuální

0,19

0,8

0

1,94

0

4,46

3,63

4,18

3,31

ORS.2.

0,98

0,98

0,32

Plochy
občanského
vybavení –
rekreační a
sportovní zařízení

1,57

- předchozí ÚPD
RN.1.
Plochy rekreace na plochách
přírodního
charakteru

0

0

1,57

0

0

0,91

0

0

0,57

0,44

0,2

0,66

0,48
0,11

0,66

0,59

0,02

0,59

0,16

0,59

Plochy rekreace plochy staveb pro
rodinnou rekreaci

9,97

0,01

0,59

0,2

2,48

0,18

0,59

0,44

9,97

1,12

0,08

- předchozí ÚPD
ORS.1.

- předchozí ÚPD
RI.1.

2,57

0,21

3,07

0,26

0

0,25

0,64
1,31
0,86
0,7
0,58
0,86
1,27
0
3,07
0,26
0,17
0,25

0,93

1,94

0,24
0

0

0,24

0,44
0

0,44

0,44
0

0

0

0,44
1,13

0,93

0,2

0

1,14
1,14

BI.1.

0,54

Zábory
vyjmuté v
rámci
předchozí
ÚPD

0,44
0,44

1,13

1,13
1,13

1,13

0,93

0

0
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- předchozí ÚPD
VS.1.

1,87

1,87

VS.2.

0,29

0,18

2,16

2,05

Plochy smíšené
výrobní

1,13

1,13
1,87
0,11
0

0

0,11

1,87
0,23

0,29
0

2,16

0

0

0

2,1

- předchozí ÚPD

2,1

ZV.1.

0,35

0,35

0,19

0,16

ZV.2.

0,1

0,1

0,02

0,08

ZV.3.

0,33

0,33

0,33

ZV.4.

0,08

0,08

0,08

ZV.5.

0,09

0,09

0,09

ZV.6.

0,42

0,42

0,26

ZV.7.

0,15

ZV.8.

0,5

0,5

ZV.10.

0,06

0,06

2,08

1,93

Plochy veřejných
prostranství veřejná zeleň

0,15

0,06

0
0,05
0,11
0,04
0,09
0,25
0,15
0,5
0,06

0,46

1,25

0,16
0,15

0,5

0

0

0,15

0

- předchozí ÚPD

1,47

0,15

0

1,01

0,15

0,09

1,25
0
0
0
0
0,62
0,02
0
0
0
0,03
0,15
0,07
0

DI.1.

0,47

0,47

0,06

0,23

0,18

DI.2.

0,75

0,75

0,47

0,23

0,05

DI.3.

0,42

0,42

0,23

0,19

DI.4.

0,77

0,77

DI.1.MK

0,73

0,73

0,6

DI.2.MK

0,04

0,04

0,04

DI.3.MK

0,03

0,03

0,03

DI.4.MK

0,02

0,02

0,02

DI.5.MK

0,01

0,01

0,01

DI.6.MK

0,05

0,05

DI.7.MK

0,16

DI.8.MK

0,07

0,07

DI.1.CS

0,1

0,1

3,62

3,46

Plochy dopravní
infrastruktury

0,77

0,16

0,12

22,82

16,66

Využití ploch

Celkový
zábor
ZPF (ha)

Orná
půda

0,04
0,1

0

0,16

0,8

0

5,32

Zábory v
předchozí ÚPD

Číslo lokality

0,04

0,03

0

- předchozí ÚPD
Zábor ZPF
CELKEM

0,13

0,05

0

Zahrady

Ovocné
sady
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Trvalé
travní
porosty

2,1

1,49

1,69

0,54

0,15

0

0,44

0,89

0,2

0,89

0 10,23 8,46

0

4,13

17,51

0

0

2,79

17,51

V.

Zábory
vyjmuté v
rámci
předchozí
ÚPD

I.

8,46

II.

6,26

III.

IV.
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Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich předpokládané
porušení
Žádné investice do půdy za zlepšení půdní úrodnosti zde navrženy nejsou.
Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech
V obci Putim se nenachází žádný areál zemědělské prvovýroby. V obci se nacházelo zemědělské
družstvo Ražice. Bývalý areál prošel rekonstrukcí a neslouží dále pro zemědělství.
Údaje o uspořádání ZPF v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném
porušení.
Charakteristika zemědělských půd nacházejících se v řešeném území
Klimatický region:
Kód
Symbol
regionů regionů

Charakteristika
regionů

Suma
teplot
nad 10
o
C

Průměná
roční
teplota oC

Průměrný
Pravděpodobnost
roční úhrn
suchých
srážek v mm vegetačních
období

Vláhová
jistota

5

mírně teplý,
mírně vlhký

2200 2500

7-8

550 - 650
(700)

