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Změna č.2 ÚPNSÚ Srní 
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Obec Srní 
pověřený pofizovatel- Projektový ateliér AD s.r.o. 
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Etapy Akce 
Zahájení prací15

> schválení pořízení 
Zadání zahájení projednání 

schváleníTtsJ 
Konce~t řešení zahájení projednání 
Pokyny pro schválen í17

> 

zp_racováni návrhu 
Návrh zahájení proiednání18J 

stanovisko krajského 
úřadu19l 
vydánrzoJ 
nabytí účinnosti 

Zpráva o uplatňování 
územního plánu21

> 

schválení 

Ukončení platnosti221 ke dni 

Použitá technologie zpracováni : AutoCad 2002 

Měřítko hlavního výkresu: 1 : 2 000 

Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
http://www.sumava. netfsrni 

15
) § 44 stavebního zákona. 

16
) § 47 odst. 5 stavebního zákona. 

17
) § 49 odst. 3 stavebniho zákona. 

18> § 50 stavebního zákona. 
19

) § 5 I odst. 3 stavebního zákona. 
20> § 54 stavebního zákona. 
211 § 55 odst. I stavebního zákona. 
22l § 188 odst. 1 a 2 stavebnlho zákona. 

Datum Poznámka 
25.6.2007 Usnesení 
15.2.2008 
18.5.2008 Usnesení 
-
- Usnesení 
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25.9.2008 

15.12.2008 Opatření obecné povahy 
5.1.2009 

Usnesení 

Opatření obecné oovahy 
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Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 1 O ha23
) 

pořadov název kód označení 
výměra druh é člslo katastrální h katastrální (název 

plochy o území ho území plochy) 
v ha využití 

1 2 3 4 5 6 

Změna č.2 ÚPNSÚ Srní ne řeší zastavitelné plochy větší než 1 O ha. 

23
> § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 
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Ing . arch. Jaroslav Daněk 
0279 
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) §50 stavebn!ho zákona. 
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) §55 odst. I stavebního zákona. 
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' § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona. 
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Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 1 o na-~· 

poradov název kód označení 
výměra druh é čfslo katastrálnfh katastrálnf (název 

plochy o územr ho území plochy) v ha využití 

1 2 3 4 5 - 6 

Změna č.2 ÚPNSÚ Srnf neřešl zastavitelné plochy větší než 10 ha. 

23> § 162 odst. 2 pfsm. b) stavebního zákona. 



Projektan : 

Pořizovat' !I: 

ObjednatE 1: 

OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY 
Změna č. 2 ÚPNSÚ Srní 

vydaná Zastupitelstvem obce Srní 

Projektový ateliér AD s.r.o. 
Ing. arch. Jaroslav Daněk 
Husova 4, 370 01 české Budějovice 
."f€:1•S'a':l~~I.Gro•. ::;z 

Obecní úřad Srní. 341 92 Kašperské Hory 

ve spolupráci s pověřeným pořizovatelem: 

Projektovým ateliérem AD s.r.o. 
Ing. arch. Jindřiška Kupcová 
Husova 4, 370 01 české Budějovice 

Obec Srni 
Obecní úřad Srni , 341 92 Kašperské Hory 

Zpracová l <J> : prosinec 2008 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Číslo ie jmaci: Pořizovatel Obec Srní 
~~-------u~~~~---------~~~~~----------~1 

' 15/2008 
Projektový ateliér AD s.r.o. Zastupitelstvo obce Srní 

lng.arch. Jindřiška Kupcová starostk<Ulbce Ivana Pěčová 

Datum 'Yfi ....,.;.;_a_· n_í::.__ ____ 
11 

f5.12 .2008 

Datum r '~bytí účinnosti : 

5.1.2009 
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!PATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

~stupitelstvo obce Srní , jako věcně a místně príslušny správnr orgán podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona 
183/2006 Sb .. o územním plánování a stavebním řádu , v platném zněnl (dále jen "stavební zákon") 
§§ 10, 11 a§ 171 zákona č.S00/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), v souladu 
§ 84, odst. (2). písm. x) zákona č . 128/2000 Sb .. o obcích (Obecní zřízení) , v platném znění a v souladu 
§ 43 odst. (4) stavebního zákona 

vydává 

o provedeném řízeni podle §§ 50 až 53 odst. (2) ve vazbě na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního 
ákona a ve vazbě na §§ 171 až 17 4 správního řádu , podle § 54 stavebního zákona 

ZMĚNU Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SRNÍ 

(dále jen .Změna č. 2 ÚPNSÚ Srnl") 

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, 

;chváleného usnesením Zastupitelstva obce Srní č. 15/2008, jehož závazná část byla vydána obecně 
!ávaznou vyhláškou dne 15.12.20082008 s účinností od 5.1.2009, ve znění jeho pozdějších změn a úprav. 
trozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednáni podle §§ 50 až 53 
;tavebního zákona ve vazbě na§ 55 odst. (2) a§ 188 odst. (4) stavebního zákona a podle§§ 171 až 174 
!právního rádu. 

a) Řešené území Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní 

Rozsah území řešeného Změnou č.2 ÚPNSÚ Srní je dán velikosti 1 řešené lokality v k.ú. Srní 1. , o 
velikosti 0,46 ha, ve které kde bylo vymezeno nové zastavitelné území o velikostí 0,25 ha a zbývajlcr 
část tvoři stávající zastavěné území. Správní území obce Srnl tvoří dvě katastrální územ! Srni I, Srní ll . 
Horky u Srní a Vchynice- Tetov I, s celkovou výměrou 2182 ha. 

b) Vymezení zastavěného území 
Zastavěné území je vymezeno současně platnou územně plánovací dokumentací. Pro obec Srnl byl 
v roce 2004 vypracován a schválen územní plán sídelního útvaru Srní (Ing. arch. Svatopluk Cingroš -
Atelier URB), následně pak jeho změna č. 1 (Ing. arch. FRANĚK VÁCLAV - EGF, spol. s r.o.). Obě tyto 
ÚPD řešl koncepci rozvoje obce. 

