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1 ÚDAJE O ZAKÁZCE
1.1 IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ÚDAJE O ZPRACOVATELI
Název zakázky
Stupeň
Číslo zakázky
Datum
Pořizovatel
Pověřený pořizováním
Nadřízený orgán
Zpracovatel
Vypracovali

Název zakázky
Číslo zakázky
Datum
Název zakázky
Číslo zakázky
Datum
Název zakázky
Číslo zakázky
Datum
Název zakázky
Číslo zakázky
Datum

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TÁLÍN
Návrh
99006
27.5.2002
Obec Tálín
Okresní úřad Písek
Krajský úřad - Jihočeský kraj
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. - Ing.arch. Jaroslav Daněk
Ivana Cápalová, Jaromír Kadlec, Ing. arch. Jindra Kupcová,
Ing. Karolina Škrlantová, Naděžda Platilová, Ing. Marcela Pávková, Blanka
Martiniová, Ingrid Petrovičová, Pavel Kouba, Jana Titlová, Marcela Fenclová,
Vítězslav Krůta
ZMĚNA Č. 1 ÚPO TÁLÍN
64_2007
Duben 2008
ZMĚNA Č. 2 ÚPO TÁLÍN
22_2012
Listopad 2013
ZMĚNA Č. 3 ÚPO TÁLÍN
29_2018
Duben 2019
ZMĚNA Č. 4 ÚPO TÁLÍN
11_2020
Leden 2021

1.2 ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ A KOOPERACE
Urbanistická část

Ing.arch. Jaroslav Daněk - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.

Demografie
Doprava a dopravní zařízení
Vodohospodářské řešení
Energetické řešení
Zemědělský půdní fond
Krajinná ekologie

Ivana Cápalová - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.
Ing. Marcela Pávková – PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.
Z. Škrov
P. Linhart - ARTING
L.Motlová
Ing. Václav Škopek, CSc. - EKOSERVIS

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.1 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ
Hlavním cílem územního plánu je vytvořit v obci Tálín a jeho správním území podmínky pro zdravý a spokojený život
obyvatel. Schválený územní plán se stane právním podkladem pro řízení výstavby v obci a jejím správním území.
Předmětem územního plánu je zejména podchycení současného urbanistického stavu obce s limitujícími faktory a na
jejich základě navrhnout zásady budoucího uspořádání v území. Neopomenutelnou součástí územně plánovací
dokumentace je návrh koncepce dopravy, technické infrastruktury a opatření vedoucí ke zlepšení kvality životního
prostředí. Současně je nutné stanovit zastavitelné území obce se závaznými a směrnými regulativy pro funkční plochy
a veřejně prospěšné stavby.

2.2 ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD
A NÁVRHU ÚPO
Pro území obce Tálín byl zpracován koncept územního plánu sídelního útvaru Tálín a urbanistická studie části Kukle
(zpracovatel Projektový ateliér AD – Ing. arch. Jaroslav Daněk). Zpracovaný územní plán sídelního útvaru neodpovídal
současným požadavkům obce (změny funkční náplně některých navržených ploch + doplnění nových), rovněž nebylo
zpracováno celé správní území obce Tálín.
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2.3 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Územní plán byl započat před rokem 1998. Zastupitelstvo schválilo územně hospodářské zásady dne 13.8.1997. Návrh
územního plánu schválené územně hospodářské zásady respektuje.

2.4 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA
Dokumentace je zpracována jako ÚPO celého správního území obce v měřítku 1 : 10 000, detail sídel 1 : 2 000, včetně
zapracování ÚSES. Obsah je v souladu s požadavky stavebního zákona a navazujících vyhlášek v platném znění. Do
návrhu jsou zapracovány nové záměry investorů na území obce, průběžně projednávané v zastupitelstvu obce. Všechny
body souborného stanoviska byly splněny, v návrhu byl zapracován návrh podle aktuálních požadavků.

2.5 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Návrh upřesňuje generel ÚSES do své závazné části a tím chrání a zabezpečuje přírodní hodnoty v území. Návrh
územního plánu deklaruje ve své závazné části vybudování ČOV, kanalizačních řadů, přivaděče pitné vody. Konečně,
návrh předpokládá postupnou plynofikaci obce STL dálkovým přivaděčem od obce Žďár. To všechno vytváří dostatečné
předpoklady k zabezpečení ochrany přírodních hodnot a především jeho dalšího rozvoje.
Návrh řeší a obsahuje nové, bohatě naddimenzované, návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech, plochy pro novou
občanskou vybavenost, pro rozvoj podnikatelské činnosti, pro rozvoj sportovních aktivit, nové plochy technické
vybavenosti. To vše vytváří předpoklady pro otočení demografického vývoje v obci. Stávající pokles umožňuje řešení
ÚPO zastavit a velká nabídka parcel pro bydlení v RD v zachovalém přírodním, zdravém prostředí nabízí prostor pro
příliv nových občanů, zejména z větších měst. To je předpokladem zlepšení demografické a socioekonomické situace
v obci, ať již zvýšením počtu kvalifikovaných lidí, tak omlazením populace. Můžeme tedy konstatovat, že návrh ÚPO
zajišťuje dostatečné předpoklady pro rozvoj civilizačních hodnot v území.
Návrh územního plánu ve své urbanistické koncepci jasně deklaruje, že při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz
na rekonstrukci stávajících objektů, výšková hladina zástavby je nastavena výlučně na nízkopodlažní. Základním
principem urbanistické koncepce je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelních útvarů. Tyto body dostatečně
zajišťují předpoklady pro uchování kulturních hodnot v území.
Závěrem tedy můžeme konstatovat, že návrh ÚPO svým řešením vytváří dostatečné předpoklady k zabezpečení souladu
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

3 ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Územní plán obce je zpracován v souladu se Stavebním zákonem v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.135/2001
v platném znění.

POUŽITÉ PODKLADY
Pro zpracování detailů byl vytvořen ze státního mapového díla, map katastru nemovitostí, doplněním vrstevnic, odvozený
mapový podklad v měřítku 1 : 2 000, pro vytvoření Hlavního výkresu správního území sídla byl použit mapový podklad
ZABAGED v měřítku 1 : 10 000. Mapové podklady jsou určeny výhradně pro potřebu ÚPO. Mapové podklady
neobsahují rozestavěné objekty, objekty na které již bylo vydáno stavební povolení, ani objekty které již fyzicky
existují a jejich majitelé nepožádaly o zanesení do katastrálních map.
Ostatní použité podklady pro vypracování ÚPO :
Sčítání lidu, domů a bytů (ČSÚ 2001), Mapa ČR, turistické a cykloturistické mapy, Lidová architektura v Československu
(V.Mencl), Obce v číslech (ČSÚ 1990), VÚC Orlická nádrž, Malý lexikon obcí ČR (ČSÚ 1993,1995), Vyjádření a
podklady dotčených orgánů státní správy a organizací k zadání ÚPN, konzultace se zastupitelem obce Tálín.

3.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
OBCE
Řešené území je vymezeno velikostí správního území obce Tálín. Tvoří jej pouze jedno katastrální území.
Sousední katastrální území jsou Písek, Nový Dvůr , Selibov, Maletice, Myšenec, Žďár, Paseky.
Velikost řešeného detailu v měřítku 1 : 2 000 byla stanovena tak, aby bylo graficky možné vyjádřit celé souvislé zastavěné
území, včetně navržených ploch a výhledový územní rozvoj sídel. Komplexní řešení celého správního území obce je
zpracováno v měř. 1 : 10 000.
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3.2 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A
OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT ÚZEMÍ
3.2.1 Předpokládané podmínky vývoje obce
Správní území obce Tálín se skládá ze sídel Tálín a Kukle, které svou polohou a umístěním v blízkosti jihočeského
rybníka Tálín zaujímají své místo v krajině. Celé správní území je svou rozlohou nevelké a tvoří ho vodní plochy Tálín,
Oulehle a Luh. Zbytek tvoří zemědělská půda, malé lesní celky a louky. Je zde možnost využívání rekreačních aktivit u
vodních ploch. Snadná dostupnost okresního města Písek dává obci Tálín předpoklady k rozvoji bydlení. V sídlech
samých je pozornost soustředěna na posílení výstavby pro bydlení, občanskou a technickou vybavenost a plochy sportu
a rekreace.
Sídlo Tálín leží jihovýchodně od okresního města Písek, mezi obcemi Paseky a Selibov. Sídlo samo je typická původní
vesnická zástavba, která lemuje průtahovou komunikaci. Tyto objekty byly modernizovány a rekonstruovány do současné
podoby. Zeleň v sídle vyplňuje prostory mezi objekty. V centru sídla se nachází plocha veřejné zeleně s požární nádrží a
koupaliště Muňka, objekt občanského vybavení. Jižně od sídla jsou dva zemědělské areály. Severnější je určen k živočišné
výrobě a jižní slouží jako technický areál. V sídle se nachází čerpací stanice PHM ve východní části.
Sídlo Kukle leží v těsné blízkosti Tálína (severovýchodním směrem), podél přístupové komunikace III.tř. III/0231, která
na severním okraji končí a dál pokračuje jako místní komunikace směr Nový Dvůr – rybník Němec. Území tvoří převážně
plochy zemědělské. V severním cípu území se nachází dvě samoty a rybníček. V sídelním útvaru se nachází plochy
bydlení v RD, se kterými ÚP počítá jako s rekonstrukcí, dostavbou a opravou.
Stavební stav sídel lze celkově zhodnotit u obytných budov jako průměrný, s částí méně udržovaných hospodářských
budov, dříve stájí a stodol. Tyto objekty dotvářejí architektonický charakter sídla, mají však dnes minimální využití,
jejich údržba je nákladná. Výšková hladina v současné době je převážně 1 podlažní, 1 podlažní s podkrovím, výjimečně
3 podlažní.

3.2.2 Demografie
POČET OBYVATEL V NAVRŽENÝCH LOKALITÁCH
Úbytek obyvatel obce v první polovině 20. století byl způsoben stěhováním lidí do pohraničí v poválečných letech a
později obecným odlivem obyvatel do měst.
Dnes bydlí lidé ponejvíce v rodinném domě se zahradou a hospodářstvím a dojíždějí za prací do měst. To je způsobeno
částečně rehabilitací hodnot venkovského života (spojení bydlení s přírodou), vzrůstajícím stupněm automobilizace a
nemožností dosažení bytu ve městě.
V návrhu je záměrně řešeno poměrně větší množství rozvojových ploch. Větší než skutečné potřeby sídla, především
z důvodů možnosti variantního umístění a možnosti volby dle ceny pozemku a majetkoprávních vztahů. V tabulce jsou
odečteny počty variantních návrhů. V řešených sídlech je předpokládán mírný nárůst trvale žijících obyvatel.

ZAMĚSTNANOST, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SÍDLE
V místě je malý počet pracovních příležitostí, většina obyvatel tedy za prací a do školních zařízení dojíždí do okolních
sídel. V sídle Tálín je cca 36,3% ekonomicky aktivních obyvatel. Údaje o procentech školáků se neuvádí. V místě je
minimální počet pracovních příležitostí, většina obyvatel tedy za prací a do školních zařízení dojíždí do Písku.

3.2.3 Předpokládané podmínky vývoje přírodních hodnot území
Pro různé výsadby v rámci obce doporučujeme následující dřeviny:

Dřeviny vhodné pro výsadby v úzkých ulicích
Acer campestre 'Fastigiatum' (javor babyka), Acer platanoides 'Erectum' (javor mléč), Aesculus hippocastanum
'Pyramidalis' (jírovec maďal), Carpinus betulus 'Fastigiata' (habr obecný), Crataegus monogyna 'Stricta' (hloh
jednosemenný), Fagus sylvatica 'Dawyck' (buk lesní), 'Fastigiata', Laburnum x watereri 'Vossii' (štědřenec Watererův),
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' (liliovník tulipánokvětý), Malus baccata 'Columnaris' (jabloň bobulovitá), Populus
alba 'Raket' (topol bílý), Prunus x hillieri 'Kornicensis' (slivoň Hillierova), Prunus serrulata 'Amanogawa' (slivoň pilovitá),
Ulmus x hollandica 'Wredei' (jilm holandský).

Dřeviny vhodné pro protihlukové výsadby
Acer campestre (javor babyka), Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor klen), Alnus glutinosa (olše
lepkavá), Berberis vulgaris (dřišťál obecný), Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Carpinus betulus (habr obecný),
Cornus alba (svída bílá), Cornus mas (dřín obecný), Cornus sanguinea (svída krvavá), Corylus avellana (líska obecná),
Crataegus prunifolia (hloh slivoňolistý), Fagus sylvatica (buk lesní), Hippophae rhamnoides (rakytník řešetlákový),
Lonicera tatarica (zimolez tatarský), Lonicera xylosteum (zimolez pýřitý), Parthenocissus quinquefolia (přísavník
pětilistý), Philadelphus coronarius (pustoryl věncový), Polygonum baldschuanicum (rdesno baldšuánské), Populus x
berolinensis (topol berlínský), Prunus padus (střemcha hroznovitá), Prunus serotina (střemcha pozdní), Quercus robur
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(dub letní), Rosa canina (růže šípková), Rosa multiflora (růže mnohokvětá), Rubus odoratus (ostružiník vonný), Salix
aurita (vrba ušatá), Salix purpurea (vrba nachová), Symphoricarpos albus var. laevigatus (pámelník bílý), Syringa vulgaris
(šeřík obecný), Tilia cordata (lípa srdčitá), Tilia platyphylla (lípa velkolistá), Viburnum lantana (kalina tušalaj), Viburnum
rhytidophyllum (kalina vrásčitolistá).

Zahradní dřeviny vhodné pro nižší živé ploty (do 2m výše)
Acer tataricum (javor tatarský), Amelanchier bartramiana (muchovník Bertramův), Artemisia procera (pelyněk vysoký),
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův), Caragana microphylla (čimišník drobnolistý), Chaenomeles speciosa
(kdoulovec lahvicovitý), Cotoneaster dielsianus, Cotoneaster niger (skalníky Dielsiův a černý), Cytisus x praecox
(čilimník časný), Deutzia x magnifica (trojpuk vznešený), Elaeagnus multiflora (hlošina mnohokvětá), Fagus sylvatica
'Purpurea nana' (buk lesní), Forsythia suspensa (zlatice převislá), Hippophae rhamnoides (rakytník řešetlákovitý),
Lespedeza thunbergii (lespedézie Thunbergova), Ligustrum ovalifolium (ptačí zob Lonicera coerulea okrouhlolistý),
(zimolez), Malus sargentii (jabloň Sargentova), Morus mongolica (moruše mongolská), Philadelphus x lemoinei (pustoryl
Lemoinův), Physocarpus monogynus (tavola obecná), Potentilla fruticosa 'Rhodocalyx' (mochna křovitá), Prunus gravesii
(slivoň Gravesova), Ribes alpinum (meruzalka horská), Rosa canina (růže šípková), Rosa rugosa (růže svraskalá), Sorbus
gracilis (jeřáb útlý), Spiraea x arguta (tavolník významný), Symphoricarpos albus var. laevigatus (pámelník bílý), Ulex
europeus (hlodáš evropský), Viburnum carlesii (kalina Karlesova), Viburnum rhytidophyllum (kalina vrásčitolistá),
Weigela florida (zanice květnatá).
Památnými stromy je nutné vyhlásit vzrůstem významné stromy, a to i v rámci lesních porostů. Dodržovat plán péče o
Přírodní park Písecké hory.

GEOLOGICKÉ POMĚRY
V blízkosti vodní plochy Tálínského rybníka jsou horniny řešeného území zastoupeny Terciérem (neogén) jíly
s polohami písků, případně s uhelnými sedimenty a s vložkami diotomitů (mydlovarské souvrství), v neogénu
jihočeských pánví a výběžků jsou staženy sedimenty ledenického, mydlovarského a zlivského souvrství; průlinová
propustnost volná až napjatá hladina podzemní vody. Větší zbývající část území tvoří Krystalinikum – žuly až
granodiority , syenity, křemenné diority a žulové a granodioritové porfyry a syenodiority příp. až kamenné garodiority
středočeského a zčásti moldanubického plutonu a štěnovického masivu; propustnost puklinová.

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
Řešené území se nachází v horninách krystalinika – fylitů, fylitizovaných drobů, fylitických břilic s propustností
puklinovou. Koeficient transmisivity T < 1.10 -4, specifická vydatnost <0,1, index transmisivity Y < 5.

3.2.4 Podmínky kulturních hodnot území
HISTORICKÝ VÝVOJ
Tradiční zastavění
Dochovaly se původní vesnické statky s hospodářskými částmi, které se vyznačují v převážné míře dvěma rovnoběžnými
trakty s orientovanými štíty do ulice, které jsou propojeny zdí s vraty. Uprostřed této dispozice bývala síň s kuchyní,
vpředu se světnicí a světničkou, vzadu s komorou. Statky mají hluboké předzahrádky se stromovím, rozlehlý dvůr, který
bývá vzadu uzavřen stodolou. Za ní následují dlouhé zahrady a původně také polnosti. Domy byly uspořádány do řad
s mezerami mezi staveními, nebo stály samostatně uprostřed luk. Budovy byly zděné, vápnem omítnuté, střechy sedlové.
Výplňové prvky byly dřevěné, truhlářsky opracované. Uspořádání budov kolem dvora mělo v drsné přírodě opodstatnění:
vznikl ohrazený prostor chráněný před povětrnostními vlivy. Dnes můžeme také ocenit soukromí a útulnost dvorů. Statky
jsou převážně dobře udržované, dříve necitlivě modernizované, v současné době však pečlivě rekonstruované nejen
chalupáři, ale i trvale žijícími obyvateli.

Památkově chráněné objekty
V sídle se nenachází památkově chráněné objekty.

Archeologické lokality
Změnou č. 2 ÚPO Tálín bylo v řešeném území vymezeno území s archeologickými nálezy v sídel Tálín. Pro případné
archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové péči v platném znění.

3.3 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Základním nástrojem urbanistické koncepce je rozdělení správního území obce na:
Současně zastavěné území obce - tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici
současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová hranice zahrnující prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a
dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zařízeny (povoleny a
kolaudovány). Hranice současně zastavěného území byla stanovena na základě průzkumů a rozborů.
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Zastavitelné území- tvoří plochy vhodné k zastavění, které jsou vymezeny územně plánovací dokumentací. Jsou to
plochy určené pro rozvoj urbanizovaného území, převážně ploch pro bydlení a technickou vybavenost, sport a rekreaci,
veřejnou zeleň, plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu.
Nezastavitelné území - je území, které nebylo vymezeno ÚPD k zastavění, ani není současně zastavěné. Toto území
nelze zastavět vůbec, nebo výjimečně za zvláštních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

3.3.1 Koncepce současně zastavěného a zastavitelného území
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby
odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást
důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci
výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které
nenaruší okolní bydlení.
Návrh územního plánu obce uvažuje v centrální části sídla Tálín především s opravami a rekonstrukcemi objektů
s využitím pro bydlení a občanské vybavení. Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci,
modernizaci a dostavbě. Rozvoj sídla na nových plochách je navržen především po obvodě sídla. Plochy pro bydlení v
RD jsou navrženy ve východní, severní a severozápadní části sídla spolu s navrženou místní zpevněnou komunikací.
Jediná plocha pro občanské vybavení je navržena v centru sídla. Předběžně bylo uvažováno na této parcele s výstavbou
restaurace či penzionu. V západní části sídla je navržena plocha pro technickou vybavenost - ČOV. Další technické plochy
jsou navrženy ve východní části sídla. Sportovní a rekreační plochy jsou navrženy v jižní části sídla. Severní část pod
lesem Provodce je navržena plocha pro skautský tábor. Celou severní část Tálína lemuje návrh přeložky silnice II tř.
II/159. Změnou č.1 ÚPO Tálín bylo zastavitelné území rozšířeno o plochy 2a/ZM1 a 2b/ZM1, které řeší plochy smíšené
výrobní (VS1/ZM1 a VS2/ZM1) změnu z navržené funkční plochy (VSn/ZM1) v jihovýchodní části sídla Tálín. U části
plochy 2b/ZM1 jde o změnu funkčního využití z návrhové plochy bydlení v RD na plochu smíšenou výrobní. Plocha
3/ZM2, která řeší plochu bydlení (B1/ZM2) a plochu veřejných prostraství (VP2/ZM2) v severovýchodní části sídla Tálín,
byla v plném rozsahu převzata ze schváleného ÚPO a měnila se pouze dopravní připojení na stávající komunikace.
Rozvoj sídla Tálínské Kukle je navržen především na okraji sídelního útvaru. Návrhové plochy pro bydlení v RD jsou
navrženy v jižní a severní části sídla. Jako návrh technické vybavenosti je zde ČOV. Změna č.1 ÚPO Tálín navrhuje
plochu 1/ZM1. Navrhuje plochy bydlení v RD (BR1/ZM1) a změna ze stávající funkční plochy na plochu bydlení
v rodinných domech (BRs/ZM1) severovýchodně od Tálína a plochy technické infrastruktury (TI1/ZM1) (ČOV a
kanalizace) v jižní části lokality. U části plochy se jednalo o změnu funkčního využití ze stávající plochy zahrady na
plochu bydlení v RD.
Změna č.3 ÚPO Tálín navrhuje plochu bydlení (B1/ZM3) v severní části sídla Tálínské Kukle.
Změna č.4 ÚPO Tálín aktualizovala zastavěné území severovýchodně od sídla Tálín a zároveň zpřesňuje plochy bydlení
(B1/ZM4, B2/ZM4, B3/ZM4, B4/ZM4, B6/ZM4) a plochu veřejného prostranství (VP5/ZM4), které na tuto plochu
přímo navazují. Zastavitelné území se mírně rozšiřuje.
U nově navrhovaných objektů pro bydlení je předpokládána výšková hladina 1 nadzemního podlaží s podkrovím.

