
Obec V
včetně místní části StudánkY. Těchoraz.

Do|ní Jílovice. BolechY. Kvselov
Doln í Drkolná. HerbertoY'Lachoyice

OBECNE ZAVAZNAVYHLA S KA
o Z^VAZI\Ýcrr ČÁsrECH ÚzwulrÍHo

PLÁNU oBCE, vYŠŠÍ nnon

onpcxĚ zÁvnzxÁ r,ryglÁŠx A č.3lzffiz

o závazných částech územníbo p|ánu Vyšší Brod

Zastupitelstvo obce Vyšší Brod vydává na zák|adě svého usnesení z,e dne 30. 9. 2002 v souladu s

$ l0 a $ 84 odst.2' písm.b) úkonač, 12812000 Sb. o obcích (obecní ziizeni) a podle$ 29 odst.3
zákona č.50,,76 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ťzemním plánování a stavebním řádu
( stavební zákon) tuto obecně závaznol vyhlášku:



Vyhláška o zÁvazných částech územního plrinu obce Vyšší Brod

Čast r
UVODNI USTANOVENI

čl' l
Učel whláškv

1.1. Pro účely uzemního plánování a účely správního rozhodování o umístění činností a staveb jsou
stanoveny ákladní zásady utváření uzemí (funkční a prostorové uspořád.íní území a podmínky jeho
zastavitelnosti, je vymezen rnístní uzemní systém ekologické stability a plochy pro veřejně
prospešné stavby) a obecné regu|ativy.

1.2. Řešení územního plánu' herá nejsou obsaŽena v závazných regulativech, se považuji za
směrná.

1.3. Vyhláška vymezuj e závazné části územního p|ánu obce Vyšší Brod, schválenou závaznou částí
se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při uzemním a stavebním
řízeni a souvisejících správnich řízeních'

ě|.2

Vymezení pojmů

2.1. Závazné regulativy jsou
a) zásady funkčního č|enění ploch, jejich uspořádání v uzemí a podmínky jejich vyuŽití

(přípustné, nepřípustné činnosti a zvláštní podrnínky)
b) limity využití ínemi.

2.2. Urbanizace,území
tvofi plochy zastavění a plochy určené územním plánem k zastar'ění.

2.3. Neurb anizov ané uzemí
tvoří plochy mimo zastavitelná území' neurčené k zastavění'

čI. 3
Rozsah platnosti

3.1. obecně závazná vyhlríška platí pro úzerní vymezené hlavním výkresem 1 : 5000 a 1 : 10000 d.
pro celé spnívní území obce.

3.2. Stanovená lhůta aktualizace územního planu je vždy k 30.6, ak3|. |2.
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Čast tt
zÁulztvÉ REGUL'/rTIW oBCE WŠŠÍ BRoD

čl. 1
Urbanistická koncepce

1.1. Sídlo Vyšší Brod, s místní částí Těchoraz a Přední Hrudkov se rozvíjí jako jeden samostatný
souvisle urbanizovaný celek.

|.2. Zadní Hrudkov, Kyse|ov' Dolní .Ii|ovice, Bolechy, Dolní Drkolná,' Herbertov, Lachovice,
Pošlák a Stud'ínky se rozvíjí jako sarnostatné celky uvnitř zastavěného a zastavitelného tuemí.

1.3. V Iokalitě Valdov, Radvanov' Petřejov' Korrrátov' Hodslav a HradoqÍ je moŽnost obnovy
zásÍavby.

1.4. Ve volné krajině, mimo zastavitelná území sídel je nepřípustné umist'ováni staveb s r"ýjimkou
drobné architektury ( např. boŽí rnuka, přístřešky pro cyklisý apod.) a staveb souvisejících se
zemědělskou a hospodářskou čínností a s údržbou a úpravou krajiny. Podmíněně přípustné jsou
liniové stavby technické irrfrastruktury a pozemní komunikace nejnižších kategoríi _ např. peší a
cykIistioké stezky.

č|.2

Funkční uspořádání

2.l. úzerní urbanizovaná (stabilizovaná a rozvoiová] :

a) plochy pro bydlení
b) ploclty pro občanskou vybar,enost
c) plochy pro smíšenou funkci bydlení a podnikání

d) p|ochy pro vyrobu, sklady + podnikání

e) plochy pro výrobu zemědělskou

f) plochy pro sport a rekreaci

g) plochy pro dopraw

h) plochy pro technickou vybavenost
i) plochy pro soukromou ze|eň
j) plochy pro zahrádkářské kolonie

2.2. iucmi neurbanizovaná - nezastavitelná území J sou :

a) mokřadní plochy v návaznosti na rybníky a vodní plochy,
b) části niv vodních toků,
c) rozpý|ená zeleň ve volné krajině r,četně extenzivně v-vuŽír,aných druhově pestých luk
d)plochy produkční s domínantní hospodářskou funkcí' zastoupené ornou půdou, kulturními
loukarni a hospodářskými lesy

2.3. V nezastavitelných územích se stanovuje povinnost chránit veškeré plochy. určené pro kostru
ÚSES, je nepřípustné měnit ku|tury s vyšším stupněm stabiIity na kultury s niŽšírn
stupněm, provádět nepovo|ené pozemkové úpravy, těžit nerosty nebo jiným způsobem
narušovat ekologicko stabilizační funkci těchto ploch
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2.4. Na nezastavitelných plochách není dovoleno povolovat a umístbvat stavby s qfjimkou staveb,
které jsou nutné pro údrŽbu a funkční využití těchto ploch, staveb že|eanice, pozemních
komunikací, |iniového vedení, technické vybavenosti, pozemkových úprav, úprav vodních toků
a ploch.

