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I.    Návrh územního plánu 
 

I.a. Vymezení zastavěného území 
Ve správním území obce Branišov se vymezuje nově zastavěné (zastavitelné) území. Hranici  
zastavitelného území tvoří uzavřený polygon (plocha) rozkládající se východně od vlastní obce, jižně 
od silnice III/14322.  Rozsah řešeného území je stanoven na základě požadavku soukromého 
investora - společnosti CZ-Cars s.r.o. o zařazení předmětných pozemků do zastavitelného území 
obce, s funkčním využitím pro nízkopodlažní obytnou výstavbu.  
 
 

I.b. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 
Obec Branišov leží asi 3 km západně od Českých Budějovic v nadmořské výšce 408 m nad mořem, 
v ploché zemědělské krajině oživené řadou rybníků. K 1.1.2012 žilo v obci  233 obyvatel, současný 
počet obyvatel činí 237. Soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v obci je zajištěn 
vzájemným respektováním, vyváženým rozvojem těchto hodnot a respektováním limitů využití území, 
tak aby byl umožněn trvale udržitelný rozvoj všech výše uvedených hodnot. 
 
V rámci katastru obce Branišova se dochovala krajina ve velmi příznivém stavu. Především soustavy 
propojených vodních děl – rybníků na severní hranici katastrálního území vytváření velmi příjemné a 
z ekologického hlediska i stabilní prostředí. Příznivě lze hodnotit rovněž charakter tradičně utvářené 
zemědělsky obhospodařované krajiny s roztroušenými solitérními zemědělskými usedlostmi. Usedlosti 
mají klasický vesměs dvorový charakter; vesnice a samoty v rybničné krajině Hlubockých Blat jsou 
součástí regionu lidové architektury.   
 
V obci Branišov jsou předpoklady zejména pro rozvoj bydlení rodinného typu, rekreačního bydlení, 
občanského vybavení, v menším měřítku pro podnikání - zejména v zemědělství a službách. 
Neopomenutelný potenciál představují rovněž možnosti turistického a ruchu a sportu spojeného 
s rekreací (turistické a cykloturistické trasy, agroturistika). Civilizační hodnoty v obci jsou posíleny 
zejména návrhem nových ploch obytných a smíšených obytných i ploch občanského vybavení pro 
rekreační a sportovní vybavení. Významný je rovněž navrhovaný rozvoj turistických a cykloturistických 
tras. 
 
Obec Branišov má platný územní plán sídelního útvaru (dále ÚPnSÚ), schválený v r.1996. Skladba 
ani způsob řešení neodpovídají současné legislativě ani věcným požadavkům na stanovení koncepce 
rozvoje území. 
 
Pro správní území obce jsou zpracovány v čase od schválení ÚPnSÚ následující změny: 
Změna č. 1  -  změna funkčního využití pozemků parc.č. 637/5, 14, 15, 15 a 17/1 na funkci bydlení 
Změna č. 2 - schválená změna funkčního využití v lokalitě Na Lukách – (PK) p.č, 1, 2 a 4 – návrh 
ploch pro obytnou zástavbu formou rodinných domů - pro 5 RD spojená se změnou odkanalizování 
obce Branišov výtlakem na ČOV v Českých Budějovicích, kdy místní ČOV byla nahrazena ČS. 
 
V současné době se zpracovává nový územní plán Branišov, který je ve stadiu projednávaného 
návrhu pro společné jednání. 
 
Součástí stávajícího územního plánu sídelního útvaru je vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond i pozemky určené k plnění funkcí lesa. Plochy pro novou výstavbu 
důsledně navazují na zástavbu stávající, z důvodu minimalizace negativních dopadů rozvojových 
ploch do nesporných krajinných hodnot řešeného území. 
 
Území řešené změnou č.3 ÚPn SÚ je v současnosti zařazeno jako nezastavitelné území – 
zemědělský půdní fond. Území navrhované změnou č.3 ÚPnSÚ k zastavění na stávající obec 
nenavazuje, navrhované rozvojové plochy budou představovat formu izolovaného „satelitního“ 
bydlení.  
 
V důsledku řešení změny č. 3 ÚPn SÚ bude koncepce rozvoje území obce ovlivněna ve smyslu 
vytvoření samostatné čtvrti rezidenčního bydlení ve volné krajině, spolu s lineárním záborem lesa ve 
směru na České Budějovice.  
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I.c. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně 

I.c.1. Urbanistická koncepce 

Návrh změny č. 3 respektuje v rozsahu vlastního zastavěného území obce urbanistickou koncepci 
navrženou ve vydané územně plánovací dokumentaci, do stávajícího zastavěného území není 
zasahováno.  Předmětem řešení návrhu změny č. 3 je vymezení nové zastavitelné plochy pro 
individuální bydlení východně od obce Branišov, při silnici III/14322 České Budějovice – Dubné. 
 
V lokalitě je vymezeno nově zastavitelné území s využitím jako plocha bydlení individuální. Pro tuto 
plochu je navrženo dopravní připojení z přilehlé silnice III. třídy dvojicí průsečných křižovatek a 
navazujících místních komunikací. Zároveň je řešeno napojení na technickou infrastrukturu. Vzhledem 
k rozsáhlosti záměru (9,8ha) a dislokaci záměru od stávající zástavby představuje napojení na 
infrastrukturu vybudování poměrně rozsáhlých liniových staveb.  
 
I.c.2.  Vymezení zastavitelných ploch 
Zastavitelné plochy jsou rozčleněny na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou barevně 
rozlišeny a označeny kódem vyjadřujícím zkratku názvu funkce, pořadové číslo změny, pořadové číslo 
plochy (např. BI.Z3.1.)  
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou členěny na následující typy zastavitelných ploch s tímto 
označením: 
 
Plochy bydlení – individuální (BI) 
Plochy dopravní infrastruktury (DI) 
 
Přehled ploch zastavitelného území 

Označení Název plochy 
Kód k.ú.  
Katastr. území  

Část obce,  
místní část 

Výměra (ha) 

BI.Z3.1./U 
DI.Z3.1.MK 
DI.Z3.2.MK 

VP.Z3.1 

Bydlení-individuální 
Dopravní infrastruktura – 
místní komunikace 
Veřejné prostranství 

Branišov Branišov 9,80 

/U = označení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování 
 
Plochy (resp. linie) technické vybavenosti jsou trasovány v rámci nezastavitelných ploch 
zemědělského půdního fondu, krajinné zeleně, případně v rámci dopravních koridorů. Pro tyto liniové 
stavby se samostatná plocha technické infrastruktury nevymezuje. 
 
I.c.3. Vymezení ploch přestavby       
V rámci Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov není žádná plocha přestavby vymezována.  
 
I.c.4. Vymezení systému sídelní zeleně 
V ppřípadě realizace obytné zóny ve smaslu změny č. 3 ÚPnSÚ dojde k zásahu do lesních pozemků 
v pásu podél státní silnice III/14322 – koridor pro technickou infrastrukturu. Plocha byla vymezena 
v rámci Změny č.2 ÚPnSÚ.  
 
