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Městys Dešenice 

Č. j.         V Dešenicích, dne 29. 10. 2009 

 

Územní plán Dešenice 

 Zastupitelstvo obce Dešenice, příslušné podle ustanovení §6 odst.. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 

stavebního zákona, §171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci azpůsobu evidence územně 

plánovací činnosti 

vydává 

 

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠENICE 

 

1. Textová část územního plánu 

Obsah textové části územního plánu 

a) vymezení zastavěného území 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 

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

zeleně 

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně stanovení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před 

povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně.  

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, 

popřípadě podmínečně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 

včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 

bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 

předkupní právo 

i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stavení možného budoucího využití, včetně podmínek 

pro jeho prověření 
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k) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územních studií podmínkou 

pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a 

vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 

m) stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

n) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

o) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona 

 

2) Grafická část územního plánu 

a) výkres základního členění území       1 : 10 000 

b) hlavní výkres b1) funkční využití       1 :   5 000 

   b2) dopravní a technická infrastruktura   1 : 10 000 

c) veřejně prospěšné stavby        1 : 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Textová část 

a) vymezení zastavěného území 

 Zastavěné území bylo vymezeno na základě průzkumů a rozborů, skutečného využití pozemků i 

podkladů z katastrálního úřadu tak, aby zahrnovalo stav k 1.9.2008 včetně malých proluk v zastavěném 

území.  Rozsah byl upraven (redukován na území CHKO podle požadavku Správy CHKO) 

 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana hodnot jejího území 

b1) rozvoj území obce 

 Území obce zahrnuje 9 místních částí na samostatných katastrálních územích 

 

katastrální území    část obce 

625 469 Datelov    Datelov 

625 647 Dešenice    Dešenice 

625 477 Děpoltice    Děpoltice 

625 485 Divišovice u Děpoltic  Děpoltice 

625 671 Matějovice u Dešenic  Matějovice 

625 493 Městiště u Děpoltic   Městiště 

625 655 Milence    Milence 

625 507 Oldřichovice u Děpoltic  Oldřichovice 

625 664 Žíznětice    Žíznětice 

 

 Území obce zahrnuje části v rozvojové ose regionu tvořené silnicí II/190 Klatovy – Nýrsko – 

Železná Ruda a tratí ČD č. 183 Klatovy – Janovice nad Úhlavou - Železná Ruda. 

Sídla v této ose mají největší potenciál územního rozvoje, daný jak jejich dopravní dostupností, tak i 

stávající výstavbou a vybaveností. Jedná se prakticky o propojené Děšenice a Milence, ve kterých je 

soustředěna již dnes většina obyvatel a tento trend zůstane zachován i do budoucnosti. Ostatní sídla jsou 

výrazně menší s minimálními rozvojovými možnostmi s výjimkou Děpoltic a Oldřichovic. Menší sídla 

(Divišovice, Matějovice, Městiště, Datelov a Žíznětice) tak mají převažující funkci rekreační a obytnou, 

těžící z kvalitního přírodního prostředí. 

 

b2) ochrana a rozvoj hodnot území 

Přírodní podmínky 

 Území městyse Dešenice má dosud charakter krajiny s vyváženým podílem přírodních a 

civilizačních prvků. Územní plán respektuje požadavky na ochranu zvlášť chráněných území přírody 
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Chráněny jsou: 

- Evropsky významná lokalita Šumava CZ0314024 Šumava  

- Ptačí oblast Šumava 

- Chráněná krajinná oblast Šumava 

- Přírodní rezervace Městišťské rokle  

- Přírodní rezervace Datelovská strž, k.ú. Datelov. 

- Územní systém ekologické stability  

- Významné krajinné prvky  (VKP) 

- Genová základna lesních dřevin 

- Památné stromy 

Významné krajinné prvky navrhované k registraci: 

- Okolek, subxerotermní remízek na z. okraji Žíznětic při cestě k Hodousicím, býv. pastvina, s řadou 

terpfytních prvků (např. Asarum europaeum aj.). 

- Horní úsek Žíznětického potoka (Boind Weisen), s významnými mokřadními prvky, pod cestou ze 

Žíznětic do Hodousic, při okraji hodousického lesa.. 

Kulturní hodnoty 

 Respektovány jsou památkově chráněné objekty a venkovský charakter zástavby v centrech sídel 

(drobné měřítko objektů rozptýlená, nepravidelná urbanistická struktura a rozptýlená zástavba samot v 

krajině)Památkově chráněny jsou: 

Nerostné suroviny 

 Na území městyse Dešenice nejsou evidována ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 

Nevyskytují se ani poddolovaná a svážná území. 

 

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

zeleně 

c1) Urbanistická koncepce 

Dešenice, Milence 

 Rozvoj území je soustředěn do propojených sídel Dešenice-Milence. Je navrženo při zachování 

hlavní osy území tvořenou stávající silnicí II/190 a odbočující silnicí III/19020. 

Přednostně jsou využity proluky při této ose na jižních svazích s optimálními podmínkami pro bydlení a 

dále pozemky na jižním a západním okraji Dešenic navazující na zastavěné území a využívající již 

existující dopravní a technickou infrastrukturu. 

Datelov 

 Malé sídlo v kvalitním přírodním prostředí kotliny pod hřbetem Prenetu. Na území sídla jsou 

rezervy pro využití zastavěného území sídla. Rozvoj je navržen na jižním konci v zahradách 

navazujících na zastavěné území doplňující okrouhlicovou strukturu sídla.  

Divišovice 

 Menší venkovské sídlo, velikost je stabilizována, není předpokládán další územní rozvoj. 

Děpoltice, Oldřichovice 

 Propojená sídla v sedle hřebenu Šumavy směřujícího k severu (mezi Prenetem a Želivským 

vrchem). Vzhledem k dostupnosti a velikosti má sídlo rozvojový potenciál zohledněný návrhem rozvoje. 

Rozvojové plochy navazují na zastavěné území po jeho okraji. 

Matějovice 

 Menší sídlo, spíše osada na severním svahu Prenetu. Převažuje obytná a rekreační funkce, není 

předpokládán další územní rozvoj. 

Městiště 

 Menší sídlo s převažující obytnou a rekreační funkcí v centru kotliny pod masivem Prenetu. Na 

území sídla je rozsáhlý areál opuštěného vojenského cvičiště. V jeho části navazující na zastavěné území 

je navrženo využití pro cestovní ruch, turistiku a sporty prováděné v přírodním prostředí bez výrazných 

dopadů na prostředí a mezisklad dřeva z těžby (skládka, manipulace). Větší část ploch pak bude 

ponechána jako přírodní plochy. 

Žíznětice 

 Venkovské sídlo na severním úbočí Želivského vrchu s funkcí obytnou, rekreační a výrobní. 

Rozvoj je navržen v proluce na východním okraji návsi a plocha pro rozvoj pily. Úprava návsi 

s případnou dostavbou požární zbrojnice nemá nárok na nové rozvojové plochy, odpočívka s vyhlídkou 

před sídlem využívá polohy s dalekými rozhledy na západní Šumavu od Ostrého až po Čerchov a údolí 

Úhlavy.  

 

c2) Vymezení zastavitelných ploch 

Datelov 

D1 – cestovní ruch a rekreace (využití zahrad na okraji sídla), podmínkou je drobné měřítko  objektů 

nenarušující krajinný ráz 

Dešenice 

E1 – bydlení v rodinných domech, využití proluky v zastavěném území využívající stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu 

E2 – bydlení v rodinných domech 

E3 – bydlení v rodinných domech (minimální velikost stavební parcely 1000 m2, maximálně 5 rodinných 

domů)  



  4 

E4 – bydlení v rodinných domech 

E5 – místní komunikace (propojení jižních částí sídla využívající zčásti stávající účelové komunikace) 

E6, E7 – venkovské bydlení (využití ploch na okraji sídla, podmínkou je posouzení hluku z dopravy po 

přilehlé silnici a návrh případných protihlukových opatření v dokumentaci pro územní nebo stavební 

řízení) 

E8 – zařízení cestovního ruchu u rybníka 

Děpoltice 

B1 – venkovské bydlení 

B2 – venkovské bydlení v nevyužívaných zahradách (podmínkou je realizace obslužné komunikace) 

B3 – venkovské bydlení 

B4 – rekreace a cestovní ruch (rozšíření sportovního zázemí penzionu na okraji sídla) 

B5 – smíšené území 

Městiště 

C1 – využití areálu vojenské střelnice pro cestovní ruch a rekreaci. Využitím nebude narušen krajinný 

ráz, v území bude převažovat zeleň. 

C2 – dřeviště (deponie vytěženého dřeva, zpracování před transportem) 

Milence 

M1 – venkovské bydlení (dostavba proluky mezi Milencem a Dešenicemi) 

M2 – venkovské bydlení (podmínkou je zajištění dopravní obsluhy území)  

M3 – komerční plochy při silnici II/18 

M4 – obchvat II/190 

M5 – pobytová louka (východisko vodáckého sportu na Úhlavě, budou respektovány podmínky ochrany 

před povodněmi, v území bude převažovat stávající zeleň, při akcích možné umístění mobilního 

vybavení) 

M6 – komerční území při silnici II/190 (vjezd do lokality bude řešen jednou křižovatkou na silnici 

II/190) 

M7 – venkovské bydlení (dostavba proluky) 

 

c3) Plochy přestavby 

 Bude dokončena rekonstrukce tvrze v Dešenicích s využitím pro Obecní úřad, cestovní ruch a 

podobné funkce. Možné je využití stávajících areálů zemědělské výroby i pro jiné druhy výroby 

s podmínkou, že nedojde ke zhoršení podmínek pro bydlení v okolí. 

 

 

c4)  Sídelní zeleň 

 Území městyse je poměrně rozsáhlé s vysokým podílem přírodních ploch, lesů a stabilních ploch 

ZPF. 

 Ve vlastních sídlech má zástavba venkovský charakter, případně rodinné domy s vysokým 

podílem obytné zeleně. Veřejná zeleň je tak omezena pouze na zeleň, která je součástí veřejných 

prostranství. Největší plochy jsou v Dešenicích u požární víceúčelové nádrže (jsou využívány i pro sport 

a každodenní rekreaci obyvatel). 

 

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 

d1) Občanská vybavenost 

 Bude soustředěna do Dešenic a zčásti Milenců, kde navazuje na již existující zařízení a 

koncentrace obyvatel umožňuje její využití i minimalizace docházkových vzdáleností pro většinu 

obyvatel: 

Zahrnuje veřejnou vybavenost: 

- úřad městyse 

- poštu 

- obchodní síť 

- areál tvrze s kulturním využitím 

- hasičskou zbrojnici 

- hostinec se společenským sálem 

- sportovní areál a víceúčelovou nádrž 

 V ostatních sídlech je omezena občanská vybavenost na spolkové prostory (hasiči) a komerční 

zařízení pro cestovní ruch (penzion, občerstvení, malá muzejní expozice). 

 

d2) Dopravní infrastruktura 

 Navrženy jsou: 

- úprava trasy silnice II/190 v Milencích (napřímení trasy a odstranění dopravní závady v na odbočce 

silnice do Strážova) 

- úprava zatáčky na silnici III*19020 u odbočky do Žíznětic 

- doplnění chodníků podél silnic II. a III. třídy v zastavěném území podle místních prostorových 

možností 

- místní komunikace budou prodlouženy do navržených rozvojových lokalit, nově bude realizována MK 

na jižním okraji Dešenic a cesty k zařízením technické infrastruktury. 
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- drobné úpravy komunikací k odstranění dopravních závad budou realizovány  v plochách stávajících 

komunikací a veřejných prostranství 

návrh cyklotrasy od Děpoltic na Datelov a po nově vybudované zpevněné lesní silničce Prenetu a 

 Zelené Lhotě 

- návrh cyklotrasy podél Žíznětického potoka a propojení na cyklotrasu Nýrsko – Stará Lhota – Zadní 

Chalupy a Hamry 

- návrh cyklistického propojení od Divišovic na běšinské cyklotrasy k Javorné a poutní kapličce pod 

Můstkem. 

 

d3) Technická infrastruktura 

d3.1) Zásobování vodou 

       Městys Dešenice je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Dešenice-

Milence, vlastníkem je městys, provozovatelem Veolia-Vodospol Klatovy. Voda je do vodovodní sítě 

dodávána ze dvou systémů: 

       1. z původního prameniště jižně od Dešenic v k.ú. Matějovice, kde je 5 pramenních jímek a jeden 

pramenní zářez, voda je přiváděna gravitací do vodojemu 85 m3 pod prameništěm. 

      2. z úpravny vody Milence skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy-Domažlice přes tentýž vodojem. 

Voda z ÚV Milence je využívána jen jako doplňkový vodní zdroj. 

      Kapacita vodovodu je dostatečná, nevyhovuje velikost akumulace vodojemu. Proto je navrhována 

dostavba nové akumulační nádrže vodojemu objemu 200 m3. Pro další rozvoj obce bude rozšířena 

vodovodní síť a některé její úseky zrekonstruovány (větší úniky vody). 

     Datelov má veřejný vodovod v majetku obce, který provozuje Vodospol Klatovy. V prameništi 

jihozápadně od osady je jímací zářez s pramenní jímkou, vodojem nad spotřebištěm má akumulaci 30 m3 

. Zásobování gravitací je dostatečné. Uvažuje se s rekonstrukcí částí sítě. 

    Divišovice má veřejný vodovod v majetku obce a správě Vodospolu Klatovy. Zdrojem vody jsou 

dva jímací zářezy v prameništi  jihovýchodně od osady, zásobování je gravitační přes vodojem 50 m3 

pod prameništěm. Je třeba dbát na hygienické zabezpečení vody, doporučuje se rekonstrukce částí sítě. 

     Děpoltice-Oldřichovice má veřejný vodovod v majetku obce a správě Vodospolu Klatovy. 

Zdrojem vody je jímací zářez v prameništi jihozápadně od osady, zásobování je gravitační přes vodojem 

50 m3 pod prameništěm. Je třeba dbát na hygienické zabezpečení vody, doporučuje se rekonstrukce částí 

sítě 

    Matějovice: Zásobování vodou je individuální z místních studní. Trvale zde žijí pouze dva 

obyvatelé. Neuvažuje se se změnou systému zásobování vodou. 

     Milence je zásobována vodou společnou vodovodní sítí s obcí Dešenice (viz popis výše). 

     Městiště: Pouze oblast rekreace, žádní trvale žijící obyvatelé. Zásobování vodou z místních 

studní. 

     Žíznětice je zásobována vodou z veřejného vodovodu v majetku obce a správě Vodospolu 

Klatovy.  Zdrojem vody jsou dva jímací zářezy a studna (dnes mimo provoz) v prameništi východně od 

osady, zásobování je gravitační přes vodojem 40 m3 nad spotřebištěm. Ve vodojemu je dávkován 

chlornan sodný pro hygienické zabezpečení. Vodovod vyhovuje i pro budoucí rozvoj místní části 

(rekreace, nové rodinné domy).  

 

d3.2) Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 Části Dešenice a Milence jsou odkanalizovány na ČOV v Nýrsku. Kanalizace svými parametry 

umožňuje napojení navržených rozvojových ploch na jejich území. 

 V ostatních venkovských částech je nakládání s odpadními vodami řešeno individuálně malými 

domovními čistírnami nebo jímkami na vyvážení. Za domovní čistírnu je možno považovat i septik 

doplněný vhodným zemním filtrem, U nové výstavby bude přednostně budovány domovní čistírny, 

vzhledem k malé vydatnosti vodotečí většinou s podmokem. Pouze u rekreačních objektů s občasným 

využíváním budou nadále provozovány jímky na vyvážení. 

  

d3.3) Zásobování elektřinou 

 V řešeném území se nachází osmnáct stávajících transformačních stanic 22/0,4 kV.  

