
1

P.07 Informace k řešenému území z hlediska územního plánu

Řešené území zahrnuje pozemek č. 2099/121 a části pozemků č. 2099/127, 2099/183 a 726/1 vše 
katastrálním území České Budějovice 2.

Dle územního plánu města České Budějovice (ÚPnM),   schváleného Zastupitelstvem města České 
Budějovice usnesením č. 39/2000 dne 23.3.2000, je v řešeném území převážnou částí pozemek č. 
2099/121 a části pozemků č. 2099/127, 2099/183 a 726/1, k. ú. České Budějovice 2 součástí 
makrobloku s funkčním využitím jako nezastavitelné území zeleně lesoparků (ZL)

ZL - v souladu s ustanovením čl. 78 obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM 
(OZV) se jedná o území, která jsou záměrně vytvořená jako náhrada za původní přírodní prostředí. 
Území městské zeleně jsou veřejně přístupná a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. 
Území lesoparků představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které jsou součástí 
urbanistické koncepce města a jeho krajinného obrazu, památkou zahradního umění, a které zároveň 
plní funkci ploch pro každodenní rekreaci obyvatel. Obvyklé a přípustné je provádět na těchto 
plochách vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související 
ochranné režimy.
Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat 
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) služební bydlení,
b) podzemní garáže s parkovou úpravou zeleně na střeše tak, aby nedošlo k podstatnému narušení 
charakteru území,
c) kulturní či kultovní stavby a zařízení, které svými doprovodnými funkcemi (například parkování, 
rozptylové předprostory) nenaruší přírodní charakter území,
d) parkové a terénní úpravy s vyšším podílem zpevněných ploch (nad 30%) a s tím spojené pomníky a 
podobná zařízení,
e) umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí,
f) nízkopodlažní restaurační zařízení bez nároku na zvláštní příjezdové plochy, které nejsou součástí 
kompozice parku;
prokazování podmíněné přípustnosti se vztahuje pouze na zařízení umisťovaná do území zeleně o 
rozloze nad 2,5 ha. 
Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích
a) všechna zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně pří-
pustná,
b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel.

Zbylá část pozemku č. 2099/121, k. ú. České Budějovice 2 je součástí makrobloků s funkčním 
využitím jako nezastavitelné území rekreační zeleně (ZR) a zastavitelné území dopravní 
vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích  - místní komunikace II. třídy 
s překryvnou funkcí zeleň ekoduktů (II.-ZE).

ZR - v souladu s ustanovením čl. 79 OZV se jedná o území, která jsou záměrně vytvořená jako 
náhrada za přírodní prostředí, s určením pro využití ke každodenní rekreaci obyvatel. Území městské 
rekreační zeleně jsou veřejně přístupná a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. 
Obvyklé a přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích rekreační areály a  hřiště. 
Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích 
a) koupaliště,
b) pláže,
c) kempinky.
Podmíněně je na těchto územích přípustné zřizovat a provozovat jednotlivé stavby služeb a veřejné-
ho stravování (mimo objekty pro ubytování), doplňují-li účel využití území a slouží-li potřebám 
rekreační funkce území.
Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích
a) jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípust-
ná,



2

b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel.

II.-ZE – v souladu se změnou č. 18 ÚPnM se jedná o území veřejně přístupná území zařazená do 
dopravní struktury města. Jako další přípustné se stanovují činnosti, děje a zařízení související se 
stavbou propojovací komunikace, zejména ekoduktů, cyklostezek, násypů, zářezů a ochranné zeleně.

Zbylá část pozemku č. 2099/127, k. ú. České Budějovice 2 je součástí makrobloku s funkčním 
využitím jako zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí 
(SKOL-3). 
SKOL-3 - v souladu s ustanovením čl. 35 OZV se jedná o obytné území s velmi různorodou skladbou 
činností, dějů a zařízení, až celoměstského dosahu v rovnováze činností, dějů a zařízení i obytných a 
činností, dějů a zařízení podnikatelských podstatně nerušících bydlení. Zástavbu území se smíšeným 
převažujícím obytným charakterem s možností kolektivního bydlení tvoří bloky. Obvyklé a přípustné 
jsou podnikatelské činnosti, děje a zařízení zaměřené především na poskytování široké škály služeb 
obchodních a administrativních, služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotních a sociálních, 
vzdělávacích, kulturních a kultovních, sportovních a rekreačních a nezbytných zařízení 
infrastrukturních a technických a pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, a činností, dějů a zařízení 
výrobních malého a středního rozsahu o celkové produkční ploše do 10 000 m2. 
Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích
a) stavby pro bydlení,
b) administrativní zařízení,
c) obchody a nákupní zařízení, 
d) provozovny veřejného stravování, 
e) ubytovací zařízení a hotely,
f) zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická, školská a pro sportovní účely včetně středisek 
mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,
g) nákupní a jiná monofunkční zařízení s kapacitou do 10 000 m2 celkové obchodní plochy, popřípadě 
plochy bezprostředně se vztahující k hlavnímu způsobu využití území jednoho makrobloku,
h) provozovny výroby a služeb,
i) zahradnictví
j) zábavní zařízení, nejsou-li z důvodu účelu nebo své velikosti a zátěže přípustná pouze v ostatních 
zvláštních územích nebo zvláštních plochách pro re-kreaci a sport,
k) čerpací stanice pohonných hmot, avšak s vyloučením čerpání ropných produktů pro těžkou 
nákladní dopravu,
l) parkovací stání a odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území přísluš-
ného makrobloku, a to až do počtu 500 stání na jeden makroblok; podmínky zastavění se stanovují 
vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu,
m) služebny policie.
Podmíněně je zejména přípustné zřizovat a provozovat na těchto územích
a) čerpací stanice pohonných hmot,
b) nákupní, zábavní a jiná monofunkční zařízení s kapacitou do 15 000 m2 celkové obchodní plochy, 
popřípadě plochy bezprostředně se vztahující k hlavnímu způsobu využití území jednoho makrobloku, 
a to za podmínek stanovených touto vyhláškou (článek 89, článek 99, článek 179 až článek 181 a 
článek 182) pro ověřování přípustnosti činností, dějů a zařízení v území a jejich vlivu na prostředí.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží nadměrně narušují prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které 
buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený touto 
vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití 
území. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích
a) monofunkční zařízení s kapacitou nad 15 000 m2 celkové obchodní plochy, popřípadě plochy 
bezprostředně se vztahující k hlavnímu způsobu využití území jednoho makrobloku, 
b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel s kapacitou nad 50 stání na jeden makroblok, ledaže je splněna podmínka 
ustanovení odstavce 2 písm. l),
c) další parkoviště s kapacitou nad 1 000 stání.

Veřejně prospěšné stavby (VPS)

Řešené území je dotčeno následujícími veřejně prospěšnými stavbami:

Z1 - stavba (obnova plochy) městské zeleně klínu Vrbenských rybníků (čl. 141 OZV)
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DI-14 - stavba přeložky silnice č. III/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. 
Horákové do ulice Strakonické (čl.125 OZV)
V9 - stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního 
využití území na celém správním území města České Budějovice (čl. 113 OZV)
K10 - stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního 
využití území (na celém k. ú. České Budějovice), (čl. 116 OZV)
T-2 - stavba (rezerva) tepelného napáječe pro do-dávku tepla z JETE (čl. 119 OZV)

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.