Na základě historické existence doprovodné zeleně podél silnice III/14322 na České Budějovice je 
navržen pás izolační zeleně  - oboustranná alej v rozsahu od východní hranice zastavěného území 
obce Branišov – k hranici lesa východně od nově vymezované zastavitelné plochy. Pro pás izolační 
zeleně (alej) se samostatná plocha nevymezuje. 
 
V prostoru mezi navrhovanou obytnou plochou a silnicí III/14322 se vymezuje plocha veřejné zeleně, 
v rámci které je integrována samostatná vodní plocha (stávající rybníček určený k rehabilitaci). Ve 
vazbě na takto vyčleněné přírodní území je navržen prostor veřejného prostranství (rozsah stanoven 
Vyhl. č. 501/2006Sb. 1000m² na 2ha plochy bydlení, tj. 5%), který bude plochy zeleně rozšiřovat a 
zároveň clonit navrhovanou plochu bydlení od přilehlé frekventované komunikace.  
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I.d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
V nově navržených plochách pro bydlení je možná zástavba až po vybudování veřejné infrastruktury, 
zejména každá novostavba musí být napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. 
Návrh Změny č.3 ÚPNSÚ respektuje ochranná pásma stávající a nové navrhované dopravní a 
technické infrastruktury.  
 
I.d.1. Dopravní řešení 

Řešené území je ze severu tečováno silnicí III/14322, která je hlavní dopravní tepnou celého 
správního území obce. Sídlo samo je v současnosti zatěžováno nadměrnou tranzitní dopravou od 
Českých Budějovice, směrem do sídel ležících západně od Branišova. Navrhovaná zástavba nebude 
vlastní obec významně dopravně zatěžovat.  

Změna č.3 ÚPNSÚ Branišov navrhuje dvě místa napojení formou průsečných křižovatek tvaru „T“, 
v prostoru původních sjezdů na navazující zemědělské pozemky. Z uvedených křižovatek bude území 
napojeno formou sítě místních komunikací (MK) v rozvojové lokalitě. Úpravy silnice III/14322 spočívají 
v šířkovém a výškovém uspořádání státní silnice, kategorie komunikace zůstává zachována.  

Doprava v klidu a garážování bude řešeno především na jednotlivých stavebních pozemcích, v rámci 
rezidenční zóny budou řešeny další parkovací plochy, v souladu s požadavky platné legislativy. 
Připojení na státní silnici případně umožní zapojení příměstské hromadné a dálkové autobusové 
dopravy (spojení s Českými Budějovicemi) – nutné vybudování chodníku na zastávku hromadné 
dopravy – v rámci stávajícího koridoru silnice III. třídy. 

Obec není dotčena koridorem vysokorychlostní železniční trati, vlečkou ani lanovou dráhou. Řešené 
území nabízí vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistiky v návaznosti na sousední obce. Stávající 
cyklotrasa je vedena po přilehlé silnici III/14322.  

Celé území obce je dotčeno OP letiště Planá a OP přibližovacích a vzletových prostorů letiště Hosín. 
Není však dotčeno leteckou stavbou. 

Lokalita pro nově navrhovanou zástavbu je vymezena v návrhu změny č.3 ÚPNSÚ jako plocha, 
ve které je určeno prověření způsobu využití územní studií, na základě které budou stanoveny 
podrobné podmínky pro rozhodování v území – vnitřní dopravní a technická infrastruktura, parcelace 
apod.  
 
I.d.2. Vodohospodářské řešení 
Vodovod 
V obci Branišov je rozveden veřejný vodovod ve správě ČEVAK a.s. Obec Branišov je napojena na 
vodovodní přivaděč ze systému JVS, vodárenské soustavy Římov z řadu Včelná - Hlavatce 
z vodojemu Včelná. Zásobní řad přivádí pitnou vodu z obce Třebín, na jejímž katastrálním území leží 
vodoměrná šachta pro obec Branišov. Dimenze zásobního řadu činí PE110, stejně jako páteřní řady 
v obci.  
Vodovod je v dobrém technickém stavu a i pro vlastní sídlo je kapacita vodovodu pro obyvatele 
dostatečná.  
Zdrojem pitné vody pro navrhovanou zástavbu vymezovanou Změnou č.3  ÚPnSÚ je nově navržený 
vodovodní řad DN 150 napojený na veřejný vodovod Statutárního města České Budějovice (lokalita 
„U Hada“). Na hranici katastru bude vybudována předávací vodoměrná šachta. 
 
Kanalizace a  ČOV 
Změna č. 3 ÚPnSÚ respektuje koncepci řešení likvidace odpadních vod dle změny č. 2 ÚPnSÚ 
Branišov. Zastavitelné území řešené změnou č.3 bude odkanalizováno oddílnou kanalizací. 

Dešťové odpadní vody. Odvod dešťových vod bude řešen v souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využití území, v platném znění.Dešťové vody budou likvidovány z části 
vsakem, částečně odvedením do vodotečí. Vsakem budou likvidovány dešťové vody ze střech objektů 
a zpevněných ploch parcel - v rámci jednotlivých stavebních pozemků. Dešťové vody z komunikací 
budou odváděny prostřednictvím uličních vpustí a kanalizačních dešťových řadů.  

Část  těchto dešťových vod bude zaústěna do stávajícího nefunkčního rybníčku při silnici III/14322. 
Tento byl původně zavlažován spodními vodami z meliorací. V rámci navrhované zástavby bude 
provedena jeho rekultivace. Přepad z rybníčku bude zaústěn do nově budované dešťové kanalizace. 
Páteřní dešťový řad bude křižovat silnici III/14322 a severně od zemědělské usedlosti U Jankarů (U 
Jaukerů) bude zaústěn do stávající vodoteče směřující do Malého Branišovského rybníka. 

Splaškové odpadní vody budou sváděny gravitačně prostřednictvím nově navržených kanalizačních 
řadů do severovýchodního okraje řešeného území, kde bude situována čerpací stanice. Odtud budou 
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splaškové vody odváděny novým výtlačným kanalizačním řadem DN 150 s napojením na městskou 
stokovou síť Statutárního města České Budějovice, v lokalitě „U hada“. Koncovým stupněm bude 
městská ČOV. 

Trasa kanalizačního řadu je navržena v souběhu s vodovodním řadem, vedeným rovněž do Českých 
Budějovic (kú České Budějovice 2) – dle změny č.2 ÚPnSÚ. 
 
Vodní toky a vodní plochy: 

Řešené území spadá do povodí Vltavy, v řešeném území se nenacházejí viditelné vodoteče, severně 
od silnice III/14322 se v rámci zemědělsky obdělávaných ploch nachází systém odvodňovacích 
(melioračních) stok. 

Stávající nefunkční rybníček u silnice III/14322 byl zavlažován spodními vodami z meliorací, nově 
bude do něho zaústěna část dešťových vod, s přepadem do dešťové kanalizace.  