 V současné době je pokrytí území transformačními stanicemi až na výjimky dostatečné, příkon 

jednotlivých transformátorů bude navyšován se zástavbou navržených území až po  maximální 

zástavbovou kapacitu trafostanic. 

  Nově je navržena trafostanice pro městys Dešenice TS-A - Dešenice západ, typ 1SL - 

400/250kVA, včetně přívodního vedení vn, které bude provedeno jako venkovní vedení. Tato nová 

stanice vyřeší požadavky na napojení navržených lokalit pro bydlení a odlehčí stávající stanici TS-8. 

 Pro sídlo Matějovice, které dosud není elektrifikováno, je navržena stanice TS-B 

1SL400/100kVA včetně přívodního venkovního vedení vn 22kV. 

 V ostatních obcích budou využity stávající přezbrojené trafostanice, které jsou vhodně umístěny a 

je jimi dobře pokryto i zástavbové území. 

 Ve stavu i návrhu budou zdejší bytové jednotky rozděleny do skupin A, B i C. Ve výkonech 

transformačních stanic se ponechá rezerva pro případnou modernizaci a změnu vytápění domácností. 

Příkony pro podnikání jsou v návrhu pouze odhadnuty, skutečné požadavky na napojení budou 

upřesněny dle konkrétního využití území. 

 Nové rozvody elektřiny a veřejného osvětlení budou prováděny přednostně zemními kabely. 
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d3.4) Zásobování plynem 

  V současnosti jsou zemním plynem zásobována Dešenice a Milence. Kapacita zařízení vyhovuje 

i požadavkům na připojení navrhované nové výstavby. V ostatních částech městyse se vzhledem k jejich 

velikosti zásobování plynem nepředpokládá. 

 

d3.5) Zásobování teplem 

 V urbanizované části městyse (Dešenice, Milence) je zásobování teplem řešeno převážně 

spalováním plynu v malých tepelných zdrojích. Zčásti jsou využívána i pevná paliva. 

 V ostatních částech městyse je zásobování teplem řešeno využíváním pevných paliv v malých 

topeništích pro jednotlivé objekty. Významný podíl mezi palivy má dřevo i s ohledem na jeho relativní 

dostupnost a ekonomickou výhodnost. 

 

d3.6) Spoje 

 Nejsou navrhována nová zařízení spojů. Podmínky využití území však umožňují umísťovat v 

krajině zařízení technické infrastruktury, u stožárů vysílačů bude posuzován jejich dopad na krajinný ráz. 

 

d3.7) Nakládání s odpadky 

 Bude se řídit platnými předpisy a vyhláškou obce. Zůstává zachována stávající koncepce 

s tříděním odpadu do nádob rozmístěných ve větších sídlech. Odpadový dvůr bude provozovat městys 

v areálu tvrze v Dešenicích, v ostatních částech je vzhledem k jejich velikosti zřizování odpadových 

dvorů neefektivní. 

 

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability krajiny, přístupnost krajiny, protierozní opatření, 

ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně 

e1) Krajina 

 Územní plán navrhuje rozvoj ve vazbě na stávající sídla, krajina tak zůstává prakticky nedotčena. 

Zásadou pro její další využívání je zachování bezlesí, které je pro krajinu charakteristické a zajišťuje 

druhovou různorodost rostlinného pokryvu a daleké rozhledy, dochází k rozšiřování lesů na jejich okraji 

(v Žízněticích až 200 metrů za 2. polovinu 20. století, potenciálně pak v území bývalé vojenské střelnice 

u Městiště). 

 

e2) Územní systém ekologické stability 

 Bylo převzato vymezení prvků z dostupných podkladů (generel regionálního ÚSES a Zásady 

územního rozvoje) pro vymezení prvků nadregionálního a regionálního ÚSES a generel lokálního ÚSES 

pořízeného Správou CHKO pro jeho území a bývalým Okresním úřadem v Klatovech pro zbytek území. 

Prvky byly ponechány, upraven byl pouze jejich rozsah přednostně po pozemkových hranicích a 

v kontaktu se zastavěným územím sídel tak, aby nedocházelo k vzájemnému překrytí. 

 

e3) Území CHKO 

 Území CHKO zahrnuje podstatnou část území městyse Dešenice v jeho jižní části. Stávající 

vymezení hranice zahrnuje i část zastavěného území Dešenic a Milenců, zóny CHKO  pak nerespektují 

zastavěná území sídel na území CHKO (II. a III. zóna zahrnuje i zastavěné území sídel).  

 

e4) Přístupnost krajiny 

 Je zajištěna systémem stávajících polních a lesních cest. Ty zůstávají zachovány. 

 

e5) Protierozní opatření 

 Krajina v řešeném území je stabilní z hlediska eroze (podíl lesů 44 %, trvalých travních porostů 

27 %). I s ohledem na extenzivní využití ploch ZPF převážně pro pastvu dochází k minimálnímu 

ohrožení erozí. Nejvíce jsou tak ohroženy plochy lesů na svazích dotčené těžkou lesní technikou při 

těžbě. 

 

e6) Vodní toky 

      Řešené území se nachází v pramenní podhorské oblasti severně  a severovýchodně od  výrazného 

zalesněného hřebene Křížový vrch – Prenet – Můstek, tvořícím rozvodí mezi řekou Úhlavou  a potokem  

(říčkou) Jelenka. Celé řešené území leží v ochranném pásmu III° vodárenského toku Úhlava, 

významného zdroje pitné vody pro značnou část Plzeňského kraje. 

      V zájmovém území se nachází celá řada přirozených studánek a pramenních vývěrů, zejména 

v pramenních oblastech potoků pod zalesněným severovýchodním úbočím vrchů Prenet a Můstek. 

V údolních nivách potoků (zejména Jelenky a Žíznětického potoka) a také blízko rozvodí západně od 

Žíznětic je řada přirozených mokřadů a slatí. Všechna tato místa přirozeného výskytu vody a její 

akumulace v krajině je třeba zachovat a chránit, nedopustit jejich vysoušení a likvidaci. Právě tak 

nedoporučujeme provádět umělou regulaci koryt potoků a neuváženou likvidaci břehových porostů. Je 

nezbytné zachovat přirozený ráz krajiny, která je z vodohospodářského hlediska velmi cenným územím. 

 

e7) Ochrana před povodněmi  

 Povodněmi je ohroženo bezprostředně území v údolní nivě  Úhlavy. V zátopovém územíÚhlavy 
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není navrhován nový územní rozvoj vyžadující výstavbu objektů. Větší rozsah území je pak ohrožen 

zvláštní povodní (vodárenská nádrž na Úhlavě). Ta ohrožuje i část zastavěného území Milenců. Pro 

zvláštní povodeň má městys zpracován krizový plán. 

 

e8) Rekreace 

 Území je atraktivní pro cestovní ruch a rekreaci. Rekreace se soustřeďuje především do 

stávajících sídel a samot (využití stávajících objektů pro rekreaci). Plochy individuální rekreace stávající 

jsou menšího rozsahu (chatová osada na břehu Úhlavy, a rekreační zahrádky v Dešenicích). Není 

předpokládán další rozvoj těchto ploch ani vznik nových rekreačních objektů ve volné krajině. Přípustné 

je rekreační využití stávajících i nových obytných objektů, které však budou mít charakter rodinných 

domů (minimálně 80 m2 zastavěné plochy). Není přípustná výstavba malých rekreačních chat. 

 

e9) Dobývání nerostů 

 Na území městyse nejsou ložiska nerostných surovin ani jejich dobývací prostory. 

 

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, popřípadě podmínečně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

f1) Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití 

 

Plochy bydlení – čisté (BČ) 

1)Plochy jsou určeny pro zajištění kvalitního bydlení včetně každodenní rekreace a relaxace, dostupnost 

veřejných prostranství a občanského vybavení 

2)V plochách je přípustné umísťovat: 

-bytové domy 

-rodinné domy 

-vedlejší stavby sloužící k zajištění kvality bydlení (zahradní altány, zimní zahrady, bazény, garáže pro 

vlastní potřebu do maximálně 40 m2 zastavěné plochy) 

-veřejná prostranství 

-související plochy dopravní a technické infrastruktury 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-související občanská vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje větší než 100 m2 

-další plochy a zařízení, pokud nesnižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné 

s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

4)V plochách není přípustné umísťovat: 

-všechny aktivity výrobního charakteru 

-občanskou vybavenost, která by mohla potenciálně ohrozit kvalitu obytného prostředí. 

 

Plochy bydlení – venkovské (BV) 

1)Plochy jsou určeny pro bydlení venkovského charakteru včetně každodenní rekreace a relaxace, 

dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení 

2)V plochách je přípustné umísťovat: 

-nízkopodlažní bytové domy 

-rodinné domy 

-vedlejší stavby sloužící k zajištění kvality bydlení (zahradní altány, zimní zahrady, bazény, garáže pro 

vlastní potřebu do maximálně 40 m2 zastavěné plochy) 

-chov domácích zvířat, ne však pro komerční účely 

-chov drobného zvířectva, pokud nenarušuje obytné prostředí sousedů 

-veřejná prostranství 

-související plochy dopravní a technické infrastruktury 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-související občanská vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje větší než 100 m2 

-další plochy a zařízení, pokud nesnižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné 

s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

-drobná zařízení výroby a služeb živnostenského charakteru integrovaná do obytných objektů, pokud 

nenarušují kvalitu obytného prostředí 

4)V plochách není přípustné umísťovat: 

-všechny aktivity výrobního charakteru 

-občanskou vybavenost, která by mohla potenciálně ohrozit kvalitu obytného prostředí. 

 

Plochy rekreace – individuální (RI) 

a1)Plochy jsou určeny pro pozemky určené pro individuální a rodinnou rekreaci v kvalitním přírodním 

 prostředí 

2)V plochách je přípustné umísťovat: 

-pozemky pro rekreační objekty 

-zařízení sportu pro potřeby těchto ploch 



  8 

-veřejná prostranství 

-zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-garáže pro obsluhu tohoto území, pokud nenarušují charakter území a kvalitu prostředí 

-zařízení veřejného stravování, pokud jejich provoz nenarušuje kvalitu prostředí 

4)V plochách je nepřípustné umísťovat: 

-veškeré výrobní aktivity 

-chov domácích zvířat pro komerční účely 

-chov užitkových zvířat 

 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

1)Plochy jsou určeny pro bydlení venkovského charakteru spojené s hospodářským využitím pozemků a 

objektů 

2)V plochách je přípustné umísťovat: 

-obytné nízkopodlažní objekty 

-garáže a další vedlejší objekty pro obsluhu tohoto území 

-zařízení občanské vybavenosti a sportu 

-veřejná prostranství 

-zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch 

-pozemky pro individuální rekreaci splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-zařízení zemědělské malovýroby a chov drobného zvířectva, pokud nenarušuje obytné prostředí sousedů 

4)V plochách je nepřípustné umísťovat: 

-pozemky pro stavby a zařízení narušující obytné prostředí sousedních pozemků 

 

Plochy občanské vybavenosti – veřejné (OV) 

1)Plochy se vymezují pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení, jsou dostupné 

z ploch dopravní infrastruktury. 

2)Plochy zahrnují pozemky: 

-staveb pro výchovu a vzdělávání 

-zdravotnictví, sociální péče a péče o rodinu 

-kultury 

-pro ochranu obyvatelstva 

-pro veřejné stravování a ubytování  

-služeb 

-vědy a výzkumu 

-veřejné administrativy 

-hřbitovy 

-veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu související s funkcí plochy, především 

dostatečné odstavné plochy pro vozidla návštěvníků 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-byty služební, pokud budou dodrženy příslušné požadavky hygienických předpisů 

4)V plochách je nepřípustné umísťovat: 

-zařízení výrobních služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy 

 

Plochy občanské vybavenosti – sport OS) 

1)Vymezují se pro umísťování zařízení sportu výkonnostního i rekreačního včetně nezbytného zázemí 

2)Plochy zahrnují: 

-hřiště a stadiony 

-sportovní haly, tělocvičny, víceúčelové sportovní haly 

-bazény 

-kluziště 

-pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu plochy, včetně dostatečných pozemků 

odstavných ploch 

3) V plochách je nepřípustné umísťovat: 

-zařízení výrobních služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy 

 

Plochy občanské vybavenosti – sport s převažující zelení  (OZ) 

1)Vymezují se pro umístění sportovišť s převažující zelení v souladu s požadavky na ochranu krajiny a 

přírodních hodnot 

2)Plochy zahrnují pozemky pro: 

-golfová hřiště 

-motokrosové a bikrosové areály 

-sportovní rekreační areály v přírodě 

-hipodromy, dostihová závodiště 

-veřejná prostranství 

-související dopravní a technickou infrastrukturu 

3) V plochách je nepřípustné umísťovat: 
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-zařízení výrobních služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy 

 

Plochy veřejných prostranství (VP) 

1)Vymezují se pro za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků 

veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem 

2)Plochy zahrnují pozemky pro: 

-obslužné komunikace 

-pěší a cyklistické komunikace 

-parkoviště a odstavné plochy, které nelze umístit v ostatních plochách 

-veřejnou zeleň, parky 

- ochrannou zeleň 

 

Plochy dopravní infrastruktury (DI) 

1)Vymezují se pro umístění pozemku dopravních zařízení a komunikací, které nelze z důvodů zejména 

jejich negativního působení integrovat do ostatních ploch 

2)Plochy se člení na: 

-plochy silniční dopravy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice  II. a III. třídy, mosty, ochranná zeleň, 

dopravní terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, 

areály údržby komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, zařízení pro obsluhu dopravy 

-plochy drážní dopravy (drážní těleso včetně doprovodné zeleně, pozemky a zařízení pro drážní dopravu, 

nádraží, stanice, provozní budovy, depa, opravy, vozovny, překladiště a správní budovy) 

 

Plochy technické infrastruktury (TI) 

1)Vymezují se pro technickou infrastrukturu, kterou nelze začlenit do jiných ploch a kdy nelze pozemky 

technické infrastruktury jinak využít 

2)Plochy zahrnují pozemky pro: 

-vedení a zařízení zásobování vodou (vodovody, vodojemy, vodní zdroje, úpravy vody, čerpací stanice) 

-odkanalizování a čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, kanalizace, čerpací stanice, odpadní 

jímky a další zařízení pro nakládání s odpadními vodami) 

-energetiku (liniová vedení elektřiny a plynu, transformační stanice, rozvody, energetické zdroje, 

regulační stanice plynu) 

-spojová zařízení (spojová vedení, radioreléové trasy, retranslační stanice, vysílače, základové stanice 

mobilních operátorů, telekomunikační ústředny apod.) 

-související zařízení dopravní infrastruktury 

Plochy výroby a skladování (VS) 

1)Plochy se vymezují pro pozemky výrobních a skladových zařízení, které pro jejich potenciálně rušivý 

vliv na životní a obytné prostředí nelze umísťovat v jiných plochách. 

Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury. 