2.5. Na plochách, náleŽejících do zastavitelného uzemí obce, jsou přípustné V druhy staveb a
je.;ich změn, jak jsou Yymezeny v grafické části. Rozsah výstavby je v-vmezen hranicí zastavitelného
území, zv|áštní ochrana bude věnována památkově chráněným objektům a objekturn v památkové
zóně dle p|ánu zásad památkové ochrany pro městskou památkovou zónu Vyšší Brod.

2.6. Pro lokality B , a , E , E , @ nové obytné zóny, po<lnikatelské zóny srněr StudánkT @ - tr
a obnovu osídlení Kamenná, Boršikov, Radvanov, Konrátov, Hradový a Hodslav je.1ako Ávazný
podklad k územnímu rozhodování nezbytné zpracovat a projednat s dotčenými orgány státní sprály
podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo UPP (regulační plán, urbanistická nebo
zastavovací studie).

2.7. Na Martínkovské E. je podmínkou zástavby vybudování nové komunikace od školního hřiště

2.8. Těchoraz 5 - je podmínliou zástavby lrybudování nové komunikace napojené v prostoru parce|y
4tzl

č|.3
Limity využití území

3.l. Koeficient zastavění pozemku kl udává maximální procento zastavěné plochy objektu,
koeÍicient k2 udává maximálni podlaŽnost- počet nadzemních podlaží objektu bez podkoví.

Záuazné |imity prostorového uspořádání isou kl ta
hřebene

B plochy obytné, včetně hosp. zázemí- izolované

B plochy oby.Eré' včetně hosp' zázemí- řadové

BB byové donry

2s2
352
303

oV plochy pro občanskou vybavenost (vč. parkovišt') místní 60 2

$fo+p smíš. území pro podnikání a bydlení (vč. zpev. ploch) 60 2
Vp plochy pro výrobu, sklady a podnikání (vě. zpev. ploch) 70 2

3.2. VyuŽiti uzení a přípustnost umístění staveb nebo jejich změn je možné při splnění
podmínek a pravidel v jednotlivých odstavcích tohoto článku.

3.3. Závazlými pravidly, které určují přípustnou, nepřípustnou činnost a zvláštní podmínky pro
umisťování staveb v jednotlir"ých funkčních plochách jsou:
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A obvtná zástavba

Býové domy a rodinné dorny

Přípustná činnost

- ve stávající obytné zóně |ze povolit smíšené objeký pro podnikání ve sluŽbách a bydlení. Musí
být zajištěna dusledná ochrana vnějšího prostoru okolo obyných objektů a dodrženy hygienícké
nonny pro obýnou zónu. Žaane vyrobky ani materiál nebudou skladovány mimo hlavní a
doplňkové stavby. Nesmí být produkovány žÁdné vibrace, hluk' kouř, zápach, žár, čijiné negativní
efekty.)

. zřizovat a pÍovozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy
obytných domů' která srným charakteretn nebude narušovat obytnou funkci

- území s výraznou převahou obytných činností, dějů a zaíízení a s ninli souvisej{cí činností
- stavební úprar,y, přístavby a nástavby ve srávající zzstavbě,

Nepřípustná činnost

- v lokalitě Studánky, Hrudkov, Dolní Jílovice, Bolechy, Kyselov' Dolní Drkolná, Horní Drkolná'
Herbertov, Lachovice nebudou řadové rodinné domy a býové domy.

. veškeré činnosti, děje a zařizení,které zátěŽí nanršují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, včetně činností, dě1ů a zařízení chovatelských a pěstitelských, a které bud'jednot|ivě nebo
v souhrnu překračují stupeň zátěŽe, měňtko nebo reŽim stanovený vyhláškou obce a pňslušnými
hygienickými normami.

Zvliíštní podmínky

. parkování bude v dostatečném počtu . na vlastních pozemcích. (Na 1 rodinný dům minirnálně
Igaráž' + 1 odstavné stání _ nebo 2 odstavná stání. Pro bytové domy lodstavné stání na 1 b}.t).

- ke kaŽdému pozemku pro RD (trvalé bydleni) bude vedena příjezdová cesta po veřejně přístupné
ploše.)

. v lokalitach RD - hospodářská příslušenství (sklady nářadí' drobné zvířectvo) musí být opticky
naprosto oddělena od veřejných prostor či vyhrazených prostorů zeleně.

