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1. Identifikační údaje  

 

Název zakázky:  ÚZEMNÍ STUDIE SOBĚNOV, zastavitelná plocha Soběnov Z7 

Číslo zakázky:  SP 2016/33 

Objednatel:   Obec Soběnov, se sídlem: Soběnov 52, 382 41 Kaplice 

    Zodpovědný zástupce: Josef Čabela, starosta obce  

IČ: 00665657, DIČ: CZ00665657  

Pořizovatel:    Městský úřad Kaplice, Odbor ŽP, ÚP a PP  

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Michal Tomášek (do 

12/2016), Ing. Lukáš Bodnár (od 01/2017) 

Zhotovitel:   SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, se sídlem: 

    Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov 

    Zodpovědný zástupce: Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti 

    Osoba oprávněná zastupovat a jednat: Ing. arch. Jiří Rampas 

    IČ: 48207977, DIČ: CZ 48207977 

    Zápis do OR: 14.5.1993, KS České Budějovice, oddíl C,  

vložka 2831 

Projektant:   Ing. arch. Jiří Rampas, ČKA 02603 

Zpracovatelský team: Václav Čutka –  zásobování teplem 

 Karel Jirovec – doprava 

    Zdenka Kohoutová – CAD 

     František Kysela –  zásobování elektrickou energií 

    Ing. Karel Severa – vodní hospodářství 

    Jana Vejvodová – administrativní činnosti 

 



- 4 - 

2. Údaje o zadání a podkladech 

 

(1) Územní studie Soběnov, zastavitelná plocha Soběnov Z7 – dále též jen Územní studie 

nebo ÚS – byla vypracována na základě zadání projednaného v zastupitelstvu obce Soběnov.  

(2) Podkladem pro vypracování Územní studie byly: 

 platná územně plánovací dokumentace obce (Územní plán Soběnov, Ing. arch. Dvořák, 

nabytí účinnosti dne 4. 10. 2014) 

 vyjádření správců inženýrských sítí o existenci zařízení v jejich správě 

 letecká ortogonální fotografie 

 účelový mapový podklad 

 pochůzky v lokalitě 

 fotodokumentace. 

(3) Územní studie má za úkol prověřit zastavitelnou plochu Soběnov Z7, jenž byla 

vymezena Územním plánem Soběnov. Tato zastavitelná plocha byla vymezena jako plocha 

s rozdílným způsobem využití „plochy smíšené obytné (SO)“; určena je především pro 

obytnou zástavbu rodinnými domy. Cílem je posoudit a navrhnout urbanistické uspořádání, 

zastavovací systém, parcelaci (s maximálním ohledem na existující majetkoprávní uspořádání), 

veřejná prostranství, komunikace, přístupy na pozemky, vymezení a využití pozemků, plošné a 

prostorové uspořádání a architektonické řešení zástavby, dopravu a koncepci technické 

infrastruktury (doprava motorová, doprava stacionární, doprava pěší, vodní hospodářství, 

zásobování teplem, zásobování elektrickou energií, veřejné osvětlení, shromažďování a 

likvidace odpadů). 

(4) V Územním plánu Soběnov je tato plocha vymezena jako jedna z ploch, ve kterých je 

rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. V textové části 

Územního plánu Soběnov jsou pak stanoveny podmínky pro pořízení územních studií a 

přiměřená lhůta pro vložení dat o těchto ÚS do evidence územně plánovací činnosti. 

(5) Pořízená ÚS bude sloužit jako podklad pro rozhodování v daném území. 
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3. Současný stav lokality 

 

(1) Zastavitelná plocha Soběnov Z7 se nachází na severním okraji sídla Soběnov, na 

rozhraní urbanizovaného území a volné krajiny. Řešené území zahrnuje pozemky (nebo jejich 

části) parc. č. KN 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 

3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, vše v obci a katastrálním 

území Soběnov. Jedná se o zemědělsky využívané plochy mírně se svažující severním až 

severovýchodním směrem. Řešeným územím prochází elektrické vzdušné vedení VN 22 kV a 

elektrické vzdušné vedení NN (které bude muset být sneseno a nahrazeno zemním kabelovým 

rozvodem NN). Přístup do lokality od východu je po stávající silnici 3. třídy III/14625, od 

západu, ze stávající místní komunikace, po pozemku parc. č. KN 100/1.  

 

(2) Jelikož Územní studie má za cíl i prověřit a navrhnout nové dopravní napojení 

zastavitelné plochy Soběnov Z7 a koncepci technické infrastruktury, předpokládá se dotčení 

pozemků (nebo jejich částí) parc. č. KN 3650, 3569, 3567, 3652, 3664, 3658, 3624, 3447/5, 

100/1, vše v obci a katastrálním území Soběnov. 
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(3) Nemovitosti jsou v držbě různých vlastníků (zdroj: ČÚZK - Nahlížení do KN): 

 

 
Parcelní číslo: 3618 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 39 

Výměra [m2]: 1561 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Tomsová Marie, Na Hvízdalce 633, 38232 Velešín  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 1561 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250538010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=IbeoMUDpyPUoIOM812ft-4MlbtLyHdaao3buwg8_bbhl9ZY-CdGF517hOo4s6R7EC_9jxZebBlNxXQCysNiQvS-TKYT3zVwkSiho4zK8XzTE0Ey92bg55g==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=raZeHxl6AUAkN3LzXNtilYhgg_hfyIl4njd5MSbX-MI1a3EmNNFrhKmiKc4IWJFOv8eXuJ-egdNARaFV_yqqY9KtSqombsaeXbGR--9qM18iYM1crhoFnA==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=56WhgYU_vOcskXijz2oD6K1iA-px6FTzBQvKVlpuPPrdIXu2GHW89BG5vWW6aW46DGgZ-5yGB4zJEndvivUsYeS-eOBc9Wj_RdL10xC2kPxnaOAunxGjO-_21WaInnLcu36ItVowzlukgg7qOjT3UcvWW-NUWBMNA2jRseDNMbet5Uj8Os-g-_ortljIp6bNW4QJKiAmypQYZDm6SyeJ_qfHQ6z5U5_7Ixfi3mHQdadREJpZYcwKrpkKlkz0pBiBPOIYbz7Pi8gzCJiOBs0UuR9L9zUTzvDBKxGb4ThUuBc=
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Parcelní číslo: 3617 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 335 

Výměra [m2]: 1363 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Fraňková Marcela, Daskabát 1036, Třeboň II, 37901 Třeboň  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 1363 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250540010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=oWN6GgyaxEgDkny-cgb3FQ_RZWs1H6sWilBRp1uh83F45238wv3P7jSMcgR4vGZIjXw-3T3fCkl_SIwRslgSTOXKsbOZOf56h8LQqxQyabHIPa34dSgZhw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=75CllwhXPHYTcJQzcEVHDXDfidA6YOz-173HPn_D2pw4bP5ZoO5uf6MESmcmU3BBPRKSlCbabm7dstaN5lgcgPZzxmA_8BLXoNSjYFUHCmE6fMcCz6iE7g==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=hJrSHvp3IPuhZ5yGSVTwTLCG55ANenwa6jzPBQ4SLqtqZYziqa6RBDfUJYfC2kO8q8fQjrRaWuxxoZ9Dy3_XRsoXhzkPAaoWyLZ7uYPo9plFHFKHn5I2s4vP-MGAGzr2
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Parcelní číslo: 3616 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 73 

Výměra [m2]: 1611 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Schönová Božena, č. p. 39, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 112 

83404 1499 

Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.  

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250539010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=rDKGJxslNrjmUU_sH2xA5bTMd37QiClm1nNdqFfTKoClL35SYMkOm32N2mPWTckeRl6Eit9PgBx63R0N8rZqgZauWs-4ytcDBOAoHa0u5Y6gebWymWrrvQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Td7qW69h08OKoUHJlQ_96V54udsukxo_F8JW6wvT22_CTf35cukklK9smVYl_w3vwhEFLhfiMnhLGAv7vJM09PB2Y-0Aiy-pPE2vhjbWqj5PrM3iPeJwRw==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=UC5DhlC3RdnSK4iee5EJQlIC9Pd_-4590zwoxKxhbGMC_yFoW8iBXb4KLG7VvpVOzXqSgEOP7XyAju_k2CgT9mNtSCuTWY4Z92SH39LTCCQczJslokYh6yR3x0E-ozDp
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Parcelní číslo: 3615 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 524 

Výměra [m2]: 1543 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Jelen Jaroslav, Skoronice 7, 38241 Bujanov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 983 

83404 560 

Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.  