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srní se vymezuje nová zastavěná plocha v predmětné lokalitě. 

OV 
Vymezeni stávající plochy občanského vybaveni - parc. č . 1803/3, st. 341 , 558/1 , 
558/2, 559/1, 559/2, 560/1 560/2, 561 /1 561/2 k.ú. Srnil 

c) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Základní koncepce rozvoje zůstává zachována podle současného platného ÚPNSÚ. 

Návrh Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní vychází z rozboru současného využíváni území, problémové analýzy a 
v neposledni radě z představ obyvatel o budoucnosti jejich obce. Změna č. 2 řeší návrh plochy pro 
bydlení v zahradě . Nová výstavba pro bydlení má charakter índividuálniho trvalého bydlenf. 

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srní nenl vymezena nová plocha občanského vybavení, pouze je dán do souladu 
skutečný stav Ue zakreslena plocha stávající občanské vybavenosti). 
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VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNICH A KUL TURNÍCH HODNOT 

V návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Srní jsou stanoveny limity využití se zretelem na přírodní, historické, 
urbanistické a kulturní hodnoty obce. Změnou č . 2 nejsou dotčeny přírodní , kulturní ani civilizačni 
hodnoty. 

OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 

Ochrana a rozvoj hodnot území je řešena návrhem regulativů prostorového uspofádáni ůzeml pro 
řešenou lokalitu. Změnou č.2 ÚPNSÚ Srnl je navržen výstupní limit- doprava v klidu. 

I) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému zeleně 

Změnou č.2 je navrženo nové vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rodinném domě. Tato plocha 
vhodně navazuje na stávající samostatnou lokalitu občanského vybaveni. Zahájen i výstavby objektu 
pro bydlení v řešené lokalitě bude uskutečněno teprve po předchozí realizaci jednotlivých sltí. 
kanalizace, vodovodu, komunikací apod. 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

OZN CHARAKTERISTIKA PLOCHY 
Plocha bydlení v zahradě - parc. č. 1803/3- k.ú . Srnr I, jižně od sídla Srní. Lokalita 

navazuje na současně zastavěné území. 
Obsluha území - sjezdem ze stávajíc! silnice 111. třídy 
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo lesnlch 

ploch. NP Šumava - llf. zónu ochrany prlrody, Ptačí oblast BR-25 
Šumava, Evropsky významnou lokalitu Šumava a ochranné 
pásmo nadregionálniho biokoridoru. 

Celková výměra lokality v ha je 0,46 - z toho návrh plochy pro bydlení v zahradě činí 
0,25ha, zbytek tvorr plocha stávajicího občanského vybaveni. 

SYSTÉM SÍDELNi ZELEN~ 

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srní nedojde k zásahu do systému sídelní zeleně. Současný podíl zeleně v sldle 
zůstane zachován. 

e) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 

DOPRAVA 

Koncepce dopravni infrastruktury se změnou č. 2 neměni. 

DOPRAVA V KLIDU 

V navržené plo~e musi mít budované objekty svoji parkovacr a garážovací potřebu pokrytu na vlastn ím 
pozemku. a to již jako součást stavby. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabizejících ubytovací 
služby. 

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Zásobováni pitnou vodou 

Koncepce zásobování pitnou vodou se Změnou č. 2 neměni. 

Zdroje znečištěn í, odkanalizování a čištěni odpadn ich vod 

Koncepce odkanalizování se Změnou č. 2 neměnl. 

ENERGETICKÉ ŘEŠENI 

Koncepce zásobováni el. energii 

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srnl nedojde ke změně v koncepci zásobování elektrickou energif. Současný 
systém vyhovuje i pro novou výstavbu. 
Koncepce zásobováni teplem 

Zůstane nezměněno oproti schválenému ÚPNSÚ Srní. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVI 

Změnou č . 2 ÚPNSÚ Srní nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářstvl. 
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CIVILNI OCHRANA 

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srni nedojde ke změně řešeni požadavku civilní ochrany oproti schválené ÚPO. 

VOJENSKÉ ZÁJMY 

V rešeném území nejsou evidovány žádné objekty, sdělovací kabely ani jiné inženýrské sítě, ke kterým 
výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany ČR. 

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
ochrana před povodněmi 
Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srnf nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD. 
Území fešené změnou č . 2 se nachází v ochranném pásmu nadregionálnfho biokoridoru, ostatní prvky 
ÚSES jsou vymezeny mimo řešenou lokalitu. V souvislosti s návrhem Změny č. 2 ÚPNSÚ Srn í se 
nenavrhujl žádné prvky územního systému ekologické stability krajiny. 

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMI 
území řešené Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srnf není dotčeno záplavovým územím. 

PROTIEROZNI OPATŘENI 
V souvislosti s návrhem Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní se nenavrhují žádná protierozní opatřeni. 