2)V plochách je přípustné umísťovat: 

-pozemky pro výrobní zařízení průmyslu a zemědělství  

-pozemky pro sklady a skladové areály 

-související zařízení dopravní a technické infrastruktury 

-ochrannou zeleň a opatření na ochranu před negativními vlivy výroby  

-zařízení pro vědu a výzkum 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-zařízení občanské vybavenosti nezbytné pro obsluhu těchto ploch 

4)V plochách je nepřípustné umísťovat: 

-pozemky pro bydlení 

 

Plochy smíšené výrobní – komerční (SK) 

1)Plochy jsou určeny pro umísťování zařízení lehké výroby, skladování a specifické plochy pro 

komerční využití 

2)V plochách je přípustné umísťovat: 

-pozemky pro řemeslnou a drobnou výrobu 

-pozemky skladů 

-pozemky velkoobchodu a logistiky 

-pozemky maloobchodu včetně nákupních středisek 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-zařízení občanské vybavenosti pro obsluhu tohoto území 

- zařízení sportu a cestovního ruchu, pokud jejich funkce nebude narušena ostatním využitím 

  plochy 

-pozemky staveb pro bydlení (služební byty, byty majitelů, přechodné bydlení) při splnění hygienických 

požadavků na kvalitu bydlení 

 

Plochy vodní a vodohospodářské (PV) 

1)Jsou vymezeny pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky 

a suchem, regulaci vodního režimu a ochranu přírody 

2)Plochy zahrnují: 
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-vodní toky 

-vodní plochy (přirozené i umělé) 

3)V plochách je přípustné umísťovat: 

-vodní toky 

-vodní nádrž 

-odvodňovací a ochranné příkopy a zařízení 

-kanály, průplavy a obdobná zařízení 

4)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-stavby dopravní a technické infrastruktury, pokud nenaruší funkčnost plochy a neohrozí okolí a krajinu. 

5)V plochách není přípustné umísťovat stavební objekty s výjimkou staveb vodohospodářských a staveb 

nezbytných pro využívání plochy. 

 

Plochy zemědělské (ZP) 

1)Vymezují se pro zajištění zemědělské funkce 

2)Plochy zahrnují: 

-zemědělský půdní fond 

-stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu 

-související dopravní a  technickou infrastrukturu 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-dopravní a technickou infrastrukturu, kterou nelze umístit v jiných plochách, případně jejich technicky 

odůvodněné provedení nelze umístit v jiných plochách 

 

Plochy lesní (LP) 

1)Vymezují se pro zajištění funkce lesů a jejich využití 

2)Plochy zahrnují: 

-pozemky určené k plnění funkcí lesa 

-pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství 

-související dopravní a technická infrastruktura 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-dopravní a technickou infrastrukturu, pokud její technicky odůvodněné řešení nelze umístit na jiných 

plochách 

 

Plochy přírodní (PN) 

1)Vymezují se pro účely zajištění ochrany přírody a krajiny 

2)Plochy zahrnují: 

-pozemky národního parku 

-pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti 

-pozemky ostatních zvlášť chráněných území 

-pozemky evropsky významných lokalit 

-pozemky biocenter 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-související dopravní a technickou infrastrukturu nezbytnou pro obsluhu a zajištění funkce plochy. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území – ochranná zeleň (SO) 

1)Vymezují se v nezastavěném území s prioritní funkcí oddělení obytného území obce od potenciálně 

rušivých funkcí. 

2) V plochách je přípustné umísťovat: 

- ochrannou zeleň 

3)V plochách je podmínečně přípustné umísťovat: 

-dopravní a technickou infrastrukturu, kterou nelze umístit v jiných plochách, případně jejich technicky 

odůvodněné provedení nelze umístit v jiných plochách 

 

f2) Specifické podmínky využití území 

 Na území CHKO bude zachován u nové výstavby a stavebních zásazích do stávajících objektů 

charakter zástavby typický pro daný region: 

- nízkopodlažní zástavba se sedlovými střechami s hřebenem v podélné ose objektu 

- nepravidelný charakter zástavby, není nutné dodržovat jednu stavební čáru 

- používat charakteristické stavební materiály a stavební postupy 

- projekty významných nebo charakterem a umístěním ojedinělých objektů zpracovávat pouze 

autorizovanými architekty 

 

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 

Jsou vymezeny: 

Stavby dopravní (WD) 

WD1 – obchvat II/190 v Milencích (označení M4) 

WD2 – úprava křižovatky na silnici III/19020 u odbočky do Žíznětic (označení E9) 
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WD3 – místní komunikace na jihovýchodním okraji Dešenic (označení E5) 

Stavby vodohospodářské (WV) 

WV1 – hlavní kanalizační sběrač na ČOV Nýrsko 

Opatření na ochranu krajiny WK 

WK1 – navržené lokální biocentrum na Jelence mezi Oldřichovicemi a Divišovicemi 

Ostatní chráněná území přírody jsou vymezena a není potřeba jejich vymezení jako veřejně prospěšná 

opatření. 

Asanace WA 

WA1 – asanace objektů č.p. 48 v Milencích pro realizaci obchvatu II/190 na stavební parcele č. 48 a 

zahrada p.p.č. 460 vše v k.ú. Milence 

 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 

Tyto stavby a opatření nejsou vymezena. 

 

i) údaje o počtu listů územního plánu 

Územní plán obsahuje: 

11 .listů textu formátu A3 

1 grafickou přílohu formátu 3 x 650/1200 mm 

3 grafické přílohy formátu 975/600 mm 

 

j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně 

podmínek pro jeho prověření 

 V územním plánu nejsou vymezovány územní rezervy. 

 

k) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 

pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti  

 Jsou vymezeny plochy velkého rozsahu zastavovaná stavbami více investorů se složitým 

dopravním napojením (v Milencích, označení M2, určená pro výstavbu rodinných domů), případně 

lokality na území CHKO Šumava označené B1, B2, B3, E3 a E4 (studie těchto lokalit stanoví velikosti 

stavebních pozemků odpovídajících charakteru území a stanoví další podmínky pro realizací staveb 

včetně požadavků na architektonické řešení, budou projednány se správou CHKO Šumava). 

 

l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 

 Tyto plochy nejsou vymezeny. 

m) stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

 V územním plánu není stanovena etapizace výstavby především s ohledem na relativně malý 

rozsah rozvojových ploch a jejich rozptýlení do více lokalit. Zásadou pro postup ve využívání 

rozvojových ploch je postup od zastavěného území, aby nevznikaly nové proluky v zastavěném území. 

 

n) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

 Tyto stavby nejsou konkrétně vymezeny. Tento požadavek může uplatnit Správa CHKO Šumava 

na svém území. 

 

o) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavební zákona 

 Zkrácené stavební řízení podle § 117, odst. 1 stavebního zákona není přípustné u staveb na území 

CHKO Šumava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Grafická část územního plánu 

a) základní členění území       1 : 10 000 

b) hlavní výkres b1) funkční využití     1 : 5 000 

   b2) dopravní a technická infrastruktura  1 : 10 000 

c) veřejně prospěšné stavby       1 : 10 000 
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

1. Textová část 

Obsah textové části odůvodnění územního plánu 

a) Postup při pořízení územního plánu 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, vyhodnocen koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

f) Vyhodnocení splnění zadání, pokyn pro zpracování návrhu 

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

h) Vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k 

vyhodnocení vlivu na životní prostředí informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území 

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa 

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich zdůvodnění 

k) Vyhodnocení připomínek 

 

a) Postup při pořízení územního plánu 

Termíny projednávání ÚP Dešenice: 

schválení pořízení zastupitelstvem - 25.1.2007 (us.č. 4/2007) 

zahájení projednání - 3.8.2007 

schválení zadání    - 27.9.207 (us.č. 9/2007) 

zahájení projednání návrhu - 27.2.2009 

společné jednání k návrhu ÚPN se konalo 16.3.2009 

stanovisko KÚ    - 21.10.2009 RR/3047/09 

veřejné projednání k upravenému návrhu  ÚPN se konalo 26.10.2009 

vydání = OOP     - 29.10.2009  

 

 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, vyhodnocen koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  

Politika územního rozvoje 

 Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, schválenou vládou ČR 17.5.2006 

usnesením č. 561. V této dokumentaci je území obce začleněno do specifické oblasti SOB 1 Šumava. 

Navržené využití respektuje požadavky na vytváření podmínek pro harmonický rozvoj území při 

respektování a ochraně jeho hodnot a vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj. 

Zásady územního rozvoje 

 V Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje vydaných v roce 2008 Krajským úřadem 

Plzeňského kraje je ponecháno zařazení území obce o do specifické oblasti Šumava 

 V Zásadách územního rozvoje jsou pro řešené území stanoveny hlavní zásady, které územní plán 

respektuje: 

- vymezení chráněných území přírody  a CHKO 

- nadřazené sítě technické infrastruktury v území (vodní zdroj, úpravna vody a hlavní vodovodní řad, 

vedení VTL plynovodu) 

- vymezení regionálního ÚSES 

- obchvat Milenců na trase silnice II/190 

Širší vztahy 

 Z hlediska širších vztahů leží území městyse Dešenice na okraji hlavní rozvojové osy území 

podél dopravní osy z Klatov do Nýrska (dále přístup do Železné Rudy). Celé řešené území je 

charakteristické rozptýlenou zástavbou venkovského charakteru se zemědělským využitím krajiny 

(především pastevní chov skotu) a lesním hospodářstvím. Významný je podíl cestovního ruchu. 

 Z hlediska vztahů k sousedním obcím je stěžejní umístění úpravy vody pro skupinový vodovod 

na území Milenců a úpravy na trase silnice II/190, která tvoří jeden z hlavních přístupů do oblasti 

Železné Rudy. 

 

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

 Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Cíle územního plánu: 

- vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 

- zajišťuje předpoklady pro obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů 

- zajišťuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů 

- chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 
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Úkoly územního plánu: 

- posuzuje stav území obce 

- stanovuje koncepci jejího rozvoje 

- prověřuje změny v území z hlediska ochrany veřejných zájmů 

- stanovuje regulativy využití ploch 

- stanovuje podmínky změn v území s ohledem na zachování charakteru obce 

- vytváří podmínky pro omezení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

- vytváří podmínky pro kvalitní bydlení 

- umožňuje hospodárné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů 

- vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany 

- posuzuje vliv navržené koncepce na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj území 

 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

 Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a 

metodickými pokyny MMMR ČR jako opatření obecné povahy. 

 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Požární ochrana 

 Ke všem objektům a areálům je zajištěn přístup pro požární techniku. V sídlech jsou požární 

nádrže a vodovody opatřené hydranty. 

Civilní ochrana 

 V souladu s § 12 zákona č. 239/2006 Sb. se ochrana obyvatelstva řídí požadavky dle § 20 

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva: 

- ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

 Ohroženo je území Milenců při protržení hráze vodárenské vodní nádrže Nýrsko na Úhlavě. Pro 

případ zvláštní povodně má městys Dešenice zpracován „Plán ochrany území pod vodním dílem Nýrsko 

před zvláštní povodní“. 

- zóny havarijního plánování 

 Havarijní situace v části Milence může nastat při zvláštní povodni. Ohrožené území je v případě 

ohrožení evakuováno v souladu s plánem ochrany. 

- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

 Předpokládaná mimořádná událost (zvláštní povodeň) vyžaduje evakuaci osob v ohroženém 

území nikoliv ukrytí obyvatelstva. Nejsou předpokládány mimořádné události vyžadující ukrytí 

obyvatelstva, městys však v podzemí zámku v Dešenicích disponuje dostatečnými prostorami pro ukrytí 

obyvatelstva 

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

 Evakuace obyvatelstva při zvláštní povodni (už při hrozbě, vzhledem k času 10 minut od 

protržení hráze ke kulminaci povodně) bude prováděna jako opatření předběžné při hrozbě a týká se cca 

75 osob v Milencích. Ubytování bude zajištěno v objektech Úřadu Městyse Dešenice (kulturní dům), 

případně je možné využít dle možností ubytovací kapacity v okolí. 

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Materiál je skladován v areálu zámku. 

- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území 

obce . 

 Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky, není proto ani uvažováno s jejich vyvežením 

mimo zastavěné území. 

- záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

 Záchranné práce pro případ zvláštní povodně budou mít dlouhodobý charakter, nehrozí při nich 

nebezpečí z prodlení. Nedojde ke kontaminaci prostředí škodlivými látkami vyžadující okamžité řešení. 

- ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

 Na území městyse nejsou skladovány nebezpečné látky. 

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

 Bude zajištěno dovozem vody cisternami z vodních zdrojů v ostatních částech městyse, případně 

distribucí balené pitné vody. 

Na území obce nejsou provozy a zařízení vyžadující nouzové zásobování elektrickou energií. 

Výsledek řešení rozporů 

 V územním plánu jsou zahrnuty výsledky dohody se Správou NP a CHKO Šumava, zahrnující 

upřesněné vymezení zastavěného území obce na území CHKO (rozsah zastavěného území byl redukován 

na plochy skutečně zastavěné a byly většinou vyřazeny stavební parcely a ostatní plochy dle katastru 

nemovitostí, na kterých již objekty zanikly. Vymezení dle Správy CHKO je v rozporu s pravidly pro 

vymezování zastavěného území (k objektům nejsou přičleněny ani související zahrady, je tak vyloučeno 

například jejich oplocení a ochrana sadů před okusem zvěří). Prakticky tak byla vyloučena možnost 

obnovy původního rozptýleného osídlení v krajině). Správa CHKO tak zneužila svého postavení při 

projednávání ÚP pro prosazení svých požadavků na omezení přítomnosti lidí na území CHKO. Hranice 

CHKO a jeho zón bylo ponechána dle aktuálních podkladů Správy CHKO Šumava. 
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f) Vyhodnocení splnění zadání, pokyn pro zpracování návrhu 

 Územní plán byl zpracován v souladu se schváleným zadáním a výsledky jeho projednání včetně 

dohod s dotčenými orgány. Dále byly zohledněny požadavky obce na řešení dohodnuté v průběhu 

projednávání s dotčenými orgány. 

 

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

g1) rozvojové předpoklady 

 Přírodní prostředí vytváří optimální podmínky pro kvalitní bydlení, cestovní ruch a turistiku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vymezení hranice CHKO Šumava rozděluje zastavěné území částí 

Dešenice, Milence a Děpoltice a jeho zóny nerespektují zastavěné území sídel na území CHKO 

 

Vývoj počtu obyvatelstva  

Rok  1991 2001 2008 

Počet obyvatel 743 716 680 

Věková skladba 

Skupina 1991                   % 2001                       % 

0 – 14 let 157                     21,1 130                         18,1 

Produktivní 448                     60,3 455                         63,6 

Poproduktivní 138                     18,6                   131                         18,3 

celkem 743                   100 716                        100 

 

 Z demografických dat je patrná stagnace ve vývoji počtu obyvatel. Věková struktura není 

zárukou udržení velikosti obce přirozenou měnou, velikost obce a stabilizace počtu obyvatel tak závisí 

především na migračních faktorech. Městys proto musí pro posílení aktivního salda migrace zvýšit 

atraktivitu pro bydlení. 

 

Bytový fond (údaje ze sčítání 2001) 

domy     

celkem  

trvale obydlené  

celkem                RD 

Neobydlené 

celkem        % 

285 200                      176 85                         29,8 
  

byty  

celkem  

trvale obydlené 

celkem                 % 

Neobydlené 

celkem        % 

353 268                      75,9 85                          24,1 
 

 Relativně vysoký podíl neobydlených domů a bytů s ohledem na velikost obce je odrazem 

atraktivity území pro rekreaci, jedná se většinou o rekreační chalupy v menších částech obce a 

zachované samoty 

Ekonomická aktivita 

 Ekonomická základna území je relativně slabá, tvoří je především zemědělství, lesnictví a 

zpracování dřeva v menších provozech a menší výrobní provozy živnostenského charakteru. 

Významným přínosem pro ekonomii území je  cestovní ruch. 

Shrnutí 

 Rozvojové podmínky řešeného území jsou zásadně ovlivněny polohou na okraji Šumavy při 

významné dopravní ose přístupu do oblasti Železné Rudy (silnice II/190 a železniční trať Klatovy-

Janovice/Úhlavou-Železná Ruda). 

 Kvalitní přírodní prostředí s nízkou hustotou osídlení především v jižní části vytváří optimální 

předpoklady pro cestovní ruch a turistiku. Území městyse Dešenice je východiskem na Šumavu 

s možnostmi dalšího rozvoje na hranici CHKO Šumava a s jednoduššími podmínkami mimo území 

CHKO. 