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250738010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=bG2FL3uxUWs6Epw27DBERN2cSqgIeDiZUWEWFMxrTiwXEQ46W83VcSDuLDQziS75omRkDvYpJLMqkN9tHiHUHVs3GqM527UGcRr1HMMYkNo_bLc-w9OpTQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=hQElmqFwFQ0xCmEv1hdem7YskzT8V2pkKd5UvuDatWhqDseiQ3IrFlHWVG4hEcM93ihuv2_3yuSNElw2xvUwfBySzbkElrX3gZKj0-eqimWiNAInwFaFZQ==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=MZd4GHDF16bUSP765JSLI2u5-83HfoDts3BIElgfcEoEiQYQHihATFpMoEsvwPHfx78ZL9JbtHvhwQVs0lHxWsD2orIRAgf_r-1ZMQ0Co20GZSIhALyPkBPioqMdIhLI
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Parcelní číslo: 3614 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 39 

Výměra [m2]: 1379 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Tomsová Marie, Na Hvízdalce 633, 38232 Velešín  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1379 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250846010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=zKkVvNB4JKDtH2DHFoIbdKMNGHQQlQvWot8VQykSFnRp5ibN9r-2t6iK97tmAXSphwahz8p2cjYLN8M9uHndhMmdo2Z2V-IYdmQ-807nA8EOiJFd_llaWw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=wxQUUaSE0lJCkSxl7SThGSp5rThB0Wpt6tewR1yGUhvdOFEuCAl_X00SlSecY4R1il6-WM3ZqYoVUOgS9mNLAxiNaBnPUOuU4TiXdmsFBJO4LX4FgXvm7Q==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=bjn6j-v-0SHmoYIg_t5VmkdnIApLkowC1mkzPcmUx5xrPWOJP2RcqKJeUuPsj7x_A5ht9xJq3XfFrj_JTzRcB4ZfzGBJ50A4cWKkjpCq-CiLZHx0TsxAtTUg-iq3_n-0
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Parcelní číslo: 3613 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 107 

Výměra [m2]: 1494 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Hruška Jan, č. p. 16, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1494 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250535010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=qEKzcAtlc0J0v-CggxfPlkk_eEgf8u3z-ansz2G-ruLa-RnoZKRwiRzA-sCiLQ9s52evrpQouyER-p7vWjpP4N1GjIJcXJnGTZT-SbcF2_eE2EtFubU9Mw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=XDTX3s4aAjRWAlqXbCDLFhZ0GmDSM4fiM_5OPLNZZD7oMPWI0AlxidvVAg7PPppGs0_ae808M2ou1mQ0dR6x_o542-o29a1wSyAKqEPK6RJSFWKIJZB9bA==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=JURylX1KZZtg7ynH_1PeH__Cx9SwWvyVJ0IqbM4UkW6wJpa_SQXOfr4_L0TZizVMlGuKBSoQT9VPyaR-v5a3L5IoA1h5ZO_2Tx7m43dlzXds-2FxBWtgx9dOXh78axyx
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Parcelní číslo: 3612 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 107 

Výměra [m2]: 1559 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Hruška Jan, č. p. 16, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1559 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250536010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gbhnxalOEJd30zO6BjzHzmNL6CfpIp24cH1NXEIuSWxZm273sd1DAlLBks05YFRxx26oAthf2dWNwPvpNJkbGBqqGMZQ9oUWb-Z72TsvEum8wj1L5cdTzg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=uvrGx4TcmmONdKXygwsp0bs5rzWII4TNpRlZVo4_hUykm2uDb0acxOlgdpkAdq7CAEd4rO72Hc_1_EvqrDkjzSTb2VTHdf4BOIdWrja7OLK3l859KK1Z2Q==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=PbCXjby1eENTh6rglRwNPeaf-jYnwKY2g_akok4_pMqXIW9wvGpM4OMDinKvOfApNx5JcwZyjsYUSGo8TZVEVdUmauEKZ_7FZsMlev-mfbBFeZPNKddD9VZ-PkW5eiIT
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Parcelní číslo: 3611 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 39 

Výměra [m2]: 1187 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Tomsová Marie, Na Hvízdalce 633, 38232 Velešín  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1187 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250537010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=E2dDxZCBZ2WaG3ckocy1YLCjue3gvkEzUYMemoUYpnMEJv_vL3QshThMirlxB5xPWzTpDI6QGefBWkMK1jsgNE_JZsY8KKuLHIZFv1GBJSWhoxEpwv2p5A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=66ALssQivXGSSss2JfKCmRCquyrGttFEXdS8su9RVHtda4p52oLEBROfu5Xq8Ohai0R7MURG-n5xrUg4ZyU6yMkLJ5BwPrlXeioVSM18O5Qdq98TWiVyOg==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3Qnhk2GGn07VPD4PfcfCZV_-7UFimMga8LT_oZzzf1L7eTPfQMsjqYsA0szf_iJadfqmwujMZPC8ajJZdIiEv9srIQ2GOrcYczM2WxaUryv611blNK97v450Wxc-d1rx
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Parcelní číslo: 3610 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 2872 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Soběnov, č. p. 52, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Pozemek určen pro realizaci spol. zař.dle zák.č. 139/2002Sb. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250600010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=labIuRjrP-lZk24W4oyfK8XqUrRSjZaiNCr2rmqqQiPiC8ud4AOGsjkcVjin9zYl4iWOGUbkWvB-e9F1lLf0Qz5XNouAn_GbOaPNnnue1D_X6YneIzQN0w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=jD3RcIlpaRTToK3f7pnh2b2ro_-oCh_15HdHK39oEYhNgF7mKqevBVPW1uxrZkwJxG10mXwsXlmOibvfFhgJPZxSCZIfFRDrKBM-CYWs1-QescFgB89MCA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=s3ATUXm2Ym2fh4GLm88F4QpVjhg4fck0ZRcCdqy3OnrgvLSEXs_s4fyQ0B42yaBpdbSQYqG0ieEK79sOKvo1uawXsUOyCJa21Y23Lxrdn8Ly-0sYkoWCqzXTPu-Jfhyz


- 15 - 

 

Parcelní číslo: 3609 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 186 

Výměra [m2]: 1530 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

SJM Rybár Michal a Rybárová Marie, Míru 751, 38241 Kaplice  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 1530 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250534010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=bWYeIsKWTxq6BZMMecyyS_lunBS1XPxS9kJ9L8FJ0Iy1AXz7v6UV21L6-U2bjuf8Ytz-xjvUlgSR7iK4gvE6uAGlyNAljIUzNo6yqy9VDRc8rT-1sfL9_A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=q50turYxyR9MCs8PSfy81wBMifcmzmTevF2_gr9YPvlrrxCrZh3Rxh0RG6oZ94siROsfkSOg0Mh2-qqoCmhTRW8DjeggCUMwEF3WCihwTF9hm1hmiTSkJA==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Qeh3I3v__FTluJ-yxc2fQh74ziYjgh2me_Na7sPQjGnhaWDxDB31mXMWocnLBwZ096csSszvidpWxTj0A2ZWnCsjhT1FpuxwUBdsf7W6qP0OLFEeUFwWgbKM5H28uHYl
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Parcelní číslo: 3608 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 202 

Výměra [m2]: 1251 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Šimonová Petra, B. Němcové 1750, 25301 Hostivice  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 1251 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250533010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=tQUlpwM3eEQlYN-fYQBvtaWp3p2Vzuz6RwryAIipSmDP9e3rizH-_sb0PcZqoIMU9n-KS56CRjrxEff3Tma2DnhiT4yfXQguh8NJev2hNXxU_7woHyQPyg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=-DZQjNExEXcJKFceSmI2CeOxYeeT14VcnHZlD-leJyW1FUzUCzUFg9trntaI97dZh89WN8XkkriIBpkUTLAga1yw7yOhyr0gq6GACMmUq_5u11BotNQ-9A==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=FPvp5AunqHo4Ak1ubwh4VtFqbrSD--M01Q5KKLk90N3JgnT3y7vKzcTigePD-TeaEmib_RyLOlzGXDExYWIDMn8C_erlnNs_JGnqc5ZgAdqP09MJWltc5bQlhKbe6siu
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Parcelní číslo: 3607 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 244 

Výměra [m2]: 1422 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Dudla Stanislav, ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 62500 Brno  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 1422 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250838010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=ih_rTLvNFOtA6ZUWva1ElKPuo-c0yHmmrsYXbuPAgWE-83dqkdd-JjjahavXJoWFxhmz24R6lsNHsn1FsxIWgYD_Vn35rlGT2ckQcJYoTTG5BvlKB9bb5Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7pTx9X31UV8Ahrrw-BrK-5x9p1r0WyBYOYqjiV7K2x1Jisq04WH5pa2kxJsLQSU5V3zMj4aDESp1upywYu7LKQtQaavqVSmb_VhwVr_pc8Vr-Es1gPV_8g==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=VkuYnOOPIe3U3L8YMYqO8ZAXl0x9jW3xqz0q9h2yk4QpCUTkypKeUDJKXz-7sSKBGlJW11PzQP6s50rLZYoCJHLghRT8AMf0V00FfZ6aZY-e1KEqyzrHEe1OhfndctXa
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Parcelní číslo: 3606 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 244 

Výměra [m2]: 1301 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Dudla Stanislav, ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 62500 Brno  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 313 

83404 988 

Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení. Jiné zápisy Nejsou 

evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250530010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=9uMXdK2eOEcHvhG5AbKmFs8nIaHeO5RqlDfj08xqDjff_QYoCsOs3pZcc9FrIBLJsM8jAlvJo4G0CXpGHCOCH2dNX3Bhf05rf_xqraxc0I5WxSUY8KHnQQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=qVlTiBWbf6kEa5TjYll4BjF5qEhOWCvgvxZgqm_fRsDF3tZYIo8Wofw21OixOKmJFUSU_Lai5zkzhlGS0dg0CTGLiD7DSZFWtVYWI_vNF7bHhTtba7hctA==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BLPj77Pznis62AJuMilufteaXxzchuxQAb0Qg0liBVcjDjwKzVrPR355JD8I43dQY7vBy5PQQqxzYhg3y5k14xsx8Ho4_i7yCyzGGUSmNLrQbPCfcjykkHFt2c__XUxbpT0vmk-5pq1nM_CQKlz49WyyMn8lUHI7HU6jjrzNpq3cEzrzIvSXd4gYZU4lAS5fiiO7NlNNA56zE5cM6temg3SXU4wxPeq7soKbHDxtgwSL-rzm-2FFR2AkZh0yxgCphmkxrKtW6X_kGAQ964sUVShY1OVtj8Na7G3aWchYltc=
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Parcelní číslo: 3605 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 17 

Výměra [m2]: 1281 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Prommer Jaroslav, č. p. 8, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 32 

86411 1249 

Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.  