VÝHRADNÍ A NEVÝHRADNÍ LOŽISKA NEROSTŮ 
V územl řešeném Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srní nejsou vymezeny žádné plochy určené pro dobývání 
ložisek nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpečení. 

STARÁ DŮLNI DILA 
V území řešené Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srní se nenachází stará dů ln í díla ve smyslu Horn ího zákona. 

g) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití 
V grafické části z Hlavního a Koordinačn lho výkresu v měřítku 1:2000 je patrné členění územ! řešeného 
Změnou č. 2 ÚPNSÚ Srní do ploch s rozdílným způsobem využití. Funkční plochy jsou označeny 
barvou upřesňující zpusob využití. 

1-H_Ia_v_n_f v_,y~u_ž_it l______ -------- ----r-Cislo plochy 
Plochy bydleni. v zahradě - NÁVRH ____________ --~.._1 _________ -l 

Prtpustné využiti 
Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, 
vedlejší samozásobitelské hospodáfstvf, vestavěná obtanská vybavenost. administrativní zařízení, 
obchody, provozovny služeb, drobná remeslna a výrobnf zařízení, která nezatěžuji hlukem okolní 
bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství ) , malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní 
architektury apod.). Umístění musf být v souladu s charakterem využíváni okolnlch ploch. Přípustná 
jsou rovněž parkovací stánl a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitrm územ! na vlastním 
pozemku, zřizováni místních komunikaci, nezbytná technická infrastruktura, veřejná zel eť'l. 

Nepflpustné využiti 
Ostatní využiti, neuvedené jako prípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující 
venkovské prostředí, odstavná stan l a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, 
nákupní zařízen í , zarrzen i dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 

Vymezen I zastavitelných ploch Počet staveb na navržených 
plochách: 

1 - Plocha bydlení v zahradě (BR-25) -jižně od sfdla Srní, v k.ú. 
Srní I. Lokalita navazuje na současně zastavěné území. Výměra 
plochy je 0,25 ha. 
Obsluha území- sjezdem ze stávajíc! silnice 111. třídy. 

Limity využiti území - respektovat ochranné pásmo silnice, ochranné 
pásmo lesnlch ploch, NP Šumava - 111. zónu ochrany přírody, Ptačí 
oblast Šumava, Evropsky významnou lokalitu Šumava a regionáln l 
biocentrum. Výměra plochy činl 0,25 ha. 

Ploiné regulativy zůstávajr v platnosti dte schváleného ÚPN-SÚ Srn i. 

1 rodinný dům 

Regulativ pro plochu stávajícího občanského vybavení zůstává v platnosti dle schváleného ÚPNSÚ 
Srní. 
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PODMINKY PRO VYUŽITI PLOCH - VÝSTU PNI LIMITY 

Dopravnl zařlzení 

V navržené ploše musí mít budované objekty svoj i parkovací a garážovacl potřebu pokrytu na vlastním 
pozemku. a to již jako součást stavby. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovacf 
služby. 

Umisťování staveb v ochranném pásmu lesních ploch 

V návrhové lokalitě ležící v ochranném pásmu ploch určených k plnění funkci lesa budou umisťovány 
hlavni i vedlej~í stavby v minimálnl vzdálenosti 25m od kraje lesa. 

1) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Změnou č. 2 ůPNSÚ Srni nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, verejně prospěšná opatření ani 
stavby a opatren í zaji~t'ující obranu a bezpečnost státu, ani plochy pro asanaci. 

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo 
Ve Změně č. 2 ÚPNSÚ Srní nejsou vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatrenr, pro které lze uplatnit předkupni právo. 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií nebo regulačním plánem podmínkou pro rozhodování 
Návrh Změny č. 2 ÚPNSů Srní nevymezuje plochy ani koridory, u kterých by bylo nutné prověření 
změn jejich využiti územní studií nebo reg u lačním plánem. 

~) Údaje o počtu listů Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní a počtu výkresů grafické části 
• Dokumentace Změny č.2 ÚPNSÚ Srní obsahuje v originálním vyhotoveni výrokové části 7 l i stů A4 

textové části a strany 2 až 5 tohoto opatřeni obecné povahy. 

• Grafická výroková část Změny č.2 ÚPNSÚ Srní je nedllnou součástí tohoto opatřen í obecné povahy 
jako prlloha č. 1 a obsahuje celkem 2 výkresy. 

SEZNAM PŘÍLOH- VÝROKOVÁ ČÁST: 
1. Výkres základního členěni území ...................... ...... .. ... .................................. M 1 : 2 000 
2. Hlavní výkres ............................. ............ ............................................... .... ... .... M 1 : 2 000 

Pro zachování kontinuity s původním ůPNSÚ vychází změna č.2 ze schváleného ÚPNSÚ, používá 
názvosloví, grafické prostředí a strukturu tohoto UPNSU. 

I) Důsledky na jednotlivé složky ÚPNSÚ 
1. TEXTOVÁ ČÁST: 

Byly doplněny plochy pro bydlení a současně byly dle skutečného stavu zakresleny plochy stávající 
občanské vybavenosti (dále jen OV) v re~ené lokalitě . Pro navrhovaná funkčnf využití lokality jsou 
stanoveny nové regulativy pro plochu bydlení v rodinných domech (dále jen RD), tyto regulativy jsou 
podrobně popsány v bodě g) tohoto opatření obecné povahy. Regulativy pro stávající plochu OV jsou 

platné dle schváleného ÚPNSÚ. 