B občanská wbavenost
Služby občanské rybavenosti, komerce a ner"ýrobní sluŽby

Pfipustné činnosti:
- administrativa, služ,by věetně ziaemí...
- (pohotovostní)ubýování personálu
- komerce
- penzion
- fitnes, kino.....
- halové prostory, kulturní sály
. veškeré činrrosti související funkční zónou, včetně doplnění občanské vybavenosti pohotovostním
bytem, služebním bytem nebo býern správce či majitele
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Nepřípustné ěinnosti.
- výroba
- samostatné sklady
- veškeré činnosti, děje a zaÍizeni, které nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledk1
vyvolávají druhotně včetně činnosti azaÍízeni chovatelslých a pestitelských a které bud' jednotlivě
nebo v souhrnu překračují stupeň zátěŽe, měřítko anebo reŽím stanovený touto vyh|áškoq
regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob vyrrŽití .(szemi

- zŤizovat a provozovat parkovací stání, odstavná stání a garáŽe pro nákladní automobily a
autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, které nesouvisí s přípustným vyuŽitím ,Území.

Zv|áštní podmínky
- garáŽová a parkovací stání v dostatečné míře na vlastních pozemcích.

C Sport. rekreace a cestovní ruch

Sportovní plochy včetně "ázemí

Přípustné činnosti:
- vybavenost slouŽící návštěvníkům - obchod' služby, stravování
- pÍovory idňby, šatny' sprchy' soc. zázemí a nezbytná technická vybavenost
- sezónni tábořiště včetně umělých vodních ploch
- halové objekty s|ouŽící pro sport.''.
- garážová a parkovací stání
- byry majitelů a správců
- přechodné ubytování

Nepňpustné činnosti:
- drobné stavby - skleníky
- vyrobní činnost

Zvliíštní podmínhv:
- okolo cyklotras - umístit odpočívadla + pikniková místa s lavičkami dle potřeby

D Zahrád|<ářské ko|on ie
Zahrádky a sady

Přípustné činnosti:
- sezónní přespání
- objekty ÚdrŽby apro uloŽení zahradnických aj. potřeb
- sklenikry
- koeficient zastavění (
perqol. přístěšků..') : max. 15 % plochy pozemku

Nepřípustné činnosti:
- obytné objekty pro trvalé bydlení
- všechny druhy ýrobních činností včetně opravárensM
- skladování ( mimo materiálu pro údrŽbu)
. skládky odpadu včetně odstavení motoroqých vozídel
- garáže
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Zvláštní podmínkv:
. Přestavbová p|ocha - odstranění nežádoucích provizorních objektů v lokalitě p!]

E Smíšená plocha pro bydlení a pďnikání

Bydlení a ýrobní služby' řemesla'. ' (případně služby občanské vybavenosti, komerce,
admínistrativa)

Přípustné činnosti:
- stavby s převažujícím charakterem bydlení a podnikání, to je území s {raznou převahou bydlení
nebo podnikání s odpovídajícim zinemínr (parkovací sťání, garitŽe...)

Nepřípustné činnosti

- betonárky, těŽké rnontážní pÍovozy s nadměrnou hlučností, dopravní zátěž.í a prašností,

. Živočišná výroba v sídlech V. Brod a Studánky.

- lyloučení jedné z funkcí (bydlení nebo podnikání)

- provoz těchto podnikatelských ak1ivit nebude narušovat stávající a navrhované obytné plochy

Zvláštní podmínky

. v městské památkové zóně a v |oka|itě E'] ' Et- podnikání má nevýrobní charakter : sluzby
občanské vybavenosti, komerce, admínistrativa

- v lokalitě n a @ _ moŽnost chovatelské činnosti v omezené kapacitě nezatěŽujicí
navrhovanou ani stávající zástavbu

. a E E E F7i , ,.ue*ě na<l celnicí' free shopy, Kamenná, Boršíkov, Radvanov, Konrátov,
Hradový a Hodslav - u jednopodlaŽních objektů . nutno lrybudovat podkroví

- obvodový p|ášt' bude přizpůsobený oko|ní ástavbě, v městské parnátkové zóně a v centrech
sídel převážně omítaný

- nové vyrobní objekty pro podnikate|skou činnost-musí mít kvalitní architektonickou úroveň
členěné průčelí, zvýruzněni vstupního průčelí.

- parkoviště budou na v|astních pozemcich.

F \lÝroba. skladv a podnikání

Přípustné činnosti:
- vy'robní činnost
- sk|ady'velkoskladv,překladiště
. sluŽby občanské rybavenosti. qirobní sluzby
- doprar..rrí sluŽby
- zaŤizen obchodLr
- admínistrativa a ostatní podnikatelská činnost

- noční podniky
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Nepřípustné činnosti:
- těŽba, betonárky, otevřené jeřábové dráhy nad stanovený výškový limit, uhelné sklady' těžké

montážní provozy s nadměrnou hlučností, dopravní zátěži a prašností...
- obytné objekqv
- zdravotnickázzřizeni
- živočišná zemědělská rÝroba

Zvláštní podmínky
- provoz těchto podnikatelshých aktivit nebude narušovat stávající a navrhované obýné plochy -

ochranné pásmo provozoven bude odsouhlaseno vlastníky dotčených pozemků. V případě
nesouhlasu je nutno provést taková technická opatření, aby ochranné pásmo podnikatelské
činnosti bylo max.na hranici vlastního pozemku.