3.3.2 Koncepce nezastavitelného území
Koncepce krajiny se odvíjí z myšlenky, že lesní porosty a vodní toky jsou páteří její ekologické stability. Ochrana (ve
většině případů drobných toků však spíše obnova) vodního režimu je prvořadou záležitostí. Týká se :
 revitalizací vodních toků, drobných nádrží a jejich bezprostředního okolí,
 dalšího zvyšování retence vody v krajině.
Jde o zvýšení morfologické členitosti koryt drobných vodních toků, umožnění jejich přirozeného meandrování (ve snaze
celkově prodloužit vodní tok), vytvoření odpovídajícího vegetačního doprovodu, umožnění periodického zaplavování
vhodných lokalit, ochrana toků před lokálním znečištěním z obce a snaha o obnovu stability vodního režimu.
V řešeném území je možné tyto požadavky naplnit:
 revitalizací nejdrobnějších vodních toků a jejich vegetačního doprovodu (prostřednictvím projektů revitalizací
konkrétních vodních toků, vesměs ve správě ZVS),
 realizací místního územního systému ekologické stability, který využívá vodní toky jako biokoridory a především
biocentra umožňující trvalou existenci organismů nějakým způsobem vázaných na vodní prostředí,
 zřízením drobných vodních nádrží převážně biologického charakteru;
 Změnou č.2 ÚPO Tálín v sídle Kukle je nově vymezena a plocha vodní a vodohospodářská (2/ZM2).
V okolí Tálína považujeme za nejpotřebnější vytvoření hodnotných liniových prvků zeleně - alejí v rozlehlých polnostech
okolo obce. Většina návrhů by měla být odvozena od územního systému ekologické stability, jehož základními
skladebnými částmi na lokální úrovni jsou i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky
významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující
fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají interakční
prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou
součástí ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky
méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování i pro orientaci. Přispívají
ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v kulturní krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů,
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zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. V případě nejběžněji navrhovaných interakčních prvků - výsadeb stromořadí
podél místních komunikací a polních cest, doporučujeme následující sortiment dřevin:

Kosterní dřeviny vhodné pro polní cesty a meze
Pinus sylvestris (borovice lesní), Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor klen), Fagus sylvatica (buk
lesní), Quercus petraea (dub zimní), Populus tremula (topol osika), Salix caprea (vrba jíva), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí),
Tilia cordata (lípa srdčitá), Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Crataegus
oxyacantha (hloh obecný), Prunus padus (střemcha hroznovitá).

Ekologická obnova luk
Pozemky určené plánem územního systému ekologické stability (po jeho vypracování) pro zřízení trvalého travního
porostu budou na podzim zorány, ponechány v drnu a na jaře podmítnuty. Preemergentně lze na podzim použít herbicidy
s krátkou reziduální účinností. Vlastní výsev bude proveden nejlépe v květnu - většina druhů bude vzcházet po
pravidelném červnovém období dešťů - do mělce vláčené a smykované půdy. Největší možná vzdálenost řádků je 22 cm,
přičemž doporučujeme osev kombinovat s velmi řídce setou krycí plodinou - ječmenem nebo ovsem do výsevku 50 kg/ha
přes řádek. Přední botky hlavní výsevní skříně sejí obilovinu, travinobylinná směs je seta mělce ze zadních botek
"jeteláku". Výsev lze provést rovněž dvakrát do kříže - obilovinu hlouběji a směs jako druhou mělce. Osev bez krycí
plodiny (obiloviny) je rovněž možný, ale je nutné provádět odplevelovací seče a odvážet pokos. Po osevu následuje lehké
uválení. Na extrémních stanovištích je možné použít přísev do stávajícího společenstva speciálním strojem, který
vyfrézuje v drnu výsevní drážku - například upravená nesená sečka ze STS Libchava. I zde je nejlepším termínem setí
jarní období. Výhodou bezorebných způsobů obnovy je v rychlosti akce a větší šanci dosévaných druhů stát se členy
společenstva. Doporučujeme vysetí většího množství druhů (ideálně směsi z produkce firmy Planta Naturalis) s tím, že
postupně nastane rovnováha. Důrazně varujeme před neekologickou obnovou trvalých travinobylinných porostů klasickým zemědělským jetelotravním postupem, který nemá s reálnou obnovou krajiny příliš mnoho společného.

Biota
Na základě biotopového mapování (které by mělo být součástí ÚSES) je potřebné maximálně chránit nejcennější
společenstva: v nejteplejších polohách dubohabřiny (Melampyro-Carpinetum), společenstva luhů (Alnenion glutinoso-incanae). Louky a pastviny (Violion caninae, Calthion), na menších rybníčcích společenstva svazů Nymphaeion albae, Utricularion vulgaris, Potamion lucentis a společenstva obnažených den (Elatini-Eleocharition ovatae).

3.4 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A
PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ
V grafické části z Hlavního výkresu v měřítku 1 : 2 000 a Koordinačního výkresu v měřítku 1 : 10 000 je patrné členění
území řešeného Změnou č. 1 a Změnou č. 2 ÚPO Tálín do ploch s rozdílným způsobem využití. Funkční plochy jsou
označeny barvou upřesňující způsob využití. Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny
šrafou.
Definice použitých pojmů vymezených Změnou č.1, Změnou č.2 a Změnou č.3
Plošné regulativy
Hlavní stavba
 vždy souvisí s hlavním způsobem využití stavebního pozemku.
Doplňková stavba


stavba, která se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisí, a která zabezpečuje funkčnost stavby hlavní (její
uživatelnost), nebo doplňuje základní funkci stavby hlavní.

Přístavba
– půdorysně rozšiřuje a je vzájemně propojena s dosavadní stavbou.
Zastavěnost budovami


zastavěností budovami se rozumí zastavěná plocha samotné budovy navrženého způsobu funkčního využití
bez teras, přístupových cest a zpevněných ploch, bazénů a samostatně stojících přístřešků;

Zastavěnost celková


veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemkům; bude-li v určité etapě
zastavěná pouze část z navrhované plochy, potom zastavěnost bude vztažena na řešenou vymezenou část;



celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami a včetně teras a přístupových cest a všech
zpevněných ploch a bazénů a všech samostatně stojících přístřešků;



plocha lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout původní ornici;



pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta;

Výškové regulativy
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Výška budovy


výškou podlaží se rozumí běžná výška 3 – 3,5 m;



obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou a šikmou střechou v místě obvodové stěny na
vnějším líci výšky 0 - 1 m;



výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni;



do výšky budovy se nezapočítávají konstrukce technického charakteru, např.: antény, stožáry elektrického vedení,
sluneční kolektory, technické vybavení vzduchotechniky a klimatizace, komíny, církevní stavby, věže, zvonice,
apod.

Výška budovy do hřebene v metrech.


výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni;

Výška římsy v metrech.


výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) k římse;

Prostorové regulativy
Střecha - typ


regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, výjimku mohou tvořit pouze malé části
půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení
a vikýřů;



nepřipouští se neklasické pojetí sedlových střech
(násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových střech vedle sebe …);

 u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 4m;
Střecha - sklon


regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny; výjimku mohou tvořit pouze malé části
půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení
a vikýřů;

Půdorys budovy


půdorysem budovy se rozumí převládající půdorysný tvar bez započítání drobných výběžků;

Poznámka: Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na změny současného stavu (přístavby, nástavby
a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami umožňující změny
současného stavu.

3.4.1 Plochy bydlení v rodinných domech
STÁVAJÍCÍ
Zóna regulace, ve které je vhodné zachovávat vesnický charakter budov, zóna určená pro obytnou část sídel s možností
přestavby, rekonstrukce, modernizace a dostavby. Území s výraznou převahou bydlení, a to v individuálních domech,
jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy s bydlením individuálního charakteru.
Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají
odpovídající zázemí užitkové zahrady a vedlejší zemědělsko-samozásobitelské hospodářství. Přípustné je zřizovat a
provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy, která svým charakterem nebude
narušovat obytnou funkci.
Podmíněně přípustné využití těchto ploch jsou malá (tj. do 20 zaměstnanců) zařízení pro podnikání, řemeslnou výrobu
a hospodářství, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území. Dále je
podmíněně přípustná změna stávající trvalého bydlení na občanskou vybavenost ve větším než přípustném rozsahu.
Podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení (včetně zařízení chovatelských a pěstitelských), které zátěží narušují
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže,
měřítko nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami.

NAVRŽENÉ
Zóna mírné regulace, ve které je vhodné zachovat vesnický charakter zástavby. Zóna určená pro výstavbu nových
rodinných domů včetně drobného hospodářského příslušenství. Území s výraznou převahou obytných činností, dějů a
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zařízení a s nimi souvisící činnosti, děje a zařízení poskytující byty a služby pro bydlení, a to v individuálních domech,
jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy s bydlením individuálního charakteru.
Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení příměstského charakteru, které mají
odpovídající zázemí užitkové zahrady a vedlejší zemědělsko-samozásobitelské hospodářství, parkovací stání, odstavná
stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území. Přípustné je zřizovat a provozovat občanskou vybavenost
na plochách menších než polovina podlahové plochy, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci.
Podmíněně přípustné využití těchto ploch jsou malá (tj. do 20 zaměstnaců) zařízení pro podnikání, řemeslnou výrobu a
hospodářství, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím
území. Dále je podmíněně přípustná občanská vybavenost ve větším než přípustném rozsahu. Podmíněně přípustné
využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení (včetně zařízení chovatelských a pěstitelských), které zátěží narušují
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže,
měřítko nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami.
Hlavní využití

Číslo plochy

Plochy bydlení v rodinných domech
- návrh

BR1/ZM1, BRs/ZM1

Přípustné využití
Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší
samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb,
drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá
rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem
využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím
území na vlastním pozemku, zřizování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň.
Nepřípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a
autobazary. Výstavba individuální rekreace.
Vymezení zastavitelných ploch
Počet staveb na navržených
plochách:
BR1/ZM1 - Plocha bydlení v RD – v jižní části sídla Kukle severovýchodně od
Tálína, k.ú. Tálín. Lokalita navazuje na stávající plochy bydlení v RD.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
20 rodinných domů
Limity využití území – respektovat maximální hranici negativního vlivu prostředí
navržené ČOV, ochranné pásmo el. vedení, vodní tok, ochranné pásmo navržené
kanalizace a navržený lokální biokoridor.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativů
Plošné regulativy
Zastavěnost budovami

maximálně 25%

Zastavěnost celková

maximálně 35%

Výškové regulativy
Výška budovy v NP
(výškové uspořádání nových staveb musí odpovídat dosavadnímu charakteru staveb)
Výška budovy do hřebene v metrech
Výška římsy v metrech

1 nadzemní podlaží
+ podkroví
+ možnost podsklepení
maximálně 7,5m
maximálně 4,5m

Prostorové regulativy
Střecha - typ
Střecha - sklon
Půdorys budovy

sedlová
polovalbová
33° - 45°
převážně obdélníkový
1:1,5 – 1:3
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3.4.2 Plochy bydlení v bytových domech
Jedná se pouze o stávající plochy. Zóna určená pro obytnou část sídel s možností přestavby, rekonstrukce, modernizace
a dostavbu. Území s výraznou převahou zařízení poskytující byty a služby pro bydlení, a to v bytových domech.
Přípustné je zejména provozovat na tomto území stavby pro bydlení s možností integrované občanské a technické
vybavenosti, upravovat, rekonstruovat, přistavovat, přistavovat a rekonstruovat stávající objekty.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, včetně činností, které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený
vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami.

3.4.3 Plochy bydlení
PLOCHY BYDLENÍ

B/ZM2

- STAV
Hlavní využití
Bydlení
Přípustné využití
Změny staveb a výstavba nových staveb individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a činnosti a děje s tímto
typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská
vybavenost, administrativní zařízení, provozovny služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem
okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní
architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž
parkovací stání a garáže, stavby ke stavbě hlavní formou přístavby nebo i samostatně stojící pro potřeby vyvolané
přípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná zeleň, veřejná
prostranství.
Nepřípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení nad 1000 m2, zařízení dopravních služeb
a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
buňky apod.).
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastavěnost plochy
Velikost stavebních pozemků

stávající,
nebo maximálně 35%
v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro další hlavní
stavbu) menší než
800 m2;
pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí, za
podmínky dodržení maximální zastavěnosti 35% plochy

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

PLOCHY BYDLENÍ
- NÁVRH

stávající nebo s možností dostavby na maximálně 1 nadzemní
podlaží + podkroví (stávající, nebo lze upravit výšku na
maximálně 9,5 m)

B1/ZM2, B1/ZM3, B1/ZM4, B2/ZM4, B3/ZM4,
B4/ZM4, B6/ZM4

Hlavní využití
Bydlení
Přípustné využití
Bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší
samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb,
drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá
rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem
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využívání okolních ploch. Přípustné je rovněž budovaní parkovacích stání a garáží pro potřeby vyvolané přípustným
využitím území na vlastním pozemku, zřizování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, veřejná zeleň,
veřejná prostranství.
Podmíněně přípustné využití
Na plochách, které jsou soustředěny podél III. třídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že
hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících
stavebních řízení je nutno posoudit toto případné zasažení hlukem a na základě toho budou navržena i potřebná
technická opatření.
Plocha B1/ZM3:
 drobná řemeslná a výrobní zařízení za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, ani svým charakterem a
kapacitou nezvýší dopravní zátěž v území. U těchto zařízení musí být zajištěno, aby objekty a plochy byly
využívány jen k takovým činnostem, které se svými nepříznivými vlivy z provozu na okolí nebudou projevovat
nadměrně mimo hranici této plochy rozdílného využití, případně mimo hranici vlastního pozemku řemeslného
a výrobního zařízení.
Nepřípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a
autobazary. Výstavba individuální rekreace.
Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Celková zastavěnost plochy

maximálně 35 %
Plocha B1/ZM3:
– doplňkové stavby, dostavby a přístavby jsou možné za
podmínky dodržení maximální celkové zastavěnosti 35%
plochy pozemku určeného ke stavbě.

Velikost stavebních pozemků

minimálně 800 m2
Plocha B1/ZM3, B1/ZM4, B2/ZM4, B3/ZM4, B4/ZM4,
B6/ZM4:
– za účelem dokoupení zahrady, uspořádání majetkových
vztahů, směn pozemků apod. lze oddělit pozemek menší za
podmínky, že pozemek u stavby hlavní zůstane velký min.
800 m2 včetně ploch všech staveb.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

1 nadzemní podlaží + podkroví (maximálně 9,5 m)

Plocha B1/ZM3:
Podmínky prostorového uspořádání
Zastřešení sedlovou, polovalbovou či valbovou střechou s hřebenem delším než 4 m, (výjimku mohou tvořit pouze malé
části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20%, např. pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení,
samostatné garáže, kůlny atd.).

3.4.4 Plochy občanského vybavení
STÁVAJÍCÍ
Zóna střední regulace, ve které je nezbytné klást důraz na zachování vesnického charakteru budov. Zóna určená pro
přestavby, rekonstrukce, modernizace a dostavby. Zastavěné území s převažujícím charakterem občanské vybavenosti..
Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení občanské vybavenosti. Tím je míněno území pro veřejnou správu, kulturu, pro
sociální péči, pro zdravotnictví, pro školství, protipožární (hasičskou ) ochranu, pro vojsko a civilní ochranu, policii, dále
pak monofunkční objekty obchodu, administrativy a veřejné správy, obchody, provozovny veřejného stravování,
ubytovací zařízení a ostatní podstatně nerušící výrobní provozovny, zpravidla řemeslného charakteru, zařízení církevní,
kulturní, sociální, zdravotnická a pro sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center
pohybových aktivit. Přípustné je využívat objekty občanské vybavenosti pro bydlení, pokud občanská vybavenost bude
provozována na plochách větších než polovina podlahové plochy
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Podmíněně přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu
vyvolanou přípustným využitím území. Dále jsou podmíněně přípustné byty, jako byty služební, pohotovostní a byt
správce.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, či jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený vyhláškou obce a
příslušnými hygienickými normami.

NAVRŽENÁ
Zóna regulace, ve které je nezbytné klást důraz na zachování vesnického charakteru budov. Zastavitelné území s
převažujícím charakterem občanské vybavenosti.
Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro občanskou vybavenost vesnického charakteru,
které mají odpovídající zázemí, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území.
Tím je míněno území pro veřejnou správu, kulturu, pro sociální péči, pro zdravotnictví, pro školství, protipožární
(hasičskou ) ochranu, pro vojsko a civilní ochranu, policii, dále pak monofunkční objekty obchodu, administrativy a
veřejné správy, obchody, provozovny veřejného stravování, ubytovací zařízení a ostatní podstatně nerušící výrobní
provozovny, zpravidla řemeslného charakteru, zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická a zařízení pro sportovní
účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. Přípustné je také situovat na tato
území objekty pro bydlení, pokud občanská vybavenost bude provozována na plochách větších než polovina podlahové
plochy.
Podmíněně přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu
vyvolanou přípustným využitím území. Dále jsou podmíněně přípustné byty, jako byty služební, pohotovostní a byt
správce.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, či jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený vyhláškou obce a
příslušnými hygienickými normami.

3.4.5 Plochy pro zemědělskou výrobu
Zóna s možností přestavby, rekonstrukce, modernizace a dostavby stávajících zemědělských areálů. Pouze stávající
zastavěné území pro zemědělskou výrobu na venkově.
Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení zemědělské výroby a zemědělských provozů, zejména zahradnické a zelinářské
areály, pěstební areály, chovatelské areály, jejichž rozsah a náplň činnosti není podmíněn vymezením pásma hygienické
ochrany, stavby a zařízení zemědělských provozoven, zpracovatelské provozovny zemědělských podniků. Přípustné je
rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích činnosti, děje a zařízení související, zejména sklady a skladové provozy
zařízení poskytující služby zemědělských podniků, zejména související zařízení obchodu parkovací a odstavná stání a
garáže pro potřebu vyvolanou přípustným využitím území, a to až do počtu 50 stání.
Podmíněně přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích služební bydlení, areály, jimž musí být pro
charakter jejich činnosti vymezeno pásmo hygienické ochrany, služebny policie, objekty a zařízení přípustná a podmíněně
přípustná v plochách pro podnikání s výjimkou ČOV, parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu vyvolanou
podmíněně přípustným využitím území, a to až do počtu 50 stání v jedné lokalitě. Podmíněně přípustné je také využití
ploch pro nestavební funkce (například zařízení sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné navrácení
hospodářskému využití bez nákladů na rekultivaci; za obdobných podmínek se připouští změna kultury pozemku na
zahradu, sad, vinici, chmelnici, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu.
Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích čerpací stanice pohonných hmot, s výjimkou zařízení sloužícího
výlučně pro potřebu provozovatele. Nepřípustné jsou rovněž veškeré činnosti, děje a zařízení, vyžadující mimořádnou
ochranu před zátěží prostředí, popřípadě činnosti, děje a zařízení mimořádně ohrožující prostředí hlukem a vibracemi,
polétavým prachem, exhalacemi (emisemi a imisemi) a pachem, které lze uskutečnit výlučně v uzavřených areálech.