Dešťový kanalizační řad bude po přechodu silnice zaústěn do stávající vodoteče (stoky) směřující na 
Malý Branišovský rybník. V dalším stupni přípravy záměru bude posouzena kapacita stávající 
vodoteče, případně budou navrženy a provedeny takové stavební úpravy, aby bylo zajištěno 
bezpečné převedení dešťových vod z navrhované obytné zástavby do rybniční soustavy severně od 
Branišova.  
V souvislosti s ochrannou dalších povrchových a podzemních zdrojů vody je nutné respektovat 
zásady schválených ochranných pásem dotčených vodních zdrojů. 
Případné látky škodlivé vodám nutno likvidovat v souladu se zák.254/2001Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“). 
 
I.d.3. Zásobování el.energií 
V Branišově je v současnosti vybudována síť zásobování el. energií z veřejné distribuční sítě z vedení 
22 kV. V rámci zpracovávaného územního plánu je navrženo posílení sítě tak, aby bylo možné 
v maximální míře přecházet z používání tuhých paliv pro ohřev vody a vytápění na vytápění 
elektrickou energií, případně dalšími zdroji. 
Řešené území Změny č.3 ÚPnSÚ křižuje po jižním okraji vzdušné vedení 22kV. V rámci navazující 
územní studie (a dalších dokumentací) bude vyhodnoceno, zda bude nutné jeho dílčí přeložení, či zda 
bude možné trasu vedení v rámci navržené územní koncepce respektovat. V rámci navrhované 
plochy bydlení bude situována nová trafostanice zásobující lokalitu dostatečným příkonem elektrické 
energie. Součástí řešení zóny bude rovněž vybudování veřejného osvětlení.  
 
I.d.4. Zásobování plynem 

V řešeném území nejsou v současné době žádná plynárenská zařízení. Změna č.3 ÚPnSÚ vymezuje 
(již dříve územně prověřovaný) koridor pro vybudování plynovodního přivaděče z STL plynovodu. 
Trasa STL plynovodu je navržena novou větví z STL v Dubném s odbočením u Křenovic, přes lokalitu 
„U čtyř zlodějů“, dále v trase podél komunikace do Branišova a následně opět podél komunikace 
III/14322 směrem na ČB do nově navrhované zóny. 

Pro nově vymezované obytné území není přípustné využívání lokálních topidel na tuhá paliva. 
Doplňujícím způsobem vytápění v území bude i nadále vytápění elektřinou, případně alternativní 
zdroje. Koridor plynovodního přivaděče se nevymezuje jako veřejně prospěšná stavba. 

 
I.d.5. Nakládání s odpady  
Ukládání odpadů v řešené lokalitě bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění. 
Ostatní látky škodlivé vodám budou likvidovány v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“). 
Ukládání odpadů je řešeno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Nakládání s odpady je  
řešeno požadavkem na ukládání tuhého komunálního odpadu do popelnic, s centrálním svozem na 
řízenou skládku. V řešeném území není a nebude zakládána žádná řízená skládka odpadů. 
S ostatními odpady bude v řešeném území nakládáno dle příslušných platných právních předpisů. 
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I.e. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení 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 

Řešené území je dotčeno ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru. 

Vlivem řešení změny č.3 ÚPnSÚ nedojde k zásahu do jiných skladebných prvků ÚSES, protierozních 
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace a dobývání nerostů. 

Významným krajinným prvkem je VKP – les (neregistrovaný) leží mimo řešené území, resp. je 
součástí druhé vymezované části řešeného území. Zvláště chráněná území do katastru Branišov 
nezasahují. Území není na základě Nařízení vlády č. 680/2004 Sb. součástí některé z vyhlášených 
Ptačích oblastí. Do území nezasahuje evropsky významná lokalita podle zákona č. 132/2005 Sb.  

V prostoru katastrálního území Branišov se nacházejí dva typy biochor: 3Ro, 3To. Všechny lesní 
porosty jsou hospodářskými lesy. Biocentra jsou vzájemně propojena biokoridory (pokračujícími mimo 
řešené území). 

Nově vymezeným zastavitelným územím dojde k zásahu do stávajícího charakteru krajiny - rozptýlená 
forma osídlení jako soubor samot umístěných ve volné krajině. Tento dopad bude nezbytné eliminovat 
rozvolněnou zástavbou po obvodu lokality, spolu se zvýšeným podílem zeleně v nově vymezované 
ploše. 
Revitalizace rybníčka a obnovená, revitalizovaná vodoteč, které z něj vytéká, přispěje spolu 
s interakční zelení podél státní silnice ke zvýšení stability území z hlediska jeho přírodních hodnot. 
Památné a významné stromy se v území nenacházejí.  
 
 

I.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 stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 
Územní plán Branišov byl zpracován v roce 1995, zastupitelstvem obce byl schválen 20.2.1996. K 
dnešnímu dni se nedochoval v úplném rozsahu, některé části chybí. Terminologie označení 
jednotlivých funkčních ploch neodpovídá současné legislativě, v rámci textové části platného 
územního plánu chybí specifikace podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
následující specifikace odpovídá stávající legislativě. 
V rámci změny č.3 ÚPnSÚ jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou 
dle jednotlivých typů barevně rozlišeny a označeny kódem vyjadřujícím zkratku názvu funkce, 
pořadové číslo změny ÚPnSÚ a pořadové číslo plochy (např. BI.Z3.1). Pro plochy s rozdílným 
způsobem využití  jsou stanoveny podmínky využití, které mají charakter závazných regulativů a limitů 
využití území. Podmínky vycházejí z charakteristik stanovených v současně zpracovávaném územním 
plánu obce. 
 
Plochy s rozdílným způsobem využití a jejich označení 
Plochy bydlení – individuální (BI) 
Plochy dopravní infrastruktury (DI) 
Plochy veřejných prostranství (VP) 
Plochy zeleně – krajinná (ZK) 
Plochy vodní a vodohospodářské (PV) 
 
I.f.1. Plochy bydlení – individuální (BI) 
Plochy bydlení – individuální jsou  určeny především pro bydlení v rodinných domech.  
 
Hlavní využití: 
Zastavitelné plochy a zastavěné území pro bydlení v rodinných domech a s ním související  zařízení, 
činnosti a děje poskytující služby hlavní funkci.  
 
Přípustné využití : 
Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména nevýrobní služby zdravotní, 
sociální, vzdělávací, stravovací, sportovní a rekreační, včetně veřejných prostranství, nerušící obytnou 
funkci nad míru přípustnou stanovenou příslušnými hygienickými normami a právními předpisy. 
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Přípustně je i rekreační bydlení a bydlení v obytných domech s limitem max. 4bj. Přípustné jsou 
chovatelské a pěstitelské činnosti místního významu (například chov domácího zvířectva pro vlastní 
potřebu), nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou stanovenou příslušnými hygienickými normami 
a právními předpisy. Přípustná je možnost výstavby doplňkových objektů ke stavbě hlavní – altány, 
pergoly sklady zahradního nářadí, bazény apod. 
Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných 
hlavním a přípustným využitím; dále činnosti, děje a zařízení technické a dopravní vybavenosti 
nezbytné pro obsluhu území.  
Dále jsou přípustné plochyy a umístění sídelní zeleně a vodních ploch.  
 