- obvodov'ý plášť budov bude přizpůsobený okolní zistavbě, Nové výrobní objekty pro
podnikatelskou činnost musí mít kvalitní architektonickou úroveň,... . členěné pručelí,
zw razněni vstupního průčelí.

- Parkoviště budou na vlastních pozemcích podnikatelů.

- Lokalito m'E _ přeloŽka potoka

G Plochv oro vÝrobu zemědělskou _ Vz

Zivočišná qýroba a mechanizační střediska' soukromá zemědělská výroba

Příoustné činnosti:
. administrativa, pohotovostní ubýování
. drobné provozovny a slúby
. ýroba ' sklady

Zvláštní podmínky

- Živočišná rnýroba nebude umíst'ována v sídle Vyšší Brod.
- změny technologií a případné přestavby musí respektovat stávající a nawhované ob1.tné plochy
(zápach... -PHo provozoven bude odsouhlaseno vlastníky dotčených pozemků. V případě
nesouhlasu je nutno provést taková technická opatření, aby PHo bylo max.na hranici vlastního
pozemku.)

H Soukromá zeleň (Zs)
zahrádky a sady

Přípustné činnosti:
. objeký ťrdržby a pro uložení nezbytných zahradnických aj potřeb
- skleníky

Nepřípustné činnosti:
. obytné objekty
. všechny druhy výrobních činností vč. opravárenství
- skladování ( mimo materiálu pro údržbu)
- skládky odpadu vč- odstavení motorových vmidel
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- EaÍaze

Zvláštní podmínky.
- materiál staveb, proporce a architektonický návrh všech objektů _ platí i pro drobné stavby

(skleníky... .), nesmi s{m charakterem narušit oko]í, nebo pohledově exponovanou polohu
- způsob zreškodňování odpadu (organické části rostlin, větve stromů, listí' .'skladování a

aplikace hnojiv) nesmí narušit okolí
- mimo Zastavitelné uzemí nebude povolena změna kultury ZPF z orné půdy na zahradu

Cást III

INFRASTRUKTT]RA
čl. l

Doplňování jednotlivých subsystémů inženýrských sítí musí být prováděno v souladu s celkor,rym
výhledovým řešením dle odvěwor"ých generelů.

č|.2

Technická vybavenost (inženýrské sítě).

2.|. Zásobováni vodou

VvšŠí Brod - rekonstrukce vodovodu, doplnit veřejným vodovodem nově navržené lokality'
vybudovat nové vodojemy, úpravny vody a čerpací stanice, respektovat ochranná pásma vodních
zdrojů

Studánky. DolJri Jílor,ice. Kyselov, Horní Lachovic. Zadní Hrudkov. Dolní Drkolná .Rekonstrukce
vodovodu

Studánky - posílení r'odních zdrojú, vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů. Zadní Firudkov
obnovení zdroje pitné vody. Do|ní Drkolná - Doplněni chernického hospodářství ve vodojemu

2.2.Kanalizace

Město V. Brod . doplnění, resp. rekonstrukce kanalizační sítě, napojení veškeré stávající zástavby
na ČoV, nové sběrače:Západní okraj - jednotnái oddílná kana|izace. Hrudkov aTěchoraz- nová
oddílná kana|izace-

Dolní Jílovice - nová splašková kanalizace + Čov + stabilizačninádrž. ( přÍpadně malá čistírna
odpadních vod' založené kompletně na přírodních procesech čištění' )
Kvselov _ nová stabilizačninádrž 400 _ 500 m, ( dočištěrrí odpadních vod)

Bolechy. Lachovice. Hrudkov . Návrh domovní mikročistímy, např. Čov s biokontaktory,
eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem @ČS-E.BF) ,..' Vcílovém
roce 2011 budou veškeré odpadní vody akumulované vbezodtokých jímkách likvidovány na
čistírně odpadních vod města Vyšši Brod.
Studánhv rekonstrukce. Nová splašková kana|izace napojená do Čov Severní část . malé
podzemní přečerpací stanice. Stávající Čov bud" nahrazenaaktivační s nitrifikací. (případně ČoV
se systémem přerušované aktivace.)
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Dolní Drkolná - domovní rnikročistírny (např. CoV s biokontaktory, eventuelně provozně
úspornějšírn typem - vícekomorovým septikern doplněným o zemní filtr).
Herbertov rekonstrukce akutnulačních jírnek Variantně - domovní rnikročistírnv

2.3. Vodní toky

Hranice Ql00 je zakreslena v mapě. V lokalitách E'B'm E9 - pro r,eškeré stavby nezbytný
souhlas správce toku' ostatní území v irrundačních plochách v Vyššínr Brodě je nezastavitelné..

Pro požární vodu je voda čerpána z Vltavy, Pro požární čerpání vody je nutno ponechat
přistupy k r,odě ( rnísta nakládky lodí vodáků), ..' '.