 Velikost městyse je stabilizována, většina obyvatel žije v největších sídlech v území (spojené 

části Dešenice a Milence a Děpoltice s Oldřichovicemi). 

Ostatní sídla jsou menší s omezenými možnostmi rozvoje, zvláště pak na území CHKO Šumava. 

 Významný je podíl rozptýlené zástavby v krajině (řada samot a objektů především v území mezi 

Dešenicemi a Děpolticemi,  dnes využívanými převážně pro rekraci). Jejich původní zemědělská funkce 

se přesunula do větších zemědělských areálů v Milencích, Dešenicích a Oldřichově. 

 Přírodní prostředí vytváří optimální podmínky pro kvalitní bydlení, cestovní ruch a turistiku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vymezení hranice CHKO Šumava rozděluje zastavěné území částí 

Dešenice, Milence a Děpoltice a jeho zóny nerespektují zastavěné území sídel na území CHKO avšak 

možnost úpravy není v možnostech územního plánu, bude městys Dešenice iniciovat požadavky na 

úpravu hranice CHKO a jejích zón samostatně. 

 

g2) ochrana hodnot území 

Přírodní hodnoty 

Chráněny jsou: 

Evropsky významná lokalita Šumava CZ0314024 Šumava  
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 Dle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 132/2005, kterým se stanoví národní seznam evropsky 

významných lokalit, zasahuje území městyse Dešenice do následujících katastrálních území: Datelov, 

Děpoltice, Dešenice, Divišovice u Děpoltic, Matějovice u Děpoltic, Městiště u Děpoltic, Milence, 

Oldřichovice u Děpoltic. 

Ptačí oblast Šumava 

 Dle Nařízení vlády č. 681/2004 Sb., zasahuje do administrativního území městyse Dešenice, k.ú. 

Datelov, Děpoltice, Matějovice, Městiště u Děpoltic, Oldřichovice u Děpoltic. Předmětem ochrany ptačí 

oblasti dle Nařízení vlády č. 51/2005 Sb. jsou populace tetřívka obecného (Tetryl tetrix), tetřeva hlušce 

(Tetryl urogallus), čápa černého (Ciconia nigra), chřástala polního (Crex crex), kulíška nejmenšího 

(Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), datla černého (Drycopus martius), jeřábka 

lesního (Bonasia bonasia) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a jejich biotopy. Cílem ochrany 

ptačích biotopů je zachování a obnova ekosystémů významných pro uvedené druhy ptáků v jejich 

přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu 

příznivém z hlediska ochrany. 

Chráněná krajinná oblast Šumava 

 Obcí prochází hranice CHKO Šumava z údolí Úhlavy nad Nýrskem po silnici II/120 do Milenců, 

dále po silnici III/12020 k železniční trati a po ní na účelovou a dále místní komunikaci přes Dešeničky a 

dále opět po komunikaci III/12020 do Děpoltic, Patrasky a pak již mimo území městyse  MK na Víteň a 

Březí. 

 Územní plán navrhuje úpravu hranic CHKO na území Dešenic a úpravu vymezení zón v souladu 

se skutečným využitím území (zastavěné území sídel). 

Přírodní rezervace Městišťské rokle  

 V údolí potoka Jelenka a jeho přítoků na území městyse v k.ú. Datelov, Městiště a dále v k.ú. 

Javorná a Hojsova Stráž, na rozloze 168,91, v r. 1994. Jedná se o komplex náhorních pramenišť a 

přirozených porostů jedlobučin a suťového lesa v hluboko zaříznutých údolích horských potoků. Na 

původně bezlesých nivách potoků a prameništích dochází k rozsáhlé sukcesi. 

Přírodní rezervace Datelovská strž, k.ú. Datelov. 

 Návrh plochy na vymezení přírodní rezervace 

Rokle pod Křížovým vrchem (Seebauch),  

 V k.ú. Matějovice, Děpoltice. Hluboce zaříznutá skalnatá rokle na prenetské větvi Dešenického 

potoka  s polopřirozenými lesními porosty a významnými společenstvy. Návrh k vymezení přírodní 

památkou. 

Významné krajinné prvky  (VKP) 

 VKP podle zák. č. 114/92 Sb. je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými 

prvky (ze zákona) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy – ve zdejším případě 

potoky se svými údolními nivami, jejich přítoky a vodní plochy v území a plochy vymezené pro funkci 

lesa. 

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP 

(příslušným orgánem – RŽP ORP). Ochranná zóna VKP je do vzdálenosti 50 m. 

Významné krajinné prvky navrhované k registraci: 

- Okolek, subxerotermní remízek na z. okraji Žíznětic při cestě k Hodousicím, býv. pastvina, s řadou 

terpfytních prvků (např. Asarum europaeum aj.). 

- Horní úsek Žíznětického potoka (Boind Weisen), s významnými mokřadními prvky, pod cestou ze 

Žíznětic do Hodousic, při okraji hodousického lesa.. 

Genová základna lesních dřevin 

 Pro Plánický bioregion je v LHC Spálené Poříčí pro vrchovinný ekotyp smrku a buku na cca 133 

ha (LVS 5, skupina lesních typů 5A, 5B). V oblasti Želivského vrchu byly vymezeny další genové 

 základny. 

Památné stromy 

 Na území obce byly vymezeny následující: 

- lípa velkolistá v Oldřichovicích u Děpoltic, p.č. l46/2 (stáří cca 300 let, výčetní obvod 400 cm, výška 

20 m) 

- dvě lípy velkolisté v Oldřichovicích u Děpoltic, 1 km s. od vsi, p.č. 21 a 22 (stáří cca 350 a 250 let, 

výčetní obvod 360 a 345 cm, výška 22 a 20 m). 

 Dále je na území městyse řada letitých cenných dřevin zasluhujících zachování a ochranu, 

případně vyhlášení za památné stromy. 

Dešenice, Milence 

- jilm horský u hasičské zbrojnice 

- lípy a jasany v okolí kostela a zámku 

- linda u Dešenického potoka 

- dřevinný doprovod Dešenického potoka od obce proti toku 

- letité stromy v Kuncích a Dešeničkách: duby, kleny, lípy, jasany 

- torzo aleje u silnice k Děpolticím 

Děpoltice, Oldřichovice 

- buk nad býv. školou u silnice od Dešenic 

- množství letitých jasanů, ale i lip a přežívajících jilmů 
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Divišovice 

- dvě letité lípy u návesní kapličky (výčetní průměr 100 cm) 

Datelov 

- letitá lípa (výčetní průměr 120 cm) 

Městiště 

- řada letitých stromů lip a jasanů 

Matějovice 

- řada letitých stromů u MK a stavebních objektů, např. lípa u kaple (výč. průměr 100 cm), další u zříc. 

objektu (výč. průměr 90 cm), několik jasanů, z nich jeden u kaple s tur.rozcestníky (výč. průměr 100 

cm), skupina tří jasanů pod rekreačním objektem jižně od MK (výčetní průměry 80 cm), vrba křehká pod 

vodním zdrojem (výč. průměr 80 cm). 

Žíznětice 

- klen při z. okraji vsi (výč. průměr 100 cm) 

Kulturní hodnoty 

Památkově chráněny jsou: 

Dešenice 

- 2834 areál got. tvrze čp. 1 se sochou sv. J. Nepomuckého (vlevo od brány). Tvrz tvoří složitý rozsáhlý 

soubor budov s věží na v. straně návsi. Kolem r. 1450 (za husit. Revol. hnutí), pravděpodobně za husit. 

hejtmana Ctibora z Dešenic byla vybudována pětiboká got. věž dešenické již vodní tvrze (s klenutou got. 

místností v přízemí), o čemž svědčí část zdiva ve verandě. Někdejší vodní tvrz byla přestavěna a 

rozšířena kolem r. 1561 na renes. zámek  za Tristana z Předenic, který měl i okrasnou zahradu.  Od 16 st. 

byl součástí tohoto areálu pivovar. Ještě v r. 1729 byl dešenický kamenný zámek kryt šindelovou 

střechou, druhá část pak sloužila jako sýpka. Tehdy ještě stála stará zámecká věž, avšak již bez střechy. 

Dále byl areál bar. upraven kol. r. 1750  nákladem Kolovratů. I když v r. 1757 ztratil dešenický zámek 

význam jako feudální sídlo, přesto ještě po r. 1850 zůstal neporušen. V 19. st. byla jeho část 

přebudována na pivovar a sklady,  čímž byl výrazně setřen původní ráz. Nejstarší část tvrze tvoří patrně 

severní díl komplexu, kde je zachována i pozdně gotická brána.  Jižní část zanikla za renesanční 

přestavby. 

- bar.socha sv. J.Nepomuckého vlevo u brány tvrze z pol. 18 st. 

- 2835 areál kostela sv. Mikuláše, got.jádro ze 14. st., v 18. st. bar. přestavěn a rozšířen o osmibokou věž. 

Jednolodní obdélníkový kostel s věží na s.straně a osmibokou kaplí v ose. Loď sklenuta valenou klenbou 

s lunetami.  

Datelov 

- 2832 horská roubená přízemní chalupa č.p. 15, šindelová střecha, černá kuchyně 

Městiště 

- 2833 areál roubeného hamru č.p. 5 na Městišťském potoce (Jelenka) s hamrem jihovýchodně od sídla. 

Péčí majitele postupně citlivě obnovován, v objektu menší expozice pošumavského venkova. 

Oldřichovice 

- 2831 dominantní klasicistní kostel sv. Isidora z roku 1805 na místě původní kaple z roku 1751. 

Jednolodní s obdélníkovou věží v záp.průčelí s vých.presbytářem. Loď plochostropá, presbytář sklenut 

plackou.  Cenné je i jeho okolí se zídkami  a památnými stromy a návazný areál hřbitova. Západní věž je 

krytá na návětrné straně šindelem. Oltáře jsou barokní, na bočním oltáři je kopie gotické Madony. U 

kostela jsou litinové kříže na kamenných podstavcích a letité dřeviny, dále navazuje hřbitov (0,07 ha) 

s kamennou ohradní zdí a litý křížek z r. 1846 na kam.soklu z r. 1805. 

 Na území městyse se dále nalézá řada hodnotných staveb a artefaktů z kulturně historického 

hlediska: 

Dešenice 

- kamenná kašna před zámkem u silnice 

 - lidová architektura roubených domů 

-býv. židovská škola čp. 41 s mansardovou střechou (registrace zrušena) 

- kapličky 

- křížky 

Datelov 

- obnovená kaplička (zbourána v padesátých letech 20. st., obnovená kolem r. 2000 dle návrhu US) u 

odbočky cesty do Městiště 

Děpoltice 

- vodní nádrž při silnici pod obcí 

Divišovice 

- kaplička v centru obce 

- chalupa čp. 1 se šindelovou střechou a bedněným štítem poblíž kapličky 

- rázovitá chalupa čp. 8 s bedněným štítem, upravená na rekreační objekt 

- chalupa čp. 16 se šindelovou střechou a bedněným štítem 

Matějovice 

- kaple sv.Jana na terénním hřebeni nad žel. tratí s opravenou střechou a cibul. bání ( v tur. mapě chybně 

zakreslená), potřebná krajinářská úprava okolí 

- kaple P. Marie (Ave Maria) ve vsi, opravená koncem 90. let 20. st. 

- boží muka u brodu MK do Matějovic (přes Prenetskou větev Dešenického potoka – potřebné zpevnění 

brodu rovnanými kameny) 
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Městiště 

- obnovená kaplička na křižovatce v centru sídla 

 

Milence 

- lidová architektura roubených domů 

- památník obětem 1. svět. války 

- kapličky 

- křížky 

Oldřichovice 

- objekt s mansardovou střechou charakteru fary vedle kostela (vlastní „fara“?) byla necitlivě přestavěna 

na tzv. kulturní dům, kde je hasičská zbrojnice a klubovna hasičů 

- objekt býv. německé školy (opuštěný) naproti kostelu 

- zchátralý roubený objekt u MK k Matějovicím 

- býv. křížek na školou u silnice na hřebeni, z něhož zbyl pouze kamenný fundament s letopočtem r. 

1860, u letitého buku (výčetní průměr 90 cm) 

- kamenný milník u silnice pod vsí 

- křížek u silnice pod vsí 

Žíznětice 

- roubená hospodářská usedlost čp. 14 s typickou širokou střechou, nad návsí (Jandovi) 

- typická horská roubená hosp.usedlost čp. 15 s typickou širokou střechou, pod lesem (Vacínovi) 

- klasicistní návesní kaple s jehlanc.střechou a zvoničkou z 1. pol. 19 st. (obnovena). Zděná drobná 

stavba se čtvercovým půdorysem, v obdélném vchodu dřevěná vrata, na bocích okna, plochý strop 

- malá kaplička u silnice na jv. okraji vsi 

- býv. litinový křížek býv. v ohybu silnice k obci ve vyhlídkové poloze, vhodné obnovit vč. odpočívadla 

pro pěší 

- býv. litinový křížek za vsí u cesty k Blatům 

 

g3) Urbanistická koncepce 

 Z hlediska urbanistické koncepce je navrženo soustředit územní rozvoj do částí s výrazným 

rozvojovým potenciálem, ve kterých je již dnes soustředěna většina obyvatel i funkčních aktivit v území. 

Jedná se o Dešenice-Milence  a Děpoltice-Oldřichov. 

 V ostatních menších sídlech je rozvoj předpokládán jen v omezené míře využívající specifické 

neopakovatelné podmínky území, dále pak tato sídla s nízkou hustotou osídlení a částí zaniklých nebo 

zanedbaných objektů v zastavěném území mají vnitřní rezervy umožňující přiměřený rozvoj bez nároků 

na rozšiřování zastavěného území. 

 Zůstávají zachovány stávající samoty a jednotlivé objekty v krajině využívané většinou pro 

rekreaci, není však připuštěna výstavba nových objektů ve volné krajině. 

Dešenice-Milence 

 Je navrženo dokončit propojení obou sídel s využitím proluk v zastavěném území a novými 

rozvojovými plochami navazujícími na stávající zastavěné území. Celé území tak získává výrazný 

lineární charakter s hlavní osou tvořenou silnicí III/19020 do Strážova. 

Děpoltice-Oldřichovice 

 Rozvoj navržený na okrajích zastavěného území přispívá k vytvoření kompaktního sídelního 

útvaru s malými docházkovými vzdálenostmi a malým narušením přírodního prostředí a krajiny. 

Divišovice, Datelov, Městiště, Matějovice 

 Sídla na území CHKO s minimálním rozvoje. Navrženo je využití části bývalého vojenského 

cvičiště u Městiště. Jedná se o ostatní plochy (nezemědělská půda) pro manipulační sklad a mezisklad 

vytěženého dřeva (území obsluhuje rozsáhlé lesní porosty) a jako plocha pro aktivity cestovního ruchu a 

sportu bez nutnosti realizace výrazných stavebních objektů a s převažující zelení (sezónní využití pro 

konkrétní akce). 

Žíznětice 

 Sídlo má převažující obytnou a rekreační funkci. Z hlediska začlenění do krajiny se jedná o sídlo 

s nejlepšími rozhledovými podmínkami v řešeném území v klidné poloze. 

 

g4) regulace využití ploch 

 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území (Hlava II – Plochy s rozdílným způsobem využití) 

 Nově byl vymezen regulativ pro: 

-  plochy ochranné zeleně jako plochy smíšené nezastavitelného území se specifickým využitím. 

Důvodem je nutnost vymezení ploch oddělujících obytné a výrobní plochy bez možnosti jiného využití. 

- pro plochy obytné, smíšené obytné a plochy občanské vybavenosti byly vymezteny podkategorie 

hlavních ploch reagující na specifické podmínkyúzemí 

  Dále územní plán vymezuje pojmy používané v regulaci využití území a stanovuje další 

podmínky využití ploch. 

