„Pro lepší retenci dešťových vod jsou navrženy směrem do krajiny zelené pásy Zs, dále pak doplnění
interakčních prvků“
je vložen text:
„Při úpravách a doplnění sídlení zeleně musí být respektovány následující principy:
 v zastavěném území zachovat veřejnou zeleň a prostorotvornou funkci vysoké a izolační zeleně, jsou
možné vegetační úpravy, není přípustné zastavování nesouvisejícími stavbami i dočasnými.
 v nových rozvojových lokalitách budou zřizovány nové plochy zeleně v odpovídajícím prostorovém
rozsahu (tj. cca 5% lokality s bydlením bude tvořit plocha Pz)
 nezasahovat do přírodních koryt vodních toků a do břehových partií s výjimkou údržby břehů a
břehových porostů ze strany správce vodního toku
 doplňovat systém sídelní zeleně zejména ve významných veřejných prostranstvích, při
rekonstrukcích a výstavbě podél místních a účelových komunikací a vodních toků
podporovat výsadby liniové, ochranné a izolační zeleně v lokalitách s vyšší emisní zátěží s cílem
zmírnění negativních vlivů zejména pro plochy bydlení“
Je opraven název kapitoly:
E. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
je vložen text:
 „Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo
opatření nestavební povahy. Koridor slouží pro umístění a následnou realizaci záměru, resp. stavby (
= stavebního díla) „Ds“ nebo „Ti“.Koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní a její součásti,
stavby a zařízení, které patří do celkové objektové skladby stavby „Ds“ nebo „Ti“, nezbytné k
zajištění provozu stavby „Ds“ a „Ti“ jako funkčního celku.
 Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší
(související) stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem
užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel
užívání stavby hlavní.
 Podmínky využití:
 - V koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro
bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu a skladování, těžba nerostů apod.), které by
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby.
 - je nutno koordinovat se záměry dopravní technické infrastruktury místního významu atd.
 - je nutno koordinovat se způsobem využití pro ÚSES.
 - Podmínky využití překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby. Obvykle
koridor není pro stavbu využit celý; po realizaci stavby zůstanou uvnitř koridoru různě velké
zbytkové části, pro které platí, že budou využity až po započetí užívání stavby Ds nebo Ti.
 - Konkrétní podoba plochy pro realizaci stavby bude řešena v dalším stupni dokumentace (např. US,
DUR, stavební povolení, apod.…)“.
V podkapitole E.1. Dopravní infrastruktura
Pod nadpisem -silnice I. a III. třídy
byl vyjmut text: „Navrženy jsou místní úpravy parametrů na silnici III. třídy (v intravilánu S6,0/50,
v extravilánu S6,5/50), plocha pro vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu
III/1425 sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.“
je vložen text:
„- V rámci přípustných činností jednotlivých funkčních ploch lze provádět místní úpravy parametrů
na silnici III. třídy, (vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu III/1425
sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.
- Koridor pro přeložku silnice I. třídy I/4 (dle ZUR D5) je koridorem je nadmístního významu.“
Pod nadpisem - místní a účelové komunikace
V závorce za slovy viz kap. - byl vyjmut text: „E“ – nahrazen: „G“
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V kapitole E.2. Technická infrastruktura je vložen text:
„Inženýrské sítě musí být v zastavěném území vybudovány ve veřejném prostoru v dimenzi uličního
řádu - nikoliv jako přípojky. Je nutno prokázat, že inženýrské sítě lze na stávající řády napojit (tedy
mají dostatečné kapacity).“
V podkapitole E.2.1) Zásobování elektrickou energií
je vložen text:
„Je vymezen:
Koridor Ee39/1 - VVN 110 kV Strakonice včetně vedlejších (souvisejících) staveb“.
je zrušen text: : „Je navržen koridor Ee39/1 – VVN 110kV Strakonice“
2. odrážka -3. řádek - je vypuštěn text: „Lokalita „7 TI“ – bude napojena ze stávajících rozvodů NN“.