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250528010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=yjdXOmVy3UmR-PwBGl-GHwPUvJ6Is00wg24Vwp0wy2i5zk0OOuIEhZ8QAgZkLlSRWSUvt1ILPS_ybzlaXNtoprgXd07e71azwKyLgxNxSEgNca5ak6nEkA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mOAu52kjy_hudQrH7ONKNFVZV7PY3EYp_EoS2hF8ncyg3VXTZOpzE5v3hHbGNhwpFZV0SK4u8tjxtj613dK-cbYYvzYET9HENg93jSv1yE7BkbPaSgJ43w==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=_Si67dACWoUNSfJ9aargKRgfDMOMsbIPmHodQngv_ECwE2CynShSdMlb5pNo_ajjbyOFVFYFSmQSbYjoCabxAubbxgUr4DU8wyrDaAGqJwdwZNDcatiB3t0GrZa7nvVg
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Parcelní číslo: 3604 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 74 

Výměra [m2]: 1082 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Sousední parcely  

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Netočný Karel, č. p. 83, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1082 

Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250531010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=DBF25JLb7W8VR1myQK17skjOVf1TCopb19DJeg3YPj5AWsUIESNcp6WkR8rpxX3gqwhYtC9pDqECpOFnOND_PPG47nCWKeBHaFCNsXrQ2C2pX6qOJ-tgFw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=dL-nvJV0kyaA9QUm8SEGH26jW4w-UMSYYYbxikCGv5gwVS-DKv1mUrpef6BHhmmqJTXfbwfTZbEBEHiFpqCJ6rJ8N-mA-AG2x_4MRp0p3cH55qzdFlxw8A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=DRgF0qEjAv236dAgcb5ud92YiWBnqV-IXHywECUktqyEEeR2onjOeJQvsLEcZnITfkZWBjD7jtyNon5zxUDuU8egXg9eZxFxopNsO6a0z9iR2HO7j3lzLCBhR7ZkGZuK-MNP2H90B6s=
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=aFSUSTVmGT1mOMWQ_ZjAYclUpycZg_cx-NsouCV5sW_ecX6puM4vCEIbkuKYRRVmNoTzrWamIeYulmskYl9srdCIvBQv9i0fYeT0-PNy3k2DLlc8HuZPGrl6IWp_3r55
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Parcelní číslo: 3603 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 74 

Výměra [m2]: 1103 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Netočný Karel, č. p. 83, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1103 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250976010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=4ThNcpKMiuUm1z3HcYyoYtuX4XoNucXBnadAr7DLIbuleu6a79ou4sXZb2f3197r5dfRK19E9A-ksTXJV4MJP5U0U5iEvMwrNJd45zMcm2FZt3PjEMw-rw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=VR70FSmw2MNyjuM4YYvnspIZ9nl_S2u9vENBDPwtsbaV9WUM5k_Ws8CpzP7F-Vtrr-P-Hzl7ypRsnguY4kvzAJxuCGdfC2vtgY5Cxmudblqg2U_UIiznbQ==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=wsx_FpYesTzgbttjShnAUxDhEWTgmD0JvQCp70-4au6MVzpzRikhAtmK6u6uz59kZ8uRjYVZD8voYo_asY4lQzMV6PH6sQZMNQvqGescrVin8mbluKjEU4VY2rVB3mop
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Parcelní číslo: 3602 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 202 

Výměra [m2]: 1396 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Šimonová Petra, B. Němcové 1750, 25301 Hostivice  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1396 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250532010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=D1effOmi6ZSE56c4neFNleXhQtqY_reyNEY8SJfDXP743UuWKMnKaQY3EzjGIksfhLsz79nwgrnLuGDNuxMd2DnXQrLXOSJEpt3aqoXMTUTRPYpyaBb9Jw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=99-K8UgBnZ5CShHFzCCgmHqeT4Iv0UY5-HwaOC7qKnPH5SBXMiCfN5DOCbdPQrGZfmhvs7QXYpaYwFqkeJAoZGOupcEGYLPI1ABjvSUrZGeMlmYoE7ZoZA==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9IZ_PNBvb9d0oOmMnZMF9sSrFUwkooSY0eDvtRKPM68WFSubyV69liuCSpn2tvUjBBUER-h1xlAzaqbsOTJr5iax0cRvkhReHvwkYCU-Zg4EI2mqrBwpzcOqNUQjIeTs
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Parcelní číslo: 3601 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 19 

Výměra [m2]: 1309 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Šedivý Bohuslav, č. p. 10, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 1309 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51251008010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=nNzjUEFOFc6vf_mbjLZ91uc-_ockknxI45XeS5yrtxn69AzCxNaX12TefcYDfNQT2thuEkvdCXHyd9Jrr0Hywn_ORA6rIwHsNtAcKxKBPWzpyVOqGpv50w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=z1lZzoN8Pd9rQ7QwCfoL-qcrh4Rh33BY6oUNsGT9JF8o9XxaNxaMmcfZkLjheTHPICHKTGHtpIPfRltLnTfjhtjdZohJokO-urCIim7HmoZu7B-Fncoazw==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9gywnIIh7m9PWOnLqCAjHwlyywcR4Dl2PQNgtV6PZP9G0JoWcJFhru91m1zz3EyIEvHxL7UNOJNqK7btCsmYut_be0Drmpw_UQDOzBM5jrbL8LPO38AAcrUlBkRRwKe_


- 24 - 

 

Parcelní číslo: 3600 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 19 

Výměra [m2]: 1268 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Šedivý Bohuslav, č. p. 10, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

83404 730 

86411 538 

Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250529010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Alsxv0YmquyZlDxJvIBxirpAzgY1gGQ40B3El4AX5vUWUWjtUF3k-1qIsi8-o3dSA4WpYjhwldupVOoDW2937Jfn2kl6YYZYQSMh6OXeQcQugbWsfCQ99A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NS7eHMT5pvZNFrRfG6In_dR7UbR_7U0zLx8YWQUt8Va6g8TN6lfariPPfVt6zB3Se23Jl82LRv-YsoY9RGDdjXFd6iUq9OnUz0DmZyilamv2ndRGFm7DHQ==
http://bpej.vumop.cz/83404
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=24uIG3Jxr4P7KPlQWyyIyJl614Rite87tCz_A2d8B0-BpQl8H2lmYqIkUoa8ywIOsvXK0MRM78CidYv4Gxv1CiJkQBs6DqvqBz0_52-HYFMWI77Zk0V2Sc-A9iuQdeIE


- 25 - 

 

Parcelní číslo: 3599 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 19 

Výměra [m2]: 1144 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Šedivý Bohuslav, č. p. 10, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1144 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250527010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=mqrA7zMSYxqCcSdwdDEycZaNrBg73FrFYzNuK_T0YX3TFIPQXkbz92Hb8zViVItg9kBghMSwmt6CN-GdQf0SG6LePNUY96CyQDllhdafjHeiXfPm3U5Gvg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=8ysGW7AwzrOmrGz086ghLHmoMz8odXgF4LhsX2xndtZXqTH2LwqE-cRzHL3yI0JGeSHm5f1vZI5vERMFjJchtyEcnnEGAsg25n56-uoxzEUj8iFnFSVvuw==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=M9O-P0B_iK9hv2hZtru8JanorY4QsUbAtGeag4oo31JWIVpieuIpYbHL5JgGann-9dgmnyxfpnGEbtBEvQqjkrLz2ad5s3HOL5PKhcuFPev5v0858K2GjkJ-O5q5lt37
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Parcelní číslo: 3598 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 19 