2.4. Zásobování tep|em - plrrrem

Sídlo Vyšší Brod a Studán\ budou plně plynofikována. Rozvody VTL a STl- jsou veřejně
prospěšné stavby.
Sidlo Studánkv _ samostatné regulační zařízeni VTL - ST'L, Mlýrlec - měřicí, předávací a regulačni
stanice VTL _ STL. Dolní Drkolná- regulační zatizeni pro malé odběry - .,farmářský.. regulátor

Středotlaký v'ýstup 0,4 Mpa bude veden ke státní hranici u Radvanova se záměrem pokračování
do Bad Leonfelden.

Do doby rreŽ bude rea|izována plynofikace je nutrro pouŽívat nor'é ekologické kotle a
ekologická topná medía - dřer,'ní odpad...

2.5. Zásobování elektrickou enerqií

Nové a rekonstruol,ané distribuční trafostanic e 22l0.4 kY.

2.6. Veřejné osvětlení a slaboproudé ron'odv

Rozvody Vo se provedou kabely uloženými ve společném výkopu s NN. Spínání a ov|ádáni
bude upraveno v závislosti na r,ečerní a noční osvětlení' Budou zde osazena výbo1ková svítidla.

Hlavní trasy slaboproudých rozvodů' zejmena televizních a te|etbnních budou vedeny
převažně metalickýrni kabel1'v chodnícich a zelených páseclr u komunikace.

čl' 3

Doprava

3.l. Budoucí koridor komunikace iV1ó3, 16l je v souladu s Úp vÚc Českokrumlovsko - obchvat
Rožmberka - napojení ronde]em.

3.2. Do doby vedení si]nice IU161 a IU163 ve stávající trase -hluk z dopravy nesmí za hranicí
r,lastního pozemku oby.tné zóny, ernitovat hluk' přesahující lrodnoty d|e nařízení vlády CR 502
/2000Sb. o ochraně zdravi před nepříznivými účin$ hluku a vibraci.

3.3. Silnice lII. třídy budou vedeny ve stávajících trasách. Zastávky hromadné dopravy budou na
stávajících rnístech.

3.4. Garážování veškeých vozidel musí být zajrštěno důsledně na vlastních pozenrcích investorů. U
obytné ástavby bude nutno prokázat garážování či odstavení min. 2 automobilů na vlastním

l0
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pozemku. Podnikatelské aktivity a objekql obč. vybavenosti budou mít rovněŽ před vsfupy
dostatečné odstavné plochy.

3.5. Bude zajištěn přístup k řece Vltavě pro rnrožnost za1ištění vodních zdrojů k hašení požáru

3.6. Cyklostezky - konkretizace trasy bude stanovena v da|ším stupni PD - urbanistická studie.''

3.7. P)ŽADAVKY VUSS - V Pňpadě rekonstrukcí či oprav mostrrích konstrukcí je nutno
kontaktovat kornpetentni orgány Armády Čn 1 zi.wzo;.

Č:'est ry
vrv,

ZIVOT]V,( PROSTREDI

- Územní svstém eko|oeické stabi|itv je zpracováván samostatně, tvoří. zvláštní přílohu. Je
povinnou součástí závamé části. Plochy prvků MUSES tvoříci součásti biocenter a biokoridoru'
významných krajinrrých prvků.... jsou nezmtavitelné. Na pozemcích' které jsou z-ahrnuý do
územních systémů ekol' stabi|ity a na pozemcÍch významných krajinných pn,ků je zakazáno
provádět nedovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozernků, úprar,y vodnich ploch a toků, těžit
nerosty a jiným způsobern narušovat ekologic,ko - stabilizační funkci těchto ploch'

-Do náwhv a rea|i ích MÚ mního olánu
a textové částí) - jsou součástí ávazné časti.

- Meliorované pozemky v řešených lokalitiu:h a nové p|ochy pro výstavbu jsou vyhodnoceny a
vyznačeny v mapě úboru ZPF. Posfup záboru pro zástavbu musí probíhat v sou|adu s obecnou

ružití ploch zemědělské půdy uvolňované pro potřeby
zistavby. Etapovitost d,stavby je pro toto jednim z nástrojů.

- K lynětí pozemků z lesního půdního fuTrdu dojde pouze v rámci úprav silnic (včetně pře|oŽky a
všeclr r,yvolaných investic'.. ).

a ně hran v srafické části a
budou plně respektována.

II
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Cást V
t----
I

VEREJN
V 

---Ý-Y 

l 

- 

]B PR'OSPESNE STAVBY I

V}'mezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění
p<lzemků nebo staveb pod|e stavebního zÁkona, pokud nebude moŽno řešení rnajetkoprávních
váahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsolrern.