4 - 10

MT 2

15 - 30

Hlavní půdní jednotka:
HPJ 52 - Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru; lehčí středně
těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 53 - oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na uloženinách limnického terciéru, středně těžké,
těžké s těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo propustné se sklonem k zamokření
HPJ 54 - Oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, včetně slinitých, na jílech
limnického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a špatnými
fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené
Kombinační číslo:
Kódy sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky půdy
01 - hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 1 - 3°, všesměrná expozice.
11 - hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 3 - 7°, všesměrná expozice
Návrhem nedochází k porušení opatření k zajištění ekologické stability krajiny.
Hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území jsou znázorněny v grafické části.
Zdůvodnění navrhovaného řešení
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kde došlo k
nezbytnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, bylo toto vyhodnoceno podle výše
citovaného zákona.
V řešeném území byly nově vymezeny zastavitelné plochy. Tyto plochy se nenachází v I. ani II. třídě
ochrany ZPF. Ostatní plochy byly převzaty z původního ÚPO Putim nebo z následných změn č.1 a 2
ÚPO. V těchto plochách dochází k záborům půd s II. třídou ochrany. Plochy jsou vyznačeny v grafické
části ÚP Putim a jsou zahrnuty v tabulce výše.
V zastavěném území už takřka není možnost nové výstavby. Z tohoto důvodu je pro obec nutné
vymezit zastavitelné plochy mimo toto území, aby mohla zabezpečit svůj další rozvoj. Oproti
původnímu ÚPO Putim jsou zastavitelné plochy redukovány tak, aby plnily reálné potřeby obce.
Vzhledem k místním podmínkám, které jsou ovlivněny přítomností řek, vodních ploch a s nimi
spojeným záplavovým územím, nížinných niv a prvků ÚSES jsou vymezeny plochy nejvhodnější k
zastavění. Zastavitelné plochy jsou vymezovány výhradně v přímé návaznosti na zastavěné území a
dopravní technickou infrastrukturu.
Do II. třídy ochrany patří půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem
na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm
ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.
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Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o půdy pro
zemědělské účely postradatelné, u kterých lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití.
Při řešení návrhu ÚP Putim se předpokládají zábory ZPF na půdě s II., III. a V. třídou ochrany s tímto
odůvodněním:
BI.1. – BI.5. – plochy jsou navrženy na ZPF s II. a V. třídou ochrany; jedná se o pozemky v severní
části řešeného území severně od silnice II/140, v bezprostřední vazbě na zastavěné území a dopravní
a technickou infrastrukturu; lokality BI.1 – BI.5 jsou z hlediska dalšího rozvoje obce důležité. Rozvoj
obce v této části umožní uspokojit poptávku po stavebních parcelách, udržet rozvoj obce a přitom
nezatížit stávající obec zvýšenou četností dopravy. Toto území bude přímo obslužné z okresní silnice
II/140. Lokality navazují na již zastavěné území a historicky bylo počítáno s jejich zastavěním. ÚPO se
zastavěním počítal, ale podmínka, aby celé území zastavil jeden investor, odradila řadu individuálních
zájemců. Oproti ÚPO jsou plochy výrazně redukovány; navrženy jsou pozemky o ploše min. 800 m²,
po okrajích min. 1000 m², které budou ozeleněnými plochami zahrad vytvářet přechodový prvek mezi
zastavěnou částí obce a navazující krajinou. V návaznosti na plochy jsou navrženy pásy veřejného
prostranství – zeleně veřejné.
BI.7., BI.8/P – plochy jsou navrženy na ZPF s II. a V. třídou ochrany; jedná se o pozemky
severozápadně od centra obce, v bezprostřední vazbě na zastavěné území a dopravní a technickou
infrastrukturu; plochy jsou v původním ÚPO navrženy jako zastavitelné; navrženy jsou pozemky o
ploše min. 800 m². V návaznosti na plochy je navržen směrem z obce pás veřejného prostranství –
zeleně veřejné, pro plynulý přechod do volné krajiny.
BI.9. – plocha je navržena na ZPF s III. třídou ochrany; jedná se o pozemky jihovýchodně od
Podkostelného rybníka u železniční trati v přímé návaznosti na zastavěné území a dopravní a
technickou infrastrukturu; navrženy jsou pozemky o ploše min. 800 m².
BI.10./U – BI.13. – plochy jsou navrženy na ZPF s III. a V. třídou ochrany; jedná se o pozemky
ve východní části řešeného území, v bezprostřední vazbě na zastavěné území a dopravní a
technickou infrastrukturu; plochy jsou v původním ÚPO navrženy jako; oproti ÚPO byly nově navrženy
BI.11. – BI.13., které jsou v V. třídě ochrany ZPF; navrženy jsou pozemky o ploše min. 800 m², po
okrajích min. 1000 m², které budou ozeleněnými plochami zahrad vytvářet přechodový prvek mezi
zastavěnou částí obce a navazující krajinou. V návaznosti na plochy jsou navrženy plochy veřejného
prostranství – zeleně veřejné, které jsou situovány na půdách s II. třídou ochrany.
RI.1. – plocha je navržena na ZPF s II. třídou ochrany; jedná se o pozemky severně od
Podkostelného rybníka; plocha je v původním ÚPO navržena jako zastavitelná, je však výrazně
redukována tak, aby nebyla v přímém kontaktu s rybníkem a nenarušovala tak jeho horizont; od
rybníka je plocha oddělena pásem zeleně krajinné
RN.1. - plocha je navržena na ZPF s III. třídou ochrany v severní části obce; jedná se o plochu
rekreace navazující na stávající plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru; Plochy rekreace
- na plochách přírodního charakteru jsou navrženy pro individuální rekreaci v drobných chatkách (do
50m2 zastavěné plochy) s nízkým procentem zastavěnosti (max. 5%) bez možnosti oddělování parcel
oplocením, tak aby vzniklo prostředí přírodě co možná nejbližší. Regulace zajišťuje, aby reálná plocha
záboru ZPF tvořila pouze zlomek z celkové plochy. Plocha je převzata z původního ÚPO Putim.
ORS.1., ORS.2. – plochy jsou navrženy na ZPF s III. a V. třídou ochrany; jedná se o plochy
bezprostředně navazující na stávající sportovní a rekreační areál místního významu jižně od
Podkostelního rybníka; plocha ORS.1. je v původním ÚPO navržena jako zastavitelná; navrženo je
využití pro sportovní a rekreační účely s drobnými stavbami do 5% zastavitelnosti.
VS.1. - plocha je navržena na ZPF s II. třídou ochrany; jedná se o pozemky v severní části řešeného
území severně od silnice II/140; plocha je v původním ÚPO navržena jako zastavitelná, je však
redukována a její funkce změněna z obytné na výrobní; plochy bydlení byly v této lokalitě značně
předimenzovány a tak došlo k jejich redukci a novému vymezení ploch výroby, které byly v ostatních
částech obce redukovány nebo úplně zrušeny; plocha výroby není v přímém kontaktu s ostatními
zastavitelnými částmi obce, od západně umístěné plochy bydlení je oddělena dělícím pásem zeleně
veřejné.
VS.2. – plocha je navržena na ZPF s II. třídou ochrany; jedná se o pozemky jižně od Podkostelného
rybníka; plocha je v původním ÚPO navržena jako zastavitelná, je však výrazně redukována a nově
vymezena dle platných katastrálních hranic; plocha je navržena pro rozšíření stávajícícho areálu pro
lehkou strojírenskou výrobu.
DI.1. – DI.3. - plochy jsou navrženy na ZPF s II. a III. třídou ochrany; jedná se o plochy určené pro
přeložku silnice II/140
DI.4. - plocha je navržena na ZPF s III. třídou ochrany; jedná se o plochu určenou pro koridor pro
přeložku silnice II/140. Výsledný zábor po vybudování silnice bude tedy nižší.
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DI.1.MK – DI.4.MK – plochy jsou navrženy na ZPF s II. třídou ochrany; jedná se o plochy místních
komunikací napojujících plochy bydlení na silnici II/140 v sevrní části území.
DI.5.MK – plocha je navržena na ZPF s II. třídou ochrany; jedná se o rozšíření stávající komunikace
na normové parametry místní komunikace pro napojení plochy pro bydlení.
DI.6.MK – plocha je navržena na ZPF s III. třídou ochrany; jedná se o rozšíření stávající komunikace
na normové parametry místní komunikace pro napojení plochy pro sport a rekreaci.
DI.7.MK – plocha je navržena na ZPF s III. třídou ochrany; jedná se o plochu místní komunikace
napojující plochy smíšené obytné.
DI.8.MK – plocha je navržena na ZPF s II. třídou ochrany; jedná se o plochu místní komunikace
napojující a obsluhující navazující plochy bydlení.
DI.1.CS – jedná se o koridor vymezený pro vybudování cyklostezky; trasa je vedena v souladu
s trasováním stávajících polních cest, skutečný rozsah záboru může být tedy menší, než
předpokládaná šíře koridoru 3,0m
Dále jsou vyhodnoceny k záborům i plochy zeleně veřejné, u kterých se nepředpokládá jejich výrazné
zastavění.
Vymezené záměry jsou situovány na zemědělských půdách II., III. a V. třídy ochrany. V II. třídě
ochrany jsou navrženy pouze plochy vymezené k zastavění již v původním ÚPO Putim. Nově jsou
vymezeny zastavitelné plochy na zemědělských půdách III. a V. třídy ochrany, které jsou průměrné až
podprůměrné kvality, které jsou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Návrh ÚP nenarušuje
organizaci a využití ZPF, odtokové poměry a cestní síť.
Závěrem lze konstatovat, že správní území Putim, díky své poloze a stavební připravenosti, může
očekávat pokračující přírůstek obyvatel a tím i postupné využití vymezených zastavitelných ploch.
Tento trend odpovídá i demografickému vývoji v obci.
II.m.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
V řešeném území se nachází pozemky zařazené do PUPFL. V návrhu jsou respektovány veškeré
lesní celky jako významný krajinný prvek v území.
Zábory PUPFL v návrhu ÚP Putim nejsou vymezovány.