Výměra [m2]: 1079 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Šedivý Bohuslav, č. p. 10, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1079 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250526010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=j2P-PjJhJjDdOFuwTqzg0pvr8_-13IJPZ4MulNAscR2T3L3Tq_sCA16sQEC3sIiyRN3DiqMU-_WZwTeOnpZGJuLxKHsi3hOZyB2-lqPoL2dQ0qeTOPdBIA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6IDyY8IX_gIHZFCK7UKWr4fQOcO5ZdPyAnqxjEYJqsZN14IadLpms7EStRg4nNLnAdkeih0atOz26vA_4HNnPn9BTAyeSASpSgwXIPs6i-8T82WshDe3jw==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=eYgopY4MFzeVVsXGUcA-3jbydCdD-GdlwhqAgc7j9CKL8ojdVSTiJqRhJEAJpthenppbOR6XN0ep8MNt6DvqW3Yu_TlFki_Oru7VzYVuPOVdzadfilf0yx1bBIrdfw4A
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Parcelní číslo: 3597 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 66 

Výměra [m2]: 1313 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Kůzl František, č. p. 86, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 1313 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250525010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=2xXgPelCpHXgcyUr4bp1p2IbeeEEsb9sQcErg-ZbpLcyuHjv_9qPrJq2UYb6XrVMTdXiLIaNMcVjRnsAjsPRQsvp8k2Ieng_ElaiH1FDDwtVFzbfeo1WWA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9pfTRbt8TLdlRsa0mg8vydY8B86oiPi6HkM40-hzqvsA2-0Pdt6z3OQWPItCqccXwyetWojiveoiE60NCJH1U3SPUTFeHIpPE46u8JZIkw-kgRT_1pq1vQ==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=o1TfnTyUcVoIC2lfkUR8sNOwxlXhjqd3vScA10wa_hoHdqHcqKrPtP1m02ezrkbA6e1x9GeW_lr-lslJmcn9g-yhsfdT7Y_2YGAS-Up72Xlv1ujGv7nofaMljFVkpYAp
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Parcelní číslo: 3596 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 1784 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Soběnov, č. p. 52, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Pozemek určen pro realizaci spol. zař.dle zák.č. 139/2002Sb. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250601010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=2e98LBgP-RRyoDKwBNJmVocrwDuwgaRDifULoEFNuQYk2igCZm3AXs-mHZzZhVh0m2tecuSCjaEIrxfOO7Uy82w2V5jnGfcHKKoOuALlIdnRmyKdKI_kkQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=M68UT0u4m6etCchCdgjblQ-LqeWEd4_KJRdX4HYk2gBO2f99HVcyCI1CJSK6GcDjRKTDPY5RKuYObSAb8QXFUJbPYo83WNWurVSXPAL8KlGPThW_RIZC4w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9xn2GVrp0LUhEbOSYV90H5BCtu10jN1aTP5g84XWPV0QXP96o3Uf0OdYbKoeIq9_71oXYj4L2Z8Rk8CWkf5SQqSDJo9WsFuWuBXWPGkIs3adaplp3PmygUtRt9g1tQtW
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Parcelní číslo: 100/1 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 433 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Soběnov, č. p. 52, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno (podle listiny) 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/585475331
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=FgRBafsQFoleft892c8MJFogrUnj9RYwleL90qv1NhL82cBWhS_E3L17cB-74pl4eXhZ6iLzHxtkGoVA5lOrJ-o9Tzb2GGLejQ_UmwM-Nr2ift5_iKmLlg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ceGRJwiCI69Ax-FJjktHiL8Nw-KROArphTn00QFXN_kqLjonGelaQhBskgGAQiOMTi_MX-5cnqTZeHtLsKQ5CLfFgEzwNf8B9QOD-YbvoSPsno1EXBpAdg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7t0hosV-OyTn2VRGyaZ2mTADmL3lmvVgWcfSV4YjlfeiFWCEXC2tsgpdGFtE78mcGn0crmqNduTj5ZOb3LP_trq-UhKZEcIDZ_FRFMnPxkBJQy_B77mx3kdZUlekJaWC
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Parcelní číslo: 3447/5  

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 1478 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Soběnov, č. p. 52, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Změna výměr obnovou operátu 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/30906976010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=2kWY3le524rXptWLK25vKcMZOauKrMZY-e7jg1xJ9k-wOJoND3MaufFMSloEkQ7jyLicytYmWrP7Nt9U3fIrgIuEmSFyDxE4cZdXpugSa7sJHCxBgq-5ZQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=weAtdG_xzR7ifvZOPvP1dTu22zxZ1OLRHVjlPI_wvvtf1IZae6i2gI9Ceor6tXo5VRfTusWQxMn1Q8O_xWO-JGLxvtFAsFak3nyLohlXLjTZp4rrzEdQjw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=JxMpo2b0Q07LMi2HbiPU57UIMg009cgzSi7vS-zIbzni8fVNb_ywOVe-rz77nezdgwos-jDBqh0dO8SYFeMQ-66A2aOApychLooO4jjGFzmy7fIsBmcucJiPv2NzxlQZ
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Parcelní číslo: 3624 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 5505 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Soběnov, č. p. 52, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250585010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=syhx6EDqtouqBeycv4KUPvKZc5fhJGCKu_VeCxccsnojHanztodUg0HB2of8tgY1fzEEwcGRc6hgULVLf7GHGzeGm_GzUMzOMDjJUHuFYunv-VFSCMF9bg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Qh9zAcmO9LWm3jhXkNW0seUzp3KfJpXuoWeYG9U7U9JGdnF-ERK4KhswTXm8xMAu9c8OA-CwnE1UD7YDyPWyeD--_RRn794pUS1958StDz69Z1oAVCuT4Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Gw8EM8uUrLfURMQ46z2dubjk0jQKQoMAgtAtWKUFNI7tSUpiX6WcJMPq-K-Rer2rc95wPfl5fDbHw6dXQWZXQ2O2mLtsvUGLYJ_hVWye-B_SAtsxw2z-JxupM55t9u5Hc56-bpUBvLm5s7ZsKA6dFqMkXFUiB2bgEjk8ToyOHITtxihyntbPbigJpdOLv4kog3MKCKB6-1QNt0qGCss792B0hJajrX2_LTHl0OylAWCfO5kk4ugntQU3SaoNGW7clq6Vl2AdGueGk0Hfdpm_XqBdEcuWZU5t2bGjMl29GuA=
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Parcelní číslo: 3658 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 1310 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Soběnov, č. p. 52, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Pozemek určen pro realizaci spol. zař.dle zák.č. 139/2002Sb. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250591010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=sn8NVvgnaXk8vhXWApgG7kDD7tdaRNhbmHYvbu9fk2rkoWyT_eYdH2cJijL1iO-hBth3YDPRGF2IUrW62TuNwdzfjefttPTnpNgMHFWmPihHmpGK6fR1yw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5SIiqsCfpeVZHi49H1lUwEXQnrPTmDVUDuoV8Hiu7Ts6M-xt6Ych5OJIHuM9LRPw1jgtOg5iVcUuLJhZds4wlKbwuvtmca5ivHmG-Ua8tXZDyeTMba2kiA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=DAzI0BhOlNPfswzd-lK2HSoEu7dJPbGUsCG1cvyqztfCs8kMtNxdq1UHl8OgI80kNCHP01EF6Uj78x7Q53V1pIGSyDDs5yuV4mw_qJlGo9Wk1LKx1ycDVr-EHwEAeNiv
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Parcelní číslo: 3664 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 107 

Výměra [m2]: 10813 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Hruška Jan, č. p. 16, 38241 Soběnov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 10813 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250743010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1W1YdOKyHeg0o6lb7nZZ0qhBF_0TsPjZg9vjMAuX-jJdvrHUh2CrXQpbleXhRof3I4KTxZqeLduCuLTIC0NDnK1NyP1COA8mEcOVp_-kADBkD6_iTxgteQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=euO8dC0Aga47KZ57yfpUMxRr0rYBwLMuwRVIwdGIWRsJ2G8RAGAQKSlbtG4wuiHzBMeRlxVH6AltbUN2Tge6USyit3vdSq1Mt7wbeC1UOWIWruJVauYIFg==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fZjz7swpEGbLPAXmhHDFLlzuClTsVYOkRF_7mSvDhNnc3l8c2RvdlRvaaNxb9sHQ8-6So9D3n15rD-9Bc0rCXopJERj6NslkipGvEXK0g6T4RKzU-SbNHA3utXZwIzuv
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Parcelní číslo: 3652 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 121 

Výměra [m2]: 12503 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Čabela Karel, č. p. 235, 38276 Loučovice  

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

86411 12503 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250756010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=DQ5RKYHp3ichXb7H63dMNI1QdLolnlir0fewVqyte-9YNv9DKXpb5K1F0QiP30RFfpaY_hf-gXMYljwF2ZArHfic3i_hL0UWzFR3GFRk90YE0r-4pe9twA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=A99lu7p6UuSAGPDiS5WzOUQvo_ilc1ZDOxXijt7CQhPcKYADMkjKTzP8K-TwRP0c5UFQqLgZxzKwNMa0FqsgAwP7KczdTNTVltB7PShLQ5SiO-mguETNrQ==
http://bpej.vumop.cz/86411
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9dHE_8CT1wzOvjJsyljrh7SBjVrATDEdql3HBILRrUt382mgFdFOzWekZBZfrjOVmH8McPthPiuqHptioro-I3Mp3ZB7b2OuPW1f1zx3sEjIgifpmadGuXj36QRTYhaG
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Parcelní číslo: 3567 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10002 