3.4.6 Plochy smíšené výrobní
Hlavní využití

Číslo plochy

Plochy smíšené výrobní

VSn/ZM1
VS1/ZM1, VS2ZM1

Přípustné využití
Výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, popřípadě zemědělská, chovatelská a pěstitelská výroba, přípustné je
zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná
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stání, provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby, nákupní zařízení,
čerpací stanice pohonných hmot.
Podmíněné využití
Provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že budou
splněny hygienické limity.
Podél silnice II/159 je nutno ponechat územní rezervu pro případné chodníky nebo inženýrské sítě.
Nepřípustné využití
Samostatné bydlení všech forem, zařízení vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi). U objektů pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost zřízení pásem hygienické
ochrany zajištěno, aby objekty byly využívány jen k takovým činnostem, aby se nepříznivé vlivy z provozu na okolí
neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadměrně.
Vymezení zastavitelných ploch
VS1/ZM1 - Plocha smíšená výrobní – v jihovýchodní části sídla Tálín, k.ú. Tálín.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. třídy.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice.
VS2/ZM1 - Plocha smíšená výrobní – v jihovýchodní části sídla Tálín k.ú. Tálín. Lokalita navazuje na stávající plochu
bydlení v RD a plochu pro zemědělskou výrobu.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. třídy.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice a maximální hranici negativního
vlivu prostředí zemědělství, výroby.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativů
Plošné regulativy
Zastavěnost budovami

maximálně 25%

Zastavěnost celková

maximálně 35%

Velikost stavebních parcel

minimálně 2500 m2

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do hřebene v metrech.

1 nadzemní podlaží
+ půdní prostor
+ možnost podsklepení
maximálně 11,5m

Prostorové regulativy
Střecha - typ
Střecha - sklon
Půdorys budovy

polovalbová
valbová
200 - 400
převážně obdélníkový
1:2 – 1: 3

3.4.7 Plochy pro podnikání a technickou vybavenost
STÁVAJÍCÍ
Zóna minimální regulace. Zóna určená pro přestavby, rekonstrukce, modernizace a dostavby zóny technické vybavenosti
a skladového hospodářství (ČOV, vodojemy…). Zastavitelné území s převažujícím charakterem drobné výroby,
komerčního podnikání v oblasti výrobních služeb a technické vybavenosti obce.
Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro výrobu drobnějšího charakteru (tj. dle možností
ploch navržených v komplexním urbanistickém návrhu), které mají odpovídající zázemí, parkovací stání, odstavná stání
a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území.
Podmíněně přípustné jsou objekty pro bydlení, zejména byty, jako byty služební, pohotovostní a byt správce. Podmíněně
přípustné jsou objekty přípustné a podmíněně přípustné pro plochy občasné vybavenosti.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, či jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený vyhláškou obce a
příslušnými hygienickými normami.

NAVRŽENÉ
Zóna minimální regulace. Zóna určená pro rozvoj technické vybavenosti – čistírna odpadních vod, čerpací stanice.
Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení k provozování systému odkanalizování celého správního území města, zejména
čistíren odpadních vod, čerpacích stanic odpadních vod. Dále je přípustné je zejména zřizovat a provozovat na tomto
území stavby pro výrobu a podnikání drobnějšího charakteru (tj. dle možností ploch navržených v komplexním
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urbanistickém návrhu), které mají odpovídající zázemí, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané
přípustným využitím území.
Podmíněně přípustné jsou byty jako součást objektů pro výrobu a podnikání, ale pouze jako byty služební, pohotovostní
a byt správce.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, či jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený vyhláškou obce a
příslušnými hygienickými normami.
Hlavní využití

Číslo plochy

Plochy technické infrastruktury
– návrh

TI1/ZM1

Přípustné využití
Umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro kanalizaci a ČOV) bezprostředně související s danou
funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je přípustné provozovat stavby pro výrobu drobnějšího
charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto funkčním využitím
území svým charakterem funkcí a měřítkem odpovídající.
Nepřípustné využití
Jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských
zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd).
Vymezení zastavitelných ploch
TI1/ZM1 - Plocha technické infrastruktury – ČOV – v jižní části lokality č. 1 je navržena čistírna odpadních vod
s maximální hranicí negativního vlivu prostředí ČOV a kanalizace.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.

3.4.8 Plochy sportu
STÁVAJÍCÍ
Zóna sportovní plochy.
Přípustné je využívat plochy pro stavby sportovních hřišť, stavby související se sportovním využitím (hřiště pro všechny
druhy sportů, můstky, rampy, doskočiště, apod.), stavby související s vytvořením zázemí (tribuny, šatny, sociální
zařízení), stavby související s vytvořením technického
Nepřípustná je jakákoliv výroba, sklady většího a velkého rozsahu, těžba, zemědělská výroba, občanská vybavenost
většího významu.

NAVRŽENÉ
Pouze plochy pro sport.
Přípustné je plochy sportu využívat jako plochy pro stavby sportovních hřišť, stavby související se sportovním využitím
(můstky, rampy, doskočiště, apod.), stavby související s vytvořením zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení), stavby
související s vytvořením technického zázemí, byt správce, služební byt.
Nepřípustné je vše ostatní.

3.4.9 Plocha individuální rekreace
Zóna klidové rekreace s individuálními chatovými objekty, rekreačními chalupami a rodinnými domy tzv. druhého
bydlení.
Přípustné je provozovat na těchto územích činnosti, děje a zařízení související s individuální rekreací, stávající objekty
individuální rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností půdorysného rozšíření max. o 25%
současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí bez zpevněných ploch a teras).
Podmíněně přípustná je výstavba objektů a přeměna rekreačních objektů na objekty trvalého charakteru s možností
vestavěných služeb a provozoven řemeslného charakteru bez negativního vlivu na své okolí. Dále je podmíněně přípustné
stávající objekty individuální rekreace přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností půdorysného rozšíření o
více než 25% současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí bez zpevněných ploch a teras).
Nepřípustná je jakákoliv výroba, sklady většího a velkého rozsahu, těžba, zemědělská výroba, občanská vybavenost
většího významu.

3.4.10 Plochy veřejné zeleně
Plochy v zastavitelném území, jedná se však o zónu nezastavitelné zeleně, parků. Území vesnické zeleně jsou veřejně
přístupná a slouží zejména jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Území parků představují soubory vegetačních
prvků a vybavenosti, které jsou součástí urbanistické koncepce vesnice a jeho krajinného obrazu, památkou zahradního
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umění, plochami pro každodenní rekreaci obyvatel. Obvyklé a přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy,
které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy.
Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat nadzemní a podzemní objekty, stavby a zařízení, které svým
charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají k využití území pro základní účel doplňkovou funkci,
například hřiště, odpočívadla, altánky a podobná zařízení kavárny pavilónového typu, čajovny a obdobná zařízení s
nejvýše zastavěnou plochou do 250 m2.
Podmíněně přípustné je na těchto územích zejména zřizovat a provozovat podzemní garáže s parkovou úpravou zeleně
na střeše tak, aby nedošlo k podstatnému narušení charakteru území; do doby realizace těchto podzemních garáží lze
zřídit na povrchu dočasná parkovací stání, a to v předpokládaném půdorysném rozsahu těchto podzemních garáží, kulturní
či kultovní stavby a zařízení, které svými doprovodnými funkcemi (například parkování, rozptylové předprostory)
nenaruší přírodní charakter území, parkové a terénní úpravy s vyšším podílem zpevněných ploch (nad 30%) a s tím
spojené pomníky a podobná zařízení, umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí, nízkopodlažní restaurační zařízení
bez nároku na zvláštní příjezdové plochy (které nejsou součástí kompozice parku). Umisťování a prokazování podmíněné
přípustnosti se vztahuje pouze na zařízení v plochách zeleně o rozloze nad 2,5 ha.
Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích všechna zařízení (zejména stavby), která nejsou
uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

3.4.11 Plochy veřejných prostranství
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VP2/ZM2, VP5/ZM4

- NÁVRH
Hlavní využití
Veřejná prostranství
Přípustné využití
Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, památníky,
vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy,
poutače, vývěsky), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby
pro vytvoření technického zázemí a technické infrastruktury.
Nepřípustné využití
Jiné než hlavní a přípustné využití.

3.4.12 Vodní toky a plochy
Územní plán předpokládá pouze stávající plochy. Jedná se vodní plochy jak přírodního, tak umělého charakteru, tedy
např. o rybníky, požární nádrže, veškeré vodoteče, řeky, rybníky, přehradní nádrže, dále pak o bazény nad plošnou
výměru 100m2, včetně břehových staveb a konstrukcí (hráze, stěny, apod.).
Přípustné využití na vodní ploše bez možnosti jakékoliv výstavby, v břehových partiích pak pouze stavby konstrukcí
přímo související s vodním dílem (hráze, opěrné stěny, apod.), úpravy stávajících konstrukcí a staveb, stavby související
s provozem vodní plochy (přístavy, mola, kotviště, stavby pro krmení ryb, apod.), vše pouze malého rozsahu (tj. drobné
stavby dle Stavebního zákona v platném znění).
Podmíněně přípustné v břehových partiích jsou stavby konstrukcí přímo související s vodním dílem (hráze, opěrné
stěny, apod.), úpravy stávajících konstrukcí a staveb, stavby související s provozem vodní plochy (přístavy, mola,
kotviště, stavby pro krmení ryb, apod.), v případě, že se jedná o stavby většího rozsahu nebo o stavby hlavní (dle
Stavebního zákona v platném znění).
Nepřípustné je vše ostatní.

3.4.13 Vodní a vodohospodářské
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

V/ZM2, V3/ZM2

- STAV, NÁVRH
Hlavní využití
Vodní toky a plochy.
Přípustné využití
Stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro vodní hospodářství. Chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla,
plochy, realizace ÚSES, revitalizace toků, doprovodná zeleň, břehové porosty. Je možno zřizovat stavidla a hráze,
krmná zařízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití
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Návrh plochy vodní a vodohospodářské lze realizovat za podmínky, že budou respektována základní ustanovení
zákona o ochraně přírody s tím, že umístěním vodní a vodohospodářské plochy nedojde ke snížení
ekologickostabilizační funkce prvku USES (LBK 309).
Nepřípustné využití
Nepřípustná využití jsou veškerá využití citovaná v §18 odst. 5 SZ, kromě stanovených (uvedených) přípustných a
hlavních využití.
Nepřípustné je umisťování staveb ve volné krajině, vyjma staveb vodních děl.

3.4.14 Plochy určené pro plnění funkce lesa
Území určená k plnění funkcí lesa jsou trvale určená k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů. Využívání území je
možné pouze v souladu s těmito předpisy.
Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství
místního dosahu.
Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace určené pro obsluhu území.
Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako
přípustná nebo podmíněně přípustná, zejména stavby a objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci, pokud se
nejedná o lokalitu, ve které se umístění těchto objektů připouští.

3.4.15 Orná půda
Územní plán předpokládá pouze stávající plochy. Jedná se o část volné krajiny spadající pod zemědělský půdní fond –
ornou půdu.
Přípustné je provádět na těchto územích změnu kultury na trvalé travní porosty, či měnit intenzivní způsob
obhospodařování na extensivní.
Podmíněně přípustné jsou dále sady, louky a pastviny. Podmíněně přípustné je měnit kulturu na pozemky určené
k plnění funkcí lesa. Podmíněně přípustné je dále zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení bezprostředně
související s využitím území (například zařízení sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné
navrácení hospodářskému využití bez nákladů na rekultivaci a nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu
jednotlivé stavby zemědělské výroby. Ve volné krajině je podmíněně přípustné realizovat opravy a údržbu obslužných
komunikací, opravy, údržbu a výstavbu polních cest, kanalizace, meliorace, elektrické vedení VN a NN, dálkové a
telekomunikační kabely. Doporučená je výsadba alejí, ochranné zeleně. Výjimečně lze povolovat dočasné stavby pro
zabezpečení zemědělské činnosti (seníky a silážní jámy), lesnické, myslivecké a rybnikářské činnosti (kazatelny,
krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků).
Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako
přípustná nebo podmíněně přípustná. Objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci, jsou nepřípustné.

3.4.16 Kulturní a travní porosty a přírodě blízké porosty
Jedná se o část volné krajiny spadající pod zemědělský půdní fond (louky, pastviny, sady, vinice, chmelnice, apod.)
s výjimkou orné půdy a dále pak plochy extensivně obhospodařované či zemědělsky zcela nevyužívané (včetně ploch
územního systému ekologické stability).
Přípustné využití je stávající využití, tj. území zemědělského půdního fondu (louky, pastviny, sady, vinice, chmelnice,
apod.) jsou určená zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou nebo pro činnosti, které s hospodařením na
zemědělské půdě souvisí. Přípustné je měnit intenzivní způsob obhospodařování na extensivní a celkově snižovat
intenzitu hospodářského využívání krajiny. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat v souladu s
požadavky ochrany přírody (ty jsou specifikovány např. v textových částech schválených materiálů ÚSES, v plánech péče
apod.).
Podmíněně přípustné je měnit kulturu pozemků na pole a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Podmíněně přípustné je
dále zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení bezprostředně související s využitím území (například zařízení
sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné navrácení hospodářskému využití bez nákladů na
rekultivaci a nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu jednotlivé stavby zemědělské výroby. Ve volné
krajině je podmíněně přípustné realizovat opravy a údržbu obslužných komunikací, opravy, údržbu a výstavbu polních
cest, kanalizace, meliorace, elektrické vedení VN a NN, dálkové a telekomunikační kabely. Doporučená je výsadba alejí,
ochranné zeleně.Výjimečně lze povolovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky a silážní jámy),
lesnické, myslivecké a rybnikářské činnosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků).
Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako
přípustná nebo podmíněně přípustná. Objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci, jsou nepřípustné. Plochy
zařazené mezi prvky ÚSES je nepřípustné intenzivně obhospodařovat v rozporu s požadavky ochrany přírody.
V případě překryvu prvků územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem využití, jsou
platné stanovené podmínky pro využití plochy prvků ÚSES.

BIOKORIDORY
(jedná se o funkci překryvnou)
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Hlavní využití
Posílení či zachování funkčnosti ÚSES.
Přípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní,
přípustné
či
podmíněně
přípustné,
pokud
nenaruší
nevratně
přirozené
podmínky stanoviště
a nesníží aktuální míru ekologické stability.
Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití
a přírodní funkce současných biokoridorů.
Dále je přípustné současné využití a využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů a přirozenou skladbu
bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém
hospodaření, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a
přírodní funkce současných funkčních biokoridorů.
Podmíněně přípustné využití
Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno na příčné přechody inženýrských a dopravních staveb,
vodohospodářská zařízení, protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace toků, atd., nejkratší křížení technické
infrastruktury s biokoridorem je umožněno tak, aby byl biokoridor co nejméně narušován. Jiné umístění těchto staveb
je výjimečně přípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametrů a narušení funkčnosti
biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by měly být uzpůsobovány tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro
organismy.
Nepřípustné využití
Změny způsobu využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES
(změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na s nižším stupněm ekologické stability), dále pak
změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny způsobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily
funkčnost biokoridorů, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začleněným do nich.

3.5 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁTOPOVÝCH
ÚZEMÍ
3.5.1 Ochranná pásma
Veškerá ochranná pásma jsou zakreslena v Hlavním výkresu v měř. 1 : 10 000.

OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
Uživatel území v blízkosti energetických venkovních vedení je omezován ve své činnosti ochrannými pásmy. Jsou dána
novelizovaným Energetickým zákonem nabývajícím účinnosti dne 1.1.2001. U stávajících el. zařízení, vybudovaných
před účinností tohoto zákona, zůstávají původní ochranná pásma, viz §41: 22 kV = 10 m.

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ
Ochrana podzemních vod je zpracována podle Vodního zákona ve znění pozdějších předpisů.
V řešeném území se nenachází vodní zdroje s ochrannými pásmy.

OCHRANNÉ PÁSMO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
V řešeném území se nachází dvě navržené ČOV s ochrannými pásmy, které jsou zakresleny v Hlavním výkresu a
detailech území. Ve změně č. 1 ÚPO Tálín je vymezena maximální hranice negativního vlivu navržené ČOV na ploše
TI1/ZM1 – lokalita č. 1/ZM1.

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE
Ve změně č. 1 ÚPO Tálín prochází ochranné pásmo navržené kanalizace – lokalita č. 1/ZM1.

OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC A ŽELEZNIC
Ochranná pásma dopravních tras jsou zpracována podle Zákona o pozemních komunikacích a Zákona o drahách.
Sídly prochází státní silnice II. a III.třídy. Jejich ochranná pásma jsou zakreslena v hlavních výkresech.

OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ
OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY Z DOPRAVY
V rozvojových plochách v blízkosti silnic II. a III. tř., mohou být situovány stavby pro bydlení, a plochy vyžadující
ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení
předpokládané hlukové zátěže.
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OCHRANNÉ PÁSMO POZEMKŮ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Ochrana pozemků pro plnění funkce lesa je zpracována podle Lesního zákona. Ochranné pásmo pozemků určených pro
plnění funkce lesa je 50m od okraje.

UMISŤOVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Stavby umístěné ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa budou vždy podléhat odsouhlasení orgánem státní správy lesů.
Plocha B1/ZM3:
Je zakázaná realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemků, než je průměrná výška blízkého
lesního porostu v mýtném věku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality. Dále je nutné, aby byl zajištěn přístup
do okolních lesů s ohledem na v současné době využívanou mechanizaci určenou pro lesní hospodářství.
Samostatné umístění jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu místně příslušného
orgánu správy lesů. Zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou částí pozemku.

OCHRANA MELIORAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou částečně nebo celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy), je před zahájením
výstavby nutno provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění
zamokřením navazujících ploch.

3.5.2 Omezení lesními celky, vodními plochami a zátopovým územím
Na řešeném území se nachází malé množství pozemků určených k plnění funkce lesa a jejich ochranných pásem. Pásma
jsou zakreslena do hlavních výkresů. Zátopové území se ve správním území obce Tálín nenachází.

3.5.3 Telekomunikace
Řešeným územím prochází vedení metalických a optických kabelů. Jejich trasy jsou zakresleny v Hlavním výkresu a
v detailech řešených území. Provozovatelem pevné telekomunikační sítě je Český Telecom a.s. Základním dokumentem
pro jeho činnost je Zákon o telekomunikacích, v pozdějším znění zákona ze dne 12. března 1992, kterým se původní
zákon mění. Z hlediska vedení telefonních přístupových sítí je třeba při územním a stavebním řízení vyžádat stanovisko
od Českého Telecomu a.s., oblast Jižní Čechy (České Budějovice). Ochranná pásma dálkových kabelů jsou 1,5m. Na
úrovni analogové telefonní sítě je provedeno sdružení do uzlových telefonních obvodů (UTO). Pro danou oblast jsou to:
Okres Písek - UTO Písek. Uzlové telefonní obvody jsou dále sdruženy do transitních telefonních obvodů (TTO), které se
nacházejí pro Písecko v Táboře. V řešeném území nejsou návrhem dotčeny telekomunikační trasy.

3.5.4 Radiokomunikace
Řešeným územím neprochází žádná radiokomunikační trasa ve správě Českých radiokomunikací. Návrhem ploch
k zástavbě nebudou dotčeny stávající radiokomunikační trasy.

3.5.5 Zásobování plynem
V současné době není zpracován generel plynofikace Tálína. Generel STL plynovodu je zpracován pro úsek Myšenec –
Žďár. Budoucí možné vedení STL plynovodu povede podél komunikace III tř. III/02028 Žďár – Tálín.