II.n. Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění
1. Majitel pozemku pč. 1087/1 (podání ze dne 02.07.2018)
Pozn.: Podáno jako návrh na změnu, vzhledem k charakteru posouzeno jako námitka k návrhu
ÚP.
Žádost o změnu funkčního využití pozemku pč. 1087/1 ze stávající plochy zeleně na funkční
plochu obytnou za účelem výstavby rodinného domu.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Pozemek pč. 1087/1 je ponechán jako součást stávající plochy soukromé zeleně, s podmíněně
přípustným využitím pro výstavbu 1 rodinného domu, a to za podmínky respektování trasy
stávajícího podzemního vedení vodovodu a kabelového vedení NN, respektování návrhové plochy
občanského vybavení – rekreační a sportovní zařízení (ORS) na sousedních pozemcích
pč.1088/1,1088/8 včetně prokázání splnění hlukových limitů a respektování stávající vzrostlé
zeleně na sousedním pozemku pč. 1625/3.
Odůvodnění:
Pozemek svým charakterem odpovídá ploše soukromé zeleně a je poměrně zásadně limitován
trasou stávajícího vodovodu a vymezením návrhové plochy občanského vybavení – rekreační a
sportovní zařízení jižně od tohoto pozemku (doplnění stávajících hřišť a sportovišť) s
předpokládanou vyšší hlukovou zátěží. V severním sousedství tohoto pozemku obec požaduje
zachovat stávající hodnotnou vzrostlou zeleň. Z těchto důvodů je předmětný pozemek ponechán v
plochách soukromé zeleně s tím, že za podmínek uvedených v rozhodnutí o námitce, jej lze využít
pro výstavbu jednoho rodinného domu.
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2. Spolumajitel pozemku pč. 1128/1 (podání ze dne 09.07.2018)
2.1. Námitka k narušení vodního režimu krajiny
Vymezení území dotčeného námitkou: U BI.9. přiměřeně, avšak hlavně u Bl.10./U, Bl.11.,
Bl.12., ZV.8, ZV.10., Bl.13., DI.8.Mk, tedy ve východní části Putimi za nádražím.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: Ve východní části obce Putimi dojde jakoukoli další
zástavbou k výraznému narušení vodního režimu krajiny. Zástavba by zde vubec neměla být
povolována, konkrétně u Bl.9. si případný stavebník koleduje o pořádnou porci problému s
neustále kolísající hladinou spodní vody.
Bude docházet k záplavám nemovitosti v mém vlastnictví a nemovitosti, již mám v pronájmu.
Za nevhodný považuji už sám fakt výstavby rodinných domků na strmém kopci - tato výstavba
povede k tomu, že moje nemovitost a také nemovitosti v dolní části lokality Za nádražím u
drážního tělesa se přes noc stanou záplavovým územím. Ve východní části Putimi by se již
nemělo stavět vůbec. Problémy jsou s vodou, dopravou i samotnou výstavbou.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Zastavitelné plochy BI.9., Bl.10./U, Bl.11., Bl.12., ZV.8, ZV.10., Bl.13., DI.8.Mk, proti jejichž
vymezení námitka směřuje, jsou vymezeny v souladu se schváleným zadáním ÚP, konkrétně
s kapitolou A.1 Obecné požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, která, mimo
jiné, stanoví: „Zastavitelné plochy budou přednostně převzaty z původní územně plánovací
dokumentace (ÚPO Putim včetně změn). Tato územně plánovací dokumentace bude
respektována“. Vymezení rozvojových ploch na předmětných plochách je v zájmu obce.
2.2. Námitka - sportovní vyžití
Vymezení území dotčeného námitkou: Bl.10./U, Bl.11., Bl.12., ZV.8, ZV.10., Bl.13., Dl.8.Mk,
tedy ve východní části Putimi za nádražím.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: Zde dojde uvažovanou výstavbou k výraznému
omezení možnosti sportovního vyžití, zejména u dětí. Kopec navržený k zástavbě je každou
zimu využíván k sáňkování a lyžování.
Výstavbou dojde k výraznému narušení krajinného rázu. Jakékoliv stavby v těchto částech
Putimi mi upírají právo na příznivé životní prostředí, sportovní vyžití a právo esteticky vnímat
historicky podmíněné skloubení přírodních i architektonických prvků. Ve východní části Putimi
by se již vůbec neměla další výstavba povolovat.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Zastavitelné plochy Bl.10./U, Bl.11., Bl.12., ZV.S, ZV.10., Bl.13., DI.8.Mk, proti jejichž
vymezení námitka směřuje, jsou vymezeny v souladu se schváleným zadáním ÚP, konkrétně
s kapitolou A.1 Obecné požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, která, mimo
jiné, stanoví: „Zastavitelné plochy budou přednostně převzaty z původní územně plánovací
dokumentace (ÚPO Putim včetně změn). Tato územně plánovací dokumentace bude
respektována“. Vymezení rozvojových ploch na předmětných plochách je v zájmu obce.
2.3. Námitka - panorama Putimi
Vymezení území dotčeného námitkou: oblast bezprostředně sousedící s Podkostelním
rybníkem, hlavně v lokalitě u mateřské školky, ale vůbec celé přilehlé pobřeží Podkostelního
rybníka.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: Existuje množství kreseb a fotografií Podkostelního
rybníka s charakteristickým pozadím, jež tvoří kostel spolu s historickou zástavbou. Jakékoliv
další stavby v pobřežní části Podkostelního rybníka by se vubec neměly povolovat, s
ohledem na zachování charakteru krajiny, v opačném případě mi bude upřeno právo na
příznivé životní prostředí a právo esteticky vnímat historicky podmíněné skloubení přírodních i
architektonických prvků.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
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Odůvodnění:
Dle znění námitky se nesouhlas týká ploch SO.1./U a RI.1. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
v souladu se schváleným zadáním ÚP, konkrétně s kapitolou A.1 Obecné požadavky na
základní koncepci rozvoje území obce, která, mimo jiné, stanoví: „Zastavitelné plochy budou
přednostně převzaty z původní územně plánovací dokumentace (ÚPO Putim včetně změn).
Tato územně plánovací dokumentace bude respektována“. Plocha SO.1./U byla vymezena
pro obytnou zástavbu změnou č. 2 ÚPO Putim, a to s podmínkou pořízení územní studie,
umístění max. 2 rodinných domů a zpřísněnými regulativy: stavby max. 1 nadzemní podlaží +
podkroví, sklon střechy 35 – 40. Tato podmínka je v dohodě s příslušným dotčeným orgánem
státní památkové péče převzata do ÚP Putim. Plocha RI.1. je redukovanou plochou
vymezenou v ÚPO pro bydlení v 10 RD příměstského a 7 RD vesnického charakteru.
K redukci a změně funkce této plochy došlo na základě dohody obce s dotčeným orgánem na
úseku ochrany ZPF. Vymezení rozvojových ploch na předmětných plochách je v zájmu obce.
2.4. Námitka - cyklostezka
Vymezení území dotčeného námitkou: Uvažovaná cyklostezka kopírující dnes již zrušenou
cyklotrasu z Putimi do Smrkovic a dále do Písku.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: Nejprve je třeba vyřešit problém s mokřady a režim
provozu na příjezdové komunikaci ke skládce Vydlaby. V souvislosti s ochranou přírody a
krajiny by bylo vhodné, aby se jednalo nikoli o cyklotrasu, ale o cyklostezku, aby byl i nadále
vyloučen provoz motorových vozidel, který se v této lokalitě dostává do konfliktu s lesním
zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Nekvalitní projekt cyklostezky ruší moje právo na efektivní výkon státní správy a samosprávy,
právo na to, aby nedocházelo k plýtvání veřejnými prostředky.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka nemá opodstatnění. ÚP navrhuje koridor pro cyklotrasu Putim – Smrkovice
v dohodnuté trase. Navíc v území budování cyklostezek ÚP připouští globálně. Další
připomínky podatele ohledně vyřešení problémů s mokřady, zatřídění této účelové
komunikace a režimu provozu na komunikaci jsou nad rámec podrobnosti řešení územně
plánovací dokumentace.
2.5. Námitka - stavební odpad a vyhláška č. 395/1 992
Vymezení území dotčeného námitkou: veškerá zastavovaná území, avšak zejména ve
východní části Putimi, tato problematika se částečně týká i uvažované cyklostezky.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: Ve východní části Putimi žiju od roku 1989, a proto
je mi známo, že se zde vyskytují následující živočichové uvedení ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.:
užovka podplamatá, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan menší, skokan zelený, ještěrka
obecná, slepýš křehký, užovka hladká, čmelák, ropucha obecná, užovka obojková, strakapoud
prostřední a vlaštovka obecná.
Domnívám se, že z hlediska ochrany těchto živočichů je nanejvýš nutné zakonzervovat
současný stav a neměnit dosavadní pravidla obhospodařování krajiny. Jakýkoli stavební ruch
je v této lokalitě nežádoucí, jakákoliv změna rázu krajiny může mokřady zničit a silně
ohrožené druhy vyhubit.
Rozšířeným nešvarem je ukládání stavebního odpadu v přírodě a krajině. Dříve se na cesty
vozily výhradně jenom cihly a cihlové tašky, ty se po letech rozjezdily. Zamoření krajiny
stavebním odpadem je vůbec nejhorší způsob porušování mých práv na příznivé životní
prostředí, práva na řádný výkon ochrany přírody a krajiny ze strany státní správy a
samosprávy, jedná se i o rušení práva na volný pohyb přírodou a krajinou ekologicky šetrnou
turistikou a dopravou.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Územním plánem vymezené zastavitelné plochy na území obce jsou vymezeny v souladu se
schváleným zadáním ÚP, konkrétně s kapitolou A.1 Obecné požadavky na základní koncepci
rozvoje území obce, která, mimo jiné, stanoví: „Zastavitelné plochy budou přednostně
převzaty z původní územně plánovací dokumentace (ÚPO Putim včetně změn). Tato územně
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plánovací dokumentace bude respektována“. V rámci projednání návrhu zadání ÚP a
společného jednání o návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona došlo v dohodě s dotčenými
orgány dokonce k redukci původně vymezených ploch, a to zejména s ohledem na záplavové
území řeky Blanice a ochranu ZPF. Z hlediska dotčených orgánů na úseku ochrany přírody
nebyla k řešení ÚP uplatněna negativní stanoviska. Přiměřený rozvoj navržený územním
plánem je v zájmu obce.
Další připomínky podatele ohledně vyřešení problémů se stavebním odpadem jsou nad
rámec podrobnosti řešení územně plánovací dokumentace.
2.6. Námitka - průmyslové zóny obecně
Vymezení území dotčeného námitkou: všechny průmyslové zóny v Putimi.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: V této námitce se budu překrývat s dalšími
podavateli námitek. Nebudu zde opakovat to, co řeknou jiní a učiním pouze následující
poznámky:
Stěhoval jsem se do Putimi s tím, že budu bydlet v přírodě a za prací budu dojíždět jinam.
Lidé na vesnici tradičně nacházeli práci v zemědělství, přebývající zaměstnanci, případně ti,
kteří neměli zájem o práci v zemědělství, vždy za prací dojížděli jinam.
Průmyslová zóna v Putimi by se neměla v žádném případě povolovat.
Proč povolovat stavbu továren a dílen rušících moje právo na příznivé životní prostředí? Proč
další kamiony do obce? Všude se jich zbavují a stavějí se obchvaty obcí. V Putimi jdou
opačným směrem. Kamionovou dopravu chtějí svést z obchvatu do historického jádra obce.
Neznám žádného podnikatele, který by si stěžoval, že nemá možnost v Putimi podnikat. Proč
stavět továrny a dílny, do nichž nebude možno sehnat zaměstnance? Průmyslová zóna
existuje v Putimi již od roku 2005 (?). Marně v ní hledám zaměstnání.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Územní plán obce platný od roku 1999 navrhl poměrně rozsáhlou plochu (cca 5 ha) pro
podnikání a výrobu jižně od Podkostelního rybníka, západně od železniční trati. Dopravní
obslužnost této výrobní a podnikatelské zóny by byla velmi problematická a dopravní zátěží by
byla dotčena značná část obyvatel obce. Silniční doprava by musela být vedena přes
historické jádro obce, což není žádoucí. Obec se rozhodla v novém ÚP tuto zónu redukovat
na plochy stávajícího areálu a jeho (již stavebně povoleného) rozšíření a nahradit tento deficit
v lokalitě, kde by se dopravní zátěž do obytných zón nepřenášela. Tedy již v rámci návrhu
zadání ÚP Putim byla smíšená výrobní plocha uvažována v severovýchodní části obce. Na
základě schváleného zadání ÚP byl zpracován návrh ÚP pro projednání dle § 50 stavebního
zákona (společné jednání) a při respektování a v dohodě s dotčenými orgány (připomínky
veřejnosti k vymezení předmětné plochy uplatněny nebyly) byl upraven pro veřejné řízení dle
§ 52 stavebního zákona. Zde je plocha smíšená výrobní (VS.1.) vymezena v dohodnutém
rozsahu redukovanému oproti zadání, s dopravním napojením na silnici II/140 ve směru od
Písku, před odbočkou do vlastního sídla Putim. Tím byla eliminována případná dopravní zátěž
historického jádra obce.
Pro plochu VS.2. bylo v souladu s ÚPO Putim vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení
na stavbu „Přístavba výrobní haly areálu firmy Uniterm“ s nabytím právní moci dne 14.4.2018.
2.7. Námitka - dopravní situace v obci Putimi
Vymezení území dotčeného námitkou: veškerá zástavba, k níž jediná přístupová komunikace
vede přes historické jádro obce.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: Dopravní situace v obci Putimi se nijak neliší od
ostatních obcí. V obci existuje historické jádro s typickými úzkými uličkami zcela nevhodnými
pro provoz kamionů. Výstavba v lokalitě Za nádražím způsobuje občanům z historické části
okolo kostela nemalé problémy s narůstající kamionovou a automobilovou dopravou. Je třeba
zabránit dalšímu nárůstu motorizované dopravy, již teď je užívání putimských komunikací
nepohodlné a místy i nebezpečné. Narovnání komunikací a jejich přizpůsobování technickým
normám je stavebně neproveditelné. Jakoukoliv další výstavbou dojde ke zhoršení stávající
dopravní situace v obci, bude ztíženo užívání místních komunikací starousedlíky, zejména
cyklisty a pěšími, ohrožena bude bezpečnost nezletilých osob.
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Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Územním plánem vymezené zastavitelné plochy na území obce jsou vymezeny v souladu se
schváleným zadáním ÚP, konkrétně s kapitolou A.1 Obecné požadavky na základní koncepci
rozvoje území obce, která, mimo jiné, stanoví: „Zastavitelné plochy budou přednostně
převzaty z původní územně plánovací dokumentace (ÚPO Putim včetně změn). Tato územně
plánovací dokumentace bude respektována“. V rámci projednání návrhu zadání ÚP a
společného jednání o návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona došlo v dohodě s dotčenými
orgány dokonce k redukci původně vymezených ploch, a to zejména s ohledem na záplavové
území řeky Blanice a ochranu ZPF. Přiměřený rozvoj navržený územním plánem je v zájmu
obce.
2.8. Námitka - podnikání v rodinných domech
Vymezení území dotčeného námitkou: veškerá výstavba rodinných domů.
Odůvodnění zásahu do vlastnických práv: V některých rodinných domech se podniká,
výsledkem je značná produkce hluku. Ač by mělo ze stavebního povolení jednoznačně
vyplývat, jestli je stavba určena k podnikání nebo k bydlení, ve skutečné praxi dochází k tomu,
že v rodinných domech určených k bydlení se podniká. Pokud do obce Putimi budou směřovat
další stavebníci, kteří si z rodinných domů postaví továrnu, znásobí se obtěžování hlukem.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
ÚP Putim vymezuje pro účely obytné „Plochy bydlení – individuální (BI)“ a „Plochy smíšené
obytné (SO)“. Pro takto vymezené plochy ÚP stanoví následující podmínky hlavního,
přípustného a nepřípustného využití:
Plochy bydlení – individuální (BI)
Plochy bydlení – individuální jsou navrhovány ve vazbě na stávající zastavěné území a jsou
určeny především pro bydlení v rodinných domech.
Hlavní využití:
Plochy pro bydlení a s ním související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména
pro bydlení, v nízkopodlažních rodinných domech.
Přípustné využití :
Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména nevýrobní služby
zdravotní, sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a
rekreační, nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou.