Výměra [m2]: 737 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: neplodná půda 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Česká republika,   

Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250481010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=c0z8SGAVDeDljYPYLeLoEHQ13Am-iyjf65HB0bbMjUKwL8ggYW7UahjU2ZZpo3feN5-NdByjdm9bsoSYPlaXOnIXRqbM1kLXO_7LuL6mW8-WWiKnqqwXKA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=K9iC_2U3qwvs8hrrO5vNkSOMJ97WpFveJpiO8Cb7FAu1rdvBdcqnqyKU3hjyLCx0JHuZcKe7-LTX1U6dTuhg_1qNaf6gWAmWz91-DGO7aW5qCw2ptIwvlw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=brTGSyCFiVGvdLvW3E4_avG0dnn3F8WVg1utjsKqLfnpgAV3gG54KymJ3mXV7scteEcAZsraTAVdihflznBJxTdDVqsOamLcjQ3mxbFGkO_liulEtpgbw2QtVLlYY0gr
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Parcelní číslo: 3569 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 10002 

Výměra [m2]: 4775 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: rybník 

Druh pozemku: vodní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Česká republika,   

Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického 

práva 

 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Typ 

Omezení převodu pozemků podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250425010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=tX4mG1eAzKDDkDnp1Nwyb2ySClCCgqjR5vBLbpj2Lv2hJ0X2PEpnhbfNE0h8uPisHHcT32Af8_LUDO2FjfZWChL5rFbcfx-IhACy8ylwCjEJLsjp6DZzRA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mhPRgmkho5JrFFwy2Dd5PC5U3SsST22w1atS_-1_y49ti3nl17oyew9f82x1fNy2K9SpEOHtfm0UqNhF7k2oi_KRMLc3dADSpgH3RV69FaNSzY3KtDn0LQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=v8W_szGjEsCcjtbAAN86w4OpdZeGom14JY1iFe0jHM7xHla8e5paM_fhnrGiUhR1QC2vmaqB0qzg_UUvymBxlTM2O2O-LRYZfH5WBDgSK069lrNYbixIFI80r74q6HZn
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Parcelní číslo: 3650 

Obec: Soběnov [545805] 

Katastrální území: Soběnov [751677] 

Číslo LV: 174 

Výměra [m2]: 10068 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: silnice 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České 

Budějovice 
 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 

37010 České Budějovice 
 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51250704010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545805
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=M5m9Tmki7E1bg0bpGzQn2uPESOyqPWYC8yOUfiBA4qbvVCkSvDsVNuca4WvKI1X784QABC7oJZf_699nFkMgytHL1V41tPZXzfj_r3qJZMF08FO6NR2_cQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Xil3KsVjcBe8dJKTGbhjqRlopTx7SErLDeRtJxidqDmx1fEZEZ5-0f1uYnB_dC8H7k3mqi-cK2-m18cwk1aDQtMpSikIa73ikxHb-10Zu5K1Okxz_uRefw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3x1rk53ruxhHHE71l4fZ8MIqAzC31FMD8SUvIQ1AR-OxWutRgxz3uK44eh-NyIKfUUZu1AmpsWEsf90zv5vZclEWeWQFaOviq_jSR3sZ9shTmA2NwK7uwTTuAD4GYdYX
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4. Urbanistické uspořádání 

 

(1) Urbanistické řešení je determinováno koncepcí Územního plánu Soběnov, se kterým 

musí Územní studie dosahovat souladu.   

(2) Územní plán Soběnov stanoví pro plochy území, řešeného touto Územní studií 

následující způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

 Plochy smíšené obytné (SO) 

 Plochy veřejných prostranství (VP). 

 

4.1. Širší vazby 

 

(1) Lokalita, která je předmětem Územní studie, navazuje ze severu na zastavěné území 

sídla Soběnov, kdy z jihu sousedící stávající zástavba je představována rozptýlenou 

individuální venkovskou zástavbou. Pro zajištění motorové a pěší dopravy budou sloužit nově 

navržené komunikace funkční podskupiny D2 – Obytná zóna, napojené stykovými 

křižovatkami na západě na stávající místní obslužné komunikace a na východě na komunikaci 

3. třídy III/14625. Napojitelnost ploch na inženýrské sítě (v souladu s Územním plánem 

Soběnov) je technicky reálná, stávající infrastruktura není k dispozici. Vzdálenost lokality od 

návsi v Soběnově je cca 400 m,  školka obecní úřad  a kostel jsou vzdálené cca 500 m, nejbližší 

zastávka autobusu cca 460 m. 

 

4.2. Parcelace 

 

(1) Lokalita zastavitelné plochy SOBĚNOV Z7 byla již rozparcelována, a to v rámci 

komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Soběnov, které probíhaly souběžně se zpracováním 

Územního plánu Soběnov.  

Současná parcelace však neumožňuje hospodárné využití lokality a nekoresponduje s řešením 

Územního plánu Soběnov, neboť severní hranice zastavitelné plochy SOBĚNOV Z7, závazně 

vymezená v ÚP, nezahrnuje např. u pozemků KN č. 3614, 3615, 3616, 3617 a 3618 (ozn. 
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v Územní studii I, II a 1 až 3) celé tyto pozemky, ale pouze jejich jižní části. Územní studií byla 

tedy tato situace prověřena a byla navržena reparcelace.  

(2) S ohledem na velikost a proporce (a v případě pozemku KN č. 3618 i na existenci 

elektrického vzdušného vedení VN 22 kV, včetně ochranného pásma) zastavitelných částí 

pozemků KN č. 3617 a 3618* (ozn. v Územní studii I a II), *(rozuměj: částí pozemků 

nacházejících se v zastavitelné ploše SOBĚNOV Z7), které neumožňují umístění rodinných 

domů izolovaných v souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zde bylo navrženo situování staveb pro rodinnou rekreaci (zahradní domky) a využití částí 

těchto dvou pozemků jako zahrádek ((= přípustné využití Ploch smíšených obytných (SO) dle 

Územního plánu Soběnov)).  

(3) Řešení Územní studie tak v maximální možné míře zohledňuje stávající vlastnické 

poměry k pozemkům v řešeném území a umožňuje využití pozemků, při současném 

respektování obecně závazných předpisů a ustanovení Územního plánu Soběnov. 

 

4.3. Zastavovací systém 

 

(1) Zástavba má charakter ulicového, oboustranného zastavovacího systému s devatenácti 

rodinnými domy izolovanými a dvěma objekty pro rodinnou rekreaci (zahradní domky). 

Navrhovaná nová zástavba doplňuje rostlou zástavbu v zastavěném území sídla na rozhraní 

urbanizovaných ploch a volné krajiny. Jelikož v lokalitě nelze vysledovat jednotný či 

převládající směr hlavních střešních hřebenů stávajících stavebních objektů (a umístění těchto 

stávajících objektů a směry jejich hlavních střešních hřebenů jsou povětšinou dané umístěním 

a proporcemi stavebních pozemků na nichž jsou postaveny), byla tato zásada uplatněna i u 

nových rodinných domů – rodinné domy na pozemcích ozn. v Územní studii 6, 14, 19, dále 10 

až 13 a 15 až 18 jsou orientovány do uličního prostoru štíty, u rodinných domů na pozemcích 

ozn. v Územní studii 1 až 5 a 7 až 9 se jedná o tzv. hřebenovou formu ulicové zástavby. Zvolená 

forma a uspořádání zástavby umožňuje postupnou realizaci, zohledněna je terénní konfigurace 

území, charakter sídla a jeho krajinný rámec. 
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4.4. Veřejná prostranství, komunikace, přístupy na pozemky 

 

(1) Pro splnění požadavku Územního plánu Soběnov vymezit v zastavitelné ploše 

SOBĚNOV Z7 veřejná prostranství o výměře min. 1000 m2  byla Územní studií takováto 

veřejná prostranství navržena, v podobě zeleně veřejných prostranství, o celkové výměře 1644 

m2 , na pozemcích KN č. 3596 a 3610.  

(2) Navržená veřejná prostranství v řešeném území jsou dále tvořena dopravními prostory 

(„obytnou zónou“ – tedy komunikací se smíšeným provozem, která nemá vyhrazené plochy pro 

jednotlivé druhy dopravy a pro pěší provoz je využíván celý dopravní prostor místní 

komunikace) – viz grafickou část.      

(2) Přístupy na navrhované pozemky rodinných domů i staveb pro rodinnou rekreaci 

(zahradní domky) jsou z  veřejných prostranství.  

 

5. Vymezení a využití pozemků, plošné a prostorové uspořádání a architektonické 

řešení 

 

5.1. Vymezení pozemků  

 

(1) Vymezení pozemků v území řešeném Územní studií sleduje účelné uspořádání 

zastavitelných ploch pro rodinné domy izolované a pro rodinnou rekreaci na navržených 

zahrádkách  – v souladu se  způsobem využití ploch, definovaným v Územním plánu Soběnov.  