Vymezení pojmů 

Řemeslnou výrobou a službami – výroba a služby řemeslného charakteru, provozovaná pouze osobně 

podnikatelem nebo spolu s ním nejvýše čtyřmi rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci. 
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Drobnou výrobou a službami -  taková drobná výroba a služby, při jejichž provozování je zaměstnáno 

nejvýše 100 zaměstnanců, objem denní přepravy zboží a materiálu nepřesahuje 100 tun hmotnosti nebo 

500 m3 objemu a stavby a zařízení k tomu použití nepřesahují zastavěnou plochu v součtu 1 hektar 

plochy. 

Chovem drobného zvířectva – hospodářský chov zvířat určený pouze pro vlastní spotřebu chovatele, 

zejména drůbeže, králíků, holubů, ovcí, apod. 

Chovem domácích zvířat – zájmový chov zvířat (koček, psů, ptactva, drobných exotů apod.), avšak ne 

pro komerční účely 

Podmínky využití ploch 

 V zastavěném území a plochách určených ke změně funkce je možno umísťovat stavby a území 

využívat pouze v souladu s  podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. Ve stávajícím 

zastavěném území mohou zůstat funkce, které neodpovídají regulativu, pokud jejich existence 

nenarušuje určenou funkci území. 

 V nezastavitelném území nelze umisťovat stavby, s výjimkou liniových staveb a staveb technické 

infrastruktury a dopravních staveb určených k obsluze území. Na plochách ZPF je podmínečně možno 

umísťovat objekty nezbytné pro jejich využívání a obsluhu a liniová vedení technické infrastruktury. 

 

g5) Krajina 

 Území obce zahrnuje atraktivní krajinu na okraji Šumavy od údolní nivy Úhlavy až po horský 

hřeben Prenetu s rozsáhlou kotlinou mezi Prenetem a Plošinou. Charakteristickým rysem krajiny mezi 

lesními masivy je vysoký počet sídel a malých sídelních lokalit (samot) zvlášť mezi Dešenicemi a 

Děpolticemi související s původním intenzivním zemědělským využitím krajiny. V současnosti je krajina 

využívána zemědělsky spíše extenzivně (pastva, sklizeň pícnin). Toto využití odpovídá i podnebným a 

klimatickým podmínkám území v nadmořské výšce od 450 do 900 m. 

 

g6) Vodní toky 

      Řešené území se nachází v pramenní podhorské oblasti severně  a severovýchodně od  výrazného 

zalesněného hřebene Křížový vrch – Prenet – Můstek, tvořícím rozvodí mezi řekou Úhlavou  a potokem  

(říčkou) Jelenka. Celé řešené území leží v ochranném pásmu III° vodárenského toku Úhlava, 

významného zdroje pitné vody pro značnou část Plzeňského kraje. 

     Recipientem západní části území (Dešenice, Děpoltice, Matějovice, Milence) je Dešenický potok 

(číslo hydrologického pořadí toku 1-10-03-008, plocha povodí 13,084 km2), pramenící pod sedlem mezi 

vrchy Malý Prenet a Prenet. Dešenický potok odtéká k severu, pod loukami „Na Ovčím Vrchu“ přijímá 

zprava potůček od Děpoltic, stáčí svůj tok k západu, protéká pod Dešenicemi, kde přijímá zprava další 

místní potok a pod osadou Milence ústí zprava do Úhlavy (č.h.p. 1-10-03-007) nad jezem v řkm 91,45. 

      Recipientem východní části území (Datelov, Městiště, Divišovice, Oldřichovice) je potok Jelenka 

(č.h.p. 1-10-03-025, plocha povodí 26,501 km2). který sbírá vody ze širokého prameniště v lesním 

komplexu pod hřebenem Prenet – Můstek. Od Městiště a Datelova odtéká Jelenka k severu, protéká 

údolím mezi Divišovicemi a Oldřichovicemi a pod samotou Bláhovský Mlýn opouští řešené území 

v řkm 9,9. Dále k severu míjí Jelenka Strážov a Opálku, pod Strážovem přijímá zprava Strážovský potok 

od Čachrova a v Janovicích nad Úhlavou se zprava vlévá do Úhlavy v jejím řkm 75,9. Celková délka 

toku Jelenky až k prameni pod Můstkem činí 17,5 km.  

     Severní část území – katastr osady Žíznětice, ležící již mimo chráněné území CHKO a CHOPAV 

Šumava je odvodňována Žíznětickým potokem (č.h.p. 1-10-03-010, plocha povodí  7,354 km2), který 

pramení jižně od Žíznětic pod samotou U Weinbauerů, odtéká k západoseverozápadu a v severní části 

města Nýrska ústí do Úhlavy v jejím řkm 87,9. Pod Žízněticemi přijímá potok zprava několik místních 

potůčků od Hodousic. Jako celé řešené území i katastr Žíznětic leží v ochranném pásmu III° 

vodárenského toku Úhlava. 

      V zájmovém území se nachází celá řada přirozených studánek a pramenních vývěrů, zejména 

v pramenních oblastech potoků pod zalesněným severovýchodním úbočím vrchů Prenet a Můstek. 

V údolních nivách potoků (zejména Jelenky a Žíznětického potoka) a také blízko rozvodí západně od 

Žíznětic je řada přirozených mokřadů a slatí. Všechna tato místa přirozeného výskytu vody a její 

akumulace v krajině je třeba zachovat a chránit, nedopustit jejich vysoušení a likvidaci. Právě tak 

nedoporučujeme provádět umělou regulaci koryt potoků a neuváženou likvidaci břehových porostů. Je 

nezbytné zachovat přirozený ráz krajiny, která je z vodohospodářského hlediska velmi cenným územím. 

 

g7) Koncepce dopravní infrastruktury 

 Hlavní dopravní osou území je silnice II/190 z Klatov přes Nýrsko do Železné Rudy, kde se 

napojuje na silnici I/20 pokračující do Německa. Územní plán řeší největší dopravní závadu na této trase 

tvořenou nepřehlednou zatáčkou a křižovatkou v Milencích (obchvat). 

Další významnou komunikací především z regionálního hlediska je silnice III/19020 z Milenců přes 

Dešenice, Děpoltice do Strážova. Tato komunikace tvoří dopravní osu po hranici CHKO Šumava a má 

lokální dopravní význam.  Navržena je úprava zatáčky a křižovatky u odbočky do Žíznětic. 

 Další dopravní osu území tvoří železniční trať z Klatov přes Janovice nad Úhlavou do Železné 

Rudy (má především význam pro cestovní ruch a turistiku a lokální význam pro místní dopravu do 

Nýrska a  Klatov). 
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 Ostatní silnice III. třídy a vybrané místní komunikace vymezené v plochách dopravní 

infrastruktury mají místní význam pro přístup do menších sídel a především v kotlině mezi Prenetem a 

Plošinou (Datelov, Městiště, Divišovice, Matějovice). 

silnice II. třídy  

II/190 Klatovy – Nýrsko – Milence - Hojsova Stráž – Špičák - Železná Ruda prochází údolím Úhlavy. 

Vzhledem k průchodu zastavěným obytným územím, velkému dopravnímu zatížení a kolizním 

směrovým dopravním poměrům, zejména v místech křižovatky s III/19020, je v Milencích navrhován 

obchvat, který je začleněn do Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. 

silnice III. třídy  

III/19020 Milence – Dešenice – Děpoltice – Patraska – Strážov 

III/19021 Dešenice křiž. – Žíznětice 

III/19022 Městiště – Divišovice – Patraska 

Navržena je úprava křižovatky na silnici III/19020 u odbočky silnice III19021 do Žíznětic. 

Na silnicích II. a III. třídy v průchodu zastavěným územím budou dle možností alespoň jednostranně 

doplněny chodníky pro pěší. 

Místní komunikace (MK 

- Dešenice – Matějovice – Děpoltice, potřebná úprava vč.řešení přechodu přes prenetskou větev 

Dešenického potoka 

- Dešenice – Datelov (býv.nepoužívaná, nově vyježděná cesta v uzavřeném sadu) 

- Děpoltice (od Patrasky k Prenetu) na okraji sadů pod zemědělským areálem (nahrazena zpevněnou 

komunikací do zemědělského areálu, nevyřešené majetkové poměry) 

- Matějovice – Dešeničky 

- Nýrsko – Starý Laz 

- k samotám pod Ovčím vrchem (potřebná úprava) 

- k samotám na Dešenickém potoce nad žel.tratí (potřebná úprava brodů) 

- MK k obytným objektům v m.č. 

 Část místních komunikací je vedena poněkud chaoticky pouze jako přístupové cesty 

k jednotlivých objektům zástavby. Zejména ve svažitých lokalitách jsou zdrojem dopravních komplikací 

a ohrožení účastníků provozu, napojení na státní silnici je mnohde výškově i směrově nevyhovující. 

Místní komunikace jsou v různorodém stavu. Některé historické vozové tratě byly nahrazeny novějšími 

komunikacemi (např. mezi Datelovem a Městištěm). Některé MK jsou však silně nebo zcela zarostlé, 

např. k samotám pod Ovčím vrchem,  na okraji Děpoltic, mnohde vozové tratě slouží jako místní svody 

vody, např. u samot při Dešenickém potoce, od Děpoltic k Divišovicím. V některých případech u lesních 

okrajů došlo i k několikanásobnému přeložení jejich vedení vzhledem k jejich zarůstání, např. od 

Žíznětic k Blatům. Dobrým příkladem řešení brodů a případného „zarůstání“ trubních propustků na 

lokalitách s velkou unášecí silou toku, je jejich zpevnění kamennou dlažbou, např. mezi Žízněticemi a 

Blaty přes Žíznětický potok,  dobrým příkladem zpevnění povrchu komunikace u velkých spádů je jejich 

štětování vertikální skladbou kameniva, např. pod Březím. Vhodné by bylo vybudování (resp.obnovení 

MK z Děpoltic do Divišovic a zlepšení MK z Děpoltic na Matějovice). 

 

Účelové komunikace 

 Zpřístupňují využití krajiny zejména pro zemědělskou a lesnickou výrobní činnost. Trasy polních 

cest jsou ve značné míře ve velmi špatném stavu v důsledku používání těžkých mechanizačních 

prostředků a často i zanedbáním řešení vhodného přechodu potoků a dalších vodotečí, např. od Děpoltic 

k Matějovicím, od Žíznětic k Blatům, kde zarostlé dlouhé zatrubnění v místech někdejšího napajedla 

pastviny nebylo v poválečném období nahrazeno propustkem. V řadě lokalit došlo k podstatnému rušení 

přístupových účelových cest, včetně zrušení liniové doprovodné zeleně, a tím i stabilizační účinnosti 

těchto komunikačních prvků v krajině. Vhodné je zajistit úpravu či novou trasu Žíznětice – Blata a příp. 

převod na MK (dle US). Další bude nutno doplnit k navržené technické vybavenosti mimo zastavěná 

území (např. k ČOV). 

Cyklotrasy (CT) 

2032: Onen Svět – Městišťská rokle – Březí – Víteň – Onen Svět 

2035: Klatovy – Luby – Janovice – Opálka – -Strážov – Městiště – Divišovice – Děpoltice 

2047: Nýrsko – Dešenice – Děpoltice 

2053: Městišťská rokle – Zelená Lhota 

2096: Divišovice – Děpoltice – Dešenice – Blata 

Turistické trasy 

- E6: mezinárodně značená turistická trasa procházející územím obce od Staré Lhoty na Městiště, 

Děpoltice a Prenet, je obtížně využívána i jako cyklotrasa, potřebná úprava 

- červená 0215: Klatovy-Luby-Loreta-Strážov-Krotějov-Děpoltice-Prenet-Můstek-Pancíř-Špičák 

- modrá 1421: Nalžovské Hory-Ústaleč-Kolinec-Ostružná-Velhartice-Nemilkov-Čachrov-Suché 

Studánky-Můstek-Hojsova Stráž-Hamry-Ostrý 

- zelená 3632: Hojsova Stráž-Prenet-Křížový vrch-Zelená Lhota-Hamry-Pod Lovečnou 

- zelená 3671: Děpoltice-Městiště-Suché Studánky-Šukačka-Javorná 

- žlutá 6333: Dešenice-Matějovice-Křížový vrch-Pod Prenetem rozc., v US navrhováno prodloužení 

z Dešenic na Žíznětice, Záhorčice, do Opálky a Strážova (na zeleně značenou cestu) 

- býv. MK Děpoltice-Divišovice, procházející v sadech se navrhuje obnovit jako turistickou trasu. 

Vodácké trasy 
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- návrh vymezení a krajinářských úprav nástupiště vodácké trasy po Úhlavě pod vodárenskou nádrží 

Nýrsko. 

Železniční doprava 

 Železniční napojení městyse je železniční tratí č. 183 Klatovy-Janovice n.Ú–Nýrsko– Dešenice-

Zelená Lhota-Hojsova stráž-Brčálník-Špičák-Železná Ruda, u níž byl obnoven přeshraniční provoz. 

Železniční zastávka je v Dešenicích, žel. stanice je v Nýrsku. Trať je vedená údolím Úhlavy a z Nýrska 

objíždí přítoky Žíznětického a Dešenického potoka. Výhledově je uvažována její modernizace vzhledem 

k velmi omezeným provozním rychlostem při jejím provozování. První zastávka v Dešenicích bývala u 

mostu nad potokem, dnešní zastávka byla vybudována v r. 1910 a v r. 1913 pak nákladové nádraží. 

V delším výhledu bylo v jedné variantě uvažováno i s výstavbou vysokorychlostní tratě údolím Úhlavy. 

Hromadná doprava osob 

 Na území městyse je zajištěna železnicí a dále autobusovým spojením pro části Dešenice-

Milence, Děpoltice-Oldřichovice, v ostatních menších sídlech nejsou přímo zastávky autobusu, nutná je 

docházka na silnici III/19020, po které je vedena autobusová doprava a na které jsou umístěny zastávky 

na znamení. 

Vzhledem k velikosti těchto sídel se neuvažuje se zavedením autobusové dopravy, zůstává tak 

zachována významná úloha individuální dopravy osob.   

 

g8) Koncepce technické infrastruktury 

 Při řešení technické infrastruktury sledoval územní plán především využití stávajících zařízení a 

stanovení koncepce řešení reálné i z hlediska budoucí realizace. 

Zásobování vodou 

 Je ponechána stávající koncepce, existující zařízení vyhovují i pro předpokládaný rozvoj dle ÚP. 

Odkanalizování a nakládání s odpadními vodami 

 Je navrženo v souladu s platnou koncepcí. Největší osídlení (Milence-Dešenice) bude napojeno 

na ČOV v Nýrsku. V ostatních sídlech je neekonomické zřizování samostatných ČOV. Odpadní vody 

budou proto sváděny do jímek k vyvážení. Podporováno bude využívání malých domovních čistíren 

zvlášť pro novou výstavbu. Pro tyto účely budou postupně upraveny a doplněny kanalizační systémy 

v jednotlivých částech, aby umožňovaly napojení domovních ČOV. Přípustné je využívání zemních 

filtrů, zvlášť vzhledem ke skutečnosti, že sídla mají vlastní vodovodní systémy, nehrozí tedy narušení 

podzemních vod odebíraných pro zásobování vodou. Tomuto způsobu napomáhá i velmi nízká hustota 

osídlení.      