Seznam veřejně prospešných staveb - dle výkresové části Uzemního plánu:

DOPRAVA

Dl přelož.ka silnice W|60 vedená rnimo Fi.oŽmberk- výhled

D2 nová trasa silnjceIU163 mezi Vyšším Brodem a Dolním Dr,ořištěm

D3 Silnice IU|63,IIl|6| - pře|aŽka včetně odbočovacích pruhů' napojení Kižovatek a da|ších
obsluŽných prvků a veŠkeré vyvo|ané investice - budou upřesněny v následném stupni
proj ektové dokumentace

D4 Silnice IU|63,Iv|6| . úpraqv na patřičné parametry, Šířkor'é kategorie S 9.5i60, pokud
možno oboustranný chodník na průjezdech sídel, kruhová křižovatka, rozšíření o l jízdní pruh u
ceInice,. . . - budou upřesněny v následnénrr stupni projektové dokumentace

D5 komunikace IU1436 - úprava nadrněrného stoupání směr Lipno - zíízení přídavného
jízdního pruhu ve stoupání

D6 IIU16|1 do Mnichovic- znovu zařadjt, úpravy na parametry šiřkové kategorie S ó.5/50, S

7.sts0).

D7 IIU1622 Nahořany . Větrná - Vyšší Brod -odstranit dvo3i zbyečné úrovňové křížení dráhy'
úpravy na parametry šířkové kategorie S 7.5/50

D8 IÍVl60l1 Horní Dvořiště - Dolní Drkolná - Studánky. úpravy na parametry šířkové
kategorie S ó.5/50

D9 úpraly na místních komunikací - jejich rozšíření pokud moŽno na 6 m + vybudování
chodníků
D10 nové dopravní napojení místní obslužné komunikace na Těchorrázi
Dl1 veškerá peší propojení, . vybudování pěší komunikace od náměstí k zastávce ČD, podé|
přeložky nová lávka, jizně pod klásterem, u kláštera od jezu podél řeky k lávce, od parkoviště
ke klášteru, k fotbalovému hřišti, lerný břeh Vltarry, Herbertov - |ávka
D12 vybudování cyklistichých tras a stezek vizmapa 1 : l0 000, vybudování lyhlídkorn.ý'ch míst
D13 zpevnění, rozšíření místních obslužnjigh cest, výhybny, obnova polních cest
DP vybudování parkovišť u kláŠtera' u zastávky ČD' u ČoV, u lyŽařského vleku, u fotbalového
hřiště'

t2
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TE CH|{IC KÁ II\FR,{ S TRUKTURA

Elektrorozvodv:
- E venkovď WN, VN a NN distribuční vedení, kabelor,á vedení VN a NN' jakoŽ i sdělovaci

vedení energetiky s|oužící dvěma a více odbčratelům ve smyslu zÁkona č. 458/00 Sb. !j29,
odst.2, tak jak jsou graÍicky vyznačenyv územně plánovací výkresové dokumentaci.

Nové a rekonstruované distríbuční trafostanic,9 2210^4 kY .

E 1 - T9 - Vyšší Brod' Na Vyhlídce \lyhledová náhrada za ST do 400 kVA, na stejném
pozemku

E 2 -T13 - ZD Těchoraz tiprava distňbuce NN, na stejném pozemku

E 3 - T17. Vyšší Brod, RD Lečebna nová.fS zd.kab. l x 630 kVA
E 4 - T18 - Vyšší Brod" RD Martínkovská nová ST do 400 kVA, parc č. 99816
E 5 - Tl9 - Vyšší Brod, RD Pod Lesetn nová ST do 400 kVA, parc'č. l8/3
E 6 . T20. Vyšší Brod, Chaty u zastavky nová P.f S do 160 kvA, parc.č. 755l|
E 7 .T1 . Studánky, RD sever rekonstrukce T1' ST do 400kVA' na stejném pozemku
E 8 - T2 . RD Hrudkov obec nová PTS do 1 60kVA, parc. č. sever 265
E 9. T3 . Do|ní Jílovice' RD nová ST do 400 kVA, parc.č. 2026i|
E l0 _T - V' Brod -jih - r"ýrobní zóna nová ST do 400 kvA, parc.č.

f'lynovod

Pl Trasa navrŽeného VTL plynovodu

P2 Vysokotlaká regu|ačni stanicí na jiŽním oliraji Vyššího Brodu

P3 Studánky -samostatné regu|ační zaŤízení VTL _ STL s minimálni délkou potřebné VTL
přípojky'
P4 Navržené nové úseky středotlakých rozr,o.ců plynu jsou zahmuty mezi veřejně prospešné stavby

- budou upřesněny v následném stupni projekÍové dokumentace
P5 Dolní Drkolná regu|ační zařízeni pro malé odběry _ 

',farmářslc'-ý.. 
regu|átor s minimální délkou

potřebné VTL přípojky.
P6 Mlýnec - měřící, předávací a regulační stanice V]-L - STL.