(2) Měřítko zpracování Územní studie umožňuje zpřesnění jevů a principů, které míra 

rozlišení v územně plánovací dokumentaci obce neposkytuje. 

 

5.2.  Využití pozemků 

 

(1) Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené  v Územním plánu 

Soběnov: 
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„Plochy smíšené obytné (SO)  

 

Hlavní využití: 

‒ bydlení v rodinných domech 

 

Přípustní využití: 

‒ bydlení –  nízkopodlažní zástavba 

‒ odpovídající zázemí (např. pergola, skleník, bazén, dílna atd.) 

‒ stavby pro rodinnou rekreaci 

‒ občanské vybavení 

‒ sportovní zařízení a hřiště 

‒ veřejná prostranství 

‒ dopravní a technická infrastruktura 

‒ přírodní složky, vodní plochy, zeleň 

 

Podmíněně přípustné využití: 

‒ drobná nerušící výroba a podnikatelské aktivity za podmínky, že budou dodrženy 

hygienické limity (zejména hluk) na hranici vlastního pozemku 

‒ Podmínkou výstavby v zastavitelných plochách je vybudování kanalizace alespoň pro 

část plochy tak, aby plánovaná výstavba mohla být napojena na kanalizaci. Tato 

podmínka platí až po vybudování centrální ČOV. Pro části ploch, které sousedí 

s vodním tokem, a je možné jejich individuální odkanalizování do vodního toku přímo 

přes vlastní čistírnu odpadních vod. 

‒ Odkanalizování do bezodtokových jímek je možné pouze po prokázání nemožnosti 

napojení na kanalizaci (např. dosavadní neexistencí kanalizační sítě) nebo vypouštění 

odpadních vod do vodního toku. 

 

Nepřípustné využití: 

‒ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad 

přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 
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‒ veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

‒ v ochranném pásmu VN 22 kV nesmí být umístěny stavby s charakterem chráněného 

venkovního prostoru 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

‒ max. výška obytných objektů - 1NP + podkroví (nízkopodlažní zástavba) 

‒ max. výška hospodářských a provozních staveb - 12 m v hřebeni, sedlové střechy 

‒ v zastavěném území obce » zastavitelná plocha pozemku max. 90%, platí pro vlastnické 

celky 

‒ v navržených zastavitelných plochách » zastavitelná část pozemku max. 40%.“ 

 

„Plochy veřejných prostranství (VP)  

 

Hlavní využití: 

‒ stavby veřejných komunikací a prostranství  

 

Přípustné využití: 

‒ komunikace místní, obslužné, účelové 

‒ chodníky, stezky  

‒ stavby pro cykloturistiku  

‒ dopravní a technická infrastruktura  

‒ přírodní složky, zejména sídelní zeleň 

 

Podmíněně přípustné využití: 

‒ nestanovuje se 

  

Nepřípustné využití: 

‒ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

‒ veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
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Podmínky prostorového uspořádání: 

– nestanovují se.“ 

 

5.3. Plošné uspořádání 

 

(1) Je definováno navrženou parcelací, stavebními čarami, naznačeným směrným 

půdorysným tvarem zástavby (viz grafickou část) a hustotou zástavby.  

(2) Daná lokalita byla již rozparcelována v rámci komplexních pozemkových úprav pro 

k.ú. Soběnov. Tyto komplexní pozemkové úpravy probíhaly souběžně se zpracováním 

Územního plánu Soběnov, nicméně současná parcelace neumožňuje hospodárné využití 

lokality, a tak Územní studie danou parcelaci prověřila a byly navrženy úpravy. V maximální 

možné míře však byly zohledněny stávající vlastnické poměry k pozemkům v řešeném území. 

(3) Pro uplatňování v následných správních řízeních navrhuje Územní studie následující 

prvky plošného uspořádání: 

 Stavební čára: vymezuje plochu, uvnitř které je na stavebním pozemku možno umístit 

stavbu rodinného domu (nebo – v případě navržených zahrádek – stavbu pro rodinnou 

rekreaci = zahradní domek)  – je považována za nepřekročitelnou hranici zástavby. Kde 

není kótována, odměří se z Hlavního výkresu. 

 Půdorysný tvar zástavby: půdorys rodinných domů má být obdélníkový, případně má 

být skladbou obdélníkových částí do tvaru L, T, U.  

  Zastavitelnost pozemků rodinných domů stavbami: musí být v zastavitelné ploše 

Soběnov Z7  maximálně 40 %.  

 

5.4. Prostorové uspořádání 

 

(1) Prostorové uspořádání zástavby v řešeném území vychází z ustanovení Územního plánu 

Soběnov, která jsou doplněna a zpřesněna – v souvislosti s možnostmi podrobnějšího měřítka, 

které nabízí Územní studie. Definován je: 

 Počet podlaží (podlažnost) rodinných domů: maximálně 1 nadzemní podlaží, 

případně 1 nadzemní podlaží + podkroví, možnost podsklepení a využití podkroví. 
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 Maximální výška střešního hřebenu (nejvyššího místa konstrukce zastřešení) 

rodinných domů: je navržena 10,0 m – měřeno nad upraveným terénem na straně proti 

svahu. 

 Maximální výška soklu (podezdívky) rodinných domů: je navržena 0,75 m – měřeno 

nad upraveným terénem na straně proti svahu. 

 Maximální výška půdní nadezdívky rodinných domů: je navržena 1,0 m – měřeno 

od hrubé podlahy podkroví. 

 Střechy rodinných domů: budou sedlové, případně valbové nebo polovalbové, 

popřípadě v kombinaci s plochými nebo ozeleněnými střechami, nepřípustné jsou 

jehlanové střechy a střechy valbové s délkou hlavního střešního hřebenu menší než 3,0 

m (jedná se o geograficky cizorodé architektonicko – stavební prvky, valbové střechy 

s velmi krátkou délkou hřebenu působí z odstupu stejně jako střechy jehlanové). 

 Sklon střechy rodinných domů: sedlové a valbové střechy budou mít sklon min. 24°, 

max. 45°. 

 Orientace hlavního střešního hřebenu rodinných domů: viz Hlavní výkres. 

 Počet podlaží (podlažnost) zahradních domků na navržených pozemcích 

zahrádek: maximálně 1 nadzemní podlaží, možnost podsklepení. 

 Max. výška hospodářských a provozních staveb: 12m v hřebenu, sedlové střechy 

(převzato z ÚP Soběnov). 

 

5.5. Architektonické řešení 

 

(1) Návrh každé stavby musí vedle účelu sledovat také vzhledový účinek, a to vždy ve 

vztahu k místu a okolí. 

(2) Objemové a hmotově – architektonické ztvárnění jednotlivých staveb musí zohledňovat 

kontext okolní zástavby a prostředí, nesmí zásadním způsobem narušovat krajinný ráz, měřítko 

krajiny a pohledové vnímání v kontextu se stávající stavební substancí v sídle Soběnov 

(3) Hospodářské zázemí obytných budov má být integrované s objektem hlavním. 

(4) Prosvětlení podkroví je možné i vikýři nebo střešními okny. 

(5) Parkování a garážování osobních aut musí být řešeno na pozemcích rodinných domů a 

na plochách navržených zahrádek, garáže mají být vestavěné nebo přistavěné k rodinným 
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domům. Parkovací stání navržená na veřejných prostranstvích slouží pro pasanty a jako 

pohotovostní. 

(6) Oplocení na uliční straně pozemků má být sjednocené u všech pozemků rodinných 

domů a zahrádek v lokalitě. 

(7) Objekty pro úschovu nádob na směsný domovní odpad mají mít v celé lokalitě jednotný 

vzhled, přičleněny budou vhodným způsobem ke vstupům/vjezdům na pozemky rodinných 

domů. 

 

6. Doprava a koncepce technické infrastruktury 

 

 

 

6.1. Doprava motorová 

 

(1) Zastavitelná  plocha SOBĚNOV Z7 bude napojena na stávající komunikační systém 

sídla dvěma stykovými křižovatkami z východní strany – ze silnice 3. třídy III//14625 a dvěma 

stykovými křižovatkami ze strany západní, z místní komunikace p.č. KN 3624 a 3447/5 (přes 
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manipulační plochu p.č. KN 100/1). V lokalitě s uvažovanou oboustrannou uliční zástavbou 

izolovanými rodinnými domy a stavbami pro rodinnou rekreaci jsou pozemní komunikace 

navrženy v podobě dopravně zklidněného prostoru, ve formě obytné zóny funkční skupiny D, 

podskupiny D2 – komunikace se smíšeným provozem. Uvažováno je s obousměrným 

provozem motorové dopravy, minimální šíře dopravního prostoru činí 3,50 m. Vyhýbání 

vozidel bude umožněno na místech se zajištěnou vzájemnou viditelností. Na vstupech 

komunikace do obytné zóny budou uplatněna opatření směřující ke snížení jízdní rychlosti 

(odsazení vjezdu do obytné zóny, se zvýšenou a sklopenou plochou dle TP103, v obytné zóně 

samé pak změny povrchů, střídavé uspořádání pohotovostních parkovacích stání pro OA 

pasantů, změny šířkového uspořádání dopravního prostoru). Vstupy/vjezdy na pozemky 

rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci v lokalitě budou z navržených pozemních 

komunikací.  