Nepřípustné využití :  
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a 
obecně závazné předpisy o ochraně zdraví a hygieně pro tento způsob využití území. Nepřípustné je 
zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, nákupní zařízení, zábavní 
zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti, 
nákupní zařízení, hromadné či řadové garáže, parkovací  a odstavná stání a garáže pro nákladní 
automobily a autobusy, zařízení dopravních služeb (autoservisy, autobazary), čerpací stanice 
pohonných hmot. 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Pro tyto plochy je přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP, s konstrukční výškou 
max. 3,1 m) bez podkroví a podsklepení, nebo jedno nadzemní podlaží s možností podsklepení nebo 
nadstavby podkroví, či ustupujícího podlaží.  
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost u pozemků navazujících na nezastavěné území 
maximálně 20%, u ostatních rodinných domů maximálně 30%, přičemž do zastavěných ploch se 
nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů).  
Minimální velikost pozemků činí 1.000 m², v případě krajových parcel na rozhraní zastavitelného a 
nezastavitelného území 1.500 m². 
 
I.f.2. Plochy dopravní infrastruktury (DI) 
Hlavní využití: 
Plochy a koridory dopravních staveb a zařízení, které zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich 
negativních vlivů, vylučují začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití a dále plochy 
a koridory dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti 
a) plochy pro silniční dopravu - silnice III. třídy, místní a účelové komunikace, včetně pozemků s 
umístněnými součástmi komunikací, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné sídelní 
zeleně zeleně 
b) cyklostezky,  pěší trasy 
c) pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, např. odstavná stání, garáže, 
parkovací plochy, obratiště, 
 
Přípustné využití:  
Zařízení a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a služby pro motoristy a zařízení určené pro 
parkování a zřizování hromadných odstavných parkovacích stání. Dále jsou přípustné stavby a 
zařízení technické infrastruktury a umístění sídelní zeleně.  
 
Nepřípustné využití: 
Využití omezující funkce dopravní infrastruktury, zejména parkování a odstavování automobilů na 
pozemních komunikacích určených pro dopravu v pohybu mimo vyznačené parkovací stání. 
Nepřípustné je umisťování mobilních domů a maringotek. 
 
Podmínky prostorového uspořádání : 
Stavby dopravní infrastruktury budou svými parametry odpovídat příslušným normovým požadavkům, 
s přihlédnutím k místním podmínkám (v sevřené historické části obce) 
 
I.f.3. Plochy zeleně – veřejné (ZV) – veřejná prostranství 
Hlavní využití: 
Plochami veřejné zeleně - veřejným prostranstvím jsou zejména náměstí, návesní prostory, ulice, 
tržiště, chodníky, sídelní zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
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obecnému užívání, či pořádání kulturních a společenských akcí. V těchto plochách jsou zvýšené 
požadavky na prostorové a funkční řešení parteru. 
 
Přípustné využití: 
Součástí těchto ploch jsou rovněž stezky pro pěší a cyklisty, městský mobiliář a stavby drobné 
architektury, sportovně rekreační zařízení a malé vodní plochy, či vodní prvky. 
Přípustné jsou rovněž související plochy, objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury, 
turistické infrastruktury slučitelné s účelem veřejných prostranství. 
 
Nepřípustné využití: 
Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a 
obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.  
Nepřípustné je veškeré využití, které není výše specifikováno jako přípustné, případně takové využití, 
které narušuje majoritu zeleně.  
Nepřípustné je dále umisťování mobilních domů a maringotek, oplocování pozemků, umísťování 
parkovišť. 
 
Podmínky prostorového uspořádání : 
Nestanovují se. 
 
I.f.4. Plochy zeleně – krajinná (ZK) 
Hlavní využití: 
Plochy určené pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Využití těchto územích 
je řízeno především přírodními procesy a zajištěním podpory těchto procesů a jejich ochrany. Pro 
území krajinné zeleně jsou charakteristické přirozené, přírodě blízké krajinné typy s původní druhovou 
skladbou dřevin a rostlin.  
Plochy krajinné zeleně zahrnují rovněž navrhované liniové výsadby na rozhraní zastavitelných ploch a 
navazujících ploch zemědělských – ve formě interakčních pásů zeleně. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Přípustný je způsob využití izolační zeleně s vhodnou druhovou skladbou vysoké a nízké zeleně. 
Přípustné je zřizovat vodní plochy přírodního charakteru a objekty a zařízení sloužící ohraně přírody a 
krajiny. Přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace, nezbytná zařízení 
sítě technické infrastruktury, drobné stavby určené zejména pro vzdělávací výzkumné činnosti 
(například pozorovací či pěstitelské stanice nebo informační zařízení). Podmíněně přípustné je do 
tohoto území umisťovat plochy pro výsadbu náhradní zeleně, za podmínky dodržení vhodné druhové 
skladby vysoké zeleně. Přípustné je využití pro prvky ÚSES a v případě, že v některých těchto 
plochách jsou prvky ÚSES vymezeny, budou preferovány před ostatním přípustným i hlavním 
využitím.  
 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je veškeré využití, které není výše specifikováno jako podmíněně přípustné.  
Nepřípustné je využití na úkor zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.  
Nepřípustné je umisťování mobilních domů a maringotek. Nepřípustné je dále odstavování mobilních 
obytných zařízení (například, karavanů, obytných přívěsů apod.) vyjma k tomu učených parkovišť a 
odstavných ploch 
Nepřípustné je oplocování pozemků 
 
Podmínky prostorového uspořádání : 
Nestanovují se. 
 
I.f.5. Plochy vodní a vodohospodářské (PV) 
Hlavní využití : 
Území vodních ploch a toků a s nimi souvisejících objektů a zařízení jako například: hráze a jejich 
tělesa, koryta a opevněná koryta vodních toků, bezpečnostní přelivy, jezy, vypouštěcí a jímací objekty 
apod. Zásahy do vodních ploch vodních toků a s nimi bezprostředně souvisejících území a objektů 
budou sledovat především: 

 stabilizaci vodních poměrů v území, revitalizaci vodní plochy, obnovou a zkvalitněním 
břehových porostů 

 přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí 
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 začlenění plochy do územního systému ekologické stability 

 rybochovné využití s ohledem na možné rekreační využití 

 pro výkon správy vodních toků bude ponechán podél břehové hrany volný manipulační pruh  

 protipovodňová opatření  

 v zaplavovaném území podél vodních toků situovat trvalé travní porosty s vyloučením orné 
půdy 

 
Přípustné využití: 
V rámci svobodného využití vod je možné například využití pro sportovní rybolov, koupání, včetně 
drobných staveb a zařízení, které jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím území. Dále jsou 
přípustné nezbytné objekty technické a dopravní infrastruktury jako například: komunikace, mostní 
objekty, lávky, propustky, rybochovná zařízení, jímací a výústní objekty apod. Přípustné je využití pro 
prvky ÚSES a v případě, že v některých těchto plochách jsou prvky ÚSES vymezeny, budou 
preferovány před ostatním přípustným i hlavním využitím. 
 
