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a) Identifika ní údaje
Název akce:
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Místo stavby:

Lipno nad Vltavou

Stupe dokumentace: Územní studie (dále jen „ÚS“)
Objednatel:

Fun Spot Lipno a. s. (jednatel Bc. David Š astný)
Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Po izovatel:

Ing. arch. Radek Bo ek, osoba spl ující kvalifika ní požadavky pro výkon územn
plánovací innosti dle §24 stavebního zákona
Na Rozmezí 209, 397 01 Písek

Zhotovitel:

Projektový ateliér AD s.r.o., Ing.arch. Jaroslav Dan k,
Husova 4, 370 01 eské Bud jovice
: 25 194 771

Datum:
íslo zakázky:

duben 2014
20_2014

b) Vymezení plochy a hlavní cíle ešení
Územní studie je zpracována v souladu se zn ním §30 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
ádu a v souladu se zn ním vyhlášky 500/2006 Sb. o územn

analytických podkladech, územn

plánovací

dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti. Obsah, rozsah, cíle a ú el US vychází ze zadání
vydaného po izovatelem.
edm tem ÚS je jihovýchodní ást lokality Kobylnice situované západn od obce Lipno nad Vltavou. Lokalita je ve
výkresu Základního

len ní území schváleného Územního plánu Lipno nad Vltavou podmín na zpracováním

územní studie (kód US) a stanovením požadavk na prostorové a funk ní ešení parteru (kód PA).

b.1 Vymezení plochy
ešené území se nachází západn od sídla Lipno nad Vltavou, na jihovýchodním svahu u silnice II. t ídy v lokalit
Kobylnice. Plocha leží v zastav ném území obce a v sou asnosti není využívána.
ešená lokalita je v souladu s platnou územn plánovací dokumentací – ÚP Lipno nad Vltavou. Územní studie
Lipno - Adventure golf je ešena v plochách, které jsou územním plánem navrženy jako plochy ob anského
vybavení, ve ejných prostranství a dopravní infrastruktury.
ešené území zahrnuje dle KN pozemky p. . 205/2, 205/8 a 205/9 v k. ú. Lipno nad Vltavou.
Celková vým ra území iní cca 0,35ha.
Hranice ešeného území je graficky vyzna ena ve výkresové ásti, která je nedílnou sou ástí této územní studie.
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b.2 Hlavní cíle ešení
Územní studie je zpracována na žádost objednatele.
Hlavním cílem ÚS je dotvo ení prostoru - ešeného území v zastav ném území obce, tzn. prov ení, posouzení a
navržení možného urbanistického ešení lokality a její komplexní vybavení v etn

ešení ve ejné infrastruktury.

Cílem ÚS je navrhnout urbanistickou koncepci uspo ádání jednotlivých funk ních složek vybavení území, tj.
podrobné ešení vymezeného území tak, aby bylo v souladu se zp sobem využití dle Hlavního výkresu ÚP Lipno
nad Vltavou, zejména:
a) dopravní napojení lokality na stávající komunika ní systém obce,
b) napojení lokality na inženýrské sít ,
c) stanovení limit pro innosti, d je a za ízení,
d) stanovení limit objemového a plošného uspo ádání území, tj. výšková hladina zástavby, hustota zastav ní
jednotlivých pozemk , stavební ára, stavební hranice, napojení jednotlivých stavebních parcel na komunikace
a inženýrské sít , požadavky na urbanistickou a architektonickou kvalitu, v etn umíst ní ve ejného prostoru,
který umožní kvalitní zázemí pro budoucí obyvatele tohoto i sousedního území ešeného v ÚS (funkce
rekrea ní, sportovní, zele , centrální prostor, event. ve ejná vybavenost),
e) prov ení v širších souvislostech návaznosti návrhu ešení této ÚS zejména na základní urbanistickou
kompozici a dopravní vztahy,
f) p evzetí ve ejn prosp šných staveb z ÚP, pop . up esn ní jejich polohy,
g) zhodnocení hlukové zát že v etn vibrací ze silni ní dopravy dle zák. . 258/200 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a o zm

n kterých souvisejících zákon a na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed

nep íznivými ú inky hluku a vibrací, ve zn ní pozd jších p edpis .
Podklady pro zpracování:
-

textová

ást a koordina ní výkres ÚP Lipno nad Vltavou, zpracovaný Ateliérem 8000 spol. s r.o.,

v prosinci 2007
-

požadavky investora

-

místní šet ení, fotodokumentace

-

geodetický podklad s polohopisným a výškopisným zam ením lokality

c) Podmínky pro vymezení a využití pozemk
Podmínky pro vymezení a využití území vyplývají p edevším z platného ÚP Lipno nad Vltavou a ze „Zadání“
k územní studii.