3.5.6 Produktovody
V řešeném území se nenachází produktovody.

3.5.7 Zájmy vojenské správy
V případě staveb a objektů vojenských zájmů postupovat podle zákona O zajišťování obrany ČR. V řešeném území není
v současné době evidován objekt vojenské správy. Lokalita 1/ZM1 navržena pro bydlení v RD je zabezpečena stávajícím
úkrytem s okruhem doběhové vzdálenosti 200 m. V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle
Krizového resp. havarijního plánu Jihočeského kraje.
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3.6 PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

MAXIMÁLNÍ
ZASTAVĚNÍ
PLOCHY V %

DOPORUČENÝ
SKLON STŘECHY

S

1 NP

1

1

min.
1G/RD

stav

35 - 45

+10

Částečně zasahuje do ochranného pásma VN, komunikace a
hlukového ochr. pásma komunikace LAEQ = 50 dB.

2

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

min.
1G/RD

stav

35 - 45

+10

3

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

stav

35 - 45

+10

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

4

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

stav

35 - 45

+10

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

5

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

stav

35 - 45

+5

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

6

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

min.
1G/RD
min.
1G/RD
min.
1G/RD
-

stav

35 - 45

+10

Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa.

7

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

stav

35 - 45

+10

Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa a komunikace.

8

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

stav

35 - 45

+10

9

Plochy pro zemědělskou výrobu

S

1 NP

1

-

stav

15 - 45

+5

10

Plochy sportu

S

-

-

-

-

-

+20

Částečně zasahuje do ochranného pásma ZD a lesa a
zemědělství.
Nutno vyhlásit OP kolem ZD.
Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa.
-

11

Plochy sportu

N

-

1

1

-

-

40

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace a VN.

12

Plochy občanského vybavení

N

1 NP

1

-

-

33 - 45

+25

13

Plochy pro podnikání a tech.vybavenost

S

1 NP

-

-

Min.
1G/RD
Min.
1G/RD
dle potřeb
areálu
dle potřeb
areálu
dle potřeb
areálu
dle potřeb
areálu
dle potřeb
areálu

stav

-

+5

GARÁŽE
PARKOVACÍ
PLOCHY

Plochy bydlení v rodinných domech

MOŽNOST
PODSKLEPENÍ

MAXIMÁLNÍ
VÝŠKA
ZÁSTAVBY

1

MOŽNOST
PODKROVÍ

ETAPA

LIMITY PRO VÝSTAVBU
OCHRANNÁ PÁSMA
INUNDACE

OZNAČENÍ
PLOCHY

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

PŘEVLÁDAJÍCÍ
ORIENTACE
HŘEBENE

TÁLÍN

POZNÁMKY

Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa.

PŘEVLÁDAJÍCÍ
ORIENTACE
HŘEBENE

S

-

-

-

-

-

-

-

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

15

Plochy veřejné zeleně

S

-

-

-

-

-

-

-

16

Plochy sportu

N

-

-

-

-

-

+25
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Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

1

dle potřeb
areálu
Min.
1G/RD

Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa, komunikace a
VN.
Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa.

-

33 - 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace a
hlukového ochr. pásma komunikace LAEQ = 50 dB.

20

Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

1

Min.
1G/RD

-

33 - 45

30

Částečně zasahuje do hlukového ochr. pásma komunikace
LAEQ = 50 dB.
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Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

1

Min.
1G/RD

-

33 - 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace, VN a
lesa.
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Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

1

-

33 - 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

23

Plocha technické vybavenosti – ČOV

N

-

-

-

Min.
1G/RD
-

-

15- 45

80

Nutno vyhlásit ochranné pásmo ČOV.
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Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

1

-

33 - 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

25

Plochy pro podnikání a tech. vybavenost

N

1 NP

1

1

-

15 - 45

40

26

Plochy veřejné zeleně

N

-

-

-

Min.
1G/RD
dle potřeb
areálu
-

-

-

-

27

Plochy bydlení v bytových domech

S

3 NP

1

-

stav

33 - 45

+10

28

Plocha občanské vybavenosti

S

1 NP

1

1

Stav

33 - 45

+10

29

Plocha individuální rekreace
Chaty západně od Tálína – viz Hlavní výkres
Plocha bydlení

S

1 NP

1

1

min.
1G/RD
Min.
1G/RD
1G

Stav

33 - 45

+10

S

1NP

1

1

-

-

33 - 45

35

Plocha smíšené výrobní

N

1NP

1

1

-

-

20 - 40

35

OZNAČENÍ
PLOCHY

B/
ZM2
VS1/
ZM1

MAXIMÁLNÍ
ZASTAVĚNÍ
PLOCHY V %

GARÁŽE
PARKOVACÍ
PLOCHY

Plochy veřejné zeleně

MOŽNOST
PODSKLEPENÍ

MAXIMÁLNÍ
VÝŠKA
ZÁSTAVBY

14

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

MOŽNOST
PODKROVÍ

ETAPA

DOPORUČENÝ
SKLON STŘECHY
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LIMITY PRO VÝSTAVBU
OCHRANNÁ PÁSMA
INUNDACE
POZNÁMKY

Částečně zasahuje do ochranného pásma VN a
hlukového ochr. pásma komunikace LAEQ = 50 dB .
Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace a VN.

Území archeologické lokality, OP ČOV, OP komunikačního
vedení, 2. zónu havarijního plánu JETE – 13 km.
respektovat OP silnice

GARÁŽE
PARKOVACÍ
PLOCHY

PŘEVLÁDAJÍCÍ
ORIENTACE
HŘEBENE

MAXIMÁLNÍ
ZASTAVĚNÍ
PLOCHY V %

VS2/
ZM1

Plocha smíšené výrobní

N

1NP

1

1

-

-

20 - 40

35

VSn/
ZM1

Plocha smíšené výrobní

S

1NP

1

1

-

-

20 - 40

35

1/
ZM4

Plocha bydlení

N

1NP

1

1

Min.
1G/RD

-

33 - 45

35

2/
ZM4

Plocha bydlení

N

1NP

1

1

Min.
1G/RD

-

33 - 45

35

3/
ZM4
4/
ZM4
5/
ZM4

Plocha bydlení

N

1NP

1

1

-

33 - 45

35

Plocha bydlení

N

1NP

1

1

-

33 - 45

35

Plocha veřejných prostraství

N

-

-

-

Min.
1G/RD
Min.
1G/RD
-

-

-

-

6/
ZM4

Plocha bydlení

N

1NP

1

1

Min.
1G/RD

-

33 - 45

35

7/
ZM4

Plocha bydlení

S

1NP

1

1

-

Stav

33 - 45

35

respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo
silnice a maximální hranici negativního vlivu prostředí
zemědělství, výroby.
respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo
silnice a maximální hranici negativního vlivu prostředí
zemědělství, výroby.
OP komunikačního vedení, 2. zónu havarijního plánu JETE
– 13 km. Částečně zasahuje do hlukového ochr. pásma
komunikace LAEQ = 50 dB.
OP komunikačního vedení, 2. zónu havarijního plánu JETE
– 13 km. Částečně zasahuje do hlukového ochr. pásma
komunikace LAEQ = 50 dB.
OP komunikačního vedení, 2. zónu havarijního plánu JETE
– 13 km.
OP komunikačního vedení, 2. zónu havarijního plánu JETE
– 13 km.
Území archeologické lokality, OP komunikačního vedení, 2.
zónu havarijního plánu JETE – 13 km. Částečně zasahuje do
hlukového ochr. pásma komunikace LAEQ = 50 dB.
Území archeologické lokality, částečně zasahuje do
ochranného pásma komunikace a hlukového ochr. pásma
komunikace LAEQ = 50 dB.
ochranné pásmo el. vedení, OP komunikačního vedení, 2.
zónu havarijního plánu JETE – 13 km.
respektovat OP silnice, OP komunikačního vedení, 2. zónu
havarijního plánu JETE – 13 km. Částečně zasahuje do
hlukového ochr. pásma komunikace LAEQ = 50 dB.

OZNAČENÍ
PLOCHY

KUKLE

MOŽNOST
PODSKLEPENÍ

MAXIMÁLNÍ
VÝŠKA
ZÁSTAVBY

LIMITY PRO VÝSTAVBU
OCHRANNÁ PÁSMA
INUNDACE

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

MOŽNOST
PODKROVÍ

ETAPA

DOPORUČENÝ
SKLON STŘECHY
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POZNÁMKY

+10 Částečně zasahuje do ochranného pásma VN.

-

33 – 45

30

-

33 – 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

-

33 – 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

-

33 – 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

-

33 – 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

stav
stav

35 – 45

+5

Kaplička.
Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa.

stav

35 – 45

+5

stav

35 – 45

+5

Stav

35 – 45

+5

Stav

35 – 45

+5

Částečně zasahuje do ochranného pásma lesa.

-

33 – 45

30

Částečně zasahuje do ochranného pásma komunikace.

-

15 – 45

80

Nutno vyhlásit ochranné pásmo ČOV.

-

-

-

-

-

33 – 45

30

1

min.
1G/RD
-

-

33 - 45

35

1

-

-

33 - 45

35

1 NP

1

1

2

Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

1

3

Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

-

4

Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

-

5

Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

-

6

Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

-

7
8

Plochy občanského vybavení
Plochy bydlení v rodinných domech

S
S

1 NP

1

-

9

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

10

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

11

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

12

Plochy bydlení v rodinných domech

S

1 NP

1

-

13

Plochy bydlení v rodinných domech

N

1 NP

1

1

14

Plochy technické vybavenosti - ČOV

N

1 NP

-

-

min.
1G/RD
min.
1G/RD
min.
1G/RD
min.
1G/RD
min.
1G/RD
min.
1G/RD
Min.
1G/RD
Min.
1G/RD
Min.
1G/RD
Min.
1G/RD
Min.
1G/RD
min.
1G/RD
-
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Plochy pro podnikání a tech.vybavenost
Skládka odpadu.
Plochy bydlení v rodinných domech

S

-

-

-

N

1 NP

1

-

Plocha bydlení v rodinných domech

N

1NP

1

Plocha bydlení v rodinných domech

S

1NP

1
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BR1/
ZM1
BRs/
ZM1

Garáže
PARKOVACÍ
PLOCHY

S

MOŽNOST
PODKROVÍ

MAXIMÁLNÍ
VÝŠKA
ZÁSTAVBY

Plochy bydlení v rodinných domech

OZNAČENÍ
PLOCHY

1

MAXIMÁLNÍ
ZASTAVĚNÍ
PLOCHY V %

DOPORUČENÝ
SKLON STŘECHY

35 – 45

MOŽNOST
PODSKLEPENÍ

stav

ETAPA

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

PŘEVLÁDAJÍCÍ
ORIENTACE
HŘEBENE
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LIMITY PRO VÝSTAVBU
OCHRANNÁ PÁSMA
INUNDACE
POZNÁMKY

ochranné pásmo ČOV; ochranné pásmo el. vedení, ochranné
pásmo navržené kanalizace a navržený lokální biokoridor.
ochranné pásmo ČOV; ochranné pásmo el. vedení, ochranné
pásmo navržené kanalizace a navržený lokální biokoridor.

PŘEVLÁDAJÍCÍ
ORIENTACE
HŘEBENE

DOPORUČENÝ
SKLON STŘECHY

MAXIMÁLNÍ
ZASTAVĚNÍ
PLOCHY V %

-

-

-

-

-

-

-

Plocha bydlení

N

1NP

1

1

Min
1G/RD

-

-

35

Garáže
PARKOVACÍ
PLOCHY

N

OZNAČENÍ
PLOCHY

TI1/
ZM1
B1/
ZM3

MOŽNOST
PODSKLEPENÍ

MAXIMÁLNÍ
VÝŠKA
ZÁSTAVBY

Plocha technické infrastruktury

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

MOŽNOST
PODKROVÍ

ETAPA

24
LIMITY PRO VÝSTAVBU
OCHRANNÁ PÁSMA
INUNDACE
POZNÁMKY

Nutno vyhlásit ochranné pásmo ČOV.
zohlednit vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních
výškách MO ČR, 2. zóna havarijního plánování JETE,
plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, ložisko
nerostných surovin.
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3.7 NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
3.7.1 DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Průtah silnice II/159 (Nový Dvůr - Albrechtice n. Vlt. - Týn n. Vlt. – Dráchov) tvoří dopravní osu Tálína. Silnice jako
taková vznikla při formulaci současné kategorizace silniční sítě po druhé světové válce. Zatímco její část východně
křižovatky se silnicí I/3 u Dráchova má poměrně velký dopravní význam (byť i ten - v úseku východně Jindřichova
Hradec poklesl vybudováním dálnice D - 1), její část mezi Pískem a zmíněnou křižovatkou u Dráchova má dopravní
význam podstatně menší. Je to dáno především tím, že zejména východně Týna n. Vlt. se nepodařilo ji za celých bezmála
padesát let upravit do parametrů, které by alespoň zdánlivě připomínaly parametry silnice I. třídy. Proto se zřejmě vůbec
nedostala jako dálková silnice do povědomí řidičské veřejnosti, zřejmě byly i přeceněny představy o hodnotách
dopravních vztahů v její trase.
Intenzita dopravy v přilehlém úseku - dle celostátního sčítání dopravy v roce 1990 - 910 vozidel den-1 odpovídá slabšímu
průměru na síti silnic II. třídy. Její parametry s výjimkou průtahů sídly a několika závadných úseků mimo sídla odpovídají
dopravnímu významu, vozovka má šířku cca 7 - 7.5 m a poměrně kvalitní povrch. Nicméně parametry na průtazích
prakticky všemi sídly a to včetně Týna n. Vlt. jsou velmi špatné.
Průtah sídlem Tálín není v tomto výjimkou. Představuje prakticky v celé délce liniovou dopravní závadu, byť v míře
menší, než některá ostatní sídla - nevyhovující poloměry směrových i výškových oblouků společně s nevyhovujícími
rozhledovými poměry v sevřené zástavbě obce (ale i u nově vybudovaného úseku na východním okraji sídla). Vybavení
průtahu chodníkem je na vyšší úrovni, než u ostatních sídel.
Dopravní návrh předkládá návrh přeložky silnice II/159 vedené po severním okraji zastavěné části obce v naznačené
poloze. Přeložka je navržena v parametrech šířkové kategorie S 7.5/60, kterou předpokládá ŘSD ČR. Tálín je v návrhu
napojen dvěma úrovňovými křižovatkami.
Průtah silnice II/159 tvoří komunikační kostru sídla, která je doplněna dvojicí silnic III. třídy a sítí místních a účelových
komunikací. Silnice III/02028 křižovatka I/20 u Myšence - Žďár - Tálín je silnicí II/159 v centru Tálína, jinak
nevykazuje výraznějších dopravních závad. Silnice III/0231 Tálín - Kukle zpřístupňuje pouze jmenovanou osadu, má
velmi špatné parametry, zejména šířkové (cca 2.5 m). Závadná je rovněž křižovatka se silnicí II/159 v centru Tálína.
Trasy a charakter místních a účelových komunikací jsou zřejmé z mapy dopravního návrhu. Tyto komunikace mají z
větší části (alespoň v zastavěné části sídla) bezprašný povrch, avšak šířku vozovky pouze 3 m. Jsou vesměs bez chodníků.
U těch z nich, které zpřístupňují objekty bydlení je v převážné míře nutno počítat do budoucna s úpravou šířky vozovky
(pokud možno na 6 m) a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku (to se týká i průtahových úseků obou výše
zmíněných silnic III. třídy). Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Tu by
měl stavební úřad v přiměřené míře dodržovat při povolování veškerých staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky
inženýrských sítí apod.). Návrh rozvoje jejich sítě vyplývá především z urbanistického návrhu.
Přístup k navržené ploše bydlení v RD (BR1/ZM1) bude zajištěn ze stávající místní komunikace a k plochám smíšeným
výrobním sjezdem ze silnice II. třídy. V následných územních a stavebních řízeních bude podrobněji řešeno napojení
jednotlivých lokalit na komunikační systém dle zákonných norem.
Změnou č.2 ÚPO Tálín je dotčena koncepce dopravní infrastruktury, neboť ruší navrženou místní komunikaci z předchozí
ÚPD. Přístup k navržené lokalitě č. 3/ZM2 pak bude zajištěn sjezdem ze stávající silnice III/0231 a sjezdy z místní
komunikace. Severní část této lokality se dotýká koridoru pro výstavbu obchvatu silnice II/159 dle ZÚR. V rámci
následujících stavebních řízeních je nutno posoudit případné zasažení lokality č.3/ZM2 negativními vlivy z obchvatu
silnice II/159 a silnice III/0231 a navrhnout potřebná technická opatření na náklady investora budoucí výstavby.
Dopravní zařízení v Tálíně je zastoupeno prakticky pouze parkovišti v poloze a kapacitě naznačené v mapě dopravního
návrhu. Garážování vozidel obyvatel sídla je zabezpečeno vesměs na vlastních pozemcích obytných budov. Nové stavby
budou mít zajištěny garážovací potřeby na vlastním pozemku, obdobně to platí i pro stavbu či přestavbu objektů občanské
vybavenosti (viz kap. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území).
DOPRAVA V KLIDU
Na plochách řešených změnou č.1 ÚPO Tálín musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu
na vlastním pozemku, a to již přímo jako součást stavby.
Tálín není napojen na železniční síť (nejbližší nádraží ČD je v Protivíně, vzdáleného cca 5 km), jediný dopravní
prostředek pro hromadnou osobní dopravu představuje proto autobus ČSAD. Autobusová doprava je zabezpečována
jednou linkou Písek - Myšenec - Žďár - Tálín - Albrechtice n. Vlt. - Týn n. Vlt. Zastávka v centru sídla v naznačené
poloze. Dopravní návrh předpokládá vedení autobusové linky centrem obce i po vybudování přeložky silnice II/159. Z
Tálína vyjíždí za prací 28 obyvatel, což představuje 56 % z celkového počtu ekonomicky aktivních, respektive 19.1 % z
celkového počtu obyvatel obce.
Obcí Tálín prochází značená turistická trasa směr Putim – Selibov – Tálín – Kukle – rybník Němec.
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Na přiložené tabulce a zákresem isofon v mapě dopravního návrhu je kvantifikován hluk ze silniční dopravy. Ve výpočtu
je použito hodnot dopravního zatížení z celostátního sčítání dopravy (ŘS Praha 1990). Z analýzy výsledků výpočtu
vyplývá, že objekty bezprostředně přiléhající k průtahu silnice II/159 jsou atakovány hlukem, který překračuje hladinu
hluku LAEQ = 50 dB a pohybuje se kolem hodnoty 60 dB, kterážto je v tomto případě výjimečně tolerovatelná. Pokud by
měla být povolena novostavba či rekonstrukce objektu bydlení v prostoru vymezeném isofonou pro LAEQ = 50 dB, bylo
by žádoucí tento objekt posoudit z hlediska hluku a případně upravit jeho dispozici, či jinak chránit proti nadlimitnímu
hluku.
HLUK ZE SILNIČNÍ DOPRAVY
ČÍSLO

1

rok 2010

ÚSEK KOMUNIKACE

II/159 Tálín x III/02028 – směr Písek

ÚpnSÚ TÁLÍN
Isofona LAEQ (m) Isofona LAEQ (m)
pohltivý terén
odrazivý terén
(dB)
(dB)
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60
50
60
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d
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%

V
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M
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X
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1,00
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70
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3,826
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1

393,1

3.7.2 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Jako podklad pro zpracování návrhu vodohospodářské části územního plánu Tálín měl projektant k dispozici: situaci
stávajícího stavu 1: 2000 (bez sítí), průzkumy a rozbory řešeného území z 12/1995, projekt „Vodovod Tálín – I.etapa“
(06/1997), projekt „Kanalizace v obci Tálín a Paseky“ (05/1972), jednostupňový projekt „Na kanalizační sběrače Tálín
(06/1979),vodohospodářské mapy 1:50 000 a další podklady. Údaje o stávajících sítích vodovodu a kanalizace byly do
situace orientačně zakresleny dle výše uvedených podkladů, dle údajů správce sítí a dle průzkumu v terénu. V rámci prací
na návrhu územního plánu budou údaje o vodním hospodářství postupně doplňovány dle potřeb zpracování návrhu
územního plánu.