 Městys Dešenice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť koncipovanou původně pouze jako 

dešťová, z betonových trub DN 200 – 400 mm, bez nároků na těsnost. Do této kanalizace jsou zaústěny 

přepady z biologických septiků a odtoky z několika domovních čistíren odpadních vod, které v obci 

pracují. Kanalizace je v několika místech vyústěna do Dešenického potoka, některé nemovitosti jsou do 

potoka připojeny přímo. Dešťové vody jsou odváděny asi z 80 % do jednotné kanalizace, zbývající část 

přímo do Dešenického potoka povrchovým systémem příkopů, struh a propustků. Území obce se nachází 

v pásmu hygienické ochrany vodárenského toku Úhlava III° a částečně v chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod Šumava (CHOPAV). Z důvodu docílení lepší ochrany vodárenského vodního toku, který 

je významným zdrojem vody pro zásobování značné části Plzeňského kraje bylo obydlené území obce 

Dešenice spolu s místní částí Milence zařazeno do projektu „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, 

Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“. V současné době je zpracována projektová 

dokumentace.  V obci Dešenice a části Milence bude vybudována nová síť splaškové kanalizace, která 

odvede splaškové odpadní vody do sběrné komory s čerpací stanicí pod částí Milence. Z čerpací stanice 

budou splašky dopravovány výtlakem a dále gravitační stokou do kanalizace a centrální čistírny 

odpadních vod města Nýrska. Po realizaci této vodohospodářské investice budou všechny septiky a 

domovní čistírny v obci zrušeny a  kanalizační přípojky objektů budou přepojeny do splaškové 

kanalizace. Dosavadní kanalizace v obci bude dále sloužit jen jako dešťová. 

       Datelov nemá v současné době systém veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny příkopy 

a strouhami do místní vodoteče a do potoka  Jelenka. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány 

v žumpách, odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky. Vzhledem k tomu, že místní část leží 

v ochranném pásmu vodárenského toku Úhlava III° a v CHOPAV Šumava, bude tento systém 

hospodaření s odpadními vodami dále neúnosný. Bude třeba  zajistit rekonstrukci a opravy netěsných 

žump nebo výstavbu nových a důsledné vyvážení veškerých odpadních vod ke zpracování na určených 

čistírnách Nýrsko nebo Strážov. U eventuální nové výstavby nebo přestaveb a modernizací objektů je 

možno doporučit instalaci domovních ČOV se vsakováním vyčištěné vody přes půdní filtr do terénu. 

        Divišovice  nemá v současné době systém veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny 

příkopy a strouhami do místní vodoteče a do potoka  Jelenka. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány 

v žumpách, odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky. U jedné nemovitosti je instalována 

domovní čistírna odpadních vod.  

       Vzhledem k tomu, že místní část leží v ochranném pásmu vodárenského toku Úhlava III° a 

v CHOPAV Šumava, je systém vyvážení zachycených odpadních vod na pozemky dále neúnosný. Bude 

třeba  zajistit rekonstrukci a opravy netěsných žump nebo výstavbu nových a důsledné vyvážení 

veškerých odpadních vod ke zpracování na určených čistírnách Nýrsko nebo Strážov. U eventuální nové 

výstavby nebo přestaveb a modernizací objektů je možno doporučit instalaci domovních ČOV se 

vsakováním vyčištěné vody přes půdní filtr do terénu. 
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       Děpoltice-Oldřichovice – zde je vybudována jednotná kanalizace provozovaná obcí, původně 

dešťová z betonových trub DN 300 a 500 mm, bez nároků na těsnost. Splaškové odpadní vody cca od 60 

% nemovitostí jsou čištěny v biologických septicích a pak odváděny jednotnou kanalizací  do 

Dešenického potoka pod osadou. U zbývajících objektů jsou odpadní vody jímány do žump a vyváženy 

na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny asi ze 60 % plochy obce do 

kanalizace, zbytek povrchově příkopy a strouhami do Dešenického potoka, z východní části Oldřichovic 

do povodí potoka Jelenka.       

       Vzhledem k tomu, že místní část leží v ochranném pásmu vodárenského toku Úhlava III° a 

v CHOPAV Šumava, je systém vyvážení zachycených odpadních vod ze žump na pozemky dále 

neúnosný. Bude třeba  zajistit rekonstrukci a opravy netěsných žump nebo výstavbu nových a důsledné 

vyvážení veškerých odpadních vod z jímek ke zpracování na určených čistírnách Nýrsko nebo Strážov. 

U eventuální nové výstavby nebo přestaveb a modernizací objektů je možno doporučit instalaci 

domovních ČOV s vypouštění do kanalizace nebo do vsaku. Za domovní ČOV lze považovat i septik 

doplněný vhodným půdním filtrem. 

       Matějovice nemá kanalizaci. Jedná se o území rekreace, kde žijí trvale jen dva obyvatelé. 

Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách a vyváženy. Je třeba zajistit vyvážení na ČOV Nýrsko, 

nikoliv na pozemky v chráněné oblasti a v ochranném pásmu vodárenského toku. U eventuální nové 

výstavby se doporučuje instalovat domovní ČOV s odtokem do vsaku. Totéž se týká  rozptýlených 

objektů individuální rekreace v území Březí, Dešeničky nebo Na Ovčím Vrchu.       

 Městiště – území rekreace bez stálých obyvatel nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou 

zachycovány v žumpách a vyváženy. dešťové vody odtékají povrchově do potoka Jelenka. Je třeba 

zajistit vyvážení na ČOV Strážov, nikoliv na pozemky v chráněné oblasti a v ochranném pásmu 

vodárenského toku. U eventuální nové výstavby se doporučuje instalovat domovní ČOV s odtokem do 

vsaku. 

      Milence má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou provozuje městys Dešenice. Pro 

odkanalizování této místní části platí totéž co pro Dešenice. Počítá se s vybudováním nové splaškové 

kanalizace s odvedením splašků do centrální ČOV Nýrsko dle zpracovaného projektu k dotačnímu titulu 

MŽP ČR. 

      Žíznětice má vybudovanou dešťovou kanalizaci, do které jsou kromě dešťových vod cca ze 30 % 

zastavěného území odváděny odtoky vyčištěných odpadních vod z biologických septiků. U některých 

objektů jsou septiky doplněny zemním filtrem a vsakem vyčištěných odpadních vod. Asi u poloviny 

nemovitostí jsou splaškové odpadní vody zachycovány v žumpách a vyváženy. Dešťové vody, které se 

nepostačí vsáknout do půdy odtékají z území do Žíznětického potoka a jím do Úhlavy v Nýrsku. U 

nemovitostí s jímkami je třeba zajistit vyvážení na ČOV Nýrsko, nikoliv na pozemky v ochranném 

pásmu vodárenského toku. U eventuální nové výstavby nebo přestaveb se doporučuje instalovat 

domovní ČOV s odtokem do vsaku. 

Zásobování energiemi 

 Celé území  je napojeno na rozvod elektrické energie s dostatečnou kapacitní rezervou. Dešenice 

a Milence jsou napojeny na rozvod zemního plynu, je tak zajištěno i kvalitní, ekologicky únosné 

zásobování teplem pro většinu obyvatel. 

 Rozšíření rozvodu zemního plynu do ostatních sídel je nereálné vzhledem k jejich velikosti a 

značným vzdálenostem. V těchto sídlech je preferováno využívání dřeva jako paliva. 

Zásobování elektřinou 

Vedení velmi vysokého napětí 

V řešeném území je vedena trasa vedení velmi vysokého napětí vvn 110kV, jedná se o dvojitou 

linku procházející  územím od východu k rozvodně 110kV u úpravny vody v blízkosti VD Nýrsko. 

Vedení a rozvodna omezuje svým ochranným pásmem 15m od krajního vodiče využití území. 

Vedení  vysokého napětí 

Předmětné území je zásobováno elektrickou energií z vedení vn napěťové hladiny 22kV. Hlavní 

napájecí vedení prochází řešeným územím severojižním směrem, vychází od rozvodny 110/22kV. 

Vedení se dále větví a odbočkami jsou napojeny stávající transformační stanice.  

Kabelové rozvody 22 kV na území nejsou zastoupeny pouze jedno přípojkou k TS 5 - úpravna 

vody. Ochranné pásmo je 1m od povrchu kabelů. 

Ochranné pásmo venkovního vedení vn je určeno zákonem č. 458 Sb z roku 2000, t.j. 10 (7)m od 

krajního vodiče pro vedení 22kV, v případě vedení izolovanými vodiči, je ochranné pásmo pouze 2m od 

krajního vodiče. 

Rozvody nízkého napětí 

Stávající rozvody nízkého napětí v obcích jsou provedeny převážně venkovním vedením. 

Současný stav sekundárních rozvodů nevyžaduje zásadní rekonstrukci, bude jednat pouze o posílení 

zejména v místech napojení navrhované zástavby. 

 Návrh rozvodů nn bude prováděn v následné projektové dokumentaci podle probíhající 

výstavby, v ucelených lokalitách nové výstavby se navrhuje kabelové zemní vedení. Přípojkové skříně 

lze osadit do společných pilířků s měřením elektrické energie a umístit je v oplocení objektů. V rámci 

rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti. 

Veřejné osvětlení 

V obcích řešeného území  jsou rozvody veřejného osvětlení venkovním vedením ve většině na 

společných opěrných bodech s rozvodem nn 0,4kV. Veřejné osvětlení je navrženo  k rekonstrukci, dále 
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rozšířit v rámci stávající zástavby a doplnit o osvětlení ostatních komunikací. Nové rozvody veřejného 

osvětlení se provedou v rámci nové výstavby zemními kabely. 

Zásobování plynem 

VTL plynovody 

Po západním okraji území obce prochází od severu k jihu VTL plynovod DN 200 Nýrsko – Železná 

Ruda. Vysokotlaká přípojka regulační stanice odbočuje v Milencích východním směrem do prostoru na 

pomezí Dešenic a Milenců. 

 

Plynofikace 

 Městys Dešenice je zásobována zemním plynem v částech Dešenice a Milence. Rozvod je 

středotlaký z vlastní regulační stanice v Milencích a má dostatečnou rezervu pro připojení rozvojových 

lokalit. 

Ochranná pásma 

 Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranným pásmem se 

rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého 

provozu. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií 

plynových zařízení. Umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynovodu je možné pouze s písemným 

souhlasem provozovatele zařízení. Umístěním navrženého rozvodného plynové zařízení v řešené oblasti 

nedochází k omezení využití navržených rozvojových ploch jeho ochrannými a bezpečnostními pásmy. 

 

Plynovod průměr [mm] ochranné pásmo 

[m] 

Bezpečnostní 

pásmo [m] 

VVTL plynovod nad 500 4 200 

VTL plynovod do 100 4 15 

VTL plynovod nad 250 4 40 

VTL RS - 4 10 

STL plynovod mimo zastavěné 

území obce 

všechny průměry 4 - 

STP v zastavěném území obce všechny průměry 1 - 

 

Zásobování teplem 

 V urbanizované části městyse (Dešenice, Milence) je zásobování teplem řešeno převážně 

spalováním plynu v malých tepelných zdrojích. Zčásti jsou využívána i pevná paliva. 

 V ostatních částech městyse je zásobování teplem řešeno využíváním pevných paliv v malých 

topeništích pro jednotlivé objekty. Významný podíl mezi palivy má dřevo i s ohledem na jeho relativní 

dostupnost a ekonomickou výhodnost. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že je neekonomické dále rozšiřovat plynofikaci do malých 

venkovských částí, zůstane tak i v budoucnu hlavním zdrojem tepla využití pevných paliv. Důležité je 

přednostní využívání ekologicky únosných paliv, především dřeva a dřevního odpadu a využívání 

vhodných kotlů s vysokou účinností a nízkou produkcí škodlivin. Dále je vhodné využívání solární 

energie jako doplňkového zdroje (příprava TUV) a využití tepelných čerpadel. 

Spoje 

Telefon 

 Řešené  území vč. ostatních m.č. je součástí UTO Plzeň, telefonní rozvody UPS jsou provedeny 

částečně kabelovým rozvodem. ATÚ je v Nýrsku. Trasy telefonních rozvodů je nutné respektovat a 

v rámci navrhované výstavby získat vyjádření o existenci podzemních zařízení Telefonica O2.  

Telefonní kabely 

 Řešeným územím prochází trasy sdělovacích vedení spojů. Zdrojem informace byly podklady 

KÚ PK.  Trasa je vynesena do výkresu energetiky. Zákres je orientační, nelze použít pro další stupně 

projektové dokumentace. Trasy kabelů je třeba respektovat dle zákona.  

Pokrytí území signálem mobilních operátorů 

 Řešené území je z větší části pokryto signálem mobilních operátorů, tento signál je přístupný bez 

instalace dalšího anténního systému na straně zákazníka. Vysílače mobilních operátorů jsou v řešeném 

území a jeho blízkosti.  

Televizní signál 

 České televizní programy jsou v řešené obci přijímány z RS Krašov a RS Barák na kanálech: 

− program ČT-1: 22 a 31 kanál, ČT-2 58 a 48 kanál  

− NOVA: 6. a 10. kanál    

Radioreléové trasy 

 Řešené území obcí správního území Dešenice prochází částečně radioreléové trasy 

radiokomunikací. Ovlivňuje výšku zástavby v řešeném koridoru, vzhledem k členitosti terénu ovšem 

pouze minimálně. 

 

h) Vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vlivu na životní prostředí informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území 

A. Vliv na životní prostředí 
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 Nelze předpokládat výraznější narušení životního prostředí. Územní rozvoj je navrhován mimo 

kvalitní krajinné a přírodní prostředí. Krajským úřadem Plzeňského kraje nebylo požadováno zpracování 

vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

B. Vliv na území Natura 2000 a evropsky významné lokality 

 Byla respektována chráněná území přírody. 

- Evropsky významná lokalita  Šumava (CZ0314024 Šumava) 

- Ptačí oblast Šumava 

- Přírodní rezervace Městišťské rokle 

- Přírodní rezervace Datelovská strž 

- CHKO Šumava – rozsah v zónování CHKO navrženo k úpravě, aby nedocházelo ke kolizi se 

stávajícím zastavěným územím městyse v jeho venkovských částech. Navržené využití území v CHKO 

Šumava vzhledem k rozsahu a navrženému charakteru využití nemůže narušit krajinu v CHKO 

(Městiště, Datelov) 

 Podle vyjádření krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí nemůže dojít k 

výraznému vlivu na evropsky významná území 

 

C. Vliv na územní rozvoj 

 Územní rozvoj není v rozporu s prvky limitujícími možnosti rozvoje v území dle územně 

analytických podkladů. 

 Územní plán stanovuje podmínky pro využívání území, odstranění nebo zmírnění hlavních 

problémů v území a stabilizaci osídlení vytvořením podmínek pro ¨rozvoj obytné funkce, posílení 

ekonomické základny a zařízení cestovního ruchu (nikoli však individuální rekreace v rekreačních 

chatách). 

 Územní rozvoj bude soustředěn do hlavní rozvojové osy podél silnic II/190 a III/19020. 

Bude tak zajištěna stabilizace osídlení a posílení ekonomické základny (významné je vytvoření 

podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, který nezatěžuje výrazně prostředí, a využívá specifických 

podmínek území a posiluje ekonomickou základnu obce). 

 

D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

území 

D1. snížení hrozeb řešeného území 

- ochrana před hlukem z dopravy a odstranění dopravní závady na odbočce silnice III/19020 ze silnice 

II/190 v Milencích – přeložka II/190 a doplňující ochranná zeleň 

-  odstranění dopravní závady na odbočce silnice III/19021 do Žíznětic ze silnice III/19020 

- vyloučení možnosti výstavby rekreačních objektů ve volné krajině 

D2. vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

- podmínky pro rozvoj ekonomické základny městyse 

- podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky 

- ochrana vodárenského toku Úhlava (odkanalizování Dešenic a Milenců na ČOV Nýrsko) 

D3. vliv na využití silných stránek a příležitostí 

- atraktivita území pro cestovní ruch 

- kvalitní přírodní prostředí pro bydlení 

- využití proluk v zastavěném území a ploch navazujících na zastavěné území bez výrazného narušení 

ploch ZPF 

D4. vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

- úpravy veřejných prostranství v sídlech 

- využití areálu zámku v Dešenicích (městys, cestovní ruch, kultura) 

 

E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování 

 Zpracování územního plánu vytváří základní předpoklady pro zajištění rozvoje území. 