V podkapitole E.2.5) Zásobování pitnou vodou
Za 1.odstavec je vložen text: „Okolo lokality Z6 je navržen vodovod.“
V podkapitole E.2.6) Odkanalizování
2. odstavec je zrušen text: „Kanalizace bude trasována převážně v místních komunikacích. Předpokládá
se gravitační odvádění odpadních vod na západní okraj sídla. Takto svedené odpadní vody budou čištěny
centrálně na navrhované centrální ČOV, (je vydané územní rozhodnutí) na kterou budou napojeny
všechny objekty v obci. Okolo čistírny bude vyhlášeno OP ČOV ve vztahu k umístění objektů bydlení (v
grafické části je vyznačena maximální hranice negativních vlivů okolo ČOV ). Podmínkou čistícího efektu
ČOV je výstavba oddílné kanalizace. Doporučujeme redukovat nátoky extravilánových vod do
kanalizačního systému.“
Je vložen text: Kanalizace bude napojena na čistírnu odpadních vod Volyně, velkou část sídla je nutné
přečerpávat. Kanalizační řády stejně jako ostatní liniové sitě je v rámci přípustných činností možné
realizovat především v plochách Pv veřejných prostranství i v ostatních plochách (např. pro bydlení
apod.).“
Na konci je zrušen text:
„Jižní okraj nové zástavby bude napojen na ČOV Volyně.“
V podkapitole E.2.7) Nakládání s odpady
Na konec je vložen text: „Pro separaci odpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna) je
možné využít plochy výroby a skladování.“
V podkapitole F.1) Koncepce uspořádání krajiny
1. odrážka je zrušen text: „Nové plochy se nenavrhují“
vložen text: „Je navržen suchý poldr lokalita K8 východně od sídla“
3. odrážka je zrušen text: „Navrhují se plochy břehových částí protipovodňových záchytných stok“
vložen text: "Nové plochy se nenavrhují.“
V podkapitole F.3) Územní systém ekologické stability- tabulky Regionální prvky:
je zrušen text: „1 (generelové číslo = LBC 400 + IP 352, 354, 356)“
je vložen text: „RBC1 (RBC0)“
Výměra je upravena na: „43,50ha“
je zrušen text: 5 (generelové číslo = RBC 22)je vložen text: „RBC5 (RBC798)“
Výměra je upravena na: „39,0ha“
Je zrušen text:
„Číslo
6 (generelové číslo = RBK 175)
Název
Bílá studánka
Charakter
Regionální biokoridor
Rozloha
0,35 ha
5

„Pro lepší retenci dešťových vod jsou navrženy směrem do krajiny zelené pásy Zs, dále pak doplnění
interakčních prvků“
je vložen text:
„Při úpravách a doplnění sídlení zeleně musí být respektovány následující principy:
 v zastavěném území zachovat veřejnou zeleň a prostorotvornou funkci vysoké a izolační zeleně, jsou
možné vegetační úpravy, není přípustné zastavování nesouvisejícími stavbami i dočasnými.
 v nových rozvojových lokalitách budou zřizovány nové plochy zeleně v odpovídajícím prostorovém
rozsahu (tj. cca 5% lokality s bydlením bude tvořit plocha Pz)
 nezasahovat do přírodních koryt vodních toků a do břehových partií s výjimkou údržby břehů a
břehových porostů ze strany správce vodního toku
 doplňovat systém sídelní zeleně zejména ve významných veřejných prostranstvích, při
rekonstrukcích a výstavbě podél místních a účelových komunikací a vodních toků
podporovat výsadby liniové, ochranné a izolační zeleně v lokalitách s vyšší emisní zátěží s cílem
zmírnění negativních vlivů zejména pro plochy bydlení“
Je opraven název kapitoly:
E. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
je vložen text:
 „Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo
opatření nestavební povahy. Koridor slouží pro umístění a následnou realizaci záměru, resp. stavby (
= stavebního díla) „Ds“ nebo „Ti“.Koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní a její součásti,
stavby a zařízení, které patří do celkové objektové skladby stavby „Ds“ nebo „Ti“, nezbytné k
zajištění provozu stavby „Ds“ a „Ti“ jako funkčního celku.
 Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší
(související) stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem
užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel
užívání stavby hlavní.
 Podmínky využití:
 - V koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro
bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu a skladování, těžba nerostů apod.), které by
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby.
 - je nutno koordinovat se záměry dopravní technické infrastruktury místního významu atd.
 - je nutno koordinovat se způsobem využití pro ÚSES.
 - Podmínky využití překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby. Obvykle
koridor není pro stavbu využit celý; po realizaci stavby zůstanou uvnitř koridoru různě velké
zbytkové části, pro které platí, že budou využity až po započetí užívání stavby Ds nebo Ti.