VÝZNAM ÚZEMÍ PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů nevyplývá pro vlastní sídlo Tálín a Kukle žádná mimořádná opatření, která
by limitovala či ovlivňovala předpokládaný rozvoj. Řešené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace
vod. Nachází se však v 3 PHO vodárenského odběru na Otavě pro město Písek. Hydrologická vzdálenost obcí je 20 km.

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Přirozeným vodním recipientem celého řešeného území je Tálínský rybník a Tálínský potok, pravostranný přítok potoka
Blanička (číslo hydrologikého povodí 1-08-03-089), hlavní povodí řeka Blanice. Výraznou dominantou celé obce je
Tálínský rybník o ploše 50 ha. Centrem zástavby Tálína protéká v regulovaném korytě Tálínský potok , který rozděluje
zástavbu na dvě rozdílné části. Potok vtéká do Tálínského rybníka. Na návsi je vybudována požární a okrasná nádrž,
napájená povrchovou vodou. Odběr vody je z toku potoka, přívod do nádrže je pomocí samostatného potrubí. Na konci
návsi je vybudován malý rybník, napájený rovněž vodou z potoka. Východně Tálína se nachází dvě vodní plochy –
rybník Oulehle a Luh. Osada Kukle má na východním okraji malý rybníček, do kterého se vlévají bezejmenné vodoteče.
Směrem sever – jih teče bezejmenná vodoteč, v severním cípu osady se nachází též bezejmenný rybníček. Stav vodních
toků a vodních ploch je dobrý a budou zachovány beze změny. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména
v okolí vodních toků vč. jejího doplňování.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Tálín je zásobován z vodovodního přivaděče z jižního směru od obce Žďár. Zemědělský areál má vlastní zdroje (vrty).
Voda je čerpána pomocí hydroforové čerpací stanice do objektů zemědělského areálu. V současné době není tento zdroj
využíván. Vydatnost zdroje nebyla zjištěna. V osadě Kukle není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé
používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní a kvalita vody postačuje potřebám osady.
S ohledem na velikost osady a protože stávající zdroje mají dostatek vody odpovídající požadavkům na pitnou vodu se
v osadě nepředpokládá výstavba veřejného vodovodu. Obyvatelé budou i nadále využívat stávající individuální zdroje
pitné vody. Trasy nové vodovodní sítě budou vedeny převážně po veřejných plochách a komunikacích (ulicích) a to tak,
aby vodovodní řady byly co nejvíce zaokruhované. Navržené trasy vodovodní sítě jsou v některých úsecích v souběhu
s navrhovanou kanalizací. Při výstavbě vodovodu a kanalizace by bylo výhodné ve společném výkopu budovat i novou
kanalizaci, tím by byly ušetřeny stavební náklady na zemní práce a na úpravu komunikací a povrchů.
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Změnou č.2 ÚPO Tálín se řeší pouze zrušení navržené kanalizace a navrženého vodovodu ze současně platné ÚPD podél
severovýchodní hranice lokality č. 3/ZM2 a návrh plochy vodní a vodohospodářskou (V3/ZM2) v lokalitě č.2/ZM2.

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Stávající stav
Provozovatelem kanalizace na území Tálína je OÚ Tálín. Na území sídla je vybudována pouze částečná kanalizace. Pro
odvedení vod slouží úseky jednotné kanalizace, úseky podpovrchového odvodnění a zpevněné otevřené příkopy podél
komunikací. Kanalizace je z převážné většiny z betonových trub o profilu DN300 až DN400, kanalizace je poměrně
mělce uložena pod povrchem. Do kanalizace jsou svedeny kromě dešťových a povrchových vod i splaškové vody
zástavby. Veřejná kanalizace byla postupně stavěna v letech 1972, 1979 až 1985. Kanalizační řady a přípojky od
jednotlivých domů jsou na několika místech zaústěny do místních vodotečí a do Tálínského rybníka. Splaškové vody ze
zástavby jsou provizorně čištěny v septicích a žumpách, čistírna odpadních vod není vybudována. Trasy veřejné
kanalizace byly do situace 1 : 2 000 zakresleny pouze orientačasně dle původní projektové dokumentace dle údajů OÚ a
dle průzkumu v terénu. Zaměření stávajícího stavu ani jiné podklady o stávající kanalizaci nebyly k dispozici. Pro sídlo
Tálínské Kukle platí, že hlavními odpadními vodami sídla jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Ty
jsou většinou předčišťovány v septicích s odtokem do stávající kanalizace nebo přímo do recipientu. U některých
nemovitostí jsou vybudovány bezodtokové jímky na vyvážení. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídají
obvyklým hodnotám a nejsou ovlivňovány jinými specifickými komponenty.

Návrh
Větší část stávající zástavby Tálína je umístěna převážně na rovině, s malým výškovým rozdílem mezi terénem a hladinou
Tálínského rybníka. Tyto poměrně nepříznivé terénní poměry mají vliv na celkové řešení veřejné kanalizace a na způsob
čištění a na umístění ČOV. Zástavba Tálína je tokem potoka rozdělena na dvě základní kanalizační povodí . Zástavba
na levém břehu potoka spadá do kanalizačního povodí A, zástavba na pravém břehu do kanalizačního povodí B. V rámci
prací na návrhu územního plánu byly navrženy hlavní zásady soustavné kanalizační sítě pro celou stávající i nově
navrhovanou zástavbu Tálína. Dále je navrženo území pro umístění čistírny odpadních vod ČOV. V sídle Tálínské Kukle
je navržena síť kanalizace pro odvod vody. Dále je navrženo území pro ČOV na jižním okraji zastavěného území.

Čistírna odpadních vod
ČOV je umístěna na západním okraji zástavby, na břehu Tálínského rybníka (poz. č.p. 396/37). Do této ČOV lze napojit
pomocí samospádu celou zástavbu v kanalizačním povodí A. Odpadní vody z kanalizačního povodí B, budou svedeny do
místa ČS (severozápadní okraj zástavby těsně na břehu Tálínského rybníka, na poz.č.p. 18/1). Z tohoto místa budou, po
odlehčení dešťových vod, odpadní vody přečerpávány do kanalizačního povodí A a do ČOV. ČOV lze uvažovat např.
štěrbinovou nádrž pro mechanické čištění. Pro biologické dočištění odpadních vod je možno využít Tálínský rybník.
Nutno projednat s majitelem a provozovatelem rybníka. V případě nemožnosti využití rybníka pro biologické dočištění,
by bylo nutno za štěrbinovou nádrž osadit biologický stupeň např. zemní filtr. Podle výpočtů výhledové velikosti sídla
Tálín je v návrhu ÚP uvažováno pro výhled s připojením cca 206 skutečných obyvatel na ČOV, to je cca 220EO. Kolem
ČOV bude vyhlášeno min. hygienické ochranné pásmo v rozsahu cca 40 m od plotu ČOV.
Změna č. 1 ÚPO Tálín řeší umístění navržené ČOV a kanalizace, která byla přesunuty do jižní části plochy č. 1/ZM1
(plocha TI1/ZM1).

3.7.3 ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Elektroenergetická část řešení návrhu územního plánu ( ÚP ) pro sídlo Tálín okr. Písek a přilehlé částí Kukle zahrnuje
zpracování a zakreslení elektrorozvodných volných vedení 22kV s transformovnami včetně ochranných pásem do
mapových podkladů v měřítku 1 : 2 000 a 1 : 10 000. Dále provádí analýzu stavu a řeší návrh el. energie pro nově vzniklé
lokality. Volné vedení 110kV, 220kV, 400kV se v katastru obce Tálín nenachází. Vedení 22kV vchází do řešeného území
obce Tálín celkem dvěma paprsky a do osady Kukle jedním paprskem. Dále obsahuje výpočet výkonových bilancí a
návrh rozvoje VN soustavy.

Stávající VN a NN sítě
Rozvodné napětí: 3 + PEN, 50Hz, 400/230V,
Kmenová linka: 22kV – linka Protivín
Nadřazený systém: Rozvodna 110kV – Písek
V řešeném území se nachází tři transformovny, z toho dvě v území obce Tálín v měř. 1 : 2 000. Stávající transformovny
22/0,4 kV jsou napojeny odbočkami volného vedení 22 kV z kmenové linky. TS T1 zásobuje el. energií bytovou zástavbu
a donedávna celou obec. Je umístěna v jižní části obce. TS T2 zásobuje el. energií severozápadní část obce, kde je také
umístěna. Tato TS byla vybudována v nedávné minulosti. Podrobný popis TS je zpracován v samostatné tabulce.
Kabelová vedení nejsou předmětem zadání. Velkoodběratel nad 1 MW v obci není.
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Sekunderní síť je provedena z části kabelovým vedením uloženým v zemi (střed obce a novější výstavba) a venkovním
vedením po sloupech a střešnících. Vedení VO je provedeno jak kabelem v zemi tak po sloupech . Telefonní vedení je
provedeno částečně po dřevěných sloupech. V rozvoji telekomunikačního zařízení je stále pokračováno.
Volná vedení byla zakreslena z dokumentace JČE Písek, Č. Budějovice a byla kontrolována dle skutečnosti v terénu (p.
Hynek 22 kV, p. Pomyje 110 kV, 220 kV, 400 kV)
Seznam stávajících TS: 22/0,4 kV
T1 – Tálín
BTS do 400 kVA
je v majetku JČE
T2 – Tálín
BTS do 400 kVA tr. 50 kVA
je v majetku JČE
T4 - Kukle
Zděná do 400 kVA
je v majetku JČE
Seznam navržených TS: 22/0,4 kV
T3 - Tálín
Zděná do 630 kVA tr. 400 kVA
bude v majetku JČE
Ochranná pásma v elektroenergetice jsou dána Energetickým zákonem.

Výkonová bilance a rozbor koncepce
V současné době není v obci provedena plynofikace (dle vyjádření firem dodávající plyn zatím není uvažováno
s plynofikací) a proto bude nutné přistoupit na částečné vytápění el. energií a jinými druhy topných médií. Z důvodu
předpokládaného nárůstu cen el. energie je uvažováno v návrhu s topným plynem z tlakových nádrží, topným olejem a
akum.topením. Největší odběratelé v obci: Zemědělské družstvo - cca 100 kW, státní rybářství
cca 35 kW.

Návrh VN
Z výše uvedené bilance vyplývá, že stávající transformovny, nebudou dostačující pro nový rozvoj obce. Z důvodu
velikosti obce a jejího rozvoje bude nutné vybudovat novou transformovnu a posílit stávající tak, že tyto opatření pokryjí
nově vzniklé lokality, zároveň splní podmínku dostatečné rezervy na dobu 20 let. S výstavbou nové transformovny byla
zvolena koncepce částečné lokální plynofikace s elektrickým akumulačním vytápěním a jako dalšího topného média bylo
použito vytápění topným olejem. Současné propočty ukazují jako dobrou investici do budoucna zřízení tepelných čerpadel
(při současném vývoji cen cca 5-ti letá návratnost) nebo nízkosirného tepelného oleje jako hlavní topné médium (využíván
spíše do RD).
Z důvodu výše uvedeného nárůstu el. spotřeby v obci bude nutné provést tyto změny a úpravy :
 TR TS1 - zůstane zachována a bude pokračováno v kabelizaci z této TS (dle JČE)
 TR TS2- bude výhledově posílena o transformátor 250 kVA z důvodu uvažované drobné výroby a vybudování
rodinných domů v této části obce
 TR TS3 – je nově zřízená transformovna, která bude osazena transformátorem 400 kVA pro záměr výstavby RD a
výhledu.

Návrh NN
V některých částech bude nutná postupná rekonstrukce. V rámci výstavby nových objektů bude provedena kabelizace
kabely AYKY do země. Kompletní kabelizace bude podléhat zpracování projektu na sítě NN dle požadavku na ET.
Soustava TN-C bude v nově realizovaných objektech řešena jako TN-C-S. Systém transformoven je řešen tak, aby úbytky
napětí v nově zřizovaných lokalitách odpovídal ČSN. Stavby s akumulačním vytápěním budou zřizovány z důvodu
úbytku napětí v blízkosti TS. Dimenzování této sítě bude provedeno s ohledem na ET. Provoz sítě smyčkový –
zaokruhovaný.

Veřejné osvětlení
Rozvod VO bude proveden kabely v zemi. Spínání, ovládání a měření bude provedeno v pilíři PRVO, regulace osvětlení
v závislosti na večerním a nočním osvětlení jednotlivých lokalit. Bude postupně prováděno s novými rozvody sítě NN.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
V návrhu je nutná zásadní změna ve využívání paliv. V současné době jsou v řešeném území spalována převážně pevná
paliva – nejvíce hnědé uhlí horší kvality. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.
V rámci zpracování byl proveden průzkum stávajících zdrojů tepla.

Klimatologické údaje
Výpočtová venkovní teplota -te = -15°C
Krajina : normální
Nadmořská výška : 390 – 410 m

Závěr
V návrhu je uvažováno s napojením na zemní plyn STL přípojkou z obce Žďár. Doporučuje se doplňkové využívání
dostupných netradičních zdrojů energie, nelze však očekávat jejich výrazný vliv na celkovou bilanci. Při rekonstrukcích
větších tepelných zdrojů bude vhodné posoudit jednotlivě možnost instalace kogeneračních jednotek, které významně
zlepšují celkovou účinnost provozu.
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3.7.4 Odpadové hospodářství
Při zpracování návrhu řešení nakládání s odpady je třeba respektovat platný zákon O odpadech a příslušnou prováděcí
vyhlášku. Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování.
Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i
separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz
objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recyklačních dvorů a
mobilního sběru.

SKLÁDKY POVOLENÉ
Ve správním území obce Tálín osada Kukle, parc.číslo 613 se v současné době nachází funkční povolená skládka.
V grafické části je vyznačena plocha oplocené skládky.

SKLÁDKY NEPOVOLENÉ
V řešeném území se nenacházejí žádné větší lokality nepovoleného skládkování. Případné vznikající „černé skládky“ je
nutno ihned likvidovat.

LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU
Je zajišťovaná svozem na řízenou skládku – svozová oblast Vydlaby.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
V sídlech Tálín a Kukle není v současné době místo určené pro tříděný odpad.

LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Je zajišťována svozem na řízenou skládku v dohodnutých termínech.

STARÉ ZÁTĚŽE
V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou evidovány žádné areály výroby ani technická zařízení, kde vzniká
ekologická zátěž území. Jedinou možností vzniku této zátěže je zemědělský areál a objekt čerpací stanice PHM v Tálíně.
Prozatím však ekologické zátěže na těchto plochách nebyly prokázány.

3.8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK A
NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
3.8.1 Výhradní ložiska nerostů
Ve správním území obce se nenachází výhradní ložiska nerostů ve smyslu zákona o ochraně a využití nerostného
bohatství (dále horní zákon).

3.8.2 Stará důlní díla
Ve správním území obce se nenachází stará důlní díla ve smyslu horního zákona.

3.8.3 Nevyhrazená ložiska
V návrhu je respektován zákon O ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon ve znění pozdějších předpisů.
V řešeném území se prováděla těžba cihlářské suroviny v osadě Kukle. Území je zakresleno v Hlavním výkrese a
v detailech výkresů území.

3.8.4 Poddolovaná území
V řešeném území se nenachází poddolovaná území.

3.8.5 Radonová problematika
V příloze jsou uvedeny orientační údaje z mapy radonového rizika 1:200 000.

3.9 NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY
3.9.1 Územní systém ekologické stability
Pro katastrální území byl ÚSES zpracován Ing. Zelenkovou v roce 1995 (tabulky prvků ÚSES tvoří přílohu tohoto
materiálu). Je nutné konstatovat, že z tohoto materiálu nelze informace objektivně přenést do mapových podkladů měřítka
ÚPD. Řešení územního systému je možné označit za nestandardní, a zejména v blízkosti Tálína za problematické (vedení
biokoridoru). V koncepci návrhu ekologických opatření v řešeném území je vyznačena jak trasa lokálních biokoridorů,
tak i jednotlivá biocentra. Realizace těchto prvků (po dopracování v úrovni plánu) může posílit celkovou funkčnost
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ekosystémů v místní, silně antropogenní krajině. Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi
ÚSES na lokální úrovni i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová
společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fungování ekosystémů
kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení
biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí ekologické niky
různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních společenstev.
Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování i pro orientaci. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější
sítě potravních vazeb v kulturní krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny. V řešeném území (v mapové dokumentaci jsou vyznačeny standardním způsobem ty nejvýznamnější) se jedná
zejména o meze, doprovodnou břehovou zeleň, izolované skupiny dřevin v agrocenózách a vegetační doprovod
komunikací.
Je nezbytné:
1. realizovat navržené interakční prvky
2. ošetřit stávající interakční prvky vhodným způsobem
3. management prvků ÚSES odborně rozdělit na asanační a regulační
4. realizovat zatravnění a výsadby vhodných dřevin v rámci prvků ÚSES
5. vymezené prvky ÚSES všech úrovní pravidelně ošetřovat tak, jak vyžadují jejich biologické charakteristiky
(například kosení podle typu luk a podobně)
6. chránit všechny prvky ekologické kostry krajiny, které jsou umístěny v tzv. ochranné zóně nadregionálního
biokoridoru a tedy jsou jeho součástí
7. v případě komplexních pozemkových úprav do těchto zařadit ÚSES, a uvažovat i o jeho dalším rozšíření nad rámec
minimálních parametrů (na základě existující kostry ekologické stability nebo na základě nově založených funkčních
ploch a systémů).
8. při jakémkoli zásahu do vymezeného ÚSES (včetně interakčních prvků) požadovat vypracování projektu prvku
Píseckými horami probíhá nadregionální biokoridor K 176, jehož ochranná zóna zasahuje také do řešeného území. Znamená to, že všechny plochy o stupni ekologické stability 3 a více v této ochranné zóně (v mapových podkladech
vyznačené oranžově, modře a zeleně = kostra ekologické stability krajiny) jsou součástí toho nadregionálního biokoridoru. Do jižní části katastrálního území zasahuje regionální biocentrum.
Lesní porosty v rámci ÚSES musí být výhledově lesy zvláštního určení potřebnými pro zachování biologické různorodosti podle lesního zákona. Jedná se o nejpřírodnější části hospodářsky využívané krajiny, a tvoří tzv. „biologickou
infrastrukturu“. Cílem je vznik uceleného přírodě blízkého ekosystému. Strategie musí být závislá na současném stavu,
ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být
v souladu s oblastním plánem rozvoje lesů a podle dlouhodobých plánů péče schválených v dohodě orgánů státní správy
ochrany přírody a lesního hospodářství. Zpravidla bez zvláštních omezení jsou principy péče o zvěř (nepočítá se však
s jejím přikrmováním, nepůvodní druhy se však vylučují), ale bez mysliveckých zařízení vedoucích ke koncentraci zvěře.
Provozní cíl musí být kompromisem mezi přirozenou skladbou a lesnicky odvozeným provozním cílem.
Změna č.2 ÚPO Tálín jsou vymezeny biokoridory překryvnou funkcí. V případě překryvu prvků územního systému
ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem využití, jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvků
ÚSES.(viz kap 3.4 návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití)

3.10 VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A
ASANAČNÍCH ÚPRAV
Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkresu návrhu územního plánu obce. Vymezení ploch
pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle stavebního zákona,
pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
Vyvlastnit je možné ve veřejném zájmu pro stavby veřejně prospěšných služeb, pro veřejně prospěšné technické vybavení
území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, pro vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných
ochranných pásem, pro vyhlášení chráněných území, pro provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav
a pro vytvoření podmínek nezbytného přístupu k pozemku a stavbě.