c.1 Podmínky vyplývající z ÚP Lipno nad Vltavou
Územní studie vychází z urbanistické koncepce a koncepce ešení sítí dopravní a technické infrastruktury
stanovené ve schváleném ÚP Lipno nad Vltavou.
V rámci ešeného území je respektován stanovený funk ní typ, jeho konkrétní uspo ádání je precizováno na
základ

provedené analýzy území, programových požadavk

objednatele a zejména pot eb bezkolizního

provozního a funk ního uspo ádání p edm tné lokality.
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c.2 Podmínky vyplývající ze „Zadání“ ÚS
Územní studie respektuje pokyny obsažené v zadání a precizuje je dle místních podmínek území.

d) Podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb
ve ejné infrastruktury
Limity ešeného území jsou vymezeny ve stávající ÚPD a dále z polohy území.
Podmínky pro umíst ní a prostorové uspo ádání sítí ve ejné infrastruktury vycházejí p edevším z existence a
trasování stávajících inženýrských sítí v ešeném území a navazujícím okolí.

d.1 Dopravní infrastruktura
Do ešené lokality nezasahuje ochranné pásmo silnice, nebo územní studie je vymezena v zastav ném území.
Do studie je z ÚP p evzat zp esn ný koridor pro Šumavskou elektrifikovanou dráhu (dále jen ŠED) v etn jejího
ochranného pásma.
Z analýzy uvedené v ÚP vyplývá, že: „kolem železnice (tramvaje) p edstavuje isofona pro LAEQ = 60 dB
vzdálenost do 8 m, isofona pro LAEQ = 57 dB 11 – 16 m. Mimo ochranné pásmo dráhy nebude hygienický limit
hluku p ekro en.

d.2 Technická infrastruktura
Veškeré stávající inženýrské sít

jsou v dosahu ešeného území, v tšina jich je vedena v p ilehlé místní

komunikaci.
Poloha inženýrských sítí je zakreslena orienta

na základ vyjád ení jejich správc

i majitel .

e) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
e.1 Podmínky vyplývající z ÚP Lipno nad Vltavou
ešená lokalita leží jihovýchodním svahu. V Územním plánu Lipno nad Vltavou se jedná o plochu ur enou pro
ob anské vybavení s kódy „US“, „PR5“ a „PA“ a dále o plochu ve ejného prostranství a dopravní infrastruktury.
-

kódem „US“ je stanoven

-

pod kódem „PR5“ jsou stanoveny podmínky prostorového uspo ádání, tj.

-

-

zastavitelnost 75%

-

výška zástavby: 3 nadzemní podlaží a st echa s možností využití podkroví

kódem „PA“ je stanoven požadavek na prostorové a funk ní využití parteru

V sou asné dob nejsou pozemky využívány. Jsou zatravn ny a vedeny jako ostatní plocha. V ploše a u jižní
hranice ešeného území se nachází n kolik vzrostlých strom . Do ešené lokality zasahuje vnit ní ochranné pásmo
vodního zdroje II. stupn a ochranné pásmo navržené ŠED. Územní studie ochranná pásma respektuje.
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e.2 Podmínky vyplývající z památkové ochrany území
ešené území není územím s archeologickými nálezy.
Urbanistický návrh na ešení lokality je pod ízen stávajícím vztah m v území. Zástavba je navržena tak, aby nebyl
významným zp sobem narušen krajinný charakter.

f) Podmínky pro vytvá ení p íznivého životního prost edí
f.1 ešení zelen
Stav
Pozemek je zatravn ný. V ploše ešeného území se nachází dva vzrostlé smrky a dv

borovice, a dále u jižní

hranice dv b ízy a olše.
Návrh
Celý pozemek bude osázen v souladu se zp sobem využití. V jižní ásti lokality, podél koridoru ŠED, je navrženo
vysázení strom . Tento pás zelen bude mít výrazný ochranný a hygienický charakter, tj. protihlukové a pohledové
odclon ní sportovn -rekrea ní plochy od dráhy a komunikace.

f.2 Vyhodnocení odn tí ZPF
Daná lokalita je v platném územním plánu vymezena v zastav ném území, tudíž odvod ze ZPF není p edepsán.

f.3 Vyhodnocení odn tí PUPFL
ešením urbanistické studie nedojde k odn tí PUPFL.
Území ešené ÚS nezasahuje do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

f.4 Vymezení ploch p ípustných pro dobývání ložisek nerost a ploch pro jeho technické zajišt ní
Dle ložiskové ochrany a poddolovaných území Geofondu

eské republiky se v ešeném území nenacházejí žádná

ložisková území ani poddolovaná území náchylná k sesuv m.