 

        (TP 103 Navrhování obytných a pěších zón) 

 

6.2. Doprava stacionární 

 

(1) S ohledem na rozsah, charakter a uspořádání zástavby bude parkování, odstavování a 

garážování vozidel vlastníků a uživatelů jednotlivých nemovitostí řešeno na pozemcích 
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rodinných domů a zahrádek. V rámci dopravního prostoru na veřejných prostranstvích jsou 

kromě toho navržena parkovací stání pro celkem 11 (3 + 4 x 2) OA pasantů, jedno parkovací 

stání bude uzpůsobeno pro užití osobami se sníženou schopností pohybu.  

 

6.3. Doprava pěší 

 

(1) Na navrhovaných dopravně zklidněných místních komunikacích funkční podskupiny 

D2 smějí chodci využívat obytnou ulici v celé její šíři.  

 

6.4. Vodní hospodářství 

 

6.4.1. Vodovod 

 

(1) Zásobování vodou pro navržené rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci v řešené 

lokalitě je vodovodním řadem z potrubí PE 110. Vodovodní řad bude napojen v místní obslužné 

komunikaci na stávající vodovodní řad PE 90 ve správě Čevak JČ a.s. Z tohoto vodovodního 

řadu budou napojeny přilehlé rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci přípojkami z potrubí 

PE 32x4,4 a ukončeny ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel. Vodovodní síť 

bude zaokruhovaná. Na trase vodovodních řadů budou osazeny podzemní hydranty. 

(2) Výpočet potřeby vody 

Směrné číslo roční spotřeby vody na 1 obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou  dle vyhlášky č. 

120/2011Sb. je 35 m3. Na 1 obyvatele bytu v rodinném domu se připočítává 1m3. Při výpočtu 

počtu obyvatel je uvažováno 3 - 4 ekvivalentní osoby na rodinný dům. 

19 rodinných domů, 2 stavby pro rodinnou rekreaci ………. 74 EO  

roční potřeba 

Qrok = 74 EO x 36m3/rok = 2 664 m3/rok     

průměrná denní potřeba 

Qp = 2 664 000/365 = 7 299 l/d = 0,084 l/s 
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max. denní potřeba 

Qm = 7 299 l/d  x 1,4 = 10 219 l/d = 0,118 l/s 

max. hodinová potřeba  

Qh = (10 219/24) x 1,8 = 766 l/h = 0,213 l/s 

(3) Stanovení výpočtového průtoku v potrubí dle ČSN 75 5455 čl.5.1.2 a)  

1 rodinný dům 

2 WC    q = 0,15 l/s 

bidet  q = 0,1 l/s 

2 umyvadla   q = 0,2 l/s 

dřez            q = 0,2 l/s 

pračka         q = 0,2 l/s 

vana       q = 0,3 l/s 

sprcha  q = 0,2 l/s 

 

Qd= √ ∑( QAi
2 * ni ) = √ 0,01*1 + 0,0225*2 + 0,04*5 + 0,09*1  = 0,59 l/s 

 

19 rodinných domů, 2 stavby pro rodinnou rekreaci 

Qd= √ ∑( QAi
2 * ni ) = √ 0,01*21 + 0,0225*21*2 + 0,04*21*5 + 0,09*21 = 2,69 l/s 

Navržený vodovodní řad   DN 100    12,0 l/s › 2,69 l/s       vyhovuje. 

 

(4) Vnější požární voda 

Vodovodní potrubí nejméně DN 80 mm s Q = 4 l/s při statickém přetlaku v nejvýše 

položeném hydrantu nejméně 0,2 MPa. Vzdálenost hydrantů od objektů nesmí přesáhnout 

200m. 
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6.4.2. Kanalizace 

 

(1) VARIANTA 1: 

V zastavitelné ploše je navržena gravitační stoková síť jednotného kanalizačního systému 

s větvemi dimenze PVC 250 - 300 – viz grafická část. Kanalizační sběrač směřuje z území 

řešeného Územní studií severovýchodním směrem, přes pozemky p.č. KN 3650, 3658, 3664 a 

3652 na pozemky p.č. KN 3567 a 3569, kde je uvažováno s novou čistírnou odpadních vod a 

biologickým rybníkem (veřejně prospěšná stavba VPS 7 dle platného Územního plánu 

Soběnov). 

(2) VARIANTA 2: 

V případě neprůchodnosti (například s ohledem na majetkoprávní  vztahy k pozemkům) řešení 

navrženého dle Varianty 1 a vzhledem k potřebě postupné výstavby v řešené lokalitě, lze 

odkanalizování řešit následovně: 

 rodinný dům na pozemku ozn. 7 (a případně stavba pro rodinnou rekreaci na 

pozemku ozn. I) – gravitačně, přípojkami do nové kanalizační šachty ukončující 

prodloužení kanalizační stoky jednotné kanalizace od stávající šachty na pozemku 

p.č. KN 3624. Likvidace odpadních vod v nově rekonstruované centrální ČOV 

obce 

 rodinné domy na pozemcích ozn. 15 až 19 – gravitačně, přípojkami do kanalizační 

stoky jednotné kanalizace ústící do čerpací stanice kanalizační na pozemku p.č. 

KN 3596, odtud společný výtlak zaústěný přes předřazenou kanalizační 

uklidňovací šachtu do stávající kanalizační šachty jednotné kanalizace na pozemku 

p.č. KN 100/1. Likvidace odpadních vod v nově rekonstruované centrální ČOV 

obce 

 rodinné domy na pozemcích ozn. 1 až 6 a 8 až 14 (a stavba pro rodinnou rekreaci 

na pozemku ozn. II) – gravitačně, přípojkami do kanalizační stoky jednotné 

kanalizace ústící do čerpací stanice kanalizační na pozemku p.č. KN 3610, odtud 

společný výtlak zaústěný přes předřazenou kanalizační uklidňovací šachtu do nové 

kanalizační šachty ukončující prodloužení kanalizační stoky od stávající šachty na 

pozemku p.č. KN 3624. Likvidace odpadních vod v nově rekonstruované centrální 

ČOV obce. 
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(3) Řešení navržená Územní studií jsou pokládána za koncepční – v průběhu následných 

projekčních prací mohou být detailněji zpřesněna či upravena, a to zejména s ohledem na 

konkrétní technické požadavky a na podrobné tachymetrické polohopisné a výškopisné 

zaměření území, které ve fázi zpracování Územní studie nebylo jejím podkladem. 

(4) Dešťové vody z navržených obslužných místních komunikací a dopravních ploch budou 

odvedeny přes prefabrikované uliční vpusti přípojkami do kanalizačních stok.  

(5) Dešťové vody ze střech rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci budou zadrženy 

na pozemcích RD, kde se počítá s jejich přirozeným vsakováním nebo budou zadrženy v 

dešťových zdrží a použity jako užitková voda. Dešťové vody z veřejných ploch a splaškové 

vody z rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci budou svedeny kanalizační sítí  do 

stávající jednotné kanalizace. 

(6) V lomových bodech kanalizace budou osazeny betonové kanalizační šachty. Pro 

jednotlivé rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci budou vysazeny odbočky a přípojky 

splaškové kanalizace z potrubí DN 150 budou dovedeny cca 1m za hranici pozemku a ukončeny 

revizní šachtou DN 400.  

 

6.5. Zásobování teplem  

 

(1) Stavby a zařízení v zastavitelné ploše Soběnov Z7 budou zásobovány teplem 

z domovních kotelen nebo ze zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie. Nepřípustné 

je využití technologií zvyšujících emisní zatížení území nad úroveň stanovenou platnou 

legislativou. 

(2)  Propočet spotřeby tepla na vytápění: 

19 RD + 2 ZD       21 x 9 kW = 189 kW   

 

Propočet roční spotřeby tepla na vytápění: 

19 RD + 2 ZD  21 x 16 MWh = 336 MWh.   
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6.6. Zásobování elektrickou energií 

 

 (1) Zásobování řešeného území elektrickou energií bude stávající kmenovou linkou VN 

22kV „Besednice“. Trasy sítí technické infrastruktury budou přednostně vedeny v krajnicích 

komunikací, chodnících a na veřejných prostranstvích. E.ON Český Krumlov v současné době 

zpracovává projektovou dokumentaci na kabelové rozvody NN v řešené lokalitě – dva nové 

vývody NAYY 4Bx150 ze stávajících trafostanic „TS SOBĚNOV – OBEC“ a „TS SOBĚNOV 

– KULTURNÍ DŮM“ umožňující částečné připojení nové výstavby a připojení stávajícího 

odběru p.č. st. 256 (truhlárna) z důvodu demontáže stávajícího volného vedení NN pro p.č. st 

.256 procházejícího zastavitelnou plochou Z7. Nově navržené přívody jsou vedeny podél 

komunikací p.č. 3462/24, 3447/5, 3624 – směr Smrhov a komunikací 3443/3 a 3650 – směr 

Mlýn. Připojení zastavitelné plochy Z7  včetně 30% rezervy pro elektrické přímotopné vytápění 

je realizovatelné po vybudování nové trafostanice VN/NN v místě (např.) křížení stávajícího 

volného vedení VN se stávající komunikací p.č. 3624, případně realizací dalšího přívodu 

kabelem NAYY 4Bx240 ze stávající trafostanice „TS SOBĚNOV – KULTURNÍ DŮM“. 