V ŘEŠENÝCH SÍDLECH JSOU NAVRŽENY TYTO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY :
D1

Přeložka na silnici II/159 – severní část sídla Tálín

D2

Navržená komunikace III.tř. – západní a východní část Tálína

D3

Navržená místní komunikace, pěší komunikace –severní okraj Tálína

D4

Navržená místní komunikace – sever Tálína pod přeložkou

D5

Navržená místní komunikace, pěší komunikace – východní část Tálína
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D6

Navržená místní komunikace, pěší komunikace – jihovýchodní část Tálína

D7

Navržené vjezdy – východ Tálína

D8

Navržená místní komunikace k ČOV– západní část Tálína

D9

Navržená místní komunikace, pěší komunikace – jižní část Kukle

D10
V1
V2
V3
K1

Navržená místní komunikace k ČOV – jihovýchodní část Kukle
Navržený vodovod – sever – západ
Navržený vodovod – severní okraj Tálína
Navržený vodovod – východ Tálína
Navržená kanalizace – západ Tálína

K2

Navržená kanalizace – severní okraj Tálína

K3

Navržená kanalizace – severovýchod Tálína

K4

Navržená kanalizace – severovýchod Tálína

K5

Navržená kanalizace – východ Tálína

K6

Navržená kanalizace – jih Tálína

K7

Navržená kanalizace – jihozápad Tálína

K8

Navržená ČOV- západ Tálína

K9

Navržená ČOV – jih Kukle

K10

Navržená kanalizace - západ Kukle

K11

Navržená kanalizace – severovýchod Kukle

K1/ZM1

Plocha pro technickou infrastrukturu – kanalizace

K2/ZM1
E1

Plocha pro technickou infrastrukturu – ČOV
Navržené el. vedení 22 kV – severní okraj Tálína

E2

Nová trafostanice – severní okraj Tálína

3.11 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
3.11.1 Důvod a význam zpracování
Opatření civilní ochrany je nedílnou součástí územně plánovací dokumentace. Je zpracovávána současně s touto
dokumentací, nebo jako samostatný dokument. Slouží jako přehled objektů a jejich kapacit pro ukrytí osob, v rámci
kolektivní ochrany obyvatelstva, osazenstva objektů a žactva, za branné pohotovosti státu, popř. při válečném konfliktu.
Současná situace si vynucuje dvouúčelové zpracování tohoto dokumentu a jeho použitelnost v případech živelných
pohrom, průmyslových havárií a možných mimořádných událostech se zvláštním přihlédnutím k jaderné energetice a
zdrojům ionizujícího záření.
Kolektivní ochrana obyvatelstva řeší možnosti ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádných situací. Na městských
a obecních úřadech jsou zpracovány plány ukrytí pro dané území. Tyto v bilanci popisují možnosti ukrytí obyvatelstva
ve stálých odolných a protiradiačních úkrytech (STOÚ, SPRÚ), budovaných investičním způsobem. Nejrozšířenější je
plánované ukrytí v protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí obyvatelstva (PRÚ - BS), které jsou zhotovovány v
případě vyhlášení mimořádných opatření.
V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ - BS. Upřednostňovány budou stavby
objektů se zapuštěným podlažím, popř. s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu, s ochranným
koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ - BS budou po vyhotovení předepsané
dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu, zařazeny do plánu ukrytí.
Stavební úřady, v rámci svých úředních pravomocí, nepodmiňují realizaci úkrytů CO, pouze upozorňují na povinnost
samosprávných orgánů, orgánů a organizací státní správy a majitelů objektů na povinnost zabezpečení a ochrany
obyvatelstva, osazenstva objektů a žactva v případě mimořádných událostí. Tato záležitost je řešena v rámci stavebního
řízení připomínkami - vyjádřeními dotčených orgánů.
Navrhované úkryty jsou umísťovány v dobře přístupných místech při pěších a motorových komunikacích a v prostorách
s možností vyšší kapacity ukrývaných. Při navrhování objektů pro ukrytí je nutné zohlednit možné zdroje ohrožení,
doběhové vzdálenosti, možnost vyprošťovacích prací, evakuaci apod..
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi Opatření civilní ochrany řeší, jak ve stávající zástavbě, tak v dlouholetém
plánu budoucí výstavby, výběr objektů dvouúčelově využitelných pro potřeby k nimž byly realizovány i ve prospěch :
 zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím
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 individuální ochrany obyvatelstva
 evakuace
 usnadnění vyprošťovacích a záchranných prací
V mimořádně nepříznivých podmínkách (např. nenadálé ohrožení v krajině bez staveb vhodných k ukrytí, po opuštění
objektů, které jsou v důsledku tlakové vlny nebo zamoření jako úkryt nevhodné) se realizují, ve vhodném terénu,
protiradiační úkryty budované svépomocí polním způsobem (PRÚ - BS - PZ).

3.11.2 Legislativní podklady
Záměry ochrany obyvatelstva v územním rozvoji vycházejí ze stávajících legislativních opatření. Jedná se o Stavební
zákon a jeho prováděcí vyhlášky (o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vyhláška
k provedení některých ustanoveních dle stavebního zákona, vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu).
Tyto vyhlášky ukládají při provádění staveb uplatňovat požadavky civilní ochrany a zpracovávat, v rámci územně
plánovacích dokladů opatření CO. Výše uvedené zákonné normy a ustanovení mají návaznost na zákon O zajišťování
obrany ČR, Ústavu České republiky v souladu s Listinou lidských práv a svobod. Okresní úřady (magistrátní úřady
statutárních měst) vykonávají správu na svém správním celku dle zákona O okresních úřadech. Zákon O obcích, stanoví
rozsah práv a povinností samosprávných orgánů (územně plánovací dokumentace, přenesená působnost aj.).

3.11.3 Účel a využití - pro brannou pohotovost státu
Civilní ochrana, jako nedílná součást obrany České republiky, dle zákona O zajišťování obrany ČR. Zahrnuje komplex
opatření k ochraně zdraví a životů obyvatelstva, materiálních hodnot a vytváří nezbytné podmínky pro přežití v případě
ozbrojeného konfliktu.
Systém CO představuje soubor sil a prostředků využitelných k zabezpečení nevojenské části obyvatelstva. Přípravy
materiálních potřeb (nutných zásob), příprava a výcvik personálu a jednotek, určování a evidence potřebné techniky a
součinnost s vojenskými, záchrannými útvary CO je prováděno již v době míru.
Na podkladě současného vývoje mezinárodní politické a vojenské situace a z hlediska mezinárodního humanitárního
práva, dle Dodatkových protokolů I a II k Ženevským dohodám, ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených
konfliktů mezinárodního a vnitrostátního charakteru (nostrifikace - Ministerstvo zahraničních věcí ČSFR, č. 168 Sb. ze
dne 23.5.1991), je spolupráce vojenského a nevojenského systému CO nezbytným článkem vývoje CO v ČR.
Základní opatření CO vedoucí k ochraně civilního obyvatelstva na území ČR:
 varování a vyrozumění (signály CO)
 kolektivní ochrana obyvatelstva (ukrytí)
 individuální ochrana obyvatelstva (prostředky PIO)
 evakuace (vývoz obyvatel z ohrožených lokalit, zabezpečení náhradního ubytování a stravování. V druhém pořadí
zvířata a možná technika)
 materiální zabezpečení nezbytnými životními pomůckami
Na podkladě současně platných právních norem jsou přípravy k CO výkonem státní správy na území ČR.

3.11.4 Příprava a použitelnost "Sil a prostředků CO" v době míru (integrovaný
záchranný systém)
Dle zákona O okresních úřadech je Okresní úřad povinen plnit úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě
živelných pohrom, průmyslových havárií, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje zdraví a životy obyvatelstva, značné
majetkové hodnoty, nebo životní prostředí. Okresní úřady dále, m.j., plní při realizaci civilní ochrany úkoly v souladu s
"Instrukcí Ministerstva obrany ČR č. j.: 135/2-4 ", ze dne 1.9.1994 o realizaci civilní ochrany v působnosti OkÚ,
Magistrátu hl. města Prahy a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně. Na podkladě skutečností uvedených v prvním
odstavci, OkÚ zabezpečuje koordinovaný postup záchranných, pohotovostních odborných a jiných služeb, správních
úřadů, obcí fyzických a právnických osob při likvidaci ohrožení, nebo jeho následků, " Integrovaného záchranného
systému ". V případě rozsáhlých ohrožení má přednosta OkÚ možnost požádat o pomoc specializovanou jednotku České
armády - Záchranná a výcviková základna CO. Dle zákona O obcích může obecní rada (starosta) uložit poskytnutí osobní
a věcné pomoci při mimořádných událostech.

3.11.5 Obec - územní obvod obce, části obce - sídla, katastrální území v územním
obvodu obce
Řešenou plochou jsou detaily zastavěných území sídel Tálín a Kukle v měř. 1 : 2 000. Ve správním území Tálín se nachází
již zmiňovaná sídla. Katastrální výměra správního území obce Tálín je 419 ha.

3.11.6 Souřadnice obce, sídel



Tálín
Kukle

49° 15´ 00´´ zeměpisné šířky
49° 15´ 27´´ zeměpisné šířky

14° 14´ 00´´ zeměpisné délky
14° 14´ 10´´ zeměpisné délky
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3.11.7 Charakteristika terénu, nadmořská výška, vrásnění, lesní a vodní plochy
atd.
Nadmořská výška sídla Tálín je 393 m.n.m., sídla Kukle je 419 m.n.m. V blízkosti řešeného sídla Tálín se nachází velká
vodní plocha o výměře 50 ha – Tálínský rybník a dva další rybníky Oulehle a Luh. V k.ú. Tálín jsou poměrně malé plochy
lesů s ochrannými pásmy, která jsou zakreslena do výkresů.

3.11.8 Vzdálenost od větších sídel (možnosti vzájemné výpomoci v oblasti sil a
prostředků a evakuaci)
Nejbližšími obcemi (sousedními) jsou na jihu Žďár - cca 2 km, na východě obec Paseky – cca 3 km od Tálína, západně
Selibov cca 3 km a severně město cca 10 km Písek.

3.11.9 Demografický rozbor obyvatelstva
Ve správním sídle Tálín trvale žije 130 obyvatel, v sídle Kukle 27 obyvatel. V sídlech žije celkem v současné době 157
trvale žijících obyvatel. Většinou se jedná o obyvatele produktivního věku. Z hlediska navrženého počtu RD je uvažováno
s nárůstem o cca 130 osob.

3.11.10
Meteosituace - převládající směr (síla větrů), úseky na přístupových
komunikacích, kde se v zimním období tvoří návěje atd.
Tálín leží v mírně teplé oblasti Čech. Léto je zde dlouhé, teplé, mírně suché. Přechodná období jsou krátká s mírně teplým
jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá. Doba trvání sněhové pokrývky je krátká. Převládajícím
vzdušným prouděním je západní a jihozápadní, v letním období je významný i jihovýchodní směr. Z hlediska sjízdnosti
komunikací je poměrně složitá situace v zimním období pro velmi časté námrazy na silničním povrchu. K větším návějím
téměř nedochází.

3.11.11

Vodní zdroje (voda pitná, užitková, odpadní, čističky, úpravny)

VODOVOD
Stav
Zdrojem vody v územích je vodovodní řad a domovní studny. Řešené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod. V obci Tálín (393.00 mn.m.) je v současné době vybudován veřejný vodovod. Zásobní řad vodovodu
Tálín se napojuje před obcí Žďár na vodovod pro obec Žďár. Tento vodovod se napojuje u obce Myšenec na stávající
vodovod Protivín – Myšenec, který je zásobován z dálkového řadu Jihočeské vodárenské soustavy z ÚV Plav. U obce
Myšenec bude vybudována čerpací a vodoměrná šachta, ve které bude zvýšen tlak v potrubí tak, aby byla tlakově zajištěna
i obec Tálín. Bude zde také měřeno odebrané množství vody pro obce Žďár a Tálín. V Kukli (419.00 m n.m.) není
v současné době vybudován veřejný vodovod . Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Kvalita
vody ve studních podle poskytnutých informací odpovídá požadavkům ČSN kromě občasného zvýšení dusičnanů.
Množství vody ve studních je zatím dostatečné. Zemědělský areál v jižní části sídla má vlastní vodní zdroje (vrty).
V současné době není tento zdroj využíván.

Návrh
Stávající systém zásobování pomocí domovních studní a kapacita vodních bude vyhovovat pro další výhled v sídle Kukle.
V Tálíně dojde k vybudování veřejného vodovodu pro nově navrhovanou zástavbu.
V situaci návrhu řešení ÚPO jsou zakresleny vyprojektované trasy vodovodů pro nově navrhovanou zástavbu. Pro
dokonalé zásobení nově navrhované zástavby je nutné zvětšit projektovanou dimenzi D90 řadu 1 na dimenzi D110. Tato
zvětšená dimenze zajistí dokonalou dopravu vody o dostatečném tlaku i pro nově navrhovaný rozsah zástavby.

KANALIZACE
Stav
Provozovatelem kanalizace na území Tálína je OÚ Tálín. Na území sídla je vybudována pouze částečná kanalizace. Pro
odvedení vod slouží úseky jednotné kanalizace, úseky podpovrchového odvodnění a zpevněné otevřené příkopy podél
komunikací. Kanalizace je z převážané většiny z betonových trub o profilu DN300 až DN400, kanalizace je poměrně
mělce uložena pod povrchem. Do kanalizace jsou svedeny kromě dešťových a povrchových vod i splaškové vody
zástavby. Veřejná kanalizace byla postupně stavěna v letech 1972, 1979 až 1985. Kanalizační řady a přípojky od
jednotlivých domů jsou na několika místech zaústěny do místních vodotečí a do Tálínského rybníka. Splaškové vody ze
zástavby jsou provizorně čištěny v septicích a žumpách, čistírna odpadních vod není vybudována.
Trasy veřejné kanalizace byly do situace 1 : 2 000 zakresleny pouze orientačasně dle původní projektové dokumentace
dle údajů OÚ a dle průzkumu v terénu. Zaměření stávajícího stavu ani jiné podklady o stávající kanalizaci nebyly
k dispozici.
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Hlavními odpadními vodami sídla jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Ty jsou většinou
předčišťovány v septicích s odtokem do stávající kanalizace nebo přímo do recipientu. U některých nemovitostí jsou
vybudovány bezodtokové jímky na vyvážení. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídají obvyklým hodnotám a
nejsou ovlivňovány jinými specifickými komponenty.

Návrh
Větší část stávající zástavby Tálína je umístěna převážně na rovině, s malým výškovým rozdílem mezi terénem a hladinou
Tálínského rybníka. Tyto poměrně nepříznivé terénní poměry mají vliv na celkové řešení veřejné kanalizace a na způsob
čištění a na umístění ČOV. Zástavba Tálína je tokem potoka rozdělena na dvě zkákladní kanalizační povodí. Zástavba
na levém břehu potoka spadá do kanalizačního povodí A, zástavba na pravém břehu do kanalizačního povodí B. V rámci
prací na návrhu územního plánu byly navrženy hlavní zásady soustavné kanalizační sítě pro celou stávající i nově
navrhovanou zástavbu Tálína. Dále je navrženo území pro umístění čistírny odpadních vod ČOV.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
ČOV je umístěna na západním okraji zástavby, na břehu Tálínského rybníka (poz. č.p. 396/37). Do této ČOV lze napojit
pomocí samospádu celou zástavbu v kanalizačním povodí A. Opadní vody z kanalizačního povodí B, budou svedeny do
místa ČS (severozápadní okraj zástavby těsně na břehu Tálínského rybníka, na poz.č.p. 18/1). Z tohoto místa budou, po
odlehčení dešťových vod, odpadní vody přečerpávány do kanalizačního povodí A a do ČOV. ČOV lze uvažovat např.
štěrbinovou nádrž pro mechanické čištění. Pro biologické dočištění odpadních vod je možno využít Tálínský rybník.
Nutno projednat s majitelem a provozovatelem rybníka. V případě nemožnosti využití rybníka pro biologické dočištění ,
by bylo nutno za štěrbinovou nádrž osadit biologický stupeň např. zemní filtr. Podle výpočtů výhledové velikosti sídla
Tálín je v návrhu ÚP uvažováno pro výhled s připojením cca 206 skutečných obyvatel na ČOV, to je cca 220EO. Pro
Kukle je navržena síť kanalizace pro odvod vody. Dále je navrženo území pro ČOV na jižním okraji zastavěného území.

3.11.12

Dopravní trasy ( silniční, železniční, vodní, letecké )

Sídla Tálín a Kukle leží v jižní části píseckého okresu ve vzdálenosti cca 10 - 15 km od města Písek. Silniční přístup je
zajištěn ze státní silnice II. třídy II/159 Nový Dvůr - Tálín – Paseky – Albrechtice n.Vltavou – Týn n.Vltavou – Dráchov.
Návrh místních komunikací zajišťuje obslužnost nově navržených ploch v sídle. Také je navržena přeložka silnice II/159
na sever od Tálína.

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
V řešeném území se vyskytuje dopravní zařízení – čerpací stanice pohonných hmot v Tálíně.

ŽELEZNICE
Správní území Tálína není napojeno na železniční síť.

LETIŠTĚ
V řešeném území není žádné letiště.

3.11.13

Energovody a produktovody

ZÁSOBOVÁNÍ EL.ENERGIÍ
Stávající stav
Rozvodné napětí
3 + PEN, 50Hz, 400/230V
Kmenová linka
22kV – linka Protivín
Nadřazený systém
TR 110/22kV Písek
V řešeném území se nachází tři transformovny z toho dvě v území obce Tálín v měř. 1 : 2 000. Stávající transformovny
22/0,4 kV jsou napojeny odbočkami volného vedení 22 kV z kmenové linky. TS T1 zásobuje el. energií bytovou zástavbu
a donedávna celou obec. Je umístěna v jižní části obce. TS T2 zásobuje el. energií severozápadní část obce, kde je také
umístěna. Tato TS byla vybudována v nedávné minulosti. Podrobný popis TS je zpracován v samostatné tabulce.
Kabelová vedení nejsou předmětem zadání. Velkoodběratel nad 1 MW v obci není.
Sekunderní síť je provedena z části kabelovým vedením uloženým v zemi (střed obce a novější výstavba) a venkovním
vedením po sloupech a střešnících. Vedení VO je provedeno jak kabelem v zemi tak po sloupech . Telefonní vedení je
provedeno částečně po dřevěných sloupech. V rozvoji telekomunikačního zařízení je stále pokračováno.
Volná vedení byla zakreslena z dokumentace JČE Písek, Č. Budějovice a byla kontrolována dle skutečnosti v terénu.
Z výše uvedené bilance vyplývá, že stávající transformovny, nebudou dostačující pro nový rozvoj obce. Z důvodu
velikosti obce a jejího rozvoje bude nutné vybudovat novou transformovnu a posílit stávající tak, že tyto opatření pokryjí
nově vzniklé lokality zároveň splní podmínku dostatečné rezervy na dobu 20 let. S výstavbou nové transformovny byla
zvolena koncepce částečné lokální plynofikace s elektrickým akumulačním vytápěním a jako dalšího topného média bylo
použito vytápění topným olejem. Současné propočty ukazují jako dobrou investici do budoucna zřízení tepelných čerpadel
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(při současném vývoji cen cca 5-ti letá návratnost) nebo nízkosirného tepelného oleje jako hlavní topné médium (využíván
spíše do RD).
Z důvodu výše uvedeného nárůstu el. spotřeby v obci bude nutné provést tyto změny a úpravy :
- TR TS1 - zůstane zachována a bude pokračováno v kabelizaci z této TS (dle JČE)
- TR TS2- bude výhledově posílena o transformátor 250 kVA z důvodu uvažované drobné výroby a
vybudování rodinných domů v této části obce
- TR TS3 – je nově zřízená transformovna, která bude osazena transformátorem 400 kVA pro záměr výstavby
RD a výhledu.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V současné době sídla nejsou napojena na zemní plyn. Návrh ÚPO předpokládá napojení na STL přivadeč zemního plynu
od obce Žďár.

PRODUKTOVODY
Řešeným územím neprocházejí produktovody.

3.11.14

Skládky odpadů - pevný domovní odpad - spec. odpad

V řešeném území je pevný domovní odpad odvážen sběrnými vozy na řízenou skládku. S odvozem odpadů je uvažováno
i výhledově.

3.11.15

Velké stavebnictví

V obci se nenachází žádný výrobní komplex. V návrhu není uvažováno s výstavbou nových větších objektů , které by
byly případně použitelné pro potřeby CO.

3.11.16

Těžba a skládky surovin

V řešeném území se prováděla těžba nerostných surovin – cihlářská surovina sever Kukle.