Přípustně je rekreační bydlení a veřejná prostranství.
Přípustné jsou chovatelské a pěstitelské činnosti místního významu (například chov
domácího zvířectva pro vlastní potřebu), nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou.
Přípustná je možnost výstavby doplňkových objektů ke stavbě hlavní – altány, pergoly
sklady zahradního nářadí, bazény apod.
Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání
vyvolaných hlavním a přípustným využitím.
Nepřípustné využití :
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní
prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví a hygieně pro tento způsob využití
území. Nepřípustné je zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové
provozovny, nákupní zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní
chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení, hromadné či řadové garáže,
parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení
dopravních služeb (autodílny, autoservisy, autobazary), čerpací stanice pohonných hmot.
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy smíšené obytné jsou vymezovány především v rozsahu původní historické zástavby
zemědělských usedlostí.
Hlavní využití:
Plochy pro bydlení a s ním související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména
pro bydlení v nízkopodlažních rodinných domech, v možné kombinaci s vybaveností a
podnikáním. Obvykle se jedná o bydlení v rodinných usedlostech a rodinných domech, se
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zařízeními, činnostmi a ději obytnými a hospodářskými ve formě chovatelských činností
místního významu a pěstitelské činnosti (např. extenzivně obhospodařovaný ZPF,
pěstitelské plochy okrasných a ovocných dřevin, květin, biopotravin ap.).
Přípustné využití:
Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení nevýrobních služeb občanské vybavenosti (zejména
ubytovací, stravovací, komerční, sportovní a rekreační) a drobných výrobních služeb (např.
řemeslných dílen, zpracování dřevní hmoty a zemědělských, či pěstitelských produktů)
místního významu, nerušících obytnou funkci nad míru přípustnou.
Přípustné je rekreační bydlení a veřejná prostranství.
Přípustná je možnost výstavby doplňkových objektů ke stavbě hlavní – altány, pergoly
sklady zahradního nářadí, bazény apod.
Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání
vyvolaných hlavním a přípustným využitím.
Nepřípustné využití:
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní
prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.
Nepřípustné je zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny,
nákupní zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), velkokapacitní chovy
živočišné výroby zatěžující okolní zástavbu nad míru přípustnou a pěstitelské činnosti, u
nichž se vymezuje ochranné pásmo, dále nákupní zařízení, velkokapacitní parkovací a
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení dopravních služeb
(autoservisy, autodílny, autobazary), čerpací stanice pohonných hmot.
Pro podnikání nad rámec přípustného využití v plochách BI a SO vymezuje ÚP plochy
smíšené výrobní (VS).
Odůvodnění:
S ohledem na charakter sídla a způsob vesnického života v původních zemědělských
usedlostech a na druhé straně nově vznikajícími nároky na pohodu bydlení ÚP vymezuje dva
typy obytných ploch: Plochy bydlení – individuální (BI) a Plochy smíšené obytné (SO), kdy
v plochách SO dává poněkud širší možnosti pro podnikání a služby, než v plochách BI, ovšem
v obou případech se jedná o činnosti, které nesmí narušovat obytné a životní prostředí.
V intencích územního plánování se námitce vyhovuje.
3. Majitelka pozemku pč. 1425/4 (podání ze dne 03.07.2018)
Požaduje změnu způsobu využití předmětného pozemku tak, aby bylo možno jeho jihozápadní
část využít pro stavbu přístřešku pro auto.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Pozemek pč. 1425/4 je v ÚP Putim zahrnut jako stávající plocha veřejných prostranství – veřejná
zeleň (ZV). S ohledem na stav v předmětném území, urbanistické a estetické hodnoty je žádoucí
zachovat uliční profil v plném rozsahu.
4. Majitel pozemků pč. 568/1, 568/2, 570/2, 575/3, 575/4 (podání ze dne 09.07.2018)
Poznámka: Připomínka obdobného znění byla uplatněna k návrhu pro společné jednání. S jejím
vyhodnocením a způsobem řešení v návrhu pro veřejné projednání podatel nesouhlasí a podává
dle § 52 odst.2 stavebního zákona námitku.
Požaduje zpřesnění vymezení ÚSES mimo pozemky pč. 568/1, 568/2, 570/2, 575/3, 575/4.
Odůvodnění: Předmětné pozemky tvoří nedílnou součást vodního díla malé vodní elektrárny
Kestřany ve vlastnictví podatele a současně funkčně souvisí i s vodním dílem jezu Zátaví a jeho
jezovou zdrží. Celá oblast se nachází v zóně aktivní inundace vodního toku řeky Otavy a je
vystavena pravidelnému zaplavování povodňovými průtoky. Koryto řeky Otavy bylo v rámci
historických úprav zregulováno a odkloněno ze svého původního směru. Při povodňových stavech
řeky od úrovně cca 10-ti letých vod však vodní tok mění svůj zregulovaný směr a přechází do své
původní proudnice, která respektuje reliéf okolního terénu a napojuje se na původní rameno řeky
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Otavy p.č. 572 k.ú. Putim. Za těchto stavů jsou předmětné pozemky extrémně namáhány proudící
vodou, kdy jim hrozí intenzivní eroze a zároveň zde dochází k silnému pohybu povodňových
splavenin a jejich částečné sedimentaci.
Popsané jevy jsou příčinou vzniku havarijních stavů, které ohrožují vlastní existenci malé vodní
elektrárny a jezu Zátaví a v důsledku zhoršují provozní a odtokové podmínky jak samotné malé
vodní elektrárny, tak i tělesa jezu a poškozují okolní břehové valy, které slouží k zadržování a
akumulaci povrchových vod jezem Zátaví. V rámci předcházení vzniku škod značného rozsahu na
majetku mém, tj.snížení výroby v malé vodní elektrárně a odstraňování povodňových havárií, tak i
na majetku státním, je naprosto nezbytné provádět řádnou a pravidelnou údržbu předmětných
pozemků.
Návrh ÚP Putim v části l.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití...
částečně reaguje na moje předešlé námitky, jimiž jsem opakovaně požadoval zpřesnění vymezení
prvků ÚSES. Zpracovatelem navrhované řešení umožňuje v rámci podmíněně přípustného využití
činnosti spojené s provozem malé vodní elektrárny a údržbou vodního koryta a břehových
porostů, na druhou stranu ale v nepřípustném využití limituje zajištěním podmínek pro ochranu
přírody a krajiny veškeré tj. i podmíněně přípustné činnosti. Zpracovatel návrhu ÚP Putim zde
zvolil řešení, v jehož důsledku by veškerá průběžná údržba předmětných pozemků zařazených do
režimu ÚSES podléhala povolovacímu procesu.
Navrhované řešení by přineslo zároveň zásadní omezení vlastnických práv majitele pozemků
zahrnutých do ÚSES, když specifický režim ÚSES umožňuje cizím subjektům, jednajícím jménem
ochrany přírody, zavádět do těchto území vlastní zásahy a majitel dotčených pozemků je povinen
je strpět.
Požadavek na posouzení možnosti zpřesnění prvků ÚSES, nebyl v rámci realizace návrhu Zadání
územního plánu splněn. Na tento nedostatek jsem upozornil ve své písemné námitce ze dne 11.1.
2016. V Návrhu ÚP Putim se s tímto požadavkem zpracovatel vypořádal se zdůvodněním: „V
zájmu zachování plné funkčnosti a celistvosti prvků ÚSES je nevhodné tyto nadbytečně zužovat a
vyjímat z nich všechny požadované pozemky (ve vlastnictví žadatele)". Toto zdůvodnění je
nepodložené, proto opětovně požaduji zpřesnění vymezení prvků ÚSES mimo výše uvedené
pozemky, a to v souladu s posouzením požadavku na vymezení prvků ÚSES zpracovaném pro
konkrétní lokalitu autorizovaným projektantem ÚSES Ing. Alešem Friedrichem. (Přiloženo k
námitce).
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Do ploch, které lze podmíněně využít pro údržbu spojenou s provozem malé vodní elektrárny,
zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů, se doplňují pozemky:




v kap. I.f.13 Plochy smíšené nezastavěného území – zeleň krajinná (ZK) pozemek pč. 568/1
(část zahrnutá v ZK)
v kap. I.f.14 Plochy vodní a vodohospodářské (PV) pozemek pč. 568/1(část zahrnutá v PV)
v kap. I.f.15 Plochy zemědělské (ZPF) pozemek pč. 575/4

Zároveň se doplňuje v kap I.e.2 Návrh územního systému ekologické stability do podmíněně
přípustného využití biocenter a biokoridorů možnost využití ploch pro údržbu spojenou s provozem
malé vodní elektrárny, zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů, a to pro pozemky
pč. 568/1, 568/2, 570/2, 575/3, 575/4.
Odůvodnění:
Obec trvá na nevhodnosti redukce prvků ÚSES mimo pozemky, které svým charakterem
bezpochyby odpovídají začlenění do územního systému ekolgické stability krajiny, avšak
umožňuje podateli jejich údržbu spojenou s provozem malé vodní elektrárny doplněním podmínek
využití ploch, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí o námitce.
5. Spolumajitelé pozemku pč. 1424/7 (podání ze dne 10.07.2018)
Nesouhlas se záměrem zbudování jakékoliv průmyslové zóny, či výstavby rodinných domků za
nádražím (za p. Voráčkem)
Pozn.: bez konkrétního odůvodnění
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá
Odůvodnění:
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Územní plán obce platný od roku 1999 navrhl poměrně rozsáhlou plochu (cca 5 ha) pro podnikání
a výrobu jižně od Podkostelního rybníka, západně od železniční trati. Dopravní obslužnost této
výrobní a podnikatelské zóny by byla velmi problematická a dopravní zátěží by byla dotčena
značná část obyvatel obce. Silniční doprava by musela být vedena přes historické jádro obce, což
není žádoucí. Obec se rozhodla v novém ÚP tuto zónu redukovat na plochy stávajícího areálu a
jeho (již stavebně povoleného) rozšíření a nahradit tento deficit v lokalitě, kde by se dopravní
zátěž do obytných zón nepřenášela. Tedy již v rámci návrhu zadání ÚP Putim byla smíšená
výrobní plocha uvažována v severovýchodní části obce. Na základě schváleného zadání ÚP byl
zpracován návrh ÚP pro projednání dle § 50 stavebního zákona (společné jednání) a při
respektování a v dohodě s dotčenými orgány (připomínky veřejnosti k vymezení předmětné
plochy uplatněny nebyly) byl upraven pro veřejné řízení dle § 52 stavebního zákona. Zde je
plocha smíšená výrobní (VS.1.) vymezena v dohodnutém rozsahu redukovanému oproti zadání,
s dopravním napojením na silnici II/140 ve směru od Písku, před odbočkou do vlastního sídla
Putim.
Vzhledem k uplatněným námitkám obec rozhodla omezit velikost jednoho areálu (plochu jednoho
podnikatelského subjektu) tak, aby v lokalitě mohly vzniknout pouze provozy charakterem a
rozsahem odpovídající venkovskému podnikání, které (s ohledem na poměrně značné množství
stávajících i návrhových ploch bydlení v rodinných domech, kde tyto činnosti připuštěny nejsou) by
v území chybělo. (Viz námitka č. 2.8)
Co se týká případných zátěží (hluk, vibrace, prach, pach, exhalace), dle platné legislativy se
s negativními vlivy na životní prostředí musí vypořádat jejich původce, a to buď v hranicích svého
pozemku (areálu) nebo ve správním řízení rozhodnutím o ochranném pásmu (§ 83 stavebního
zákona), kdy majitelé pozemků dotčených ochranným pásmem mají postavení účastníků řízení
(tedy mají možnost se v intencích platné legislativy bránit, případně získat kompenzaci za
omezení využití svého majetku).
Pro plochu VS.2. bylo v souladu s ÚPO Putim vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na
stavbu „Přístavba výrobní haly areálu firmy Uniterm“ s nabytím právní moci dne 14.4.2018.
Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech v lokalitě za nádražím jsou vymezeny
v souladu se schváleným zadáním ÚP, konkrétně s kapitolou A.1 Obecné požadavky na základní
koncepci rozvoje území obce, která, mimo jiné, stanoví: „Zastavitelné plochy budou přednostně
převzaty z původní územně plánovací dokumentace (ÚPO Putim včetně změn). Tato územně
plánovací dokumentace bude respektována“. Vymezení rozvojových ploch na předmětných
plochách je v zájmu obce.
6. Majitel pozemků pč. 164 st. a 142/1 (podání ze dne 11.07.2018)
Pozn.: Podáno jako připomínky, vyhodnoceno jako námitky ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního
zákona.
6.1. Námitka - VN
V ÚP není řešeno vymístění stávajícího vzdušného vedení VN nad navrhovanou plochou
bydlení BI.1 až BI.5. Obdobný stav je řešen u nově navrhované plochy bydlení BI.7, kdy
vzdušné vedení VN se vymist'uje mimo tuto plochu a v grafické příloze je vedení označeno
jako rušené.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá
Odůvodnění:
Požadavek na přeložení (vymístění) stávajícího vedení VN nebyl součástí schváleného zadání
ÚP, obec toto přeložení VN nepožaduje. Zastavovací studie této lokality zpracovaná v r. 2015
stávající vedení respektuje.
6.2. Námitka – smíšená výrobní plocha
V návrhu územního plánu Putim je nově navrhovaná rozsáhlá plocha VS.1. - plocha smíšená
výrobní, oddělená od sousední plochy pro bydlení pásem veřejného prostranství – veřejné
zeleně. Veřejné prostranství ZV.3 je navrženo pouze v šířce cca 50m od sousední plochy BI.2,
bez bližšího upřesnění požadavků na jeho provedení. Pří provozu areálů v nově navrhované
plochy VS.1. budou rodinné domy, jak v nově navrhované ploše bydlení BI.2, tak stávající
rodinné domy nacházející se na ploše bydlení BI zatěžovány hlukem, vibracemi, prachem,
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pachem a exhalacemi. Veřejné prostranství ZV.3 za nedostačující opatření pro zamezení
zátěže dopadající na sousední plochy pro bydlení.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá
Odůvodnění:
Šíře plochy veřejného prostranství - veřejné zeleně pro odstínění (zejména vizuelní) plochy
smíšené výrobní od ploch bydlení je z hlediska ÚP dostatečná. Co se týká případných zátěží
(hluk, vibrace, prach, pach, exhalace), dle platné legislativy se s negativními vlivy na životní
prostředí musí vypořádat jejich původce, a to buď v hranicích svého pozemku (areálu) nebo
ve správním řízení rozhodnutím o ochranném pásmu (§ 83 stavebního zákona), kdy majitelé
pozemků dotčených ochranným pásmem mají postavení účastníků řízení (tedy mají možnost
se v intencích platné legislativy bránit, případně získat kompenzaci za omezení využití svého
majetku).
6.3. Námitka – silnice II/140
V návrhu územního plánu Putim v části I.d.1. Dopravní řešení je navrhována přeložka silnice
II/140 Písek – Bavorov. V úseku DI. 2. narovnáním komunikace nedojde ke zklidnění provozu,
jak je uvedeno v návrhu územního plánu Putim. Tento stav neomezí ani dopravní značení,
z toho důvodu by bylo vhodné řešit situaci jiným dopravním řešením, např. zpomalovacím
ostrůvkem při vjezdu do intravilánu obce.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
ÚP vymezuje koridor pro přeložku silnice II/140 v dostatečné šíři pro vybudování dalších
případných dopravních opatření.
Odůvodnění:
ÚP vymezuje plochy a koridory dopravní infrastruktury. Navíc ve všech plochách správního
území budování dopravní infrastruktury připouští. Návrh konkrétních dopravních opatření je
nad rámec podrobnosti řešení územního plánu, ale ÚP jejich případné realizaci nebrání.
7. Námitky shodného znění spolumajitelů pozemku pč. stavební 196 (podání ze dne
10.07.2018), spolumajitelů pozemku pč. stavební 177 (podání ze dne 10.07.2018), majitele
pozemku pč. stavební 179 (podání ze dne 10.07.2018)
Vymezení území dotčeného námitkou: Lokalita v návrhu ÚP Putim je situována na pozemcích p.č.
154/2, 154/1, 156, 138, vše v katastrálním území Putim. Vždy se jedná o celé území této lokality
(dále jen lokalita podnikatelské zóny). /Poznámka: v návrhu ÚP pro veřejné řízení je předmětná
plocha oproti návrhu ÚP pro společné jednání po dohodě s dotčenými orgány redukována a
navržena v rozsahu 1,87 ha pouze na pozemcích pč. 154/1 a pč. 154/2, (resp. jejich částech)/.
S návrhem územního plánu obce Putim v této části lokality, kde má být umístěna zmíněná
podnikatelská zóna se nemůžeme ztotožnit.
Důvodem je především, že za nesporné pokládáme, že případná realizace by vedla ke zhoršení
stavu životního prostředí, ke značnému ovlivnění našich životních podmínek, zásahu do našich
vlastnických práv:
-nepřiměřené navýšení dopravy v lokalitě
-navýšení hlukových vlivů a dalších faktorů dle zvláštních předpisů
-nevhodná krajinná poloha
Výstavbu podnikatelské zóny nelze řešit izolovaně. Je nutné vzít rovněž v úvahu zvyklosti občanů
obce a ohledy na jejich životní podmínky. Vytvářet příznivé životní prostředí a soudržnost obyvatel
území, které uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
Podatelé proto požadují, aby pořizovatel Územního plánu obce Putim návrh podnikatelské zóny
zakreslené v lokalitě na stávajících pozemcích p.č. 154/2, 154/1, 156, 138 z Územního plánu obce
Putim vypustil.
7.1. Námitka - zvýšené dopravní zatížení
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Výstavbou podnikatelské zóny do uvedené lokality dojde k značnému ovlivnění našich
životních podmínek k horšímu, v důsledku zejména dopravní zvýšené frekvence hluku,
zplodin, prašnosti s vlivem dopravního provozu a také k poklesu cen našich nemovitostí.
Dojde k navýšení dopravní infrastruktury s průjezdy kamionů vykládka/nakládka, dopravy,