\/odovod

V v-vbudování nové městské vodovodní sítě, zokruhování, některé stávající úseky - rekonstrukce
(včetně čerpacích stanic).
Vl- Rekonstrukce sávajících vodních zdrojů (V. Brod -Martínkovshý vrch) a přívodních potrubí
V2. Rekonstrukce úpravny vody V.Brod a její adaptace na v'ýh|edové zdroje podzernní vody
Y3. Zadní Hrudkov - obnova zdroje pitné vorly.
V4. Studánky - posílení vodních zdrojri vyhlášení ochranných pasem
Vý Dolní Drkolná - chemické hospodiířství ve vodojemu
V Studárrky, Kyselov (Dolní Jílovice)' Do|ní Lachovice, Zadni Hrudkov, Dolní Drkolná
rekonstrukce vodovodu

Kanalizace

K - rekonstrukce uliční kanalizační sítě,napojrení na Čov( Těchoraz), nová městská kanalizace

l3
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K - Stud.inky. nová splašková kanalizace, poclzemní přečerpací stanice'
Kl - Studanky. rekonstrukce ČoV
K . Lachovice Dolní Drkolná, Hrudkov, Herbertov - domovní mikročistírny případně jírnky na
vyvaŽení
K - Dolni Jílovice . nová splašková kanalizacr:

K2 - Do|ní Jílovice - stabihzační nádrž( Pfipadně společné malá čistírna odpadních vod)
K3 - Kyselov- doplnění o malou stabilizačni nádrž
wviíŽení

ostatní

. TEL telekomunikačď rozvody;

. Vo veřejné osvětlení; místní rozhlas;

. DoK dálkové optické kabely

. Tv sběrný dvůr
- R hřiště pro ákladní školu
- Ze|eó - Náwh opatření plánu Územního syslérnu ekologické stability
. Zl Vybudování podchodu pro obojživelnílc1,na kornunikaciIIU l60l1
- úhraboviště pro krizové stavy uhynulých zv{řat u Kyselova amezi Dolní Drkolnou a Studánkami.

14
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Čest vI

zÁvĚnpČNÁ USTANovENÍ

Tato obecnězávazná vyhláška platí pro správni územi obce Vyšší Brod _ včetně místní části
Studánky, Těchoraz, Hrudkov, DoIní Jílovice, Bolechy, Kyselov' Dolní Drkolná' Horní Drkolná,
Herbertov' Lachovice do doby zpracováni a schr,áIení nové územně plánovací dokunrentace.
Pozastavit p|atnost, případně provést změny územně plánovací dokumentace včetně pozastavení
platnosti, změny nebo doplnění této obecně závazné vyhlášky přísluši zastupitelstvu obce na
zák|adě projednání s přís|ušnýnri orgány státní správy.

Dokumentace je uložena na .Městskérn úřadu Vyšší Brod' Stavebním úřadu a referátu
regionálního rozvoje okresního úřadu Český Krumlov.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti l5. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

4.40-02 4é. lo.azVyvěšeno na úřední desce: od

PaedDr Josef Pechlát
starosta obce

Vyhlášeno ve Vvšším Brodě dne: 4 tc.t - oz

ing. Miroslav Neufuss
zástupce starosty obce

t5
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VtrIitrJNÁ VYHLÁŠxa
ozttiinrcní o r'ystavcní návrhu ítzenrnílro p|ántr obce 1z.1,šší I]l.od

\]i'sto \'r.ŠŠí lJrocl..|lrko pořizor,ittel úzetttttího pliirrtr obcc \/r ŠŠí IlI.otl r'

s(lttIlttILt s tlStill1()\,cltírtt r\ 2] otlst' l zlik. Číslo 50,l|9]6 Sb. re zttč'ttí tttlrcI

ozrrantuJc

l.t's tit r.c lt í n ťr'r. t.lt tt úzc Itt tr íIr o JrIzi rr tr o bcc Vt.šš í l} l-cl cl'

Iizctltttč lrllitror'lcí cltl|iLttltcrttacc.ic rlStat'ctta k tttiItIe{clttLttí rrtl 2.3. 7. 2002 1ltl
tltllltt .]() lltttt I-tl.t Stitt,..bttíItl (rcl[rot'Lt Nlčstsk.-(lro ťrřatlLr rc \/'r'ŠŠíttt [}t'od.. 1,cltl1ltll.ttů'ttIctttc

l)()Illlčlí lt stictltt tlrl S.0() - |7 .()() htlc|irr/.

\'c Iiltttč tlo l.í i.lritr ocl 1losIcclrríltcl (lttc rr.star.crrí. t..i. t|o 5.9.2()()2 rlttllttltr [rrl
tt1llittrti'tlr ti:tttlitkr ir 1rři1lorttírtk-i.k r.r.star'ct.|cit.l]!t ttrir.t.lttt

I)accll)r'. .losr-'l' P c c lr I ri I

Stelrosta i

\lt tčrIi'lllí.
(,.\ I,l1ljc|.ec. IJrrIc:Iltl trr tt ](). ( cskť. [}trclť.itli icc

. \lit ilt ťiz:e triitiIt.l 1lllitttt obcc \.r šší l]I.otl:

\'r r ČŠcit ..liti: ].]. 7. ](X)]
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ír,RE['OÉ{A B

[tlilht'seťlí :tÍlÍ$ttípÍf€lstr'ro h{ěsta yyšší Brod ze rine 3{}' 9" ŽŮ0; o sefuválení
ďugenmm{}et plámu rrBree \,všší Brod hod [116

Výrok

Obccnj za.srr.ipite Lst.i.o cbce .Vi'šší 
Brolj po projednání nár'rhu úzenrr.rího plá.rlu nbcc .,/1,.:iši