Zpracování územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona. Politikou územního rozvoje a 

Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. Zpracování územního plánu je podmínkou pro možný 

územní rozvoj městyse Dešenice. 

 

F. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území – shrnutí 

 Územní plán zajišťuje vytvoření základních podmínek pro udržitelný rozvoj území městyse 

Dešenice v souladu s Politikou územního rozvoje i zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. 

 Udržitelný rozvoj znamená především stabilizaci osídlení, vytvoření podmínek pro kvalitní život 

(technická a dopravní infrastruktura, ochrana obytného a životního prostředí, občanská vybavenost) i 

posílení ekonomické základny obce využívající specifik území na okraji Šumavy (Dešenice mohou plnit 

funkci východiska do západní Šumavy a zázemí pro cestovní ruch mimo CHKO. 

 

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 

i1) Vyhodnocení záboru zemědělského  půdního fondu 

Úvod  
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 Územní plán Dešenice (Návrh) - Zemědělská příloha je zpracována podle zák.č.334/1992 Sb. O 

ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb. a prováděcí 

vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské 

půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 

č.j.OOPL/1067/96. 

 Územní plán Dešenice (Návrh) - Zemědělská příloha je  zakreslena do situace v měřítku 1 : 5 

000. Grafická část mimo jiné obsahuje , hranice zastavěného území, hranice rozvojových ploch , hranice 

zastavitelného území ,  zemědělské areály atd. Dále jsou v situaci  barevně zvýrazněny druhy pozemků 

v lokalitách územního rozvoje v nichž dochází k záboru.   

Trasy polních cest a objekty zemědělské výroby jsou převzaty z přehledných map v měřítku 1 : 10 000. 

 

Kvalita ZPF a zemědělská výroba 

 Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ , která zároveň 

charakterizuje klimatický region , štěrkovitost a hloubku půdního profilu.  

 Zemědělská živočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná 

výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např.obilí , kukuřice , řepka , řepa…..... 

 Z hlediska požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze 

konstatovat , že : 

 0,56 % rozvojových ploch patří do třídy I. Do I.třídy ochrany zemědělské půdy jsou  

               zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech ,  

               převážně v rovinných nebo jen mírně sklonitých plochách.  

 2,48 % záborových ploch patří do třídy II. Do II.třídy ochrany jsou situovány  

                zemědělské půdy , které mají  v rámci jednotlivých klimatických regionů  

                nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně             

                zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné. 

 

               Zpracovatel  předesílá , že záboru zemědělské půdy I.a II. třídy ochrany se  

               nebylo možné vyhnout z důvodů  návaznosti na ostatní obory  

               urbanistického plánování a že se snažil v rámci možností zábor těchto  

               ploch minimalizovat. 

 

 10,03 % záborových ploch patří do třídy III. Do III.třídy jsou sloučeny půdy  

               v jednotlivých klimatických regionech  s průměrnou produkční schopností a  

               středním stupněm ochrany , které je možno v územním plánování  využít  

               pro eventuelní výstavbu. 

19,23 % záborových ploch patří do třídy IV. Do IV.třídy jsou sdruženy půdy  

                s převážně podprůměrnou produkční   schopností v rámci klimatických  

                regionů  s jen omezenou ochranou , využitelné pro výstavbu. 

 46,04 % záborových ploch patří do třídy V. Do V.třídy ochrany jsou zahrnuty  

                zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) , které  

                 představují zejména půdy s nízkou produkční schopností včetně půd  ,  

                 mělkých , velmi svažitých , hydromorfních , štěrkovitých až kamenitých a  

                 erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro  

                 zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat  

                 efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm  

                 ochrany s vyjímkou vymezených ochranných pásem a chráněných území  

                 a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

 

Zbytek záborových ploch (21,66 %) tvoří nezemědělská půda. 

 Podrobnější informace o požadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany 

zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1 a Tabulka 3) , která je nedílnou součástí Zemědělské 

přílohy. 

 

Charakteristika klimatického regionu : 

 Část zájmového území a záborových ploch  patří do klimatického regionu mírně teplého , 

vlhkého , který se označuje kódem 7 (Symbol MT 4) 

Suma teplot nad + 10 °C                            : 2200 - 2400 

Průměrná roční teplota                               : 6 - 7 °C 

Průměrný roční úhrn srážek                       : 650 – 750 mm 

Pravděpodobnost suchých veget.období    : 5 - 15  

 

Zbylá část zájmového území a záborových ploch  patří do klimatického regionu mírně chladného , 

vlhkého , který se označuje kódem 8 (Symbol MCH) 

Suma teplot nad + 10 °C                            : 2000 - 2200 

Průměrná roční teplota                               : 5 - 6 °C 

Průměrný roční úhrn srážek                       : 700 – 800 mm 

Pravděpodobnost suchých veget.období    : 0 - 5  
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Základní charakteristika hlavních půdních jednotek : 

 Záborové plochy se rozprostírají na ploše těchto hlavních  půdních  jednotek : 

 

HPJ 29 : Hnědé půdy , hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na na 

                permokarbonských horninách a pískovcích ; lehčí až středně těžké ;    

                většinou s dobrými vláhovými poměry. 

HPJ 32 : Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách , rulách , svorech a jim  

                podobných horninách a výlevných kyselých horninách ; většinou slabě až  

                středně štěrkovité , s vyšší obsahem hrubšího písku , značně  

                vodopropustné ; vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách. 

HPJ 34 : Hnědé půdy kyselé , hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy  

                v mírně chladné oblasti , většinou na žulách a rulách a na různých jiných  

                horninách ; většinou lehké , slabě až středně štěrkovité ; s příznivými  

                vláhovými poměry. 

HPJ 37 : Mělké hnědé půdy na všech horninách ; lehké , v ornici většinou středně  

                štěrkovité až kamenité , v hloubce 0,3m silně kamenité až pevná hornina ;  

                výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí). 

HPJ 40 : Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách ; s velmi mělkou humusovitou  

                vrstvou (do 0,1m) na málo zvětralé skále ; většinou výsušné (kromě  

                vlhkých oblastí). 

HPJ 50 : Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách  

                a rulách) ; zpravidla středně těžké , slabě až středně štěrkovité až  

                kamenité ; dočasně zamokřené. 

HPJ 58 : Nivní půdy glejové na nivních uloženinách ; středně těžké ; vláhové poměry  

                méně příznivé , po odvodnění příznivé. 

HPJ 72 : Glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou  

                podzemní vody trvale blízko povrchu – výrazně zamokřené. 

Odtokové a hydrogeologické poměry  

 Na přehledné situaci Územní plán Dešenice - Zemědělská příloha  je graficky znázorněno 

odvodnění v obci a jejím nejbližším okolí. Toto znázornění je nutné brát jako orientační, protože dnes se 

jednotlivé odvodněné plochy nikde neevidují , neboť meliorační opatření jsou plně v kompetenci 

vlastníků pozemků. V souvislosti s touto skutečností  Zemědělská vodohospodářská  správa  

neaktualizuje údaje o melioracích.  

Nicméně odtokové a hydrogeologické poměry novou výstavbou podle předloženého návrhu výrazně 

narušeny nebudou. 

 Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat přímo s vlastníky (eventuelně 

uživateli) jednotlivých pozemků , neboť odvodnění spadá do jejich správy. 

 

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF   

 Plánovanou zástavbou ÚP Dešenice dochází ve vybraných lokalitách s novým funkčním využitím 

k celkovému záboru 20,7726 ha  (3,3744 ha v zastavěném území a 17,3982 ha mimo zastavěné území). 

Záborové plochy se nalézají na území sedmi  katastrálních území (k.ú.Datelov – 1,0696 ha , 

k.ú.Dešenice – 4,5602 ha , k.ú.Děpoltice – 2,0730 ha , k.ú.Oldřichovice – 1,8136 ha , k.ú.Městiště – 

3,2140 ha , k.ú.Milence – 7,1563 ha , k.ú.Žíznětice – 0,8859 ha). 

 Vhodně upraveným urbanistickým návrhem , který je hodnocen jako nejvýhodnější řešení , 

nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti. 

 Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor  

16,2700 ha zemědělské půdy (78,34 % záborových ploch) a to v kultuře : 

orná  -                                  3 , 7034 ha 

zahrady  -                             1 , 6230 ha 

sady -                                   1 , 0696 ha 

travní porosty -                   9 , 8740 ha  

zábor ZPF celkem    :    16 , 2700 ha 

 Zbytek záborových ploch 4,5026 ha(21,66 %) tvoří nezemědělská půda a to v  

kultuře : 

lesy -                                    0 , 0000 ha 

vodní plochy -                      0 , 0880 ha 

ostatní plochy -                    4 , 4146 ha 

 

 Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových 

funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové 

části ( Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3) , která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace. 

 

Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů   

 ÚP Dešenice (Návrh) předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení , sportu a 

rekreace , smíšeného území , dopravy , občanské vybavenosti ,  výroby a zeleně.  
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 Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyžádá zábor orné půdy , zahrad , sadů ,  

trvalých travních porostů , vodních ploch a ostatních ploch, přestože byly vybrány plochy  s přímou 

návazností na stávající zástavbu. 

 

Soupis lokalit 

k.ú.Datelov            D1                    Cestovní ruch,rekreace 

k.ú.Dešenice         E1,E2,E3,E4    Bydlení v rodinných domech 

                               E5                     Místní komunikace 

                               E6,E7                Venkovské bydlení 

                               E8                     Cestovní ruch 

                               E9                     Úprava křižovatky 

                               E10                   Ochranná zeleň 

k.ú.Děpoltice        B1,B3                Venkovské bydlení 

                               B4                     Rekreace a cestovní ruch 

                               B5                     Smíšené plochy 

k.ú.Oldřichovice   B2                     Venkovské bydlení 

k.ú.Městiště          C1                    Cestovní ruch a sport 

                               C2                    Dřeviště 

k.ú.Milence            M1,M2             Venkovské bydlení 

                               M3                    Komerční plochy 

                               M4                    Obchvat II/190 

                               M5                    Pobytová louka 

                               M6                    Komerční území 

                               M7                    Venkovské bydlení 

                               M8                    Ochranná zeleň 

k.ú.Žíznětice          Z1                     Úprava návsi,dostavba požární zbrojnice 

                               Z2                     Venkovské bydlení 

                               Z3                     Rozšíření pily 

                               Z4                     Vyhlídka 

                                      

Poznámka 

 Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti : 

- rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní infrastrukturou, 

  v návaznosti na stávající zástavbu a v těch územích , kde by bylo vybudování této infrastruktury 

  nejméně nákladné. 

- upřednostňovat rozvoj v prolukách a v  zastavěném území 

- urbanistickým řešením zcelit jednotlivé části obcí využitím ploch ZPF, které nevhodně zasahují do 

  organismu obce 

- minimálně zasahovat do ZPF, především do I.a II.třídy ochrany zemědělské půdy 

- maximálně využít stávající areály,stávající manipulační plochy........ 

 

i2) Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Úvod  

 Územní plán Dešenice (Návrh) - Zemědělská příloha  je zpracována podle platných předpisů 

zák.č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon). 

Lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou 

složku životního prostředí. Stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale 

udržitelného hospodaření v něm. 

 Zákon dále stanoví , že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa , musí být účelně 

obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Každý majitel lesa si musí počínat tak , 

aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů.  

Vlastník je povinnen usilovat při hospodaření v lese o to , aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i 

ostatní funkce lesa , aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale 

udržitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let. 

 

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu LPF   

 Vhodně upraveným urbanistickým návrhem , který je hodnocen jako nejvýhodnější řešení , 

nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa . 

 

Zábor LPF celkem    :    0 , 0000 ha 

 

i3) Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch 

Zábor ZPF celkem    :                   16 , 2700 ha 

Zábor ost.pl.celkem  :                      4 , 5026 ha 

Zábor LPF celkem    :                      0 , 0000 ha 

Zábor celkem            :                   20 , 7726 ha 

Změna kultury (bez záboru) :           0 , 0000 ha 
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e4) Přílohy  

 

Tabulka 1 - Soupis lokalit - zábor ploch 

Tabulka 2 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku 

Tabulka 3 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany  

                         zemědělské půdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich zdůvodnění 

 K návrhu územního plánu nebyly při řízení o vydání uplatněny námitky. 

 

k) Vyhodnocení připomínek 

 K návrhu územního plánu nebyly při řízení o vydání uplatněny připomínky.  
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2. Grafická část 

a) výkres širších vztahů 1 : 50 000 

b) koordinační výkres 1 : 5 000 

c) zábor ZPF 1 : 5 000 

 

 

 

 

Poučení 
 Proti územnímu plánu Dešenice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).  

 

 

 

 

...............................................      ............................................................. 

Stanislav Kindlman       RSDr. Jan Rejfek 

místostarosta obce       starosta obce 

 

 



Zemědělská příloha
ing.arch.Tauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

Soupis lokalit - zábor ploch

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 1

k.ú. : Datelov Strana : 1

Lok. Parcela Vým ěra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka

Záborové plochy

D 1 - Cestovní ruch a rekreace
182/1 10696 6 85044 V. mZÚ 43 Oliberius J,Děpoltice 11

10696
Záborové plochy
k.ú.Datelov
celkem 10696

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 1

k.ú. : Dešenice Strana : 1

Lok. Parcela Vým ěra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka

Záborové plochy

E 1 - Bydlení v rodinných domech
1400/2 3253 2 77201 V. mZÚ 419 Kratejl D,Dešenice 187

Kratejl L,Dešenice 187
Kratejlová ID,Dešenice 187

3253
E 2 - Bydlení v rodinných domech

1495/2 č 1331 2 75011 III. mZÚ - není evidován
1495/3 č 2196 7 75011 III. mZÚ 298 Kubátová M,Dešenice 189

Votavová J,Dešenice 187
3527

E 3 - Bydlení v rodinných domech
1421/1 č 5453 7 77201 V. mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR

5453
E 4 - Bydlení v rodinných domech

1532/1 č 11553 7 75011 III. mZÚ 1 Městys Dešenice
11553

E 5 - Místní komunikace
1454/3 č 479 7 75011 III. mZÚ 265 Stuiber L,Dešenice 193
1454/9 č 664 7 77201 V. mZÚ 1 Městys Dešenice

1143
E 6 - Venkovské bydlení

1271/2 785 7 73244 V. mZÚ 301 Vereš D,Tyršova 241-Klatovy
1271/3 2674 5 73244 V. mZÚ 35 Zahut J,U Radnice 817-Nýrsko

3459
E 7 - Venkovské bydlení

882/1 č 5309 7 73244 V. mZÚ - není evidován
5309

E 8 - Cetovní ruch
882/1 č 7963 7 73244 V. mZÚ - není evidován

7963
E 9 - Úprava k řižovatky

1677 č 833 11 - - mZÚ 343 Horák J.a V,Dešenice 196
1676 č 120 7 77201 V. mZÚ 343 Horák J.a V,Dešenice 196

953
E 10 - Ochranná zele ň

1052 2989 7 77201 V. mZÚ - není evidován
2989

Záborové plochy
k.ú.Dešenice
celkem 45602
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Zemědělská příloha
ing.arch.Tauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 1

k.ú. : Děpoltice Strana : 2

Lok. Parcela Vým ěra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka

Záborové plochy

B 1 - Venkovské bydlení
79/7 č 1638 2 85011 IV. mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
79/8 č 4180 2 85011 IV. mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
79/9 653 2 85011 IV. mZÚ 17 Javorský V,Děpoltice 31
79/10 727 2 85011 IV. mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
79/11 794 2 85011 IV. mZÚ 78 Bohůnková A,Čachrov 15
79/12 818 2 85011 IV. mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
79/13 949 2 85011 IV. mZÚ 95 Kučerová K,Tobrucká 712-Praha