2. GRAFICKÁ ČÁST: 

Grafická část je doplněna o nově vymezené zastavitelné územ! a úpravu zastavěného územ! dle 

skutečnosti. 

Změna č.2 UPNSÚ Srní má dopad do hlavního výkresu, koordinačnl ho výkresu, zemědělského pudního 

fondu. 
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)DŮVODNĚNÍ Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní 

1) Proces pořízení Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní 

Řešené území Změny č.2 ÚPNSÚ Srní je vymezeno v grafické části této územně plánovací 
dokumentace. Předkládaný návrh Změny č.2 ÚPNSů Srní je výsledkem procesu projednávání 
s Krajským úradem Plzeňského kraje, dotčenými orgány, obci, pro kterou se tato změna pořizovala a 
jejími sousedními obcemi, verejností , správci sítí a ostatnlmi příslušnými orgány a organizacemi, 
kterých se fešení Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, připomínky a námitky 
z procesu projednávání. 

1. O pořízeni Změny č.2 ÚPNSÚ Srní rozhodlo Zastupitelstvo obce Srní svým usnesením ze dne 
25.6.2007. Na základě projednáni návrhu zadánJ Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní nebyl vznesen požadavek 
na zpracováni konceptu změny ÚPNSÚ, dále bylo posouzeno, že požadované změna není v rozporu 
s cilem územního plánování chránit a rozvíjet hodnoty území a že jednotlivé požadavky změny 
neobsahují variantní řešeni. Z tohoto duvodu na základě § 50 odst. 1 stavebního zákona bylo 
uvedeno, že bude upuštěno od zpracování konceptu a bude vyhotoven návrh. 

2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Srní dne 18.5.2008. 

3. Projektantem Změny č.2 ÚPNSÚ Srní je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, 
autorizovaný architekt, č. autorizace 0279. 

4. Společné jednáni o návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Srnl. zpracovaného podle stavebního zákona 
č.186/2006 Sb., a vyhlášky č . 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen "vyhláška č . 500/2006 Sb."), 
proběhlo dne 22.7.2008. Na základě došlých stanovisek a vyjádření bylo vypracováno jejich 
vyhodnoceni, které bylo společně s návrhem predáno k posouzení Krajskému úřadu Plzer'\ského 
kraje. Posouzeni bylo krajským úřadem vydáno dne 25.9.2008 č .j. RR/3144/08. 

5. Oznámení o zahájení řízen! o vydání Změny č.2 ÚPNSÚ Srní podle§ 52 ve vazbě na§ 55 odst. (2) 
a § 188 odst. (4) stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou 
vyhláškou ze dne 1.1 0.2008. Tato veřejná vyhláška byla zverejněna na úřednf desce obce Srní po 
dobu min. 45 dnů (od 3.10.2008 do 18.11 .2008). Veřejné projednání proběhlo dne 18.11.2008. 

6. Na verejném projednání nebyly podány žádné námitky a připomlnky. 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů 

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (dále jen ., PÚR") 

Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Srni je v souladu s Politikou územního rozvoje (dále jen PÚR) CR. Změna č.2 
ÚPNSÚ Srní je součástí specifické oblasti Sumava SOB 1. Řešené území změny č.2 se nedotýká 
záměrů v oblasti ploch a koridorů neregionálního i regionálního ůSES, regionální cyklotrasy ani ploch 
dopravy a technické infrastruktury uvedených v PÚR CR. 

SOULAD S ÚZEMNi: PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM 

Předložený návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Srni není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem- se schválenými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. 

KOORDINACE VYUŽ[VÁNI ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHů 

Změna č.2 ÚPNSů Srní nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousednlch obcí, řešené územl 
se nachází uvnitř správního území obce a nemá širšf územní vazby, včetně pťeshraničn fch dopadů. 

Sousednl obce neuplatnily žádné připomínky. 

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánováni, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území 
lokalita řešená Změnou č . 2 ÚPNSÚ Srnf obsahuje nově navrženou zastavitelnou plochu, která je 
v souladu s cíli a úkoly územnlho plánováni obsaženými v§§ 18 a 1 !3 stavebního zákona. 
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I) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 

Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Sml byl projednán v souladu s príslušnými ustanovenfmi stavebnfho zákona 
(§ 22, §§50 až 53,§ 55 a§ 188 odst. (4)) a s§§ 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je 
v souladu s § 13 a přflohou č. 7 vyhlášky č . 500/2006 Sb. 

Změna č.2 ÚPNSÚ Srn! se stane registrovanou součástí ÚPNSÚ jako samostatná příloha a bude 
uložena společně s ÚPNSÚ. Z tohoto duvodu pro zachování kontinuity s původním ůPNSÚ vychází 
změna č.2 ze schváleného ÚPNSÚ, používé názvoslovf, grafické prostředí a strukturu ÚPNSÚ. 

1) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů 

Změna č.2 ÚPNSÚ Srní je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu Změny č.2 
ÚPNSÚ Srní byla v rámci společného jednání uplatněna stanoviska, tj. dotčené orgány vyjádřily souhlas 
bez požadavků. Zároveň nevznikly žádné rozpory. 

O Vyhodnocení splnění zadání 
Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Srní je zpracován v souladu s požadavky schváleného zadání 
s respektováním vyjádření a stanovisek DO a správců sfti. 

Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Srnl spll"'uje požadavky dané části B tohoto zadání a obsah je v souladu 
s novým stavebnlm zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb. 

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
Navrhované funkčnf využiti reaguje na požadavky vlastníka pozemku, nenaruší plynulé pokračování 
koncepce rozvoje podle původnfho územního plánu. 

Ve zpracovaném návrhu byl vyhodnocen požadavek, ktery byl upraven z hlediska koncepčního využitf 
území. V zadání nebyl dán požadavek na zpracování variantního řešení. 

n) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a sdělení, jak bylo zohledněno 
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
V zadání Změny č.2 ÚPNSÚ Srní nebylo požadováno vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj . 
S ohledem na velikost řešeného území a stanovená funkční využiti lze konstatovat, že přijaté řešeni 
nemá zásadní negativní vliv na trvale udržitelný rozbor, nepredpokládá narušeni soudržnosti 
společe nství obyvatel v navazujícím ůzeml a nemá vliv na hospodářský rozvoj. 

Ze souhrnného stanoviska odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu 

Plzeňského kraje k návrhu zadání čj.: ŽP/3494/08 ze dne 11 .3.2008, vyplývá, že nebyla shledána 
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na ŽP (SEA). 

K návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Srnl v rámci společného jednání tento orgán již své stanovisko neuplatnil. 

I) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Změnou č.2 ÚPNSÚ Sml bylo nově vymezeno zastavitelné území. Tato plocha o výměře 0,25 ha se 
nacházf na ostatnf ploše a proto nedocházf k Zéiboru zemědělské půdy. Plocha občanského vybaveni je 
stávající- zábor ZPF se neprovádí. Podkladem pro určeni kultur v lokalitě byla katastrální mapa. 

V návrhu Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní není uvažováno se záborem ploch určených k plnění funkci lesa. 
Řešená plocha Ježi v ochranném pásmu ploch určených k plnění funkcí lesa. 

i) Rozhodnuti o námitce, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitce 
Na veřejném projednáni ani v průběhu pořizování Změny č.2 ÚPNSU Srní nebyly podány žádné 
námitky. 
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(} Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek 
Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné námitky v průběhu rtzení, bude dokumentace Změny č.2 
ÚPNSU Srnl vypracována v čistopisech v origlnálnfm vyhotoveni ve 4 paré. 

Údaje o počtu listů odůvodnění Změny č č.2 ÚPNSU Srní a počtu výkresů 
grafické části odůvodnění 
1. Dokumentace odůvodněni Změny č.2 ÚPNSU Srní obsahuje v originálnlm vyhotovení 3 listů textové 

části (a strany 6 až 8 tohoto opatrenl obecné povahy). 

2. Grafická část odůvodněni Změny č.2 ÚPNSU Sml je nedílnou součást i tohoto opatrenl obecné 
povahy jako přlloha č. 2 a obsahuje celkem 2 výkresy. 

SEZNAM PŘILOH - OOÚVODNĚNI: 

3. Koordinační výkres .. ................ .. .... .. .... .. .... ..................................................... 1 : 5 000 
4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu ............ .... ........ ........... .......... 1 : 5 000 

'0UČENÍ: 
'roti tomuto opatřen í obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správnfho rádu podat opravný prosttedek. 

UPOZORNĚNÍ: 

starostka obce 
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RESENI ZMENY C. 2 UZEMNIHO PLANU SIDELNIHO 
ÚTVARU-VÝROKOVÁČÁST(DLESCHVÁLENÉHO 

, , , , v , 

UPN-SU ZA VAZNA CAST) 

a) Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území je vymc:t:cno současně platnou úzcmnč plánovací dokumentací. Zmčnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní se 
vymezuje nová zastavěnú plocha v předmětné Jokalitč. 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

I ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAOY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 

Rozvoj území obce Srní je dán Územním plánem sídelního útvaru Srní, Změnou č. 2 nedojde ke změně v koncepci 
ro:t:voje li:t:cmí, dojde pouze k ro7.šíi'ení zastavitelného území. 

Návrhem plochy řešené Zmčnou č. ~dochází k ucelení sídla, s maximálním vyu7.itím stávaj ící infi·astruktury. Odstavení 
vozidel j e situováno na vlastním pozemku. 

I VYMEZENÍ HODNOT ÚZF:MÍ A STANOVENÍ Jl01)MÍNEK .JEJICH OCHRANY 

Změnou č. 2 nejsou dotčeny rřírodní, kulturní ani civilizačn í hodnoty. 

OKRUI!Y PROBLÉMU ŘFŠENÝCIJ ZMĚNOU Č 2 ÚPO SRNÍ ... 
Čislo plochy Využiti plochy Označeni jednotlivých lokalit 

BR-25 Návrh plochy bydlení v 7ahradč- parc.č. 1803/3 - k.ú. Srní I 
I 

OV 
Vymezení stávaj ící plochy občanského vybavení - parc. č. 1803/3, st. 34 1, 558/ 1, 
558/2, 559/l , 559/2, 560/ 1, 560/2, 561/ 1, 561.12 k.ú. Srní I 

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

I URBANISTICKÁ KONCF.PCE 
Nc:cmčnčna oproti schválen--:é_m_u-:-l -:-:-)1=-,N-=---=-s::-o:-ú-. - ---------- ----------- ----J 
Zrnčna č. 2 řeší návrh plochy pro bydlen í v zahradě.Tato plocha vhodně navazuje na stávající samostatnou lokal itu 
občanského vybavení. Nová vys1avba pro bydlení bude mít chm·aktcr individuálního trvalého bydlení. 