g) Podmínky pro ochranu ve ejného zdraví
g.1 Požární ochrana a ochrana obyvatelstva
Nutno dodržet opat ení k ochran obyvatelstva v souladu s § 20 písmeno a) Vyhl. .380/2002 Sb., k p íprav a
provád ní úkol ochrany obyvatelstva a v souladu s ÚP Lipno nad Vltavou.

g.2 Ochrana ve ejného zdraví
i dalším stupni dokumentace nutno pln
o zm

n kterých souvisejících zákon

respektovat zákon . 258/2000 Sb. o ochran
(ve zn ní zákona

. 274/2003 Sb.)

a zárove

ve ejného zdraví a
na ízení vlády

. 502/2000 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací ve zn ní na ízení vlády
Sb., respektive na ízení vlády

R

. 148/2006 platného od 1.

ervna 2006

R

R . 88/2004

(dále jen na ízení vlády), které

stanovuje hodnoty hygienických limit pro hluk ve venkovním i vnit ním prost edí.
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h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných
opat ení
V jižní ásti ešeného území je vymezen koridor pro ŠED. Jedná se o ve ejn prosp šnou stavbu, která je územní
studií respektována.
Na ešeném území není vymezeno žádné ve ejn prosp šné opat ení.

i) Druh a ú el umís ovaných staveb, urbanistická koncepce
Navrhovaná urbanistická koncepce respektuje územní len ní i návaznosti dané platným Územním plánem Lipno
nad Vltavou.
Území je svažité jihovýchodním sm rem a v jižní ásti do n j zasahuje ochranné pásmo ŠED. V návrhu jsou
edpokládány stavby, které budou p imknuty ke stávajícímu svahu a nebudou se výrazným zp sobem výškov
uplat ovat. Tato koncepce je ešena zejména s ohledem na blízký d m ob anského vybavení severn od ešené
lokality. V jižní ásti ešené plochy je uvažováno s výstavbou sportovn rekrea ního za ízení (minigolfu). V této
ásti budou umíst ny pouze drobné stavby spojené s funkcí ve ejného prostranství, ob anským vybavením se
sportovn rekrea ním využitím.
Smyslem urbanistického návrhu je doplnit v území chyb jící atraktivity, které pomohou zvýšit návšt vnost lokality.
Lokalita je velmi zajímavá z hlediska komer ního využití z d vodu zastávky autobusové dopravy a budoucí
zastávky ŠED.

j) Funk ní ešení
Podle platného ÚP Lipno nad Vltavou je ešené území rozd leno na plochu ob anského vybavení, plochu
ve ejného prostranství a plochu dopravní infrastruktury. Podmínky základního využití území, které je nutno
respektovat, vyplývají z podmínek stanovených územním plánem.
Územní studie tyto podmínky dopl uje a up es uje prostorové uspo ádání využití území a architektonické ešení
staveb - viz odst. k.2.

k) Podmínky plošného a prostorového využití území
k.1 Podmínky plošného uspo ádání využití území
Podmínky vychází z platného ÚP Lipno nad Vltavou a jsou zp esn ny pro lokalitu ešenou územní studií.
ÚS up es uje ešenou plochu ob anského vybavení a ve ejného prostranství na plochu sportu a rekreace (zám r
„Adventure“ golfové h išt ), p

emž je respektován zám r nadmístního významu - koridor pro ŠED.

k.1.1 Plochy sportu a rekreace
Hlavní využití
-

vymezení plochy za ú elem zajišt ní podmínek pro rekreaci v kvalitním prost edí
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-

pozemky staveb a za ízení pro rekreaci, v etn

pozemk

dalších staveb a za ízení souvisejících – nap .

ve ejných prostranství, ob anského vybavení a pozemk

související dopravní, technické a turistické

infrastruktury
ípustné využití
-

plochy pro sport a relaxaci

-

parkovací stání, odstavná stání pro pot eby vyvolané hlavním, p ípustným a podmín

p ípustným využitím

území na vlastních pozemcích
Podmín
-

p ípustné využití

innosti, d je a za ízení obchodu a drobné, sousedství a pobytovou pohodu nenarušující innosti, d je a
za ízení malého rozsahu

-

obchody, nerušící provozovny služeb sloužící pro pot eby obyvatel návšt vník za ízení