Nepřípustné využití: 
Jakákoliv  zařízení, stavby, objekty a způsoby využití, které nejsou uvedené jako přípustné a 
podmíněně přípustné. Jakékoliv zařízení, objekty, stavby a způsoby využití zhoršující odtokové 
poměry v území a ohrožující kvalitu vody  v území. Ve stanoveném záplavovém území, či výtopě je 
nepřípustné provádět jakékoliv stavby, terénní úpravy nebo i výsadbu zeleně zhoršující odtokové 
poměry v tomto území.  
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Nestanovují se. 
 
I.f.6. Podmínky prostorového uspořádání 

Vysvětlení pojmů: 

Zastavitelnost: Udává se v procentech plochy příslušného stavebního pozemku jako poměr zastavěné 
plochy hlavními a přípustnými stavebními objekty včetně sportovních ploch s umělým povrchem, 
zpevněných ploch, parkovišť a komunikací s umělým povrchem k celkové výměře příslušného 
stavebního pozemku. Do zastavěných ploch se nezapočítávají vodní plochy, hřiště s přírodními 
povrchy, vegetační dlažby v max. rozsahu 100m² na jeden pozemek. 
 
Podlažnost: Udává výškovou hladinu počtem plných nadzemních podlaží (NP), přičemž konstrukční 
výška plného nadzemního podlaží pro objekty smíšené obytné rekreační je uvažována maximálně 3,5 
m, pro objekty občanské vybavenosti, smíšené obytné polyfunkční - centrum, výroby a skladování, 
technické vybavenosti je uvažována maximálně 4,0 m 
Budou-li v rámci příslušné lokality umísťovány objekty s vyšší konstrukční výškou podlaží než je 
uvedeno, je maximální výška objektu určena součinem navrženého počtu podlaží a limitní výšky 
jednoho podlaží;  
V případě technických a technologických objektů je přípustné výškovou hladinu překročit. 
 
Původní terén; Stanovuje se jako průměr výšek původního terénu ve vnějších rozích navrhované   
stavby  
 
Nadzemní podlaží (NP) má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 0,8 m pod 
úrovní původního terénu v pásmu širokém min. 5 m od obvodu stavby.  
 
Podzemní podlaží (PP) má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 0,8 m pod úrovní 
původního terénu v pásmu širokém min. 5 m od obvodu stavby.  
 
Podkroví: Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími 
stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití, např. k bydlení, s nadezdívkou max 0,8 m nad 
úroveň stropu nadzemního podlaží. 
 
Ustupující podlaží: maximální rozsah ustupujícího podlaží činí 80% podlaží standardního   
 
Místní význam: Využití, zařízení, činnosti a děje slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše nebo 
části sídla přilehlé k vymezené ploše.  
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Nadmístní význam: Využití, zařízení, činnosti a děje slouží sloužící obyvatelům více obcí a sídel, s 
odpovídajícím počtem parkovacích a odstavných stání a dostatečně kapacitním dopravním 
napojením.  
 
Rušení nad míru přípustnou: Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem nadlimitně 
narušují obytné a životní prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro příslušný způsob 
využití území 
 
 

I. 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  
Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu anebo určená k rozvoji nebo 
ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. V 
návrhu Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov se nové veřejně prospěšné stavby nevymezují.  
 
 

I.h. Vymezení  veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu k.ú. a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 
katastrálního zákona 
V řešeném území nejsou vymezeny další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo. 
 

 
I. i. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
V rámci Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 
 
 

I.j.  Vymezení ploch a a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití , včetně podmínek pro jeho prověření 
V rámci Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov nejsou v řešeném území vymezeny plochy územní rezerv.   
 
 

I.k.  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
dohodou o parcelaci  
V rámci Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov nejsou v řešeném území vymezeny plochy, ve kterých by 
rozhodování o změnách bylo podmíněno dohodou o parcelaci. 
 
  

I.l. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro  a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 
V řešeném území je vymezena plocha – BI.Z3.1,/U ve které je potřeba vzhledem k jejímu rozsahu, 
poloze a významu, další využití prověřit územní studií, na základě níž budou stanoveny podrobné 
podmínky pro rozhodování v území. 
 
Územní studie bude podrobně řešit členění plochy na veřejné prostranství včetně sídelní zeleně, na 
jednotlivé stavební pozemky a jejich dopravní napojení a dopravní obsluhu formou návrhu místních 
komunikací, napojení na veřejnou technickou infrastrukturu a podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany proti 
negativním účinkům nadlimitního hluku z dopravy (u ploch které jsou zasaženy nadlimitním hlukem z 
dopravy), ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot (například uliční a 
stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků, včetně 
návrhu izolační a doprovodné zeleně.  
 
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti 
bude stanovena na základě aktuálních podmínek a poptávky v území a to nejpozději k datu 31.12. 
2018. 
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I.m.  Vymezení ploch a  koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu,  
V rámci Změny č.3 ÚPnSÚ nejsou v řešeném území  vymezeny plochy, ve kterých by bylo potřeba 
vzhledem k jejich rozsahu, další využití této plochy prověřit regulačním plánem 
 
 

I.p. Údaje o počtu listů návrhu územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 
 
Údaje o počtu listů územního plánu 
Textová část řešení návrhu územního plánu obsahuje 6 listů (oboustranně potisknuté str. 6-15)  
 
Počet výkresů grafické části návrhu územního plánu 
Seznam výkresů: 
I. Řešení územního plánu 
I.1. Výkres základního členění území      m 1 : 5000 
I.2. Hlavní výkres         m 1 : 5000 
 
Grafická část návrhu územního plánu obsahuje celkem 2 výkresy. 
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II. Odůvodnění územního plánu 
 
II.a. Obsah dle § 53 odst.4 a 5 stavebního zákona 

II.a.1. Přezkoumání souladu územního plánu s Politikou zemního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje stanovuje celorepublikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území republiky, určuje hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy, jmenuje vybrané 
specifické oblasti se zvláštními úkoly pro dotčené resorty a zpracování ÚPD, a označuje hlavní 
koridory a plochy dopravy a technické infrastruktury. 

Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR 2008“), schválené usnesením vlády 
ČR č. 929 ze dne 20. 07. 2009, vyplývají obecné republikové priority pro zajištění udržitelného 
rozvoje. V souladu s PÚR dle bodu č. 18 podporuje Změna č.3 ÚPnSÚ  polycentrický vývoj sídelní 
struktury a vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi, dle 
bodu č. 24 PÚR vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (především cykloturistiky). 

 
Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Správní území obce náleží do území řešeného Zásadami územního rozvoje jihočeského kraje.Z 
uvedené územně plánovací dokumentace nevyplývají pro zpracování Změny č.3 ÚPnSÚ žádné 
požadavky. 

