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ÚVOD 
Obec Úlehle je složena ze třech katastrálních území – Úlehle, Radkovice, Švejcarova Lhota. 
Obec trpí pozvolným úbytkem trvale žijících obyvatel, neboť není dobře dopravně napojena 
na větší města Strakonice a Volyně. Chybí základní občanská vybavenost a možnost 
krátkodobé rekreace, obyvatelé musí dojíždět do zaměstnání a školských zařízení. Při 
vybudování veřejné vybavenosti by obec stabilizovala počet obyvatel. 
 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
ÚP Úlehle nabyl účinnosti dne 18.2. 2010. 
O pořízení Změny č. 1 zemního plánu (ÚP) Úlehle  rozhodlo zastupitelstvo obce Úlehle z 
vlastního podnětu.  
 

ROZSAH ŘEŠENÍ 
Jedná se o dvě plochy k řešení, přičemž jedna z nich je plochou již řešenou v ÚP; Změna č. 
1 upraví nedopatření vzniklé při vydání ÚP.   
 
Obě plochy jsou lokalizovány na katastrálním území Radkovice. 
 
 
Grafické znázornění lokalizace ploch: 
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1. Zastavitelná plocha č.29 řešená v ÚP Úlehle  

Využití smíšená výrobní  Vs   
Podmínky využití:  

Obsluha území – z navržené místní komunikace 
Limity využití území: OP lesa 
Ochrana hodnot území –  
Podlažnost - max. 1 NP a podkroví 
Předpokládaná kapacita 1RD 
 
Umístění (mapa KN)                                        Výřez z ÚP 

   
 
Odůvodnění: 
Při vydání ÚP došlo k nedopatření  
Zastupitelstvo obce vydalo územní plán Úlehle usnesením č.9/09 dne 8.12.2009,                        
v podobě, jak byl ÚP projednáván ve veřejném projednání. V průběhu tisku grafické části 
vydané dokumentace - ÚP Úlehle (listinná podoba) došlo v koordinačním výkresu                         
k nesprávnému vyhotovení  přepisem ze správného originálu a byl vytištěn koordinační 
výkres se zastavitelnou plochou 29 Vz, zřejmě byla použita varianta zpracovaná po 
společnému jednání. Ostatní výkresy odůvodnění výkres širších vztahů, výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu byly vyhotoveny v souladu  s návrhem ÚP 
projednaném ve veřejném projednání a ÚP vydaným zastupitelstvem obce Úlehle. 
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2. Zastavitelná plocha bydlení v části pozemku parc.č. 56/1 k.ú. Radkovice a 

zastavitelná plocha  výroby zemědělské v části pozemku parc.č.58/1 k.ú. Radkovice 
Plocha se nachází na katastrálním území Radkovice, severozápadně od sídla  Radkovice 
Rozsah plochy níže na obrázku je informativní, návrh Změny č. 1 teprve přesně vymezí 
hranice. (zde rozsah podřízen linii hranice BPEJ). 
 
Umístění (mapa KN)                         Výřez z ÚP 
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Odůvodnění: 
Majitel pozemku parc.č.56/1 a58/1 v k.ú. Radkovice pan Václav Vávra, Radkovice 13, 38719 
Úlehle, podal žádost o změnu části plochy Zo zemědělská orná na zastavitelnou plochu B 
s využitím bydlení v části pozemku parc.č. 56/1 k.ú. Radkovice a části pozemku parc.č. 58/1 
k.ú. Radkovice na zastavitelnou plochu výroby zemědělské. 
Důvodem požadavku je potřeba bydlení s využitím části pozemku parc.č.56/1 k.ú. Radkovice  
k využití bydlení ( s možnosti doplnit zástavbou druhou stranu stávající jednostranně 
obestavěné komunikace a dále doplnit stávající stavby pro zemědělství na stav. parcele 14/3 
možností umístění stavby skladu sena ve ploše výroba zemědělská. 