Nep ípustné využití
-

veškeré innosti, d je a za ízení, které zát ží narušují prost edí, nebo takové d sledky vyvolávají druhotn
innosti, d je a za ízení chovatelské a p stitelské, které bu

jednotliv , nebo v souhrnu p ekra ují stupe

zát že stanovený obecn závaznými p edpisy o ochran zdraví pro tento zp sob využití území
-

parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro p ív sy t chto nákladních
vozidel, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary, dlouhodob do asné stavby nesouvisející
s hlavním, p ípustným a podmín

p ípustným územím

k.1.2 Plochy dopravní infrastruktury
Hlavní využití
-

pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací, drah a dalších druh dopravy

-

plochy silni ní dopravy - silnice II. a III. t ídy, místních komunikací, pozemky s umístn nými sou ástmi
komunikací, nap . náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky staveb
dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap . odstavná stání, parkovací plochy

-

plochy drážní dopravy zahrnující obvod dráhy v etn

násp , zá ez , op rných zdí, most , kolejiš a

doprovodné zelen , dále pozemky za ízení pro drážní dopravu, nap . stanice, zastávky, nástupišt

a

ístupové cesty, provozní budovy
ípustné využití
-

technická a turistická infrastruktura

Nep ípustné využití
-

veškeré innosti, d je a za ízení nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím

k.2 Prostorové uspo ádání využití území a architektonického ešení
Plošné a prostorové uspo ádání území je znázorn no v grafické ásti urbanistické studie. Je zakreslena pouze
grafická zna ka objektu, která neznamená p esnou velikost a umíst ní.
Územní studie navrhuje ešení, které lze v p ípad nezbytných požadavk na zm nu upravit. Navrhované odchylky
a zm ny je však nezbytné ádn od vodnit.
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Orientace sm ru p evládajícího h ebene
- udává sm r hlavního delšího h ebene ve vztahu

libovoln

k p ilehlé komunikaci

edevším z uli ní strany

Vstupy do objekt

dle zákresu v grafické ásti

Vjezdy do objekt

0 – 40 0

St echa - tvar, sklon a barva
- regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu
st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé

posuzovaná bude p evážná ást st ešní roviny (75 %)

ásti

dorysné plochy v celkovém sou tu do 25% st ech
budovy nebo spojeného komplexu budov, nap . zast ešení
vstup , p íst ešk

pro venkovní posezení, samostatné

garáže, viký e atd.

plochá, pravidelná sedlová, polovalbová, valbová

- u staveb pro bydlení se nep ipouští neklasické pojetí
sedlových st ech (násobné nebo pilové uspo ádání,
soustava sedlových st ech vedle sebe …)

Výška budovy
- výškou podlaží u staveb pro bydlení se rozumí b žná

2 nadzemní podlaží

výška do 3,5m

Maximální výška h ebene

max. 7 m nad stávající terén

Uli ní ára
- linie udávající vzdálenost staveb od kraje vozovky

hlavní stavba min. 9,15 m

komunikace, nebo od okraje chodníku

Výška oplocení v uli ní ásti

maximáln

2 m v etn podezdívky

Odstavení vozidel

pouze na vlastním pozemku

Dopl kové stavby

dle obecných požadavk na využívání území

Architektonické ešení objekt

Budou up ednost ovány

írodní materiály; barvy a

objemov jednoduché a st ídmé stavby.

l) Podmínky pro napojení staveb na ve ejnou dopravní a
technickou infrastrukturu
l.1 Dopravní infrastruktura
Jihozápadní hranice plochy ešené územní studií p iléhá na stávající místní komunikaci. Na hran komunikace je
navrženo parkovišt pro osobní vozidla s kolmým stáním a s jedním vyhrazeným stáním pro vozidlo p epravující
osobu t žce postiženou nebo t žce pohybov postiženou. Chodník podél stávající místní komunikace je v míst
navrženého parkovišt odsunut za parkovací stání.
Dopravní zna ení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu pozemních komunikacích . 361/2000 Sb. a
jeho provád cí vyhláškou 30/2001 Sb.
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l.2 Technická infrastruktura
Zástavba na ploše ešené územní studií bude napojena na stávající inženýrské sít .
-

v blízkosti jihozápadní hranice ešeného území (v místní komunikaci) je veden ve ejný vodovodní ad,
splašková a deš ová kanalizace, kabel podzemního vedení NN a sd lovací kabel

-

jižní ástí ešeného území prochází st edotlaký plynovod a sd lovací kabel

Veškeré stávající inženýrské sít

jsou zakresleny ve Výkrese dopravní a technické infrastruktury (výkres . 3).

Technické ešení a místa napojení jednotlivých sítí budou up esn ny v navazující projektové dokumentaci.
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