 

II.a.2. Přezkoumání souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Cíle a úkoly územního plánování jsou ve Změně č.3 ÚPnSÚ respektovány, součástí rezidenční čtvrti 
bude kompletní dopravní a technická infrastruktura, v navazující územní studii budou vyspecifikovány 
požadavky na nezbytnou veřejnou vybavenost a sportovně relaxační zázemí zóny. 
 

II.a.3. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů 

Návrh Změny č.3 ÚPnSÚ  je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb a jeho 
prováděcích vyhlášek v platném znění. Jednotlivé plochy jsou členěny dle § 4 až 19 vyhlášky č. 
501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "vyhláška 501"). V souladu s možností danou 
§ 3 odst. 4 vyhlášky 501 je využito s ohledem na specifické podmínky a charakter území možnosti 
podrobnějšího členění jednotlivých ploch, tzn. jsou vymezeny např. plochy veřejných prostranství. 
 
Dále bylo využito možnosti stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19 
vyhlášky 501/2006Sb. – Plochy zeleně – krajinná (ZK), K vymezení této „speciální“ plochy bylo 
přistoupeno s ohledem na specifické podmínky v území a jejich oddělení od jiných ploch. 
 

II.a.4. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvlášních právních předpisů 

Změna č. 3 ÚPnSÚ je zpracována a pořizována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
Stanoviska a připomínky vznesené v rámci společného jednání budou doplněny. 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví 

V návrhu změny ÚPnSÚ je navržen odclonění chráněné zástavby pro bydlení od silnice III/14322 
pásem krajinné zeleně, eliminující negativní účinky hluku z dopravy. V rámci navazujících stupňů 
projektové přípravy bude zpracováno hlukové posouzení a případně navržena a zrealizována 
ochranná opatření zamezující negativnímu dopadu z motorové dopravy na přilehlou obytnou 
zástavbu. 
Požadavky civilní ochrany a bezpečnosti 

V řešeném území se nenacházejí objekty ani stavby a zařízení důležitá pro obranu státu ani vojenský 
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újezd.  
Ochrana ložisek nerostných surovin 

V řešeném území se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
Ochrana před povodněmi 

Řešené území není vyhlášeno jako záplavové území, ani není určeno k rozlivům povodní. Nejsou zde 
ani zvláštní povodně pod vodním dílem ani objekty zařízení pro protipovodňovou ochranu.  

 

II.a.5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výlsedků vyhodnocení vlivů na  životní prostředí 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu – Jihočeského kraje ve svém 
stanovisku k návrhu zadání, z hlediska ustanovení § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, shledal, že na území řešeném předloženým návrhu 
zadání ÚP se nevyskytuje žádná ptačí oblast (dále jen PO) ani evropsky významná lokalita (dále jen 
EVL). 
 

II.a.6   Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu – Jihočeského kraje po provedení 
zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10i odst. 3 krajský úřad nepožaduje 
zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Branišov na životní prostředí. 

Změna č. 3 ÚPnSÚ Branišov nepředpokládá variantní řešení a tudíž ani zpracování konceptu. 

 

II.a.7  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledů navrhovaného řešení, zejména k rozboru udržitelného rozvoje území 

II.a.7.1 Zdůvodnění vymezení dalších ploch s rozdílným způsobem využití  

Pro účely této územně plánovací dokumentace byly vymezeny další plochy s rozdílným způsobem 
využitím, s tímto odůvodněním :  
Vzhledem k tomu, že obsahem územního plánu je dle vyhlášky 500/2006 Sb. vymezení sídelní zeleně 
a koncepce uspořádání krajiny, pro které však nejsou ve vyhlášce 501/2006 vymezeny odpovídající 
plochy s rozdílným způsobem využití, jsou v rámci ÚP vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití 
pro krajinnou zeleň.  

II.a.7.2 Zdůvodnění dopravního řešení : 

Řešené území je ze severu tečováno silnicí III/14322, která je hlavní dopravní tepnou celého 
správního území obce. Navrhovaná zástavba nebude vlastní obec významně dopravně zatěžovat.  

Změna č.3 ÚPNSÚ Branišov navrhuje dvě místa napojení formou průsečných křižovatek tvaru „T“. 
Z uvedených křižovatek bude území napojeno formou sítě místních komunikací (MK) v rozvojové 
lokalitě. Napojení dvojicí křižovatek je navrženo z důvodu lepší průjezdnosti a obslužnosti území. 

Úpravy silnice III/14322 spočívají v šířkovém a výškovém uspořádání státní silnice, kategorie 
komunikace zůstává zachována. Podél silnice III/14322 je navrhována oboustranná alej. Podmínky 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují situovat prvky zeleně v rámci ploch dopravní 
infrastruktury, proto se pro alej nevymezuje samostatná funkční plocha.  

Lokalita pro nově navrhovanou zástavbu je vymezena v návrhu změny č.3 ÚPNSÚ jako plocha, 
ve které je určeno prověření způsobu využití územní studií, na základě které budou stanoveny 
podrobné podmínky pro rozhodování v území – vnitřní dopravní a technická infrastruktura, parcelace 
apod. Z  důvodu zpracování navazující územní studie není součástí změny č.3 ÚPnSÚ řešení 
vnitřního dopravního uspořádání lokality. 

II.a.7.3 Zdůvodnění vodohospodářského řešení 

Vodovod 
V obci Branišov je rozveden veřejný vodovod ve správě ČEVAK a.s. Obec Branišov je napojena na 
vodovodní přivaděč ze systému JVS, vodárenské soustavy Římov z řadu Včelná - Hlavatce 
z vodojemu Včelná. Zásobní řad přivádí pitnou vodu z obce Třebín, na jejímž katastrálním území leží 
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vodoměrná šachta pro obec Branišov. Dimenze zásobního řadu činí PE110, stejně jako páteřní řady 
v obci.  
Vodovod je v dobrém technickém stavu a i pro vlastní sídlo je kapacita vodovodu pro obyvatele 
stávající obce dostatečná. 
Zdrojem pitné vody pro navrhovanou zástavbu vymezovanou Změnou č.3  ÚPnSÚ je nově navržený 
vodovodní řad DN 150 napojený na veřejný vodovod Statutárního města České Budějovice (lokalita 
„U Hada“). Na hranici katastru bude vybudována předávací vodoměrná šachta. 
 
Výpočet potřeby vody:  
Branišov – nová rezidenční výstavba - 320 osob 
 
320 obyv x specifická potřeba vody 120 l/den     - 38 400 l/den 
občanská vybavenost – 20 l/obyv.den     -   9 920 l/den 
celkem         - 48.320 l/den 
Průměrné množství       Q24 = 48,32 m

3
/den = 2,01 m

3
/hod = 0,56 l/s 

Trasa vodovodního řadu je navržena v souběhu s kanalizačním řadem, vedeným rovněž do Českých 
Budějovic (kú České Budějovice 2). 
 