 

a)  

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 

v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a zlepšování 
hodnot jejího území, požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k 
sídlení struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 
Základní koncepce stanovená v ÚP není Změnou č. 1  měněna. 
Zastavěné území je vymezeno územním plánem a není potřeba jej aktualizovat. 

 

1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 
Urbanistická koncepce ÚP vytvořila předpoklady pro kvalitní rozvoj obce, zajistila ideální 
prostředí pro bydlení, práci i rekreaci. Územní plán musí zajistit předpoklady pro stabilitu sídel, 
uspokojení požadavků na bydlení, uspokojení požadavků na nové pracovní příležitosti, 
zajištění rekreačního potenciálu. 
 
Řešení Změny č. 1 nebude narušovat daný urbanistický způsob rozvoje území a bude 

respektovat dosavadní historický vývoj sídelní struktury obce Úlehle. 

 
 

1.1 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 

Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR schválená vládou dne 15. dubna 2015 
usnesením č. 276 stanovuje základní požadavky na rozvoj území ČR a koordinaci 
rozvojových záměrů na území ČR i ve vztahu k sousedním státům. 
Pro území obce Úlehle nejsou v této dokumentaci stanoveny žádné konkrétní jevy ani 
omezení na řešení. Celé správní území obce se nenachází v žádné rozvojové oblasti a 
rozvojové ose, ani ve specifické oblasti. 
Je nutné respektovat republikové priority územního plánování.  
 

1.2 Požadavky vyplývající z dokumentace vydané krajem  

Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje (ZÚR) ve znění 1., 2. 3. aktualizace.  
ZÚR byly vydány usnesením na 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 9. 
2011, s nabytím účinnosti dne 7. 11. 2011.   
1. aktualizace ZÚR, vydána  usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti 
dne  6. 1. 2015. 
2. aktualizace ZÚR, vydána usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti 
dne  6. 1. 2016. 
3. aktualizace ZÚR vydána usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti 
dne  6. 1. 2016. 
Při řešení Změny č. 1 respektovat stanovené priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR.    
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ZÚR 

 
 
 
 

1.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (Úplná aktualizace ÚAP 

2014) 
 
Hodnoty v území vyjádřené v ÚAP jsou územním plánem respektovány 
 
Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci vyjádřené v ÚAP: 

1. Absence podrobnější dokumentace možnost vzniku nekoncepční výstavby v rozsáhlých 
rozvojových plochách v severní a východní části sídla bez prověření podrobnější 
dokumentace; pořízení podrobnější dokumentace RP, ÚS  

2. Nekultivovaná čekárna nekultivovaná čekárna autobusové zastávky Úlehle – Švejcarova 
Lhota; renovace čekárny není problém ÚPD  

3. Chátrající objekt čp. 10 v Radkovicích; zajištění investora není problém ÚPD  
 
Ad 1. výše: Změna č. 1 nebude řešit. Nejprve bude provedena analýza ploch, aby povinnost 
vyhotovení ÚS nebo RP mohla být dostatečně odůvodněna. 

 
Obyvatelstvo 

r. 2001 -  126  
r. 2011 - 107  
r. 2013 - 100  
Úbytek-7 

 

1.4  Ostatní požadavky a záměry, požadavky obce, apod. 
Viz výše „Rozsah řešení“ 
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2.    Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 
 

2.1  Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 

Dále respektovat vymezené republikové priority a to zejména: 
V zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování a využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a zároveň s cílem zmírňování účinků přívalových vod                    
v extravilánu. 
 

2.2  Požadavky vyplývající ze schválených Zásad územního rozvoje (ZÚR) 

Jihočeského kraje ve znění aktualizací 
- Ve změně č. 1 ÚP Úlehle je nutné respektovat řešení, priority a cíle ZÚR Jihočeského kraje  
Pro řešené území nevyplývají nové požadavky na veřejnou infrastrukturu. 
 

2.3  Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (aktualizace ÚAP 2014) 

Záměry na změny v území 
Výstavba ČOV v  Radkovicích (s napojením sídla Úlehle) a Švejcarově Lhotě a vybudování 
kanalizačních řadů. 