I VYMEZENÍ ZAST A VITELNÝCII PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

čiSLO 
CHARAKTERISTIKA PLOCHY 

PLOCHY 
l)locha bydlení v zahradč - jižnč od sídla Srní, v k.ú. Srní I. Lokalita navazuje na současně 
zastavěné Llzcmí. 

1 
Obsluha ú:r,cmí sj ezdem ze stávající silnice Jil. třídy 

Limity vyu'-ití (l:t.CilJ.Í · respektovat ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo lesních ploch, NP 
BR-25 Šumava - ll I. :t.ónu ochrany přírody, Ptačí oblast Šumava, Evropsky vý7namnou lokal itu Šumava a 

ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru. 
Celková výmčra lokality v ha je 0,46 - z toho návrh plochy pro bydleni v 7.ahradě činí 0,2Sha, zbytek 
tvor-i plocha stávajícího občanského vybavení. 

[SYSTÉM SÍDELNÍ ZI:ILENĚ j 
Zml:nou č. 2 ÚPN-SÚ Srni nedojde k 7.ásahu do systému sídelní zelené. Současný podíl zeleně v sídle ztlstane 
zachován. 
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d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její 
umísťování 

I KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOV ÁNÍ 
Koncepce dopravní infrastruktury se zmčnou č. 2 nemění. 

DOPRAVA V KLIDU 

V navržcné ploše musí míl budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku, a to 
již jako součást stavby. To platí i pro stavbu či přestavbu objekt!• nabízej i cích ubytovací služby. 

I KONCEPCE TECHNICKf: INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOV ÁNÍ 

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘRŠF.NÍ 

ZÁSOBOV ÁNÍ PITNOlJ VODOU 

Zmčnou č. 2 ťJPN-SťJ Srní ncdqjde ke změně v koncepci zásobování pilnou vodou . 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOV ÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCII VOD 

Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní nedojde ke změnč v koncepci odkanalizování. 

KONCEPCE ZÁSOBOV ÁNÍ RL. ENERGIÍ 
Změnou č. 2 lJPN-SlJ Smí nedojde ke změně koncepce zásobování cl. energií. 

KONCEPCE ZÁSOBO V ÁNÍ PLYNF.M 
Zmčnou č. 2 ťJPN-SťJ Srní nedojde ke změně koncepce zúsobování plynem. 

KONCEPCE ZÁSOBOV ÁNÍ TF.PLEM 
Zůstane nezmčnčna oproti schválenému LJPN-SLJ Srní. 

I KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní není vymezena nová plocha občanského vybavení, pouze je dán do souladu skutečný stav. 

I KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
/měnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní nejsou vymez.eny plochy veřejných prostranství. 

I ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Zmčnou č. 2 lJPN-SlJ Srní nedojde ke zrnčně koncepce odpadového hospodářství. 

I CIVILNÍ OCHRANA I 
Řešeni požadavkl'1 civilní ochrany se Změnou č. 2 ÚPN-SU Srní nemění- z1'1stávú v platnosti řešení dle schváleného 
ÚPN-SťJ. 

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, rekreace, dobývání nerostů a podobně 

I NÁ VRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES 
Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené lJPD. 
Území řešené změnou č. 2 se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, ostatní prvky ťJSES jsou 
vymezeny mimo řešenou lokalitu. V souvislosti s návrhem Zmčny č. 2 ÚPN-SÚ Srní se nenavrhují žádné prvky 
územního systému ekologické stability krajiny. 
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I I VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI 
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
(Jz~mí l'ešené Změnou č. 2 ťJPN-SlJ Srní není dotčeno záplavovým ilzcmim. 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ 
V SOL1vislosti s návrhem Změny č. 2 ÚPN-SLJ Srní se ncnavrhl(jí žádná protipovodňová opatření. 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
V souvislosti s návrhem Zmčny č. 2 ÚPN-SÚ Srní se nenuvrhují žádná protierozní opatření. 

I VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI 
Zmčna č. 2 Ú PN-SÚ Srní nevymezuje plochy pro rekreaci. 

I VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝV ÁNÍ NEROSTŮ 
V llzemí řešeném Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní nejsou vymezeny žádné plochy určené pro dobývání ložisek nerostných 
sumvin ani plochy pro jeho technické zabezpečení . 

t) Stanovení podmínek pro funkční využití ploch s rozdílným 
způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

I VYMEZF.NÍ PLOCH s ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
V grafické části z Hlavního a Koordinačního výkresu v měfítku I : 2 000 je patrné členění území řešeného Změnou 
č. 2 ÚPN-SÚ Srní do ploch s rozdílným způsobem využití. Punkčni plochy jsou označeny barvou upřesi1ující zpúsob 
využití. 

Hlavní využití Číslo olochv 

Plochy bydlení v zahradě 1 

-návrh 
Přípustné vvužití 
Hydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodál'ství, vestavčná občanská vybavenost, administrativní zařízení. obchody, provozovny služeb, 
drobná r·emeslná a výrobní zařízení, která nezatěžuji hlukem okolní bydlení (např. kadcfníctví, krejčovství), malá 
rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umí.c;tční musí hýl v souladu s charakterem 
vyu7.ívúní okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pi'O polfcby vyvolané pfípustným využitím 
llzemí na vlastním pozemku, 7.řiwvání místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, vcf~jná zeleň. 
Nepřípustné využití 
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující v~nkovské prostř~dí, 
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízeni dopravních 
služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 
Vymezení zastavitelných ploch Počet staveb na navržených 

I olochách: 

I - Plocha bydlení v zahradě (BR-25)- jižně od sídla Srní, v k.ú. Srní I. Lokalita 
navazuje na současnč zastavěné území. Výměra plochy je 0,25 ha . 