 - Konkrétní podoba plochy pro realizaci stavby bude řešena v dalším stupni dokumentace (např. US,
DUR, stavební povolení, apod.…)“.
V podkapitole E.1. Dopravní infrastruktura
Pod nadpisem -silnice I. a III. třídy
byl vyjmut text: „Navrženy jsou místní úpravy parametrů na silnici III. třídy (v intravilánu S6,0/50,
v extravilánu S6,5/50), plocha pro vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu
III/1425 sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.“
je vložen text:
„- V rámci přípustných činností jednotlivých funkčních ploch lze provádět místní úpravy parametrů
na silnici III. třídy, (vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu III/1425
sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.
- Koridor pro přeložku silnice I. třídy I/4 (dle ZUR D5) je koridorem je nadmístního významu.“
Pod nadpisem - místní a účelové komunikace
V závorce za slovy viz kap. - byl vyjmut text: „E“ – nahrazen: „G“
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V kapitole E.2. Technická infrastruktura je vložen text:
„Inženýrské sítě musí být v zastavěném území vybudovány ve veřejném prostoru v dimenzi uličního
řádu - nikoliv jako přípojky. Je nutno prokázat, že inženýrské sítě lze na stávající řády napojit (tedy
mají dostatečné kapacity).“
V podkapitole E.2.1) Zásobování elektrickou energií
je vložen text:
„Je vymezen:
Koridor Ee39/1 - VVN 110 kV Strakonice včetně vedlejších (souvisejících) staveb“.
je zrušen text: : „Je navržen koridor Ee39/1 – VVN 110kV Strakonice“
2. odrážka -3. řádek - je vypuštěn text: „Lokalita „7 TI“ – bude napojena ze stávajících rozvodů NN“.
V podkapitole E.2.5) Zásobování pitnou vodou
Za 1.odstavec je vložen text: „Okolo lokality Z6 je navržen vodovod.“
V podkapitole E.2.6) Odkanalizování
2. odstavec je zrušen text: „Kanalizace bude trasována převážně v místních komunikacích. Předpokládá
se gravitační odvádění odpadních vod na západní okraj sídla. Takto svedené odpadní vody budou čištěny
centrálně na navrhované centrální ČOV, (je vydané územní rozhodnutí) na kterou budou napojeny
všechny objekty v obci. Okolo čistírny bude vyhlášeno OP ČOV ve vztahu k umístění objektů bydlení (v
grafické části je vyznačena maximální hranice negativních vlivů okolo ČOV ). Podmínkou čistícího efektu
ČOV je výstavba oddílné kanalizace. Doporučujeme redukovat nátoky extravilánových vod do
kanalizačního systému.“
Je vložen text: Kanalizace bude napojena na čistírnu odpadních vod Volyně, velkou část sídla je nutné
přečerpávat. Kanalizační řády stejně jako ostatní liniové sitě je v rámci přípustných činností možné
realizovat především v plochách Pv veřejných prostranství i v ostatních plochách (např. pro bydlení
apod.).“
Na konci je zrušen text:
„Jižní okraj nové zástavby bude napojen na ČOV Volyně.“
V podkapitole E.2.7) Nakládání s odpady
Na konec je vložen text: „Pro separaci odpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna) je
možné využít plochy výroby a skladování.“
V podkapitole F.1) Koncepce uspořádání krajiny
1. odrážka je zrušen text: „Nové plochy se nenavrhují“
vložen text: „Je navržen suchý poldr lokalita K8 východně od sídla“
3. odrážka je zrušen text: „Navrhují se plochy břehových částí protipovodňových záchytných stok“
vložen text: "Nové plochy se nenavrhují.“
V podkapitole F.3) Územní systém ekologické stability- tabulky Regionální prvky:
je zrušen text: „1 (generelové číslo = LBC 400 + IP 352, 354, 356)“
je vložen text: „RBC1 (RBC0)“
Výměra je upravena na: „43,50ha“
je zrušen text: 5 (generelové číslo = RBC 22)je vložen text: „RBC5 (RBC798)“
Výměra je upravena na: „39,0ha“
Je zrušen text:
„Číslo
6 (generelové číslo = RBK 175)
Název
Bílá studánka
Charakter
Regionální biokoridor
Rozloha
0,35 ha
5

„Pro lepší retenci dešťových vod jsou navrženy směrem do krajiny zelené pásy Zs, dále pak doplnění
interakčních prvků“
je vložen text:
„Při úpravách a doplnění sídlení zeleně musí být respektovány následující principy:
 v zastavěném území zachovat veřejnou zeleň a prostorotvornou funkci vysoké a izolační zeleně, jsou
možné vegetační úpravy, není přípustné zastavování nesouvisejícími stavbami i dočasnými.