 

2.4  Ostatní požadavky a záměry, požadavky obce, apod. 

Nevznikly požadavky na veřejnou infrastrukturu. 
 
 

3.  Koncepce uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných 
změny, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona 
 

3.1  Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 

Dále respektovat vymezené republikové priority.  
 

3.2 Požadavky vyplývající ze schválených Zásad územního rozvoje ve znění 

aktualizací  
Úkoly pro územní plánování: 
Z hlediska Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení  
Území obce Úlehle  náleží do typu cílových charakteristik krajin  Krajina lesopolní. 
Cílová charakteristika krajiny: 
Zachování charakteru tohoto typu krajiny  
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
ÚP zachovává v nejvyšší možné míře stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost 
podporuje nepřipuštěním vymizení prvků stávajících, podporuje retenční schopnost krajiny, 
podporuje respektování znaků historicky kulturní krajiny, cenných architektonických a 
urbanistických znaků sídel. 
 
ZÚR - Cílová charakteristika krajiny: 
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3.3  Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (Úplná aktualizace ÚAP 

2014) 
Koeficient ekologické stability - KES 
r. 2008 -- 1,9 
r. 2010 -  1,9  
r. 2012 -  1,9  
r. 2014 -  1,89 

 
Zastoupení krajinných zón dle KES 
Zóna harmonické krajiny – KES 2,18 
 
Vodní zdroj  
Výměra  obce -  655,2 ha 
99,1 ha 
15,1 % 

3.4  Ostatní požadavky a záměry, požadavky obce, apod. 

Bez požadavků 
 
 

b)  

požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 
Není předpoklad vymezení ploch nebo koridorů územní rezervy. 
 

c)  

požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
V ZÚR ve znění aktualizací nejsou stanoveny (a to na celém správním území obce) žádné 
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 
 

d)  

požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
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změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 
Zadání nepředpokládá, že Změnou č. 1 budou vymezené plochy podmíněné regulačním 
plánem, zpracováním územní studie  či dohodou o parcelaci.  
 

e)  

případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavek na zpracování variant řešení není stanoven. 
 

f)  

požadavky na uspořádání návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Návrh změny ÚP bude vypracován a odevzdán v souladu s § 50 a následujících stavebního 
zákona v následujících etapách:  
1.návrh pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona v tištěné podobě v počtu 2 
kompletních paré a 1x na datovém nosiči CD;  
2.návrh upravený na základě výsledku společného jednání před řízením dle § 52 stavebního 
zákona v tištěné podobě v počtu 2 kompletních paré a 1x na datovém nosiči CD;  
3. návrh změny ÚP upravený dle § 53 stavebního zákona před předložením na jednání 
zastupitelstva obce ve formě opatření obecné povahy v tištěné podobě v počtu 1 kompletní 
paré a 1x na datovém nosiči CD, pokud z řízení o změně ÚP vyplynou úpravy této 
dokumentace;  
4. změna ÚP upravená po vydání zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy v 
tištěné podobě v počtu 4 paré a 2x na datovém nosiči CD;  
Podkladem pro zpracování návrhu změny ÚP bude aktuální katastrální mapa a aktuální 
ÚAP. 
 
Bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb 
Do jednotlivých bodů odůvodnění budou začleněny požadavky dle § 53 odstavce 4 
a 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a požadavky plynoucí ze zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu. 
Projektant vysvětlí - definuje pojmy použité v závazné (výrokové) části ÚP, které nejsou 
definovány stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami  
Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. 
Při vymezování ploch budou odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, náležitě v odůvodnění ÚP zdůvodněny. 
ÚP bude zpracován digitálně v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1:5.000.  
 

g)  

požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 
Vyhodnocení vlivu změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území bude zpracováno v případě, že 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní tento požadavek nebo pokud 
nebude vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
Vzhledem k předpokládanému rozvoji v řešeném území není předpoklad  zpracování 
vyhodnocení vlivů návrhu zadání z hlediska vlivů na životní prostředí a na evropsky 
významné lokality (NATURA 2000) a ptačí oblasti. 