. Obsluha území -sjezdem 7.e slávaj íci si lnice lil. třídy. I rodinný dům 
Limity vyu.žití území- respektovat ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo lesních 
ploch, NP Šumava - III. zónu ochrany přírody, Ptačí oblast Šumava, Evropsky 
významnou lokalitu Šumava a regionální biocentrum. Výmčra plochy čini 0,25 ha. 

Plošné rel!ulativv zllstávaií v platnosti dle schváleného ÚPN-SÚ Srní. 

Regulativ pro plochu stávajícího občanského vybavení z1'1stávú v platnosti dle schváleného ťJPN-SÚ Srní. 
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I PODMÍNKY PRO VYlJŽlTi PLOCH- VÝSTlJPNÍ _L_IM __ IT_Y ________________________ ___. 

DOPRAVNÍ ZAŘiZENÍ 
Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pm jednotlivá funkční využití na 
vlastním pozemku, a to již jako součást stavby. 

lJMISŤOVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU LF.SNÍCH PLOCH 
V návrhové lokalitě ležící v ochranném pásmu ploch určených k plnění funkcí lesa budou umisťovány hlavní i vcdlej~í 
stavby v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa. 

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 

Zrnčnou č. 2 ÚPN-SÚ Smí nejsou vymezeny veř~jně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatfcní ani stavby a 
opatfení zajišťující obranu a bezpečnost státu, ani plochy pro asanaci. 

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Ve Zmčnč č. 2 (JPN-SlJ Srní nejsou vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veř~jně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit ptedkupní právo. 

i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 
změn jejich využití územní studií 

Návrh Zmčny č. 2 lJPN-SÚ Srní nevymezuje plochy ani koridory, u kterých by bylo nutné prověření změn jejich 
využití územní studií. 

j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a 
vydání regulačního plánu 

Návrh /:měny č. 2 ÚPN-SÚ Srní nevymezuje plochy ani koridory, u kterých hy bylo nutné pořízení a vydání 
regulačního plánu. 

k) Stanovení pořadí změn v území 
Návrh Zmčny č. 2 lJPN-SlJ Srní ncdčli návrh do jednot! ivých etap. 

, 
I) Udaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 

připojené grafické části -~~----~~~------__j 

Výroková část návrhu Zmčny č. 2 tJPN-SÚ Srní obsahuje: 
TEXTOVOU ČÁST 7 stran 
URAFICKOU ČÁST 

1. Výkres základního členění území 1 : 2 000 
2. Hlavni výkres 1 : 2 000 
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ODUVODNENI ZMENY C. 2 UPN-SU (DLE SCHV ALENEHO 
, , v , " , 

UPN-SU SMERNA CAST) 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem ______ ~--------------

Řešené území obec Srní je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje llJzeňského kraje. Změna č. 2 ÚPN-S(J 
Srní tuto dokumentaci respektuje a je s ní v souladu. 
Vzhledem k umístění lokality Změny č. 2 ÚPN-SÚ Srní navržené využívání území z hlediska širších vztahu nijak 
nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedících obcí, lokalita léto změny nemá přímou vazbu na správní území 
sousedních obcí. 
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje (~R ··návrh Změny č. 2 ÚPN-SÚ Srní není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje Č:R. 
Rozsah území řešeného Zmčnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní je dán velikostí l'cšcné lokality. 

b) Údaje o splnění zadání 

Zastupitelstvo obce Srní schválilo zadání Zmčny č. 2 ÚPN-SÚ Srní 19.5. 2001!. Do zadání byla zapracována stanoviska 
DO, nové záměry investorC1 na území obce, průběžně projednávané v zastupitelstvu obce. 
Návrh Změny č. 2 ÚPN-SÚ Srní schválené Zadání respekt.uje. 
Požadavek na zpracování konceptu nebyl v zadáni uplatněn . 