 v nových rozvojových lokalitách budou zřizovány nové plochy zeleně v odpovídajícím prostorovém
rozsahu (tj. cca 5% lokality s bydlením bude tvořit plocha Pz)
 nezasahovat do přírodních koryt vodních toků a do břehových partií s výjimkou údržby břehů a
břehových porostů ze strany správce vodního toku
 doplňovat systém sídelní zeleně zejména ve významných veřejných prostranstvích, při
rekonstrukcích a výstavbě podél místních a účelových komunikací a vodních toků
podporovat výsadby liniové, ochranné a izolační zeleně v lokalitách s vyšší emisní zátěží s cílem
zmírnění negativních vlivů zejména pro plochy bydlení“
Je opraven název kapitoly:
E. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
je vložen text:
 „Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo
opatření nestavební povahy. Koridor slouží pro umístění a následnou realizaci záměru, resp. stavby (
= stavebního díla) „Ds“ nebo „Ti“.Koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní a její součásti,
stavby a zařízení, které patří do celkové objektové skladby stavby „Ds“ nebo „Ti“, nezbytné k
zajištění provozu stavby „Ds“ a „Ti“ jako funkčního celku.
 Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší
(související) stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem
užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel
užívání stavby hlavní.
 Podmínky využití:
 - V koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro
bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu a skladování, těžba nerostů apod.), které by
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby.
 - je nutno koordinovat se záměry dopravní technické infrastruktury místního významu atd.
 - je nutno koordinovat se způsobem využití pro ÚSES.
 - Podmínky využití překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby. Obvykle
koridor není pro stavbu využit celý; po realizaci stavby zůstanou uvnitř koridoru různě velké
zbytkové části, pro které platí, že budou využity až po započetí užívání stavby Ds nebo Ti.
 - Konkrétní podoba plochy pro realizaci stavby bude řešena v dalším stupni dokumentace (např. US,
DUR, stavební povolení, apod.…)“.
V podkapitole E.1. Dopravní infrastruktura
Pod nadpisem -silnice I. a III. třídy
byl vyjmut text: „Navrženy jsou místní úpravy parametrů na silnici III. třídy (v intravilánu S6,0/50,
v extravilánu S6,5/50), plocha pro vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu
III/1425 sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.“
je vložen text:
„- V rámci přípustných činností jednotlivých funkčních ploch lze provádět místní úpravy parametrů
na silnici III. třídy, (vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu III/1425
sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.
- Koridor pro přeložku silnice I. třídy I/4 (dle ZUR D5) je koridorem je nadmístního významu.“
Pod nadpisem - místní a účelové komunikace
V závorce za slovy viz kap. - byl vyjmut text: „E“ – nahrazen: „G“
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V kapitole E.2. Technická infrastruktura je vložen text:
„Inženýrské sítě musí být v zastavěném území vybudovány ve veřejném prostoru v dimenzi uličního
řádu - nikoliv jako přípojky. Je nutno prokázat, že inženýrské sítě lze na stávající řády napojit (tedy
mají dostatečné kapacity).“
V podkapitole E.2.1) Zásobování elektrickou energií
je vložen text:
„Je vymezen:
Koridor Ee39/1 - VVN 110 kV Strakonice včetně vedlejších (souvisejících) staveb“.
je zrušen text: : „Je navržen koridor Ee39/1 – VVN 110kV Strakonice“
2. odrážka -3. řádek - je vypuštěn text: „Lokalita „7 TI“ – bude napojena ze stávajících rozvodů NN“.