Kanalizace a likvidace odpadních a dešťových vod 

Změna č. 3 ÚPnSÚ respektuje koncepci řešení likvidace odpadních vod dle změny č. 2 ÚPnSÚ 
Branišov. Zastavitelné území řešené změnou č.3 bude odkanalizováno oddílnou kanalizací. 
 
Dešťové odpadní vody . Odvod dešťových vod bude řešen v souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využití území, v platném znění.Dešťové vody budou likvidovány z části 
vsakem, částečně odvedením do vodotečí. Vsakem budou likvidovány dešťové vody ze střech objektů 
a zpevněných ploch parcel, v rámci jednotlivých stavebních pozemků. Dešťové vody z komunikací 
budou odváděny prostřednictvím uličních vpustí a kanalizačních dešťových řadů. Část  těchto 
dešťových vod bude zaústěna do stávajícího nefunkčního rybníčku při silnici III/14322. Tento byl 
původně zavlažován spodními vodami z meliorací. V rámci navrhované zástavby bude provedena 
jeho rekultivace. Přepad z rybníčku bude zaústěn do nově budované dešťové kanalizace.  

Splaškové odpadní vody V obci není k dispozici centrální čistírna odpadních vod proto budou 
splaškové vody sváděny gravitačně prostřednictvím nově navržených kanalizačních řadů do 
severovýchodního okraje řešeného území, kde bude situována čerpací stanice. Odtud budou 
splaškové vody odváděny novým výtlačným kanalizačním řadem DN 150 s napojením na městskou 
stokovou síť Statutárního města České Budějovice, v lokalitě „U hada“. Koncovým stupněm bude 
městská ČOV. 

Trasa kanalizačního řadu je navržena v souběhu s vodovodním řadem, vedeným rovněž do Českých 
Budějovic (kú České Budějovice 2). 
 
Vodní toky a vodní plochy: 

Řešené území spadá do povodí Vltavy. Stávající nefunkční rybníček u silnice III/14322 byl zavlažován 
spodními vodami s meliorací, nově bude do něho zaústěna část dešťových vod z navrhované obytné 
zóny, s přepadem do dešťové kanalizace.  

Dešťový kanalizační řad bude po přechodu silnice zaústěn do stávající vodoteče směřující na Malý 
Branišovský rybník. V dalším stupni přípravy záměru bude posouzena kapacita stávající vodoteče, 
případně budou navrženy a provedeny takové stavební úpravy, aby bylo zajištěno bezpečné 
převedení dešťových vod z navrhované obytné zástavby do rybniční soustavy severně od Branišova.  
V souvislosti s ochrannou dalších povrchových a podzemních zdrojů vody je nutné respektovat 
zásady schválených ochranných pásem dotčených vodních zdrojů. 

II.a.7.4 Zdůvodnění řešení zásobování elektrickou energií 

Výroba a distribuce elektrická energie 
V Branišově je v současnosti vybudována síť zásobování el. energií z veřejné distribuční sítě z vedení 
22 kV. V rámci zpracovávaného územního plánu je navrženo posílení sítě tak, aby bylo možné 
v maximální míře přecházet z používání tuhých paliv pro ohřev vody a vytápění na vytápění 
elektrickou energií, případně dalšími zdroji.  
 
Řešené území křižuje po jižním okraji vzdušné vedení 22kV. V rámci navazující územní studie (a 
dalších dokumentací) bude vyhodnoceno, zda bude nutné jeho dílčí přeložení, či zda bude možné 



Změna č.3 ÚPnSÚ Branišov  Návrh pro společné jednání    

18 

 

trasu vedení v rámci navržené územní koncepce respektovat. V rámci navrhované plochy bydlení 
bude situována nová trafostanice zásobující lokalitu dostatečným příkonem el. energie. 
 
Výkonová bilance je vypočtena z plošného návrhu zástavby a představuje směrné hodnoty příkonu. 

Označ. 
plochy 

Název    plochy s rozdílným 
způsobem využití 

Počet RD Příkon v kW 

bydlení Vybav. 

BI.Z.3.1. Bydlení individuální 80 1104            112 

Celkový součet                                                                                                 1104 112 

Soudobost 0,25 0,7 

Soudobý příkon v kW 276 78,5 

CELKEM soudobě v kW 354,5 

 

II.a.7.5.  Zdůvodnění vymezení ÚSES 

V rámci Změny č.3 ÚPnSÚ jsou respektovány stávající prvky ÚSES, nové prvky se nevymezují. 
 

II.a.8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

V rámci zpracovávaného územního plánu Branišov jsou vymezeny plochy pro bydlení o celkové 
kapacitě cca 80 parcel  Tyto plochy navazují na současně zastavěné území obce a představují  
dostatečnou kapacitu pro rozvoj bydlení v příštích letech. Nově vymezovaná plocha pro bydlení 
východně od Branišova představuje alternativu pro bydlení mimo obce, ve větší vazbě na okolní 
krajinu s možností využití blízkého lesa a cyklistických stezek. 
 

 

II.b. Obsah dle přílohy č.7 Vyhl. č. 500/2006Sb 

II.b.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Katastrální území Branišov u Dubného se nachází západně od Českých Budějovic v nadmořské výšce 
408 m. Území křižuje hlavní komunikační osa silnice III. třídy, která prochází ve směru od Českých 
Budějovic přes Branišov, Dubné a katastrální území Křenovice, dále na západ směrem na Čakov. 
Z uvedené silnice bude napojena nově vymezovaná zóna pro bydlení. 

Spojení s Českými Budějovicemi je dále velmi dobře realizováno linkami ČSAD, a to i po redukci 
dopravních spojů. Vzhledem k tomu, že Dubné, Křenovice i Branišov jsou na jednom z významných 
dopravních tahů ve směru od Č. Budějovic, je i intenzita hromadné dopravy i po jednotlivých 
omezeních na vcelku dobré úrovni. 

Změna č.3 ÚPnSÚ se dotýká i navazujících katastrálních území. Z k.ú. Křenovice je veden plynovodní 
přivaděč pro obec Branišov i navazující vymezovanou obytnou zónu. 

Z hlediska občanského vybavení poskytuje území obce Branišov u Dubného především sportovně 
rekreační zázemí okolním obcím, zejména městu České Budějovice,  naopak v ostatních oblastech 
občanského vybavení (např. školství, obchod, zdravotnictví) využívá služeb obce Dubné a města 
Českých Budějovic. V návrhu ÚP Branišov jsou vymezeny plochy občanského vybavení, které 
umožňují případný rozvoj pro potřeby obce i případné rezidenční čtvrti řešené Změnou č.3 ÚPnSÚ. 
Další rozvoj občanské vybavenosti místního významu je přípustný i v rámci ploch pro bydlení – bude 
provřeno v navazující územní studii.  