provozu a parkování řady dalších vozidel a osobních vozidel podnikatelů a jejich
zaměstnanců. Tato skutečnost povede ke značnému ovlivnění našich životních podmínek,
zásahu do našich vlastnických práv.
Odůvodnění námitky:
V lokalitě dotčené námitkou je v územním plánu Putim (dále jen ÚP Putim) v sousedství
stávající bytové zástavby rodinných domků plánována výstavba podnikatelské zóny.
Tento návrh je zcela v rozporu s cíli a úkoly územního pánování, uvedenými v § 18 odst. 2,3
stavebního zákona.
Na jedné straně oceňujeme přístup, snahu a práci starosty a zastupitelů obce řešit bezpečnost
účastníků silničního provozu na silnici II. třídy jejím narovnáním v nebezpečných úsecích na
trase Písek- Putim- Ražice. Na druhou stranu se však nelze ztotožnit se zřízením
podnikatelské zóny v uváděné lokalitě, kde vedle stávajícího frekventovaného provozu
přibyde řešení další frekvence vozidel související s dopravními prostředky této navrhované
podnikatelské zóny. Hlučnost z dopravy provozované těmito vozidly bude vydatná s
ohledem na to, že lokalita se nachází na vršku, odkud je hlasová a zvuková dispozice daleko
výraznější a silněji slyšet nejen v lokalitě výstavby rodinných domků, nýbrž bude se rozléhat
široko do vesnice i do oblasti rekreačních chat situovaných na protějším vršku západně a do
rodinné zástavby západně a jižně od předmětné lokality.
Bezpochyby existence podnikatelské zóny a provozování její dopravní zóny může zasáhnout i
zdraví a bezpečnost předškolních dětí z nedaleké Baarovy školy, ale i ohrozit bezpečnost nás
občanů, vlastníků a uživatelů rodinných domků a chat.
Nemáme zájem o navyšování další dopravní infrastruktury a frekvence a jejich důsledky na
zdraví z nebezpečí provozu, výfukových zplodin s ní související, hlučností, prašností atd. a
narušení stávajícího stavu. Stojíme alespoň o zachování takového stavu klidu, na který jsou
již občané této části Putimi zvyklí.
Vážnost situace vnímáme tak, že nejsou splněny cíle územního plánování § 18 odst. 2,3
stavebního zákona, neboť zde není dosaženo souladu veřejně prospěšných a soukromých
zájmů na rozvoji území a to i ve vztahu ke zvláštním právním předpisům z důvodů, jak
uvádíme shora.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá
Plocha VS.1. je ponechána v navrženém rozsahu 1,87 ha (tj. na částech pozemků pč. 154/1 a
pč. 154/2)
Odůvodnění:
Územní plán obce platný od roku 1999 navrhl poměrně rozsáhlou plochu (cca 5 ha) pro
podnikání a výrobu jižně od Podkostelního rybníka, západně od železniční trati. Dopravní
obslužnost této výrobní a podnikatelské zóny by byla velmi problematická a dopravní zátěží by
byla dotčena značná část obyvatel obce. Silniční doprava by musela být vedena přes
historické jádro obce, což není žádoucí. Obec se rozhodla v novém ÚP tuto zónu redukovat
na plochy stávajícího areálu a jeho (již stavebně povoleného) rozšíření a nahradit tento deficit
v lokalitě, kde by se dopravní zátěž do obytných zón nepřenášela. Tedy již v rámci návrhu
zadání ÚP Putim byla smíšená výrobní plocha uvažována v severovýchodní části obce. Na
základě schváleného zadání ÚP byl zpracován návrh ÚP pro projednání dle § 50 stavebního
zákona (společné jednání) a při respektování a v dohodě s dotčenými orgány (připomínky
veřejnosti k vymezení předmětné plochy uplatněny nebyly) byl upraven pro veřejné řízení dle
§ 52 stavebního zákona. Zde je plocha smíšená výrobní (VS.1.) vymezena v dohodnutém
rozsahu redukovanému oproti zadání, s dopravním napojením na silnici II/140 ve směru od
Písku, před odbočkou do vlastního sídla Putim. Tím byla eliminována případná dopravní zátěž
obytných částí sídla, jak stávajících, tak ÚP navrhovaných.
7.2. Námitka – narušení prostředí podnikatelskou činností
Podnikatelskou činností v lokalitě podnikatelské zóny může dojít k negativnímu ovlivňování
klidového prostředí našeho i okolních rodinných domků obecně navýšením hlučnosti nebo
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jinými ekologickými faktory v souvislosti s podnikatelskou činností z podnikatelské zóny. K
obtěžování veřejnosti může dojít i v rámci podlimitního zjištění negativních faktorů.
Odůvodnění námitky:
Nelze trvale právně ošetřit, aby do budoucna nebyla území podnikatelské zóny stavebně
rozšiřována. Rovněž tak volbu druhu živnostenského podnikání, podnikateli nelze zakázat
rovněž tak ani směnnost provozu. Nelze vyloučit ani změnu živnosti nebo její rozšíření o
další živnost. Možné nově vzniklé důsledky jsou dnes velkou neznámou a proto se přikláníme
k řešení nalézt pro podnikání v obci Putim jinou vhodnější lokalitu mimo území vystavěných
rodinných domků. V územním plánu obce Putim není dostatečně tento problém vyřešen.
Rovněž i z hlediska demografického není známo, jaké skupiny obyvatelstva v této lokalitě
budou hledat příležitosti.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Plocha VS.1. je ponechána v navrženém rozsahu 1,87 ha (tj. na částech pozemků pč. 154/1 a
pč. 154/2) s tím, že se zpřísňují prostorové regulativy pro výstavbu, a to:
Pro plochy smíšené výrobní (VS) se podmínky prostorového uspořádání uvedené v kapitole
I.f.7 upravují následovně:
 vypouští se text: „v případě technologických objektů se výšková hladina nestanovuje“.
 pro plochu VS.1. se doplňuje maximální rozloha 2000 m2 na areál a stanoví se
maximální výška objektů do 6 m k římse.
V kapitole I.f.18 je analogicky ve vysvětlení pojmu „Podlažnost“ vypuštěna věta: „V případě
technických a technologických celků je přípustné výškovou hladinu překročit.“
Odůvodnění:
Vzhledem k uplatněným námitkám obec rozhodla omezit velikost jednoho areálu (plochu
jednoho podnikatelského subjektu) tak, aby v lokalitě mohly vzniknout pouze provozy
charakterem a rozsahem odpovídající venkovskému podnikání, které (s ohledem na poměrně
značné množství stávajících i návrhových ploch bydlení v rodinných domech, kde tyto činnosti
připuštěny nejsou) by v území chybělo. (Viz též námitka č. 2.8)
Co se týká případných zátěží (hluk, vibrace, prach, pach, exhalace), dle platné legislativy se
s negativními vlivy na životní prostředí musí vypořádat jejich původce, a to buď v hranicích
svého pozemku (areálu) nebo ve správním řízení rozhodnutím o ochranném pásmu (§ 83
stavebního zákona), kdy majitelé pozemků dotčených ochranným pásmem mají postavení
účastníků řízení (tedy mají možnost se v intencích platné legislativy bránit, případně získat
kompenzaci za omezení využití svého majetku).
7.3. Námitka – krajinný ráz
Vybudování podnikatelské zóny vpravo při vjezdu do vesnice je nešťastným řešením, spíše
zoufalým východiskem poté, co tuto podnikatelskou zónu vypověděli z územního plánu Putimi
občané z lokality za nádražím. Poté je navrhována s umístěním na začátek obce, kde
rozhodně narušuje venkovský charakter zástavby.
Odůvodnění námitky:
Domníváme se, že dosavadní panorama s pohledem na historické dominanty kostel a rybník
vlevo, které se při vjezdu na návrší přijíždějícímu otevřelo, respektovalo výhledy a pohledové
horizonty. Naproti tomu umístění vpravo podnikatelské zóny se jeví jako umisťování staveb
velikostně a stavebně nesourodých a to i v případě nižší stavby. Takto neobvyklé využití
území vzhledem k lokalitě - v zástavbě rodinných domků jistě k dobrým vztahům neprospěje.
Vybudování výstavby rodinných domků dříve uvažované v této lokalitě v územním plánu
Putimi bylo řešení vhodnější.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Plocha VS.1. je ponechána v navrženém rozsahu 1,87 ha (tj. na částech pozemků pč. 154/1 a
pč. 154/2) s tím, že se zpřísňují prostorové regulativy pro výstavbu, a to:
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Pro plochy smíšené výrobní (VS) se podmínky prostorového uspořádání uvedené v kapitole
I.f.7 upravují následovně:
 vypouští se text: „v případě technologických objektů se výšková hladina nestanovuje.“
 pro plochu VS.1. se doplňuje maximální rozloha 2000 m2 na areál a stanoví se
maximální výška objektů do 6 m k římse. Dále se zde stanoví: „Plocha VS1 byla
z hlediska krajinného rázu posouzena pouze v rozsahu výškové úrovně objektů. Ostatní
aspekty vlivu konkrétních záměrů na krajinný ráz lze posoudit v následných řízeních“.
V kapitole I.f.18 je analogicky ve vysvětlení pojmu „Podlažnost“ vypuštěna věta: „V případě
technických a technologických celků je přípustné výškovou hladinu překročit“ a doplňuje se
konstatování, že pro plochy VS není stanoven sklon střechy.
Odůvodnění:
Shodné s odůvodněním rozhodnutí o námitce č. 7.2. Dále: ÚP nestanoví v plochách VS sklon
střechy (zejména s ohledem na snahu omezit výšku objektů) s tím, že v ploše VS.1. umožňuje
u jednotlivých konkrétních záměrů vyžadovat v dalších řízeních posouzení vlivu na krajinný
ráz.
8. Námitky shodného znění majitele pozemku pč. stavební 11/2 (podání ze dne 10.07.2018),
majitele pozemků pč. 1462/1, 1469/2 (podání ze dne 10.07.2018), majitele pozemku pč.
stavební 113 (podání ze dne 10.07.2018), majitele pozemku pč. stavební 95 (podání ze dne
10.07.2018)
Pozn.: Podáno jako návrh na změnu, vzhledem k charakteru posouzeno jako námitka k návrhu
ÚP.
8.1. Námitka - žádost o zrušení smíšené výrobní plochy VS.1. umístěné na pozemcích p.č. 154/2 a
154/1.
Odůvodnění námitky:

zábor orné půdy a devastace životního prostředí výrobní zástavbou v těsné blízkosti
obce a mateřské školy;

možnost výstavby výrobní haly pro několik desítek zaměstnanců;

rizika spojená s přílivem agenturních zaměstnanců;

zdravotní rizika spojená s výrobou - zápach, hluk, prach ap.;

nedostatečná infrastruktura - zejména pro kamiónovou dopravu;

negativní vliv na celkový vzhled památkově chráněné obce;

zásah do vlastnických práv - výstavba výrobních objektů způsobí snížení cen
nemovitostí občanů.
Rozhodnutí o námitce:
Shodné s rozhodnutím o námitce č. 7 (7.1, 7.2, 7.3).
Odůvodnění:
Shodné s odůvodněním rozhodnutí o námitce č. 7 (7.1., 7.2., 7.3.).
8.2. Námitka - žádost o zrušení smíšené výrobní plochy VS.2. umístěné na pozemcích p.č. 1119/9
a 1119/13.
Odůvodnění námitky:
 nedostatečná dopravní infrastruktura pro kamiónovou dopravu v obci;
 zátěž kamiónovou dopravou v obci způsobuje otřesy domů
 a jejich devastaci prasklinami, nakladní auta projíždějí památkově chráněnou částí obce;
 zátěž kamiónovou dopravou v obci ohrožuje životy chodců, zejména dětí;
 rizika spojená s přílivem agenturních zaměstnanců.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Pro plochu VS.2. bylo v souladu s ÚPO Putim vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení
na stavbu „Přístavba výrobní haly areálu firmy Uniterm“ s nabytím právní moci dne 14.4.2018.
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9. Námitka společnosti České dráhy a.s. (podání ze dne 11.07.2018)
Pozn.: Podáno jako upozornění, posouzeno jako námitky oprávněného investora.
9.1. Plocha BI.9.
Lokalita je zatížena hlukem a dalším znečištěním z provozu železniční dopravy.
Upozorňujeme, že realizace zástavby je možná až po ověření zatížení z železniční dopravy
hlukovou studií. Z těchto důvodů doporučujeme situovat zástavbu až na jihovýchodní část
pozemku.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
Výstavba na ploše BI.9. je podmíněna splněním hlukových limitů (kap. I.f.2.).
Odůvodnění:
S ohledem na stav v přilehlém území není účelné vymezovat pro bydlení pouze část
pozemku, stanovení stavební čáry je nad podrobnost územního plánu. Podmínka stanovená
územním plánem je dostatečným opatřením pro následné povolovací řízení konkrétního
záměru.
9.2. Pozemek pč. 1410
Upozorňujeme, že tento pozemek je z hlediska provozu dráhy zbytný a navrhujeme novou
funkci např. VS – plochy smíšené výrobní.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.
ÚP v plochách dopravní infrastruktury – drážní (DZ) podmíněně připouští výrobní a skladové
provozy (kap. I.f.8.).
Odůvodnění:
S ohledem na stav v přilehlém území (tj. stávající i navržená klidová zóna bydlení
v rodinných domech) není vhodné vymezovat zde výrobní smíšenou plochu zejména
s ohledem na nároky dopravní obslužnosti. Na druhou stranu ÚP nevylučuje využití
pozemku pro jiné než dopravní účely.

II.o. Vyhodnocení připomínek
1) Majitel pozemku pč. 164 st. a 142/1 (podání ze dne 11.07.2018)
V návrhu územního plánu Putim v části I.d.1. Dopravní řešení, je nesprávně uveden popis
požadavku na vybudování nové místní komunikace „DI.1.MK Místní komunikace“. V textu se
uvádí „Komunikace obsluhuje navazující zastavitelné plochy pro bydlení B.1. až B.5.“, tyto plochy
nejsou navrhovány v návrhu územního plánu Putim. V lokalitě severně od silnice II. třídy jsou
navrhovány plochy bydlení BI.1. až BI.5.
Vyhodnocení:
Připomínka je zohledněna, kódy ploch BI.1.– BI.5. opraveny.
2) Majitel pozemků pč. – 568/1, 568/2, 570/2, 575/3, 575/4 (podání ze dne 09.07.2018)
Požaduje zpřesnění vymezení prvků ÚSES mimo pozemky KN p.č. 570/1, 572, 1709/1 k.ú. Putim
a to způsobem navrženým autorizovaným projektantem ÚSES Ing. Alešem Friedrichem.
Odůvodnění:
Odůvodnění podané připomínky je totožné s odůvodněním námitky (pozn.: č. 4) k Návrhu ÚP
Putim.
Vyhodnocení:
Připomínce se vyhovuje částečně.
Do ploch, které lze podmíněně využít pro údržbu spojenou s provozem malé vodní elektrárny,
zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů, se v kap. I.f.14 Plochy vodní a
vodohospodářské (PV) doplňuje pozemek pč. 1709/1.
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Zároveň se doplňuje v kap I.e.2 Návrh územního systému ekologické stability do podmíněně
přípustného využití biocenter a biokoridorů možnost využití ploch pro údržbu spojenou s provozem
malé vodní elektrárny, zejména pro údržbu vodního koryta a břehových porostů, a to pro pozemky
pč. 570/1, 572, 1709/1.
Odůvodnění:
Obec trvá na nevhodnosti redukce prvků ÚSES mimo pozemky, které svým charakterem
bezpochyby odpovídají začlenění do územního systému ekologické stability krajiny, avšak
umožňuje podateli jejich údržbu spojenou s provozem malé vodní elektrárny doplněním podmínek
využití ploch, jak uvedeno ve vyhodnocení připomínky.

II.p. Úprava dokumentace po veřejném projednání
Na základě výsledků veřejného projednání, rozhodnutí Zastupitelstva obce Putim o námitkách a
akceptace vyhodnocení připomínek byl návrh ÚP upraven. Pořizovatel posoudil úpravu jako
nepodstatnou a předložil Územní plán Putim Zastupitelstvu obce Putim ke schválení a vydání.

II.q. Údaje o počtu listů odůvodnění ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 20 listů (oboustranně potisknuté str. 2868).
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje tyto výkresy:
II.
Odůvodnění územního plánu
II.1.
Koordinační výkres
II.2.
Širší vztahy
II.3.
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy.
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POUČENÍ:
Proti územnímu plánu Putim vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

....……………………..

……………………........

Mgr. Petr Matouš

Pavel Keclík

starosta

místostarosta

UPOZORNĚNÍ:
Územní plán Putim je uložen na Obecním úřadu Putim, Městském úřadu Písek, odboru výstavby a
územního plánování, odd. výstavby, Městském úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování,
odd. územního plánování a památkové péče a Krajském úřadu Jihočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
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