I]roc.l;r na zákiirc1ě i:SteinovrJni ;1 26 odst. ): zák. č.5a,/76 Sb ve zněni not'e] (sta.''e Í.,.lii za'kcn)

I. st--hvaiqi_e1

3) úz,:tnni plín'ibctVyššíBrodtak.iakjev}.Íllezenhlavníinivýkresi,v;nčiřjt-ku ].50O{) a
l . l0 Ú00','r.'ll'resc;n šl:.šich r'ztaLlů','měřítku 1 : 25 000 na obcobí do i:. -7Ci.j. nlati--í'';ro
:;pl'a\nr .-;ze:nj {.)bc'e \,.'yŠší Brod

ir) llii-rtr, sktualizace - k:0. 6. a k 31. 12

li qry.q4g_';.
a) ;liÍvaznl- cásti t.tz.curlrli.lo piánu obce uvedené v člerrěrrí území obce na Írmkčilí pIoclr''' a

podnLínk.. iei jch i''"'uŽití l,t,.iádřené r'regu'lativech, které rvoří příiohu.ti' i tohotel
usneset'r1

b) pcrzemiir,.r,eŤeině prospěŠných staveb (příloha č. l)' vy=rnezených \'e výkresil č. 7i v' rněř.
l ' ]0 rlOi), kl.; re l','cří ile{iíInou soui:ást UP|)

!ll i'rr;;isll.ii1:
. uikonČenj iriltn.lsii soilč,asni:]ro UP rněsta Vyšší Brod schvá|encilro zastutrritelstr,eril Cj ]i)

I 995
. 
'ie pril pr';ljecriár,aní návriiui ťrzemního plánu obce nebyly up{atněn'v náriritl<.'' .

- že po,janci; připonn!nku n. Stanisiava Nedbala, r'zhlec1em kiejírrru upiatnění 'oe gt*eitu

náv.rhtt l.ji-]..ijŽ nelzt aliceptol.lat ( zn.lěna tiasy obctevatu neb-v.ia příporrlínkolar'á
t' 1lro3ednil''.itnj ná.'':.hu z'adani ani v prqednávaní konceptu řeŠní' trasa oL.chvilfu bt,lli
přet;:atta ;ie stáva;icího UF V'vššího Blodu v kterénr tato alternatiria ir.l''tra po řacle jeiináni
v.".brána .i a i.t,. ;-lej sc hťrdrrčj Ší)

. Že vcŽadai,'jit' D(]SS. r''ypiývajioí Zo stano\,,isek , up,latněnýclr v ráinci pro-ierlnavání
nái'ritii iJi)C j:vil akceptovárry l' čistopisu návrhu UPo (příloha č. 3)

iV, uklaiiá s,|3.rOslt-,'.']'

a) .., .qou]a{:lu s i\ 84 ods.... 2 písrn' b) zái.l. č' 128i2000 Sb' o obcícit" '',e znění nt.lt,el, v}hlasrt
oll*crié z'í,,,^z.ntJ,'Íi''i,.hlášku na dobui l5. dnů' kterou bucÍou vyhlášenl' ,záv,azné Částt UF
a ..'eř.+- 

i lr e iiros pššné stal,b,v,

b) zit]istri zpracování podro.iinějšÍch ťizelnně plánovacích podkladů nebo regrilačního
pianu pro časti uzeirrí obce' která jiiou určena pro rozsáh|ou ob}4nou vÝsta'v|-.'u ilokalita.
l. J. 5" 24 a -10) a po'c'riiitateiske zóny (lol<aiita 49.50 a 51). ZabezpeČrt tra]i řešeni

Lr.lnjstěrit Sigveb' stancl.ic'ní uzr:in,':ě teohrríc|<ých url.anistíck.{'ch a a'.chite,i"';onicki ch

.i:zLsil.i l;..il il|Dje].ÍoVe řešl'.ní sta.leb rr je1ich rea|izaci.



t*/ stanottl
Žr: sch."áier:a li;rent*ě piálro-v'aoi rjokumentace - ťrPo' V;'Šši Brac 'nujE uic.ž-cna
r koinplctttill; 1,.y'h0n:o\'eni 1 x u obce Vyšší Brod, lx S{J \/r',Šší Brtrrj;l i ,r. iik.Ii i}]l;U
r' (.leskclr i, rtli-nloie

VI )it_rr2s kt] :jtan0\.jskil nadŤÍzeneho orp;ánu územního plánováiri:

Zastr-rprteis1.'g 1.')ircť \lr,,šši Broct lrere ;na vědomí stanovisko CkÚ RP*F: oc1'J. Lrzt]Í]'lř}1h{i

piárrování ei st:ll'ebrrlhci řáriu.- Ceském Knunelově (příloha č.4).

Č.1. P'R- 3-.jl.]'i.)].'i-. z: rjine 
,Ž4' 

9' 2002

Ing. \{irosiar l"ieiii''';sr,
;ó c lt i ni'13 ..t'1 ťnQ.;.:

PaerjDr. .icsr:f j]*ch 
i át

sta-rostil.