II.b.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Návrh Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov je zpracován v souladu se schváleným zadáním a jsou do něho 
zapracována stanoviska dotčených orgánů (dále jen „DO“), podněty organizací v řešeném území a 
oprávněné námitky vlastníků pozemků v řešeném území. 
Návrh Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov je zpracován dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění,  (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek 
v platném znění a respektuje pokyny ve vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu, 
podnětů sousedních obcí a připomínek.  
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II.b.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR s odůvodněním 
potřeby jejich vymezení 

V rámci Změny č.3 ÚPnSÚ Branišov nejsou vymezovány záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
 

II.b.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

II.b.4.1. Zemědělský půdní fond (ZPF) 

 
Pro jednotlivé BPEJ je uveden stupeň přednosti v ochraně a třída ochrany zemědělské půdy podle 
třídníků zemědělských půd v ČR a tržní cena půdy podle Vyhlášky MF č. 393/1991 Sb. 
 
V textové části jsou (v číselné závislosti na grafickou část) uvedeny lokality a jejich funkční využití, 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu celkem, odnětí půdy určené pouze pro zemědělské 
účely (pole, louky, pastviny, zahrady), zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně 
ekologických jednotek - BPEJ, základní hodnotový ukazatel, základní a snížená sazba a výše odvodu. 
 
Odnětí půdy je sledováno jednak podle jednotlivých BPEJ, tak i podle účelu, pro který je odnímána. 
Výměry lokalit, uváděné v ha jsou odměřovány z mapových podkladů elektronicky. 
 
Příklad kódu BPEJ: 
 5.53.11 
 |    |   | 
 |    |   |________ číselná kombinace skeletovitosti, expozice, sklonitosti a hloubky půdy 
 |    |__________ hlavní půdní jednotka (HPJ) 
 |_____________ klimatický region 
 
Charakteristika půd v řešeném území vychází z Metodických zásad pro práci s mapovými podklady při 
bonitaci zemědělského půdního fondu. 
 
Jako východisek ke zjišťování údajů potřebných pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo použito: 
1. mapových podkladů Katastrálního úřadu v měřítku 1: 5 000 s  vyznačenými hranicemi 

bonitovaných půdně - ekologických  jednotek. 
2. mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

přírodních rezervací, přírodních památek, významných krajinných oblastí, územních systémů 
ekologické stability, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ochranných pásem vodních 
zdrojů, ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních vod - pro stanovení koeficientů ekologické 
váhy negativního vlivu odnětí půdy na faktory životního prostředí. 

3. mapové nebo spisové dokumentace, posudky hygienické služby, případně výsledků účelových 
měření nebo průzkumů jako podklad pro důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy 
ze  ZPF. 

4. mapové a spisové podklady Katastrálního úřadu pro identifikaci jednotlivých pozemků, jejich kultury 
a využití. 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond  
Toto vyhodnocení je zpracováno dle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve smyslu vyhlášky 
č. 13/1994Sb., kterou se upravují veškeré podrobnosti ochrany ZPF. 

1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace 
na zemědělský půdní fond se skládá z textové a grafické části. Grafická část je zpracována 
samostatně (příloha II.3). Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se řídí podle stupně a 
kategorie zpracované územně plánovací dokumentace. 

2. Vyhodnocení podle bodu 1 se dále člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na 
jednotlivé plochy, na kterých se uvažuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů. 

2.1. V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje o navržených lokalitách v řešeném 
území. Jedná se o označení lokality, funkční využití, zábor půdy ze zemědělského půdního fondu, 
BPEJ. Je zde také podrobněji naznačena charakteristika půdy navržených lokalit.  
 
Předpokládané zábory ZPF v důsledku řešení změny č.3 ÚPnSÚ Branišov 



Změna č.3 ÚPnSÚ Branišov  Návrh pro společné jednání    

20 

 

Katastrální území: Branišov u Dubného   
 
Č.lokality způsob využití plochy celkový zábor ZPF kultura  třída ochrany 
       
BI.Z3.1. plochy bydlení – individuální 9,67 ha  orná půda  III 
DI.Z3.2.MK dopravní infrastruktura 0,315 ha orná půda  V    
 
Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich předpokládané 
porušení 
Žádné investice do půdy za zlepšení půdní úrodnosti zde navrženy nejsou. Půda, kde se nacházejí 
stávající meliorace, je podmínečně odnímatelná a podmínečně zastavitelná. Dochází-li však v rámci 
výstavby k jejímu záboru, musí být tyto meliorace opraveny tak, aby nedošlo k porušení tohoto 
hospodářského díla při výstavbě. 
 
Údaje o uspořádání ZPF v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných 
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném 
porušení.   
 
Hlavní půdní jednotka: 
HPJ 52 - Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru; lehčí středně 
těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření 
HPJ 53 - oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na uloženinách limnického terciéru, středně těžké, 
těžké s těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo propustné se sklonem k zamokření  
HPJ 54 - Oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, včetně slinitých, na jílech 
limnického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a špatnými 
fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené 
 
Kombinační číslo: 
Kódy sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky půdy 
01 - hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 1 - 3o, všesměrná expozice. 
11 - hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 3 - 7o  všesměrná expozice 
 
Návrhem nedochází k porušení opatření k zajištění ekologické  stability krajiny. 
Hranice územních obvodů obcí a hranic katastrálních území  jsou znázorněny v grafické části. 
 
Zdůvodnění navrhovaného řešení 
V řešeném území nedochází k návrhu záboru ZPF s I. a  II. třídou ochrany. Zábory ZPF jsou navrženy 
na půdách s III. a V. třídou ochrany.  
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu. 
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o půdy pro 
zemědělské účely postradatelné, u kterých lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 
 
Při řešení Změny č.3 ÚPnSÚ ÚP Branišov se předpokládají  zábory ZPF na půdě s III a V. třídou 
ochrany s tímto odůvodněním: 
BI.Z3.1. – plocha je navržena na ZPF vesměs s III. třídou ochrany; jedná se o pozemky na východním 
okraji správního území obce, bez vazby na zastavěné území; v rámci změny č.3 ÚPnSÚ jsou 
navrženy větší pozemky o ploše min. 1000m², které budou ozeleněnými plochami zahrad vytvářet 
přechodový prvek mezi zastavěnou částí obce a navazující krajinou.  

II.b.4.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

V řešeném území se nachází pozemky zařazené do PUPFL.V návrhu jsou respektovány veškeré lesní 
celky jako významný krajinný prvek v území. 
 
 

II.c. Údaje vyžadované správním řádem pro odůvodnění opatření obecné povahy 

II.c.1. Postup pořízení územního plánu 

Tato kapitola bude doplněna na základě výsledků veřejného projednání. 
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II.c.2. Rozhodnutí o námitkách 

Tato kapitola bude doplněna na základě výsledků veřejného projednání. 

II.c.3. Vypořádání připomínek 

Tato kapitola bude doplněna na základě výsledků veřejného projednání. 
 
 
 

II.d. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené  grafické části 
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 10listů (oboustranně potisknuté str. 16-
22).  
  
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje tyto výkresy: 
II. Odůvodnění územního plánu 
II.1. Koordinační výkres       m 1 :    5000 
II.2. Širší vztahy        m 1 :  25000 
II.3. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL    m 1 :    5000 
 
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy. 
 