3.11.17

Velkochovy zvířat

Zemědělství je zastoupeno v sídle Tálín. Jedná se o zemědělský areál se živočišnou výrobou.

3.11.18

Vodní díla ( čerpací stanice, zátopové oblasti )

V blízkosti obce Tálín se nachází významná vodní plocha Tálínský rybník o rozloze 50 ha. Na území jsou ještě dva menší
rybníky Oulehle a Luh.

3.11.19

Převažující druh konstrukcí staveb v daném území

Převážná část konstrukcí v obci je zděná z klasického cihelného materiálu. Konstrukce střech je zpravidla rovněž klasická
- tašková krytina na dřevěném sedlovém krovu. Část objektů především hospodářských je kamenná, nebo ze smíšeného
zdiva. Několik nových objektů rodinných domů je postaveno z moderních materiálů typu ISOSPAN, porotherm, ytong,
hebel. Konstrukce stropů je u většiny starších objektů dřevěná, u nových objektů keramické trámečky s keramickými
vložkami. Výšková hladina zástavby je převážně 1 - podlažní, výjimečně 3 - podlažní.

3.11.20

Výrobní nebo skladové objekty potencionálního ohrožení

V sídle se nenacházejí žádné sklady škodlivých nebo výbušných látek.

3.11.21

Jiná zatížení území

Jedinou možností vzniku této zátěže je zemědělský areál v Tálíně a čerpací stanice PHM.

3.11.22

Počet obyvatel

SÍDLO

STAV

TÁLÍN
KUKLE
CELKEM NÁRŮST
CELKEM POČET

3.11.23
SÍDLO

130
27
0
157

I.ETAPA
50
15
65
222

NÁRŮST
II.ETAPA
58
15
73
295

Počet rodinných domů
STAV

NÁRŮST

CELKEM
238
57
138
438

36
TÁLÍN
KUKLE
CELKEM NÁRŮST
CELKEM POČET

3.11.24

50
12
0
62

I.ETAPA
12
5
17
79

II.ETAPA
18
5
23
102

CELKEM
28
10
38
140

Současný stav ukrytí

V sídle Tálín se nachází 6 stávajících a 19 navržených úkrytů, v Kukli jsou 4 stávající úkryty a 4 navržené. Jedná se
zejména o sklepení rodinných domů.V současné době je v sídle Tálín 6 krytů o celkové kapacitě 157 lidí, v sídle Kukle
4 úkryty o celkové kapacitě 56 lidí.

3.11.25

Navržený stav ukrytí

Návrh předpokládá i nadále využívání evidovaných stávajících krytů, nově navrhované lokality zástavby budou
zabezpečeny 23 nově zbudovanými úkryty. Umístění úkrytů s okruhem doběhové vzdálenosti 200 m je vyznačeno ve
výkrese Opatření CO jednotlivých sídel.

3.11.26

Organizační centrum

Organizační centrum v případě ohrožení se nachází v budově obecního úřadě v Tálíně.

3.11.27

Sklad ochranných pomůcek

Sklad ochranných pomůcek se nachází v budově obecního úřadu v Tálíně.

3.11.28

Shromažďovací prostor

Jako shromažďovací prostor je vytypována pro sídlo Tálín plocha před obecním úřadem v centru sídla. Tento
shromažďovací prostor je označen v grafické části. V sídle Kukle je prostor pro shromáždění navržen v centru u kapličky.

3.11.29

Seznam stávajících úkrytů v obci

TÁLÍN
ČÍSLO
ÚKRYTU
0101
0102
0103
0104
9001
5101

ADRESA

20
60
50
70
50
25

POČET
UKRÝVANÝCH
17
34
16
42
26
22

275

157

KAPACITA

POČET
UKRÝVANÝCH
3
9
20
8
40

KAPACITA

Tálín čp. 69, Sládek M.
Tálín čp. 82, Zobal S.
Tálín čp. 46, Krippner F.
Restaurace Tálín
Tálín čp. 10, Maršík J.
Hospodářská budova ZD, nyní firma
FERODO

CELKEM

TYP ÚKRYTU
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS

KUKLE
ČÍSLO
ÚKRYTU
0701
0702
0703
0704
CELKEM

ADRESA
Kukle čp. 80, Škoda F.
Kukle čp. 41, Žák V.
Kukle čp. 27, Lhota J.
Kukle čp. 7, Kostohryz F.

6
15
22
13
56

3.11.30
Seznam plánovaných úkrytů dle
obyvatelstva, osazenstva objektů a žáků
ČÍSLO
ÚKRYTU
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

ADRESA
Tálín – navržený RD – sever
Tálín – navržený RD – sever
Tálín – navržený RD – sever
Tálín – navržený RD – sever
Tálín – navržený RD – sever
Tálín – navržený RD – východ
Tálín – navržený RD – východ

předpokládaného

KAPACITA
10
10
12
10
12
10
15

POČET
UKRÝVANÝCH

TYP ÚKRYTU
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS

nárůstu
TYP ÚKRYTU
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
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N8
Tálín – navržený RD – východ
N9
Tálín – navržený RD – východ
N10
Tálín – stávající RD – centrum
N10V
Tálín – navržená OV– centrum
N11
Tálín – stávající RD – východ
N12
Tálín – stávající RD – západ
N13
Tálín – stávající RD – jih
N14
Tálín - OÚ – jih
N15
Tálín – stávající obj. Tech.vyb.- východ
N16
Tálín – stávající RD – jih
N17
Tálín – navržený RD – jih
N19
Tálín – navržený RD - východ
N20
Kukle – navržený RD – jih
N21
Kukle – stávající RD – západ
N22
Kukle – navržený RD – sever
N23
Kukle – navržený RD – sever
N24
Kukle – navržený RD – sever samoty
CELKEM
* uvažováno 3 obyvatelé/RD

3.11.31

Přehled signálů CO v „míru“

SIGNÁL CO

KATASTROFA
Při vzniku velkých
ekologických katastrof a
průmyslových havárií
s výronem nebezpečných
škodlivin
VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA
Při vzniku velkých
ekologických katastrof,
živelných pohrom a jiných
krizových situací
POŽÁRNÍ POPLACH
Při vzniku požáru

NEBEZPEČÍ
ZÁTOPOVÉ VLNY
Při nebezpečí protržení
vodních děl, rybníků

3.11.32

PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ - BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ – BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS
PRÚ - BS

10
10
25
20
20
25
40
20
50
15
15
15
15
15
15
10
15
414

VYHLÁŠENÍ SIGNÁLU ZDVOJENÍ

ČINNOST

PROST.
sirény
píšťaly
klaksony

ZPŮS.
kolísavý tón
trvající 2
minuty

MR
DR
éter. rádio

 ukrytí obyvatelstva
 sledování situace
kompetentními orgány

nepřerušovaný tón
sirény trvající 2
minuty

sirény
píšťaly
klaksony

kolísavý tón
trvající 2
minuty

MR
DR
éter. rádio

zapnout televizi a rozhlas
 řídit se vysílanými
pokyny

 slovně z televize a
rozhlasu

sirény
požární
trubka

přeruš. tón
trvající 1
minutu
signál
„HOŘÍ“
přeruš. tón

 MR
 DR
 - ruční
siréna

 záchrana osob a
majetku
 hašení požáru

 ústně po provedené
likvidaci požáru

 MR
 rozhl.
vozy
 ruční
siréna

 rychlá evakuace
z ohrožených prostorů

 ústně podle situace

siréna

VYHLÁŠENÍ O
UKONČENÍ

Přehled signálů CO za „BPS“

SIGNÁL CO

VYHLÁŠENÍ SIGNÁLU

SITUACE OHROŽENÍ
Jako největší stupeň
pohotovosti

PROST.
vyhláška
rozhlas
televize,tisk

ZPŮS.
vyhláška
rozhlas
televize, tisk

ZDVOJENÍ

ČINNOST

vyhláška
rozhlas
televize, tisk

 řídit se vyhláškou
odebrat prostřed. PIO
 provést zatemnění
 opatřit a zabalit
potraviny
 výstavba a úprava
úkrytů
 příprav. v bytech
zásoby vody

VYHLÁŠENÍ
UKONČENÍ

O
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VZDUŠNÝ POPLACH
Při bezprostředním
nebezpečí vzdušného
napadení

sirény
píšťaly
klaksony

kolísavý tón
trvající 2
minuty




RADIAČNÍ A
CHEMICKÉ
NEBEZPEČÍ
Vyhlašuje se po napadení
jadernou nebo chemickou
zbraní v okolí napadení na
základě před. přepočtů

 MR
 DR
 osobní
vyrozumění

 Ústně
slovy:
 „POZOR
RADIAČNÍ NEBEZPEČÍ“

stejným
způsobem
doplněno
upřesněné
údaje

Zvonění
trvající 5-10
minut





 MR
 DR
 megafon

kostelní
RADIAČNÍ POPLACH
Při radioaktivním zamoření zvony
území, když radiace dosáhla
5mGy/h

CHEMICKÝ POPLACH
Při napadení území
otravnými látkami nebo při
podezření z jejich použití na
základě zjištěných příznaků

volně
zavěšené
kovové
předměty
(např.
koleje)

údery po
dobu 5 minut
a slovy
„ POZOR
CHEMIC.
POPLACH“

EVAKUACE
Při bezprostředním
ohrožení území, plánuje se
předem

 vyhláška
 rozhlas
 televize

 vyhláška
 rozhlas
 televize

3.11.33
-

MR
DR

MR
DR
éter.
rádio

Opatření pro potřeby civilní ochrany

zóny havarijního plánování

 příprava zavaz. a oděv.
do krytu
 poslech sdělovacích
prostředků
 uhas oheň, vyp. plyn,
vodu, elek.
 uzavřít okna a dveře
 vzít prostředky PIO a
úkrytov. zavazadla
 pomoc starým a
nemocným lidem
 odebrat se do úkrytů
 nepřetržité sledování
situace
 nošení PIO v pohot.
poloze

kontrola a utěsnění
o
ochranných staveb
 doplnění zásob
v krytech
 provedení opatření na
ochranu hospod. zvířat
 monitorování

 dále bude
zpravidla
následovat
RADIAČNÍ
POPLACH
nebo
CHEMICKÝ
POPLACH

 nasadit ochranné
 veřejnými
masky do ochranné
rozhlasovými
polohy
prostředky
 uhasit oheň, vypnout
vodu, plyn, elektřinu
 vzít úkrytové zavazadlo
 odebrat se do úkrytu
 monitorování radiace
krytů kompet. orgány
 ihned nasadit ochranné  ústně:
prostředky do ochranné
„KONEC
polohy
CHEMICKÉH
 uhasit oheň, vypnout
O
vodu, plyn, elektřinu
POPLACHU“
 vzít úkrytové
zavazadlo
 odebrat se do úkrytů
 POZOR: není-li úkryt
vybaven
filtroventilačním
zařízením, mít i v
úkrytu nasazeny masky
v ochranné poloze
 upozornit sousedy,
staré lidi, nepohyblivé
lidi
 uhasit oheň vypnout
vodu, plyn, elektřinu
 uzavřít okna a domovní
uzávěry
 obléknout se na cestu
 vzít s sebou prostředky
PIO, osobní zavazadlo,
stravu na 2-3 dny
 odejít do evakuač.
střediska

39
Řešené území leží ve 2. zóně havarijního plánování JETE 13 km.
Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou
produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem.

3.11.34

Použité resortní zkratky

CO
IZS
SAP
PIO
KO
STOÚ
SPRÚ
SPRÚ-Z
PRÚ-BS
PRÚ-BS-PZ
JTSK

Civilní ochrana
Integrovaný záchranný systém
Síly a prostředky
Prostředky individuální ochrany
Kolektivní ochrana
Stálý odolný úkryt
Stálý protiradiační úkryt
Stálý protiradiační úkryt - zesílený
Protiradiační úkryt – budovaný svépomocí
Protiradiační úkryt – budovaný svépomocí polním způsobem
Jednotná trigonometrická síť katastrální

40

3.12 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA
3.12.1 Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je většinou ve III. třídě – prostředí narušené, pouze částečně ve II. třídě – prostředí vyhovující,
nebo dobré. Přechodem na nové způsoby zemědělské výroby a řešením dopravy se životní prostředí postupně zlepšuje.
Předpoklady přechodu na trvale udržitelný rozvoj obce jsou dobré – jedná se o uplatňování těchto klíčových zásad rozvoje
:
 minimalizace využívání neobnovitelných zdrojů přírody (fosilních paliv, nerostných surovin, přirozené produktivity
krajiny)
 využívání obnovitelných zdrojů jen v mezích regenerační kapacity (čistota ovzduší, vod, těžba lesa apod.)
 bezpečné nakládání se znečišťujícími látkami a odpady (minimalizace odpadů, rizik)
 ochrana přírody a krajiny, včetně pohody a krásy s potenciálem pro obecnou potěchu a prospěch
 zlepšení půdy a vodních zdrojů jako obnovitelných zdrojů, ochrana před nadměrným využíváním a znečištěním
 udržení historických a kulturních zdrojů – ochrana před ničením, včetně tradičního životního stylu, péče o tyto
neobnovitelné hodnoty
 zlepšování lokálního životního prostředí – kvalita prostředí pro bydlení, trávení volného času a pracovní aktivity
 ochrana atmosféry – s dlouhodobou a dalekosáhlou vazbou na kvalitu vody, půdy a zdraví člověka, důraz na
ekologickou dopravu a zdroje nergie
 rozvinutí výchovy, školení, zapojení veřejnosti do rozhodování
Při veškeré této činnosti v území je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, dopravních tras, prvků ÚSES,
OP vodních zdrojů a inundací a zemědělské výroby. Negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou jednak
celoplošně působící faktory (emise), jednak místně působící faktory. Největší vliv na životní prostředí na území obce má
intenzivní zemědělství. Modernizací těchto provozů a úpravou krajiny lze dosáhnout zkvalitnění životního prostředí.
Navržená opatření ani stavby nebudou mít negativní dopad na životní prostředí v sídlech. Silně poznamenaná může být
okolní krajina, především vlivem kumulace zátěží z tras infrastruktury. Nadlimitní stavby proto musí být projednány
v procesu EIA podle zákona Posuzování vlivů na životní prostředí s navržením ochranných opatření. Jedná se o velké
průmyslové a skladové areály, skládky, živočišnou výrobu, dopravní stavby, obchodní centra apod.
Požadujeme zatravnění pozemků v rámci územního systému ekologické stability (na základě vypracovaných projektů
ÚSES) odpovídající směsí bylin. Zatravněny by měly být v maximální možné míře orané pozemky podél vodotečí, podél
vodních ploch, zdrojů podzemní vody a v lokalitách náchylných k erozi. Projekty zalesnění pozemků, které dnes slouží
zemědělské výrobě, a jsou určeny pro realizaci prvků ÚSES, by měly být zpracovány odbornou firmou za využití
publikace Zalesňování nelesních půd, Z. Černý, T. Lokvenc a J. Neruda, IVV MZ ČR v Praze, 1995.

OCHRANA PŮDY PROTI EROZI
Zemědělská půda
Realizace systému protierozních opatření pro ochranu zemědělské půdy před erozí:
Organizační opatření:
 širokořádkové plodiny soustředit na pozemky rovinaté,
 na středně ohrožené půdě se sklonem do 7° lze pěstovat i širokořádkové plodiny za předpokladu uplatnění protierozní
agrotechniky,
 výrazně erozně ohrožené pozemky (svažitost 7 - 12°) chránit před erozí vysokým podílem víceletých pícnin,
 pozemky se svažitostí vyšší než 12° převést do trvalých travních porostů.
Agrotechnická opatření:
 obdělávat svažité pozemky (do 7°) po vrstevnicích,
 využívat brázdování a hrázkování svažitých pozemků,
 pěstovat plodiny v pásech (okopaniny, obilniny, víceleté pícniny),
 minimalizovat zpracování půdy, využívat bezorebného setí do strniště předplodin nebo setí do hrubé brázdy.
Technická opatření:
 budovat záchytné příkopy kolem ohrožených pozemků,
 zřizovat obdělávané nebo zatravněné průlehy,
 terasovat svažité pozemky.

V lesních porostech je především nutno:



urychlit obnovu smrkových monokultur starších 60 let,
revidovat výši obnovní těžby vzhledem k místním nedostatečným výměrám předmýtních porostů,
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ochránit a podporovat přirozený vývoj zbytků původních lesních směsí,
zohlednit obnovní cílovou skladbu dřevin dle stanovištních poměrů a s přihlédnutím k podílu původních druhů dřevin
v rámci územního systému ekologické stability,
snížit v následujících letech obnovní těžby s výjimkou smrku a odstranit disproporce v rozložení věkových stupňů,
zašetřovat porosty v lokalitách významných z hlediska plnění ostatních funkcí lesů a porosty s vysokou genetickou
hodnotou,
využívat v geneticky cenných porostech maximálně přirozené obnovy, vyzvedávat náletové sazenice a k docílení
přirozené obnovy realizovat clonné seče,
realizovat pravidelně a včasně výchovné zásahy v mladých porostech,
zvýšit podíl listnatých dřevin v porostních pláštích (v ideálním případě - s výjimkou borových porostů - až ke 100%),
revidovat normované stavy zvěře mufloní a jelení,
dodržovat hospodářské plány v lesích zvláštního určení a lesích ochranných.

OCHRANA OVZDUŠÍ
V současné době je v řešených sídlech narušováno ovzduší lokálními tepelnými zdroji na tuhá nekvalitní paliva. Není
zpracován generel plynofikace Tálína. Do té doby je v návrhu uvažováno i s využitím netradičních zdrojů tepla. Jedná se
o spalování dřevního odpadu, tepelná čerpadla v kombinaci s el. energií a kogenerační jednotky. Po stránce životního
prostředí se jedná o území kvalitní, dobře provětrávané.

OCHRANA HODNOT VOLNÉ KRAJINY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Významným přínosem ochraně půd by bylo též znovuzřizování mezí (formou agrárních teras) a jejich osazení přirozenou
vegetací, která ohrožované plochy nejenom zpevňuje a zachycuje erodované části substrátu, ale rovněž poskytuje útočiště
mnoha druhům vyšších i nižších živočichů. Při stanovení nejvýhodnější orientace těchto prvků z hlediska ochrany území
před větrnou erozí není třeba tuto celkově brát v potaz vzhledem k jejímu malému významu; biokoridory rovněž není
možné považovat za krajinné prvky odpovídající větrolamům. Pouze v období dlouhotrvajícího sucha a za přispění
trvalého stejnosměrného větrného proudění může docházet na návětrných svazích k částečné větrné erozi. Značné ohrožení půdy představují monzunové deště v letním období přicházející z jihovýchodního směru, kterým jsou vystaveny
zejména plochy s touto expozicí.
Dřeviny vhodné pro protierozní výsadby v chudých půdách, s normálními vláhovými poměry, plnící doplňkovou
(zpevňující) funkci.
stromy základní
Acer pseudoplatanus (javor klen), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí).
stromy doplňkové
Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Populus tremula (topol osika), Salix caprea (vrba jíva).
Corylus avellana (líska obecná), Lonicera xylosteum (zimolez pýřitý), Rhamnus frangula
keře domácí
(krušina), Ribes alpinum (meruzalka horská).
Dřeviny vhodné pro protierozní výsadby v polochudých půdách, s normálními vláhovými poměry, plnící
doplňkovou (zpevňující) funkci.
stromy základní
Acer pseudoplatanus (javor klen), Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Sorbus aucuparia
(jeřáb ptačí), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý).
strom doplňkový
Tilia cordata (lípa srdčitá).
keře domácí
Cornus sanguinea (svída krvavá), Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna
(hloh jednosemenný), Crataegus oxyacantha (hloh obecný), Prunus spinosa (trnka obecná),
Prunus padus (střemcha hroznovitá), Viburnum lantana (kalina tušalaj), Viburnum opulus
(kalina obecná).
Dřeviny vhodné pro protierozní výsadby v půdách vlhkých a podél vodotečí, plnící doplňkovou (zpevňující)
funkci.
strom základní
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý).
stromy doplňkové
Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Populus tremula
(osika), Pranus padus (střemcha hroznovitá), Salix caprea (vrba jíva), Salix fragilis (vrba
křehká), Tilia cordata (lípa srdčitá).
keře domácí
Rhamnus frangula (krušina olšová), Salix cinerea (vrba popelavá), Salix viminalis (vrba
košíkářská), Salix triandra (vrba trojmužná), Viburnum opulus (kalina obecná),
Cornus sanguinea (svída krvavá).