Přívody směr Smrhov, Mlýn je možné posílit kabelem NAYY 4Bx150 z důvodu osazení „T“ 

spojek. Nejvhodnějším řešením je z důvodu ekonomických, spolehlivosti sítě a i z důvodů 

vlastnických vybudování nové trafostanice. 

(2) Potřebu elektrického příkonu, vyvolanou realizací staveb v řešeném území je možné 

pokrýt následujícím způsobem: 

 ze stávajícího volného vedení NN AlFe35 (délka AlFe 250m, délka celého distribučního 

přívodu cca 550m) zásobujícího lokalitu směr Smrhov lze připojit provizorně pouze RD 

na parcele číslo 3609 – hodnotu hlavního jističe upřesní EON v žádosti o připojení. Ve 

směru „Mlýn“ se v současné době nenachází žádné distribuční rozvody „NN“ E.ON. 

 z nově navrženého kabelového vývodu NAYY 4Bx150 – směr Smrhov lze připojit cca 

8 RD v  zastavitelné ploše Z7 a 18 stávajících odběrů bez elektrického vytápění v trase 

stávajícího přívodu AlFe – délka celého přívodu cca 650m do středu zastavitelné plochy 

Z7 (pilíř mezi p.č.3606 a p.č. 3607)  s jističi před ET 3/25A bez elektrického vytápění 

– hodnoty hlavních jističů upřesní E.ON v žádosti o připojení. V případě stávajících 

odběrů s elektrickým vytápěním je na novém přívodu minimální výkonová rezerva pro 

připojení zastavitelné plochy Z7. 
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 z nově navrženého kabelového vývodu NAYY 4Bx150 – směr Mlýn lze připojit cca 

10RD v zastavitelné ploše Z7, 30 stávajících odběrů bez elektrického vytápění  a 

stávající odběr p.č. st. 256 (jistič před ET 3/50A) – délka celého přívodu 1000 m do 

středu zastavitelné plochy (pilíř mezi p.č.3606 a p.č. 3607) s jističi před ET 3/25A bez 

elektrického vytápění – hodnoty hlavních jističů upřesní E.ON v žádosti o připojení. 

V případě stávajících odběrů s elektrickým vytápěním je na novém přívodu minimální 

výkonová rezerva pro připojení zastavitelné plochy Soběnov Z7. 

 z obou navržených kabelových vývodů NAYY 4Bx150 lze připojit v případě stávajících 

odběrů bez vytápění  cca 18RD v zastavitelné ploše Z7 s jističi před ET 3/25A bez 

elektrického vytápění – hodnoty hlavních jističů upřesní E.ON v žádosti o připojení. 

V případě stávajících odběrů s elektrickým vytápěním je na nových přívodech 

minimální výkonová rezerva pro připojení zastavitelné plochy Z7. 

Připojovací pilíře před jednotlivými parcelami budou připojené pomocí „T“ spojek. V propočtu 

příkonu lokality se počítá u ploch pro bydlení s 30% rezervou pro elektrické přímotopné 

vytápění, případně vytápění TČ.  

(3) Propočet příkonu lokality: 

V  zastavitelné ploše Z7 bude napojeno 19 RD a 2 zahradní domky. Soudobý příkon 1 RD, BJ 

– VT dle ČSN 33 2130-Z2 – 11 kW. 

 VÝPOČET PŘÍKONU ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Instalovaný příkon 

Vysoký tarif – 19 RD x 11 kW/RD 209.00 kW 

Vysoký tarif – 2 zahr.domky – 2 x 7 kW/zahradní domek 14.00 kW 

Rezerva pro elektrické vytápění – 6 RD x 12 kW 72.00 kW 

Celkem instalovaný příkon 295.00 kW 

Soudobý příkon 

Vysoký tarif – 209.0 kW x 0.37 77.33 kW 

Vysoký tarif – 14.0 kW x 0.37 5.18 kW 

Rezerva pro el.vytápění – 72 kW x 0.8 57.60 kW 

Celkem soudobý příkon 140.11 kW 
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6.6.1.     Veřejné osvětlení 

 

(1) Veřejné osvětlení v řešeném území bude napojeno na rozvod elektrické energie 

z nového rozvaděče RVO osazeného v  zastavitelné ploše Z7 na pozemku p.č.100/1,  u oplocení 

p.č.111/1. Stávající rozvaděč RVO je osazen ve vývodové části rozvaděče NN stávající 

trafostanice TS Soběnov – obec, délka rozvodu VO včetně rozvodu v zastavitelné ploše, 

napájeného ze stávajícího rozvaděče trafostanice, by byla cca 1300m, jištění vývodu 

v trafostanici maximálně 6A – nevyhovuje, vzdálenost mezi rozvaděči RVO VO bude cca 

700m. V případě nové trafostanice lze rozvaděč RVO osadit u nové trafostanice. Nový 

rozvaděč RVO bude napájet projektované VO zastavitelně plochy Z7 a část stávajícího VO 

podél komunikace směr Smrhov.  Kabelové rozvody VO budou provedeny zemními kabely 

CYKY uloženými v trubkách Kopoflex v zemních rýhách dle ČSN 73 6005 s přiloženým 

uzemňovacím vedením FeZn 10mm uloženým v trase kabelového rozvodu VO v samostatné 

drážce. Kabelový rozvod VO je navržen jako přílož v současné době projektovaného 

distribučního rozvodu NN. Osvětlení komunikace u bytové výstavby je navrženo výbojkovými 

svítidly 50 - 70W shodného typu s veřejným osvětlením v dané lokalitě, osazenými výbojkami 

70W osazenými na bezpaticových stožárech délky 5 m – maximální rozteč svítidel 36 m (NMF 

417 – oblé sklo – cena svítidla 4 670,- Kč včetně zdroje). Projektované svítidlo VO osazené 

v zeleném pásu před p.č. 3604 se nachází v ochranném pásmu stávajícího vedení VN22 kV, při 

zpracování dalšího stupně PD požádat o výjimku pro osasení svítidla E.ON Č.Budějovice 

(vzdálenost od krajního vodiče VN 22kV 4 m.) 

Pro zvážení jsou možné další dvě alternativy veřejného osvětlení: 

 Alternativa 1 – svítidlo výbojkové TYP 130 – 70 W osazené na bezpaticových stožárech 

délky 5m  – maximální rozteč svítidel 43m – cena svítidla 4 370,- Kč včetně zdroje. 

 Alternativa 2 – svítidlo LED TYP 135 – 34 W osazenými na bezpaticových stožárech 

délky 5m  – maximální rozteč svítidel 53m – bezúdržbové, životnost min.20 let – cena 

svítidla 7 310,- Kč včetně zdroje. 

(2) Kabelové rozvody VO jsou uvažovány jako přílož kabelových rozvodů NN. 
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6.7. Shromažďování a likvidace odpadů 

 

(1) Objekty pro úschovu nádob na směsný domovní odpad mají mít v celé lokalitě jednotný 

vzhled, přičleněny budou vhodným způsobem ke vstupům/vjezdům na pozemky rodinných 

domů.  

(2) S místem pro nádoby na separovaný odpad se v řešeném území Územní studie nepočítá.  

 

7. Doporučení dalšího postupu předprojektové a projektové přípravy 

 

(1) Územní studie prověřuje způsob využití ploch, které jsou v Územním plánu Soběnov 

vymezeny jako plochy zastavitelné, se způsobem využití jako PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

a PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ. Uspořádání lokality umožňuje postupnou 

realizaci zástavby, předpokladem je však nejprve realizovat v souladu s návrhem dle Územní 

studie vymezení pozemků (reparcelaci), veřejná prostranství a veřejnou dopravní a  technickou 

infrastrukturu (nebo jejich části) v lokalitě.  

(2) Pro další postup doporučuji: 

 po schválení možnosti využití ÚS pořizovatelem vložit data o této studii do evidence 

územně plánovací činnosti, aby se tak Územní studie stala neopominutelným územně 

plánovacím podkladem 

 dořešit majetkoprávní vztahy v lokalitě 

 zhotovit návrh geometrického plánu (reparcelace) 

 majetkoprávně upravit vztahy k novým pozemkům 

 zpracovat dokumentace pro vydání potřebných správních rozhodnutí a následně 

stavebních povolení pro realizaci dopravní a technické infrastruktury, získat potřebná 

správní rozhodnutí 

 správní rozhodnutí potřebná pro realizaci jednotlivých rodinných domů a staveb pro 

rodinnou rekreaci (zahradní domky) budou předmětem správních řízení vedených 

s jednotlivými konkrétními stavebníky těchto domů. 
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7. Doklady 
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