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P.05 Informace k řešenému území z hlediska územního plánu 

 
Dle územního plánu města České Budějovice (ÚPnM), schváleného Zastupitelstvem města České 
Budějovice usnesením č. 39/2000 dne 23.3.2000, je v řešeným územím makroblok č.1.1.4.019/SA 
s funkčním využitím jako zastavitelné území pro sportovní areály (SA) 

SA - v souladu s ustanovením čl. 45 obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM 
(OZV) se jedná o území pro sportovní areály, kde jsou obvyklé a přípustné činnosti, děje a zařízení 
určené pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a pro soustředěné formy rekreačního bydlení a 
ubytování, zejména pro zřizování a provozování 
a) sportovních a zábavních komplexů, 
b) sportovišť organizované tělovýchovy, 
c) rekreačních středisek, 
přičemž podíl zastavění území objekty, sportovišti, komunikacemi a obdobnými zařízeními převažuje 
nad plochami volnými. 
Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat činnosti, děje a zařízení související, 
zejména  
a) stavby pro církevní, kulturní, sociální, školské a zdravotnické účely, 
b) služebny policie. 
c) byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele, popřípadě správce areálu.  
a) nadzemní a podzemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu 
využívání ploch zeleně a mají k využití území pro základní účel doplňkovou funkci, například hřiště, 
odpočívadla, altánky a podobná zařízení,  
b) kavárny pavilónového typu, čajovny a obdobná zařízení s nejvýše zastavěnou plochou do 250 m2. 
Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích 
a) nákupní a obslužná zařízení, jestliže využití území pro související obchodní činnosti a služby ne-
překročí 25% celkové plochy makrobloku, 
b) parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu vyvolanou podmíněně přípustným využitím území 
příslušného makrobloku, a to až do počtu 100 stání na jeden makroblok; podmínky zastavění se 
stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu. 
Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích stavby pro individuální rekreaci, 
například chaty, zahradní domky a zahradní altány a využívat území pro zřizování a provoz zahrádek, 
a to ani dočasně. 
 
Veřejně prospěšné stavby (VPS) 
Řešené území je dotčeno následujícími veřejně prospěšnými stavbami:  
P9 - stavba středotlakého plynovodu (čl. 141 OZV) 
K10 - stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního 
využití území (na celém k. ú. České Budějovice), (čl. 116 OZV) 
 
Zvláštní režimy využití a uspořádání území dotčeného povodněmi 
Řešené území leží v záplavovém území typu 2 a 3. Pro tyto typy území, podle jejich vztahu k povodni, 
jsou stanoveny režimy upřesňující možnosti zástavby a využití území v ust. čl. 87c OZV – typ 2 – 
území pasivní zóny Q100 – neurčené k ochraně a v ust. čl. 87d OZV – typ 3 – území pasivní zóny 
Q100 –určené k ochraně. 
typ 2 – území pasivní zóny Q100 - neurčené k ochraně 
(1) V území pasivní zóny Q100 – neurčené k ochraně je především nepřípustné skladovat volně na 
plochách větší množství odplavitelného materiálu, zřizovat stavby či objekty, které nesnesou zaplavení 
vodou a mohou být při povodni destruovány či odplaveny, umisťovat zařízení s možností hrozby pro 
kvalitu vody při zaplavení (ropné a hygienicky závadné produkty). V území jsou nepřípustné terénní a 
jiné úpravy, vznik příčných komunikačních a jiných konstrukcí a náspů, popřípadě shluků vegetace, 
které by mohly dále vzdouvat vodu v území s ohrožením plynulého odtoku vody. 
(2) Objekty s přípustným krátkodobým výskytem lidí musí mít v území pasivní zóny Q100 – neurčené 
k ochraně zpracován pravidelně aktualizovaný Povodňový plán objektu, odsouhlasený Povodňovým 
orgánem města. Z obytných budov musí být zabezpečeny únikové cesty nad úrovní kulminační 
hladiny stoleté povodně pro případnou evakuaci obyvatel, u objektů s hrozbou vyššího zaplavení (cca 
nad 0,5 m) bude na únikové straně zřízen pevný úchyt k vyvázání člunů. Konstrukce stavebních 
objektů musí volbou konstrukčních materiálů respektovat možnost několikadenního zaplavení, objekty 
musí být dobře založeny a obrys objektů opevněn či jinak uzpůsoben proti možnosti eroze povrchu 
terénu u objektu a podemletí objektu samého při jeho obtékání. Nutnou součástí ochranných opatření 
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proti nepřímému zaplavení bude systém uzávěrů na všech kanalizačních potrubích, stokách, kterými 
by mohla do jinak chráněných objektů a územních celků vnikat voda. Je třeba individuálně počítat i s 
nutností čerpání srážkové vody výkonnými stabilními či mobilními čerpadly. 
typ 3 – území pasivní zóny Q100 – určené k ochraně 
(1) V území pasivní zóny Q100 – určené k ochraně je především nepřípustné skladovat volně na 
plochách větší množství odplavitelného materiálu, zřizovat stavby či objekty, které nesnesou zaplavení 
vodou a mohou být při povodni destruovány či odplaveny, umisťovat zařízení s možností hrozby pro 
kvalitu vody při zaplavení (ropné a hygienicky závadné produkty). V území je nepřípustné zřizování 
obvodově uzavřených urbánních celků a terénních úprav, které působí nebo mohou působit další 
vzdutí hladiny vybřežené vody při povodni. Nelze zde umístit průmyslové provozy a jiné významné 
objekty, kde zaplavení může způsobit velmi významné škody na majetku či způsobit nebezpečí pro 
kvalitu vody. 
(2) V území pasivní zóny Q100 – určené k ochraně jsou jeho vlastníci, popřípadě uživatelé povinni 
respektovat do realizace protipovodňových opatření omezující podmínky stanovené vodoprávním 
úřadem, popřípadě další právní předpisy a správní rozhodnutí věcně a místně příslušných správních 
orgánů. Objekty s přípustným krátkodobým výskytem lidí musí mít v území pasivní zóny Q100 –
určené k ochraně zpracován pravidelně aktualizovaný Povodňový plán objektu, odsouhlasený 
Povodňovým orgánem města. Konstrukce stavebních objektů musí volbou konstrukčních materiálů 
respektovat možnost krátkodobého zaplavení, objekty musí být dobře založeny a obrys objektů 
opevněn či jinak uzpůsoben proti možnosti eroze povrchu terénu u objektu a podemletí objektu 
samého při jeho obtékání. Z obytných budov je nutné zabezpečit únikové cesty nad úrovní kulminační 
hladiny stoleté povodně pro případnou evakuaci obyvatel, na únikové straně objektů s hrozbou 
vyššího zaplavení (ve vyznačených nebezpečných zónách, stanovených na základě nebezpečných 
hloubek) by měl být zřízen pevný úchyt k vyvázání člunů. 
 
Řešené území je dotčeno tepelným napaječem včetně ochranného pásma. 
 

Hranice řešeného území jsou ve výřezu hlavního výkresu ÚPnM a výkresu VPS (podklad P.06)  
zakresleny schematicky, přesné zakreslení je v podkladu P.02 – technická mapa. 
 