POMĚRY HYDROLOGICKÉ
Řešené území je odvodňováno několika drobnými vodními toky, hlavním recipientem je Blanice. Čistota vody II. - III.
třída, vodohospodářsky významný tok. Vodohospodářsky významnými lesy v této oblasti jsou prakticky všechny. V roce
1997, kdy naší zemi postihly neobvyklé záplavy, došlo k dohodě mezi Ministerstvem životního prostředí, odboru ekologie
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krajiny, a Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu, o postupu odstraňování škod způsobených povodněmi v zemědělské krajině. V materiálu se mj. píše o nutnosti bezprostředních preventivních opatření včetně úpravy
vlastnických práv k pozemkům, který je pro naplnění těchto cílů velmi vhodným nástrojem. Musí být vypracován přehled
kroků nutných pro posílení protipovodňové ochrany a posílení hydroekologické stability krajiny. Na základě rozhodnutí
meziresortní komise budou urychleně zahájeny pozemkové úpravy, a to převážně ve formě jednoduchých pozemkových
úprav s tím, že bude zvolen jejich obvod v nezbytném rozsahu s ohledem na splnění záměrů v daném katastru. V zákoně
O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, se definují pozemkové úpravy jako nástroj k zajištění celospolečenských zájmů. Mezi ně rozhodně patří únosný stav krajiny z hlediska vodohospodářského a protierozního. Strategie
revitalizace říčních systémů sleduje vytipování lokalit (dílčích povodí), kde existuje potřeba řešit nepříznivé důsledky
civilizačního tlaku v krajině. Základními cíli jsou:
 náprava nevhodně provedených meliorací a nevhodného způsobu obhospodařování,
 zvyšování retenčního potenciálu krajiny zpomalováním odtoku vody,
 zachycování povrchové vody v mokřadech,
 obnova přirozené funkce vodních toků odstraněním jejich nevhodných úprav (regulací, zatrubnění),
 zřizování doprovodných porostů a zpevňování odolnosti koryt,
 zvýšení samočistící schopnosti vody v tocích zvýšením členitosti dna i břehů,
 biologické oživení toků, zejména těch, které byly necitlivě regulovány,
 zvýšení stability vodního režimu (snaha o snížení rozdálů Q max - Qmin).
Obnovu přirozené funkce vodního toku odstraněním nevhodných úprav představuje zřízení ochranného pásma (zatravnění
pásu kolem vodoteče o šířce minimálně 25 metrů) a výsadba doprovodných břehových porostů dle místně příslušného
STG. Nedílnou součástí je zpomalení odtoku povrchové vody a zvýšení stability vodního režimu snížením rozdílů mezi
minimálním a maximálním průtokem, který by měl být realizován jízkováním, otevřením zatrubněných koryt, alespoň
částečnou obnovou původní meandrovitosti a výstavbou malých nádrží za účelem zvýšení retenční schopnosti území,
směřující ke zvýšení ekologické stability krajiny. Toky budou přehraženy kulatinou ( 10 - 20 cm) zapuštěnou do břehů
za krátkými zaberaněnými dřevěnými sloupky. Vzdálenost jízků se bude řídit výškou nadržené vody, která se bude
pohybovat mezi 0,1 - 0,2 m, tedy v závislosti na spádu vodoteče přibližně po 20 - 40ti metrech.
Opatřeními snižujícími devastaci krajiny erozí a obnovujícími základní funkce krajiny jsou především znovuzřízené
bývalé meze nejsvažitějších pozemků v zorněné ploše povodí včetně výsadby vhodné vegetace, konstrukce agrárních
teras, které spolu s doprovodnou vegetací tvořila významný prvek protierozní ochrany krajiny, a změna kultur z orné
půdy na louku nebo dokonce na les. V některých partiích vodotečí (například v opevněném korytě) půjde o revitalizaci
částečnou - břehy budou upraveny svahováním ve sklonu 1:8 nepravidelně tak, aby se střídaly plochy směřující do dna
koryta potoka s příkřejšími svahy (předpokládáme ponechání opevnění koryta na strmějších svazích, a naopak vytrhání
bočních melioračních desek), naopak v zatrubněných partiích o revitalizaci úplnou - nebude provedeno žádné opevnění
břehů ani dna, pouze bude chráněno do zapojení travinobylinného porostu (síťovina Polynet, ochranná perforovaná fólie).
Břehy budou osazeny vhodnou vegetací.
Měla by být zpracována studie revitalizace vodních toků v území severně od Písku, která by se pokusila v předprojektové
fázi navrhnout druh, způsob a rozsah revitalizačních úprav. Její řešení by mělo umožňovat napojení revitalizovaných
krajinných segmentů do již vymezeného územního systému ekologické stability.
Biologicky hodnotné vodní prostředí (alespoň 3. třída jakosti podle ČSN 757221) dle ukazatelů kyslíkového režimu a
obsahu rozpuštěných a nerozpuštěných látek je základní podmínkou úspěšné revitalizace drobných vodotečí. Zvýšení
mechanického působení vody a její prokysličení budou podporovat opatření v korytě - jízky z kulatiny. Dno vodoteče
(zvláště nově odtrubněné) i vysazený břehový porost na upravených svazích koryt bude skýtat dostatek prostorů pro
faunu. Tvarové změny budou docíleny jednak střídavým svahováním (v případě dnes opevněných koryt), jednak obnovou
přirozené meandrovitosti v případě odtrubňovaných úseků. Přirozené součásti toku - vegetační doprovody, budou
ponechány samovolné sukcesi tam, kde se již nacházejí, nebo v partiích dosazovaných po 2-3 letech údržby. Optimální
umístění dřevin je nejméně 60 cm nad setrvalou hladinou vodoteče. Spon dřevin doporučujeme okolo 2 m v případě vrb
a keřů, a okolo 5ti m pro stromy.
Opatřeními, které jsou schopné zamezit transport splavenin do drobných toků, jsou protierozní agrární terasy (valy) spolu
s výsadbou adekvátních dřevin okolo nich i podél cest, a samozřejmě také ochranné zatravnění. Případné revitalizační
práce musejí být prováděny dodavatelsky tak, že nesmí dojít k ohrožení základních funkcí toku ani k devastaci okolních
pozemků. Ve zvýšené míře bude využívána ruční práce. Práce musí postupovat směrem po toku. Nejvhodnějším termínem
je málo deštivý podzim a bezmrazá zima.
Dřeviny vhodné pro výsadbu podél vodoteče.
stromy základní
stromy doplňkové
keře

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý).
Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Alnus incana (olše
šedá),
Populus tremula (topol osika), Prunus padus (střemcha hroznovitá), Salix caprea
(vrba jíva), Salix fragilis (vrba křehká), Tilia cordata (lípa malolistá).
Rhamnus frangula (krušina olšová), Salix cinerea (vrba popelavá), Salix viminalis
(vrbakošík), Salix triandra (vrba trojmužná), Viburnum opulus (kalina obecná), Sambucus
nigra (bez černý).
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ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY
Památnými stromy vyhlásit vzrůstem významné stromy, a to i v rámci lesních porostů. Dodržovat Plán péče o Přírodní
park Písecké hory.

PLOCHY ZELENĚ V SÍDLE
Funkce veřejné zeleně
Veřejná zeleň plní řadu funkcí, z nichž lze jmenovat především:
a) Mikroklimatickou - Zeleň v letních měsících snižuje teplotu (pás zeleně o šíři 50 metrů sníží teplotu o cca 3°C),
zvyšuje relativní vlhkost vzduchu (o 20% oproti zastavěné ploše), snižuje stupeň pohyblivosti vzduchu, tlumí účinky
inverze.
b) Hygienickou - Zelené rostliny produkují kyslík, zeslabují vliv dráždivých faktorů (přímý sluneční svit, hluk,
nedostatečná vlhkost ovzduší, silný vítr) a rovněž produkují těkavé látky s baktericidním (škodlivé organismy
ničícím) účinkem.
c) Ochrannou a izolační - Zeleň zachycuje prach a přispívá ke snižování sekundární prašnosti, tlumí hluk, pohledově
odstiňuje neestetické stavby.
d) Estetickou - Zeleň vytváří účinný kontrast (barvou olistění, habitem), dotváří urbanistický koncept obcí. Vhodná
druhová skladba, prostorové uspořádání i forma habitu pro jednotlivá stanoviště jsou předpokladem pro zajištění
výše uvedených funkcí. Zdravý vývoj vegetace lze předpokládat jen u jedinců vysazených na stanovištích
odpovídajících jejich přirozeným požadavkům. Výsadba stanovištně vhodných druhů dřevin je pro dosažení požadovaného efektu nejjistější, nejrychlejší a také nejekonomičtější (minimální ztráty při výsadbě, nižší nároky na
následnou údržbu a podobně). Dodržením výše uvedených zásad se rovněž zamezí nežádoucímu narušení charakteristických prvků jednotlivých partií intravilánu. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost volbě dřevin
odpovídajících stanovišti a upřednostňovat ve výsadbách ty, které jsou pro danou oblast typické, respektive zde byly
v minulosti běžně zastoupeny. Při eventuálních výsadbách je samozřejmostí používat místních druhů výhradně
domácí provenience.
e) Ekologickou - Vytváří vhodné prostředí pro zachování různorodosti a rozmanitosti člověkem ovlivňovaných
rostlinných a živočišných společenstev. Umožňuje hnízdění zejména mnoha druhům drobného ptactva a rovněž
slouží plodožravým a bobuložravým (částečně i listožravým) živočichům jako potravní základna. Opomíjenou, ale
velmi důležitou funkcí vzrostlé zeleně je udržení genofondu, což platí zejména pro věkovité venkovské stromy (lípy,
jilmy, duby a javory)
Celkově veřejná zeleň potřebuje především koncepční řešení a kvalitně zpracované výsadby (záležitost samostatného
projektu sadových úprav).

Návrhy výsadeb a jiných sadových úprav
a)

Odclonění neestetických staveb - doporučujeme vysoký živý plot složený z druhů domácích i cizokrajných dřevin.
Při výběru je možné se přiklonit jak k použití domácích, tak i introdukovaných dřevin.

Původní stromové dřeviny vhodné pro clonné výsadby
Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor horský), Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Fraxinus
excelsior (jasan ztepilý), Quercus petraea (dub zimní), Tilia platyphylla (lípa velkolistá), Ulmus hollandica (jilm
holandský).
Zahradní dřeviny vhodné pro nižší živé ploty (do 2m výše)
Acer tataricum (javor tatarský), Amelanchier bartramiana (muchovník Bertramův), Artemisia procera (pelyněk), Berberis
thunbergii (dřišťál Thunbergův), Caragana microphylla (čimišník), Chaenomeles speciosa (kdoulovec), Cotoneaster
dielsianus, Cotoneaster niger (skalníky Dielsiův a černý), Cytisus x praecox (čilimník časný), Deutzia x magnifica (trojpuk vznešený), Elaeagnus multiflora (hlošina mnohokvětá), Fagus sylvatica 'Purpurea nana' (buk lesní), Forsythia
suspensa (zlatice převislá), Hippophae rhamnoides (rakytník řešetlákovitý), Lespedeza thunbergii (lespedeza), Ligustrum
ovalifolium (ptačí zob okrouhlolistý), Lonicera coerulea (zimolez), Malus sargentii (jabloň Sargentova), Morus mongolica (moruše mongolská), Philadelphus x lemoinei (pustoryl), Physocarpus monogynus (tavola), Potentilla fruticosa
'Rhodocalyx' (mochna křovitá), Prunus gravesii (slivoň Gravesova), Ribes alpinum (meruzalka horská), Rosa canina (růže
šípková), Rosa rugosa (růže svraskalá), Sorbus gracilis (jeřáb), Spiraea x arguta (tavolník významný), Symphoricarpos
albus var. laevigatus (pámelník bílý), Ulex europeus (hlodáš evropský), Viburnum carlesii (kalina Karlesova), Viburnum
rhytidophyllum (kalina vrásčitolistá), Weigela florida (zanice květnatá).
Zahradní dřeviny vhodné pro vyšší živé ploty (do 10m výše)
Acer campestre (javor babyka), Acer ginnala (javor ginala), Acer monspessulanum (javor francouzský), Acer negundo
(javor jasanolistý), Aesculus x carnea (jírovec pleťový), Amelanchier laevis (muchovník), Caragana arborescens
(čimišník), Carpinus betulus (habr obecný), Cornus mas (dřín), Corylus maxima (líska největší), Crataegus laevigata (hloh
obecný), Elaeagnus umbellata (hlošina), Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia' (buk lesní), Gleditsia triacanthos (dřezovec
trojtrnný), Laburnum anagyroides (štědřenec odvislý), Prunus mahaleb (mahalebka), Prunus padus (střemcha hroznovitá),
Pyrus cordata (hrušeň srdčitá), Quercus robur 'Cupressoides' (dub letní), Robinia pseudoacacia 'Rectissima' (trnovník
akát), Syringa vulgaris (šeřík obecný), Tamarix pentandra (tamaryšek pětimužný), Ulmus carpinifolia (jilm habrolistý),
Viburnum lantana (kalina tušalaj).
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b) Dosadba alejí podél komunikací - podél komunikací mohou být použity dřeviny z uvedených přehledů, variantní
řešení je opět možné (v sortimentu jsou uvedeny dřeviny domácí i cizí).
Listnaté dřeviny vhodné pro výsadby podél komunikací
Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor horský), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa
(bříza bradavičnatá), Fagus sylvatica (buk lesní), Prunus avium (třešeň ptačí), Quercus petraea (dub zimní), Quercus robur
(dub letní), Q.r. 'Fastigiata', Salix alba 'Calva', 'Drakenburg', 'Lievelde' (vrba bílá), Sorbus aria (jeřáb muk), S. a. 'Gigantea', 'Magnifica', Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), S. a. 'Konzentra', 'Rosina', Sorbus torminalis (jeřáb břek), Tilia cordata
(lípa srdčitá), Tilia platyphylla (lípa velkolistá), Ulmus carpinifolia (jilm habrolistý), Ulmus glabra (jilm horský).
Jehličnany vhodné pro výsadby podél komunikací
Larix decidua (modřín opadavý), L. d. 'Fastigiata', Picea abies (smrk ztepilý), P. a. 'Columnaris', Pinus nigra spp. nigra
(borovice černá), Pinus strobus (borovice vejmutovka), Pinus sylvestris (borovice lesní), Tsuga canadensis (tsuga
kanadská).
c)

Dosadba v obci - uvedený přehled představuje dřeviny použitelné pro výsadby v obci

Dřeviny vhodné pro výsadby v úzkých ulicích
Acer campestre 'Fastigiatum' (javor babyka), Acer platanoides 'Erectum' (javor mléč), Aesculus hippocastanum
'Pyramidalis' (jírovec maďal), Carpinus betulus 'Fastigiata' (habr obecný), Crataegus monogyna 'Stricta' (hloh
jednosemenný), Fagus sylvatica 'Dawyck' (buk lesní), 'Fastigiata', Laburnum x watereri 'Vossii' (štědřenec Watererův),
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' (liliovník tulipánokvětý), Malus baccata 'Columnaris' (jabloň bobulovitá), Populus
alba 'Raket' (topol bílý), Prunus x hillieri 'Kornicensis' (slivoň), Prunus serrulata 'Amanogawa' (slivoň pilovitá), Ulmus x
hollandica 'Wredei' (jilm holandský).
Dřeviny vhodné pro protihlukové výsadby
Acer campestre (javor babyka), Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor klen), Alnus glutinosa (olše
lepkavá), Berberis vulgaris (dřišťál obecný), Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Carpinus betulus (habr obecný),
Cornus alba (svída bílá), Cornus mas (dřín obecný), Cornus sanguinea (svída krvavá), Corylus avellana (líska obecná),
Crataegus prunifolia (hloh slivoňolistý), Fagus sylvatica (buk lesní), Hippophae rhamnoides (rakytník řešetlákový),
Lonicera tatarica (zimolez tatarský), Lonicera xylosteum (zimolez pýřitý), Parthenocissus quinquefolia (přísavník
pětilistý), Philadelphus coronarius (pustoryl věncový), Polygonum baldschuanicum (rdesno baldšuánské), Populus x
berolinensis (topol berlínský), Prunus padus (střemcha hroznovitá), Prunus serotina (střemcha pozdní), Quercus robur
(dub letní), Rosa canina (růže šípková), Rosa multiflora (růže mnohokvětá), Rubus odoratus (ostružiník vonný), Salix
aurita (vrba ušatá), Salix purpurea (vrba nachová), Symphoricarpos albus var. laevigatus (pámelník bílý), Syringa vulgaris
(šeřík obecný), Tilia cordata (lípa srdčitá), Tilia platyphylla (lípa velkolistá), Viburnum lantana (kalina tušalaj), Viburnum
rhytidophyllum (kalina vrásčitolistá).
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AKTUÁLNÍ FUNKČNÍ STRUKTURA VOLNÉ KRAJINY
Funkční strukturaúzemí
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V okolí Tálína považujeme za nejpotřebnější vytvoření hodnotných liniových prvků zeleně – doplnění vymezených
interakčních prvků. Návrhy by měly být odvozeny od územního systému ekologické stability, jehož základními
skladebnými částmi na lokální úrovni jsou i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky
významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující
fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají interakční
prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou
součástí ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky
méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování i pro orientaci. Přispívají
ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v kulturní krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů,
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. V případě nejběžněji navrhovaných interakčních prvků - výsadeb stromořadí
podél místních komunikací a polních cest, doporučujeme následující sortiment dřevin:
Kosterní dřeviny vhodné pro polní cesty a meze
Pinus sylvestris (borovice lesní), Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor klen), Fagus sylvatica (buk
lesní), Quercus petraea (dub zimní), Populus tremula (topol osika), Salix caprea (vrba jíva), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí),
Tilia cordata (lípa srdčitá), Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Crataegus
oxyacantha (hloh obecný), Prunus padus (střemcha hroznovitá).

Návrhy na změnu kultur
Zachování kostry ekologické stability má pro krajinu zásadní význam. Její příznivé ekologicko - stabilizační působení se
totiž projevuje již v současnosti a je podmíněno tím, že se zde po určitou dobu nerušeně vyvíjela přírodě blízká
společenstva. Současný stav krajiny v řešeném území je částečně neuspokojivý především s ohledem na změnu druhové
skladby lesních porostů; opominout nelze ani zhoršenou kvalitu vodního prostředí. Naopak na ekologickou stabilitu v
řešeném území velmi příznivě působí přítomnost lesních porostů, travních porostů o KES 3 (společně s plochami o vyšším
stupni ekologické stability), vodních toků v přirozeném korytu a vodních nádrží. Celoplošné zhodnocení bylo provedeno
prostřednictvím terénního průzkumu srovnávaného s předchozími mapováními, při němž byl klasifikován stav každého
plošného a liniového prvku řešeného území. Doporučujeme zatravnění a extenzívní ošetřování všech pozemků na styku
s prvky územního systému ekologické stability (po jeho zpracování ve formě plánu) v šíři alespoň 40 metrů.

Návrhy výsadeb v otevřené krajině a jiných krajinářských úprav
Tyto návrhy by měly být odvozeny od zpracovaného plánu územního systému ekologické stability (jehož základními
skladebnými částmi na lokální úrovni jsou i interakční prvky) - biocenter a biokoridorů, což jsou ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a
významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny. Interakční prvky v místním územním systému ekologické
stability zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování i pro
orientaci. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v kulturní krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. V případě nejběžnějších navrhovaných interakčních
prvků - výsadeb stromořadí podél místních komunikací - doporučujeme následující sortiment dřevin:
Kosterní dřeviny vhodné pro polní cesty a meze
Pinus sylvestris (borovice lesní), Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor klen), Fagus sylvatica (buk
lesní), Quercus petraea (dub zimní), Populus tremula (topol osika), Salix caprea (vrba jíva), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí),
Tilia cordata (lípa srdčitá), Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Crataegus
oxyacantha (hloh obecný), Prunus padus (střemcha hroznovitá).