9759
B 3 - Venkovské bydlení

33 3625 5 83454 V. vZÚ 96 LaVerdá s.r.o.,Boříkovy 1
28/1 2256 5 83454 V. vZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR

5881
B 4 - Rekreace a cestovní ruch

52 4762 5 83424 III. vZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
4762

B 5 - Smíšené plochy
34 328 5 83454 V. vZÚ 96 LaVerdá s.r.o.,Boříkovy 1

328
Záborové plochy
k.ú.Děpoltice
celkem 20730

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 1

k.ú. : Old řichovice Strana : 2

Lok. Parcela Vým ěra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka

Záborové plochy

B 2 - Venkovské bydlení
187/2 č 1327 5 83716 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
187/2 č 820 5 84068 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
211/1 1179 5 84068 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
210/1 3326 14 - - vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
212 489 5 84068 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy

213/1 1194 5 84068 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
214 450 5 84068 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
215 3090 14 - - vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
216 238 5 84068 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
176 773 5 84068 V. vZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR

217/1 5250 5 84068 V. vZÚ 248 Havlíček J,ul.5.května-Klatovy
18136

Záborové plochy
k.ú.Old řichovice
celkem 18136
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Zemědělská příloha
ing.arch.Tauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 1

k.ú. : Městišt ě Strana : 3

Lok. Parcela Vým ěra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka

Záborové plochy

C 1 - Využití areálu vojenské st řelnice pro cestovní ruch a sport
60 č 17511 14 - - mZÚ 82 ČR-Správa národního parku Šumava

17511
C 2 - Dřevišt ě

60 č 14629 14 - - mZÚ 82 ČR-Správa národního parku Šumava
14629

Záborové plochy
k.ú.Městišt ě
celkem 32140

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 1

k.ú. : Milence Strana : 3

Lok. Parcela Vým ěra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka

Záborové plochy

M 1 - Venkovské bydlení
111/3 8028 2 72941 IV. mZÚ 1 Městys Dešenice
111/5 2648 2 72941 IV. mZÚ 1 Městys Dešenice
42/3 č 771 5 72941 IV. vZÚ 189 Paleček P,Milence 69

11447
M 2 - Venkovské bydlení

308/1 č 16257 7 73716 V. mZÚ - není evidován
308/11 č 644 7 73716 V. mZÚ 315 Bek P,Milence 82

16901
M 3 - Komer ční plochy

289 2186 7 72941 IV. mZÚ 309 Zach R,Dešenice 47
2186

M 4 + M 8 - Obchvat II/190 + ochranná zele ň

486/3 č 392 7 72941 IV. vZÚ 27 Kopp R,Milence 40
486/3 č 1660 7 77201 V. vZÚ 27 Kopp R,Milence 40
515/6 3618 7 77201 V. mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR

830/1 č 23 14 - - mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
717/3 769 14 - - mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
717/1 4179 14 - - mZÚ 1 Městys Dešenice
493 č 193 14 - - mZÚ 1 Městys Dešenice
1041 č 47 11 - - mZÚ 217 ČR-Zemědělská vodohospodářská správa
491 č 260 14 - - mZÚ 1 Městys Dešenice

489/1 č 166 14 - - mZÚ 1 Městys Dešenice
474/1 2640 7 72941 IV. mZÚ 328 Marková I,Milence 79
470/1 4047 7 72941 IV. mZÚ 328 Marková I,Milence 79
470/2 2380 7 72941 IV. mZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR
466 1814 5 72941 IV. vZÚ 10002 ČR-Pozemkový fond ČR

22188
M 5 - Cestovní ruch a turistika

700/1 5160 7 75800 II. mZÚ 272 Šíma M,Ke Koupališti 430-Říčany
5160

M 6 - Komer ční území
308/1 č 12024 7 73716 V. mZÚ - není evidován

12024
M 7 - Venkovské bydlení

833 č 1153 7 72901 I. mZÚ 144 Riedel T.a D,Milence 5
833 č 504 7 75011 III. mZÚ 144 Riedel T.a D,Milence 5

1657
Záborové plochy
k.ú.Milence
celkem 71563
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Zemědělská příloha
ing.arch.Tauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 1

k.ú. : Žízn ětice Strana : 4

Lok. Parcela Vým ěra Kul. BPEJ TOZP Pozn. LV Jméno a adresa vlastníka

Záborové plochy

Z 1 - Úprava návsi , dostavba požární zbrojnice
bez záboru

Z 2 - Venkovské bydlení
45/3 2571 7 85044 V. mZÚ 240 Jílek Z.a P,Dešenice 162

2571
Z 3 - Rozšíření pily

135/2 č 5852 7 85044 V. mZÚ 245 Habada J,Dešenice 121

5852
Z 4 - Vyhlídka

385 č 141 7 85044 V. mZÚ - není evidován
401 č 295 2 85044 V. mZÚ - není evidován

436
Záborové plochy
k.ú.Žíznětice
celkem 8859

Vysvětliky :
2 orná 11 vodní pl.
5 zahrady 14 ost.pl.
6 sady vZÚ v zastavěném území

7,8 trvalé travní porosty mZÚ mimo zastavěné území
10 lesy
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Zemědělská příloha
ing.archTauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

Požadavky nových funk čních soubor ů na plochy dle druhu pozemku

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

k.ú. : Datelov Strana : 1

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Záborové plochy

A - Sport + rekreace sady 10696 - 10696 - - -
10696 - 10696 10696 - 10696 - - -

Záborové plochy orná - - - - - -
k.ú.Datelov zahrady - - - - - -
celkem sady 10696 - 10696 - - -

trav.porost - - - - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - - - -
ost.pl. - - - - - -

10696 - 10696 10696 - 10696 - - -

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

k.ú. : Dešenice Strana : 1

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Záborové plochy

A - Bydlení orná 4584 - 4584 - - -
zahrady 2674 - 2674 - - -

trav.porost 25296 - 25296 - - -
32554 - 32554 32554 - 32554 - - -

B - Sport + rekreace trav.porost 7963 - 7963 - - -
3852 - 3852 7963 - 7963 - - -

C - Dopravní plochy trav.porost 1263 - 1263 - - -
vodní pl. - - - 833 - 833

2096 - 2096 1263 - 1263 833 - 833

E - Zeleň trav.porost 2989 - 2989 - - -
2989 - 2989 2989 - 2989 - - -

Záborové plochy orná 4584 - 4584 - - -
k.ú.Dešenice zahrady 2674 - 2674 - - -
celkem sady - - - - - -

trav.porost 37511 - 37511 - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - 833 - 833
ost.pl. - - - - - -

45602 - 45602 44769 - 44769 833 - 833
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Zemědělská příloha
ing.archTauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

k.ú. : Děpoltice Strana : 2

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Záborové plochy

A - Bydlení orná 9759 - 9759 - - -
zahrady 5881 5881 - - - -

15640 5881 9759 15640 5881 9759 - - -

B - Smíšené území zahrady 328 328 - - - -
328 328 - 328 328 - - - -

C - Sport + rekreace zahrady 4762 4762 - - - -
4762 4762 - 4762 4762 - - - -

Záborové plochy orná 9759 - 9759 - - -
k.ú.Děpoltice zahrady 10971 10971 - - - -
celkem sady - - - - - -

trav.porost - - - - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - - - -
ost.pl. - - - - - -

20730 10971 9759 20730 10971 9759 - - -

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

k.ú. : Old řichovice Strana : 2

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Záborové plochy

A - Bydlení orná 11720 11720 - - - -
ost.pl. - - - 6416 6416 -

18136 18136 - 11720 11720 - 6416 6416 -

Záborové plochy orná 11720 11720 - - - -
k.ú.Old řichovice zahrady - - - - - -
celkem sady - - - - - -

trav.porost - - - - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - - - -
ost.pl. - - - 6416 6416 -

18136 18136 - 11720 11720 - 6416 6416 -
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Zemědělská příloha
ing.archTauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

k.ú. : Městišt ě Strana : 3

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Návrhové plochy

A - Sport + rekreace ost.pl. - - - 17511 - 17511
17511 - 17511 - - - 17511 - 17511

B - Smíšené území ost.pl. - - - 14629 - 14629
14629 - 14629 - - - 14629 - 14629

Záborové plochy orná - - - - - -
k.ú.Městišt ě zahrady - - - - - -
celkem sady - - - - - -

trav.porost - - - - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - - - -
ost.pl. - - - 32140 - 32140

32140 - 32140 - - - 32140 - 32140

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

k.ú. : Milence Strana : 3

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Návrhové plochy

A - Bydlení orná 10676 - 10676 - - -
zahrady 771 771 - - - -

trav.porost 18558 - 18558 - - -
30005 771 29234 30005 771 29234 - - -

B - Cestovní ruch trav.porost 5160 - 5160 - - -
5160 - 5160 5160 - 5160 - - -

C - Komer ční území trav.porost 14210 - 14210 - - -
30005 771 29234 14210 - 14210 - - -

D - Dopravní plochy zahrady 1814 1814 - - - -
trav.porost 14737 2052 12685 - - -
vodní pl. - - - 47 - 47
ost.pl. - - - 5590 - 5590

22188 3866 18322 16551 3866 12685 5637 - 5637

Záborové plochy orná 10676 - 10676 - - -
k.ú.Milence zahrady 2585 2585 - - - -
celkem sady - - - - - -

trav.porost 52665 2052 50613 - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - 47 - 47
ost.pl. - - - 5590 - 5590

71563 4637 66928 65926 4637 61289 5637 - 5637

Strana 3



Zemědělská příloha
ing.archTauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

k.ú. : Žízn ětice Strana : 4

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Záborové plochy

A - Bydlení trav.porost 2571 - 2571 - - -
2571 - 2571 2571 - 2571 - - -

B - Sport + rekreace orná 295 - 295 - - -
trav.porost 141 - 141 - - -

436 - 436 436 - 436 - - -

C - Občanská vybavenost
bez záboru

D - Výroba trav.porost 5852 - 5852 - - -
5852 - 5852 5852 - 5852 - - -

Záborové plochy orná 295 - 295 - - -
k.ú.Žíznětice zahrady - - - - - -
celkem sady - - - - - -

trav.porost 8564 - 8564 - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - - - -
ost.pl. - - - - - -

8859 - 8859 8859 - 8859 - - -
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Zemědělská příloha
ing.archTauš Petr

Doležal Milan
prosinec 2008

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 2

Rekapitulace Strana : 5

Funk ční Vým ěra /m2/ Druh Vým ěra zemědělské p ůdy /m2/ Vým ěra nezem ěděl.půdy /m2/
soubor celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ celkem vZÚ mZÚ

Záborové plochy
k.ú.Datelov sady 10696 - 10696 - - -

10696 - 10696 10696 - 10696 - - -

Záborové plochy orná 4584 - 4584 - - -
k.ú.Dešenice zahrady 2674 - 2674 - - -
celkem trav.porost 37511 - 37511 - - -

vodní pl. - - - 833 - 833
45602 - 45602 44769 - 44769 833 - 833

Záborové plochy
k.ú.Děpoltice orná 9759 - 9759 - - -
celkem zahrady 10971 10971 - - - -

20730 10971 9759 20730 10971 9759 - - -

Záborové plochy
k.ú.Old řichovice orná 11720 11720 - - - -
celkem ost.pl. - - - 6416 6416 -

18136 18136 - 11720 11720 - 6416 6416 -

Záborové plochy
k.ú.Městišt ě
celkem ost.pl. - - - 32140 - 32140

32140 - 32140 - - - 32140 - 32140

Záborové plochy orná 10676 - 10676 - - -
k.ú.Milence zahrady 2585 2585 - - - -
celkem trav.porost 52665 2052 50613 - - -

vodní pl. - - - 47 - 47
ost.pl. - - - 5590 - 5590

71563 4637 66928 65926 4637 61289 5637 - 5637

Záborové plochy
k.ú.Žíznětice orná 295 - 295 - - -
celkem trav.porost 8564 - 8564 - - -

8859 - 8859 8859 - 8859 - - -

Záborové plochy orná 37034 11720 25314 - - -
ÚP Dešenice zahrady 16230 13556 2674 - - -
celkem sady 10696 - 10696 - - -

trav.porost 98740 2052 96688 - - -
lesy - - - - - -

vodní pl. - - - 880 - 880
ost.pl. - - - 44146 6416 37730

207726 33744 173982 162700 27328 135372 45026 6416 38610

Vysvětlivky :
vZÚ v zastavěném území

mZÚ mimo zastavěné území
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Zemědělská příloha
ing.Tauš Petr
Doležal Milan

prosinec 2008

Požadavky nových funk čních soubor ů na plochy
dle t říd ochrany zem ědělské p ůdy

akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 3

Strana : 1

k.ú. : Datelov k.ú. : Dešenice

Třída Vým ěra Vým ěra Třída Vým ěra Vým ěra
ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/

I. 0 0,00 I. 0 0,00

II. 0 0,00 II. 0 0,00

III. 0 0,00 III. 15559 34,12

IV. 0 0,00 IV. 0 0,00

V. 10696 100,00 V. 29210 64,05

Výměra zeměděl. půdy 10696 100,00 Vým ěra zeměděl. půdy 44769 98,17

Výměra nezeměděl.půdy 0 0,00 Vým ěra nezeměděl.půdy 833 1,83

Výměra celkem 10696 100,00 Vým ěra celkem 45602 100,00

k.ú. : Děpoltice k.ú. : Old řichovice

Třída Vým ěra Vým ěra Třída Vým ěra Vým ěra
ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/

I. 0 0,00 I. 0 0,00

II. 0 0,00 II. 0 0,00

III. 4762 22,97 III. 0 0,00

IV. 9759 47,08 IV. 0 0,00

V. 6209 29,95 V. 11720 64,62

Výměra zeměděl. půdy 20730 100,00 Vým ěra zeměděl. půdy 11720 64,62

Výměra nezeměděl.půdy 0 0,00 Vým ěra nezeměděl.půdy 6416 35,38

Výměra celkem 20730 100,00 Vým ěra celkem 18136 0,00
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Zemědělská příloha
ing.Tauš Petr
Doležal Milan

prosinec 2008
akce : Územní plán Dešenice - Návrh Tabulka : 3

Strana : 2

k.ú. : Městišt ě k.ú. : Milence

Třída Vým ěra Vým ěra Třída Vým ěra Vým ěra
ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/

I. 0 0,00 I. 1153 1,61

II. 0 0,00 II. 5160 7,21

III. 0 0,00 III. 504 0,70

IV. 0 0,00 IV. 30184 42,18

V. 0 0,00 V. 28925 40,42

Výměra zeměděl. půdy 0 0,00 Vým ěra zeměděl. půdy 65926 92,12

Výměra nezeměděl.půdy 32140 100,00 Vým ěra nezeměděl.půdy 5637 7,88

Výměra celkem 32140 100,00 Vým ěra celkem 71563 100,00

k.ú. : Žízn ětice Rekapitulace

Třída Vým ěra Vým ěra Třída Vým ěra Vým ěra
ochrany /m2/ /%/ ochrany /m2/ /%/

I. 0 0,00 I. 1153 0,56

II. 0 0,00 II. 5160 2,48

III. 0 0,00 III. 20825 10,03

IV. 0 0,00 IV. 39943 19,23

V. 8859 100,00 V. 95619 46,04

Výměra zeměděl. půdy 8859 100,00 Vým ěra zeměděl. půdy 162700 78,34

Výměra nezeměděl.půdy 0 0,00 Vým ěra nezeměděl.půdy 45026 21,66

Výměra celkem 8859 100,00 Vým ěra celkem 207726 100,00
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