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, 
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu sídelního lltvaru, pouze upřesňuje a dopliíuje již dříve 
navržené řešeni. Ve změně č. 2 ÚPN-SLJ Smí je umožněn rozvoj bydlení v zahradě. 
lllavním cílem Zmčny č. 2 ÚPN-SÚ Srní je zahrnutí pozemku parc.č. I 803/3, k.ú. Srní I mezi plochy bydlení v zahradě. 
Pozemky parc. č. sl. 341, 558/1, 558i2, 559/1, 559i2, 560/ I, 560/2, 561/ I, 561/2 jsou zakresleny jako stúvaj ící občanské 
vybaveni. 
Lokalita Zmčny č. 2 ÚPN-SÚ Srní navazuje na současně zastavěné území. 
Navrhované ~cšení vychází z požadavků por·izovatclc na provedení změny (Zadáni) a výsledků veřejnoprávního 
projednání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení příslušných změn. 
Lokalita je ozmtčena číslem plochy, víz. kapitola e) stanovení podmínek pro využití ploch ... a takto je zakreslena 
v gralické části. 
Lokalita č. I -návrh bydlení v zahradě , k.ú. Srní I. Částí plochy prochází ochranné pásmo silnice, lokalita se nachází 
v ochranném pásmu lesních ploch, v NP Šwmtva - 111. zóně ochrany přírody. Ptačí oblasti Šumava, Evropsky 
významné lokalitč Šumava a v ochranném pásmu nadrcgionálního biokoridoru. 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Rozbor udržitelného ro7.vojc podle §4 odst. I písm.b) vyhl. č. 500i200ó Sb., o Ílzcmnč analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsob evidence územně plánoval:Í činnosti nebyl dosud zpracován . 
S ohledem na ro7sah, funkci i lokalizaci navrhované změny není návrh v l'Ozporu se zásadami udržitelného rozvoje 
území, ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajišt~ní zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh 
Zmčny č. 2 ú PN-Sťl Smí respektuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozd~jších předpisů o ochraně 
pfímdy a krajiny, zejména pak prvky nadregionúlního a regionálního ÚSES i lokálního systému ekologické stability 
krajiny. Udržitelný I'Ozvoj (Jzemí "spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro pltwivé pi'írodní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pm soudržnost společenství obyvatel území." 
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Z hlediska zabezpečení zájmů ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzdušl a 
k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisnfmi limity, emisnfm stropem a programy snižování emisí 
znečišťujících látek dle § 17 odst. I pfsm. a) zákona č. 86/2002 Sb .. 

V území řešeném Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana kulturních 
hodnot územf i pl'fpadných archeologických nálezu bude řešena v podmínkách pro vlastní provádění staveb či jiných 
činnosti v souladu s pl'fslušnými ustanoveními§ 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném zněnf. 

I ZDŮVODNĚNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY 

DOPRA VNÍ INFRASTRUKTURA 
Návrh Změny č.2 nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. 
Přístup k navržené ploše bude zajištěn sjezdem ze stávající silnice III. třídy . 

TECHNICKÁINFRASTRUKTURA 

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

ZÁSOBOV ÁNÍ PITNOU VODOU 
Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní nedojde ke změně v koncepci zásobováni pitnou vodou. 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Smí nedojde ke změně v koncepci odkanalizování. 

ZÁSOBOV ÁNÍ EL. ENERGIÍ 
Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní nedojde ke změně koncepce zásobování el. energií. Stávající kmenové linky i stávající 
trafostanice mají dostatečný výkon pro pokrytí navrhovaných odběrů el. energie. 

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Změnou č. 2 ÚPN-SÚ Srní nedojde ke změně koncepce zásobováni plynem. 

KONCEPCE ZÁSOBO V ÁN Í TEPLEM 
Zůstane nezměněno oproti schválenému ÚPN-SÚ Srní. 

I ZDŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 
Ve Změně č. 2 ÚPN-SÚ Srnf nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace. 

I ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Změnou č. 2 UPN-SÚ Srní nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství. Likvidace odpadu bude i nadále 
zajišťována svozem na řízenou skládku. 

I VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝV ÁNÍ NEROSTŮ 
Změna č. 2 ÚPN-SÚ Srní nevymezuje plochy pro dobývání nerostů. 

I RADONOV Á PROBLEMATIKA 
Orielltačnf údaje z mapy radonového rizika I: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPN-SÚ. 

I VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍCH PLOCH 
Územf řešené změnou č. 2 se nachází v ochranném pásmu Jesnich ploch. 

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE 
Do území řešeného změnou zasahuje ochranné pásmo silnice III. třídy. 
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NP ŠUMA V A- III. ZÓNA OCHRANY PŘiRODY 
Území řešené změnou č. 2 se nachází ve HI. zóně ochrany přírody NP Šumava. 

PTAČÍOBLASTŠUMAVA 
Územ! řešené změnou č. 2 se nachází v Ptačf oblasti Šumava. 

OCHRANNÉ PÁSMO NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU 
Území řešené změnou č. 2 se nachází v ochranném pásmu nadregionálnfho biokoridoru. 

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA ŠUMA V A 
Území řešené změnou č. 2 se nachází v Evropsky významné lokalitě Šumava. 

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivť1 na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč 
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektován;;_::o;.__~-~~_..__.___._1 

Územně analytické podklady s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj nebyly v době prací na změně územního plánu 
sídelního útvaru k dispozici a vzhledem k této skutečnosti nelze toto vyhodnoceni předpokládaných důsledků 
navrženého fešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území provést. Je však možné konstatovat, že všechny 
návrhy, zakotvené v této změně, majl za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebnfho zákona 
zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v ózeml s cflem nalezeni optimálnfho zpdsobu využití ózeml 
k zajištěni udržitelného rozvoje územf. 

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na ZPF a PUPFL 

--~~--------------------------------~--~~~--

I ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Vyhodnocena je pouze rozvojová plocha určená návrhem Změny č. 2 ÚPN-SÚ Srní- plocha pro bydleni v zahradě. 
Tato plocha o výměte 0,25 ha se nacházl na ostatní ploše a proto nedochází k záboru zemědělské půdy. Plocha 
občanského vybavení je stávající- zábor ZPF se neprovádí. 
Podkladem pro určení kultur v lokalitě byla katastrálnl mapa. 

I LESNÍ PŮDNÍ FOND 

V návrhu Změny č. 2 ÚPN-SÚ Srní neni uvažováno se záborem ploch určených k plnění funkci lesa. Řešená plocha 
ležf v ochranném pásmu ploch určených k plnění funkcí lesa. 