V podkapitole E.2.5) Zásobování pitnou vodou
Za 1.odstavec je vložen text: „Okolo lokality Z6 je navržen vodovod.“
V podkapitole E.2.6) Odkanalizování
2. odstavec je zrušen text: „Kanalizace bude trasována převážně v místních komunikacích. Předpokládá
se gravitační odvádění odpadních vod na západní okraj sídla. Takto svedené odpadní vody budou čištěny
centrálně na navrhované centrální ČOV, (je vydané územní rozhodnutí) na kterou budou napojeny
všechny objekty v obci. Okolo čistírny bude vyhlášeno OP ČOV ve vztahu k umístění objektů bydlení (v
grafické části je vyznačena maximální hranice negativních vlivů okolo ČOV ). Podmínkou čistícího efektu
ČOV je výstavba oddílné kanalizace. Doporučujeme redukovat nátoky extravilánových vod do
kanalizačního systému.“
Je vložen text: Kanalizace bude napojena na čistírnu odpadních vod Volyně, velkou část sídla je nutné
přečerpávat. Kanalizační řády stejně jako ostatní liniové sitě je v rámci přípustných činností možné
realizovat především v plochách Pv veřejných prostranství i v ostatních plochách (např. pro bydlení
apod.).“
Na konci je zrušen text:
„Jižní okraj nové zástavby bude napojen na ČOV Volyně.“
V podkapitole E.2.7) Nakládání s odpady
Na konec je vložen text: „Pro separaci odpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna) je
možné využít plochy výroby a skladování.“
V podkapitole F.1) Koncepce uspořádání krajiny
1. odrážka je zrušen text: „Nové plochy se nenavrhují“
vložen text: „Je navržen suchý poldr lokalita K8 východně od sídla“
3. odrážka je zrušen text: „Navrhují se plochy břehových částí protipovodňových záchytných stok“
vložen text: "Nové plochy se nenavrhují.“
V podkapitole F.3) Územní systém ekologické stability- tabulky Regionální prvky:
je zrušen text: „1 (generelové číslo = LBC 400 + IP 352, 354, 356)“
je vložen text: „RBC1 (RBC0)“
Výměra je upravena na: „43,50ha“
je zrušen text: 5 (generelové číslo = RBC 22)je vložen text: „RBC5 (RBC798)“
Výměra je upravena na: „39,0ha“
Je zrušen text:
„Číslo
6 (generelové číslo = RBK 175)
Název
Bílá studánka
Charakter
Regionální biokoridor
Rozloha
0,35 ha
5

„Pro lepší retenci dešťových vod jsou navrženy směrem do krajiny zelené pásy Zs, dále pak doplnění
interakčních prvků“
je vložen text:
„Při úpravách a doplnění sídlení zeleně musí být respektovány následující principy:
 v zastavěném území zachovat veřejnou zeleň a prostorotvornou funkci vysoké a izolační zeleně, jsou
možné vegetační úpravy, není přípustné zastavování nesouvisejícími stavbami i dočasnými.
 v nových rozvojových lokalitách budou zřizovány nové plochy zeleně v odpovídajícím prostorovém
rozsahu (tj. cca 5% lokality s bydlením bude tvořit plocha Pz)
 nezasahovat do přírodních koryt vodních toků a do břehových partií s výjimkou údržby břehů a
břehových porostů ze strany správce vodního toku
 doplňovat systém sídelní zeleně zejména ve významných veřejných prostranstvích, při
rekonstrukcích a výstavbě podél místních a účelových komunikací a vodních toků
podporovat výsadby liniové, ochranné a izolační zeleně v lokalitách s vyšší emisní zátěží s cílem
zmírnění negativních vlivů zejména pro plochy bydlení“
Je opraven název kapitoly:
E. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
je vložen text:
 „Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo
opatření nestavební povahy. Koridor slouží pro umístění a následnou realizaci záměru, resp. stavby (
= stavebního díla) „Ds“ nebo „Ti“.Koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní a její součásti,
stavby a zařízení, které patří do celkové objektové skladby stavby „Ds“ nebo „Ti“, nezbytné k
zajištění provozu stavby „Ds“ a „Ti“ jako funkčního celku.
 Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší
(související) stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem
užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel
užívání stavby hlavní.
 Podmínky využití:
 - V koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro
bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu a skladování, těžba nerostů apod.), které by
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby.
 - je nutno koordinovat se záměry dopravní technické infrastruktury místního významu atd.
 - je nutno koordinovat se způsobem využití pro ÚSES.
 - Podmínky využití překrytých ploch se použijí až po započetí užívání dokončené stavby. Obvykle
koridor není pro stavbu využit celý; po realizaci stavby zůstanou uvnitř koridoru různě velké
zbytkové části, pro které platí, že budou využity až po započetí užívání stavby Ds nebo Ti.
 - Konkrétní podoba plochy pro realizaci stavby bude řešena v dalším stupni dokumentace (např. US,
DUR, stavební povolení, apod.…)“.
V podkapitole E.1. Dopravní infrastruktura
Pod nadpisem -silnice I. a III. třídy
byl vyjmut text: „Navrženy jsou místní úpravy parametrů na silnici III. třídy (v intravilánu S6,0/50,
v extravilánu S6,5/50), plocha pro vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu
III/1425 sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.“
je vložen text:
„- V rámci přípustných činností jednotlivých funkčních ploch lze provádět místní úpravy parametrů
na silnici III. třídy, (vybudování alespoň jednostranného chodníku na hlavním průjezdu III/1425
sídlem, úpravy v křižovatkách a na síti místních komunikací.
- Koridor pro přeložku silnice I. třídy I/4 (dle ZUR D5) je koridorem je nadmístního významu.“
Pod nadpisem - místní a účelové komunikace
V závorce za slovy viz kap. - byl vyjmut text: „E“ – nahrazen: „G“
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V kapitole E.2. Technická infrastruktura je vložen text:
„Inženýrské sítě musí být v zastavěném území vybudovány ve veřejném prostoru v dimenzi uličního
řádu - nikoliv jako přípojky. Je nutno prokázat, že inženýrské sítě lze na stávající řády napojit (tedy
mají dostatečné kapacity).“
V podkapitole E.2.1) Zásobování elektrickou energií
je vložen text:
„Je vymezen:
Koridor Ee39/1 - VVN 110 kV Strakonice včetně vedlejších (souvisejících) staveb“.
je zrušen text: : „Je navržen koridor Ee39/1 – VVN 110kV Strakonice“
2. odrážka -3. řádek - je vypuštěn text: „Lokalita „7 TI“ – bude napojena ze stávajících rozvodů NN“.
V podkapitole E.2.5) Zásobování pitnou vodou
Za 1.odstavec je vložen text: „Okolo lokality Z6 je navržen vodovod.“
V podkapitole E.2.6) Odkanalizování
2. odstavec je zrušen text: „Kanalizace bude trasována převážně v místních komunikacích. Předpokládá
se gravitační odvádění odpadních vod na západní okraj sídla. Takto svedené odpadní vody budou čištěny
centrálně na navrhované centrální ČOV, (je vydané územní rozhodnutí) na kterou budou napojeny
všechny objekty v obci. Okolo čistírny bude vyhlášeno OP ČOV ve vztahu k umístění objektů bydlení (v
grafické části je vyznačena maximální hranice negativních vlivů okolo ČOV ). Podmínkou čistícího efektu
ČOV je výstavba oddílné kanalizace. Doporučujeme redukovat nátoky extravilánových vod do
kanalizačního systému.“
Je vložen text: Kanalizace bude napojena na čistírnu odpadních vod Volyně, velkou část sídla je nutné
přečerpávat. Kanalizační řády stejně jako ostatní liniové sitě je v rámci přípustných činností možné
realizovat především v plochách Pv veřejných prostranství i v ostatních plochách (např. pro bydlení
apod.).“
Na konci je zrušen text:
„Jižní okraj nové zástavby bude napojen na ČOV Volyně.“
V podkapitole E.2.7) Nakládání s odpady
Na konec je vložen text: „Pro separaci odpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna) je
možné využít plochy výroby a skladování.“
V podkapitole F.1) Koncepce uspořádání krajiny
1. odrážka je zrušen text: „Nové plochy se nenavrhují“
vložen text: „Je navržen suchý poldr lokalita K8 východně od sídla“
3. odrážka je zrušen text: „Navrhují se plochy břehových částí protipovodňových záchytných stok“
vložen text: "Nové plochy se nenavrhují.“
V podkapitole F.3) Územní systém ekologické stability- tabulky Regionální prvky:
je zrušen text: „1 (generelové číslo = LBC 400 + IP 352, 354, 356)“
je vložen text: „RBC1 (RBC0)“
Výměra je upravena na: „43,50ha“
je zrušen text: 5 (generelové číslo = RBC 22)je vložen text: „RBC5 (RBC798)“
Výměra je upravena na: „39,0ha“
Je zrušen text:
„Číslo
6 (generelové číslo = RBK 175)
Název
Bílá studánka
Charakter
Regionální biokoridor
Rozloha
0,35 ha
5

