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SEZNAM KOOPERUJÍCÍCH SPECIALISTŮ PROJEKTANTA ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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ké Budějovice. 
 

 specialista v: oboru dopravy 
 název: Atelier DUA s.r.o., 
  Ing. Václav Malina + Ing. Jiří Paleček, 
  autorizovaní dopravní inženýři 
 adresa: Šaldova 30, 186 00 Praha 8 
 kontakt: tel: 223 15 940, e-mail: ate-dua@login.cz 
 zastoupen: Ing. Václavem Malinou, jednatelem firmy 
 vypracoval: Ing. Václav Malina, Ing. Jiří Paleček, Ing. J. Nováková,  
  Ing. M. Maxa, A. Jaroš 

 specialista v: oboru ekologie 
 název: Ekologická dílna Brno - Ing. Petr Kučera 
 adresa: Prokofjevova 2, 623 00 Brno 
 kontakt: tel: 544 23 43 72, e-mail: ekodilna@telecom.cz 
 zastoupen: Ing. Petrem Kučerou 
 vypracoval: Ing. Petr Kučera 

 specialista v: oboru vodního hospodářství 
 název: VH TRES, spol. s r. o. 
 adresa: Mánesova 2, 370 01 České Budějovice 
 kontakt: tel: 386 703 143, e-mail: vhtres@iol.cz 
 zastoupen: Ing. Jiřím Heřmanem 
 vypracoval: Ing. Daniel Vaclík 

 specialista v:  oboru zásobování vodou, kanalizace a odpadového hospodářství 
 název: EKOEKO s.r.o. 
 adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice 
 kontakt: tel: 386 703 121, e-mail: ekoeko@mbox.vol.cz 
 zastoupen: Ing. Josefem Smažíkem 
 vypracoval: Ing. Jiří Lipold 

 specialista v: oboru elektro 
 název: ELENERG 
 adresa: Lannova 32, 370 01 České Budějovice 
 kontakt: tel: 386 352 912, e-mail: elenerg@sendme.cz 
 zastoupen: Ing. Josefem Karpytou 
 vypracoval: Ing. Josef Karpyta 

 specialista v: oboru zásobování plynem 
 název: PRO - PLYN v.o.s. 
 adresa: Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice 
 kontakt: tel: 387 716 221, e-mail: proplyn@proplyn.cz 
 zastoupen: Ing. Jakubem Tošnerem, Ing. Zdeňkem Bednářem 
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 vypracoval: Ing. Miluše Pazderová 



seznam použitých zkratek  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015 5 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK V ABECEDNÍM POŘADÍ 
 
Pro účely používání ÚP České Budějovice se následujícími zkratkami rozumí: 
 

BC - biocentrum 

BČ - borovice černá (PINUS NIGRA) 

BK - biokoridor 

BKL - buk lesní (FAGUS SILVATICA) 

BO - borovice lesní (PINUS SILVESTRIS) 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BŘ - bříza bradavičnatá (BETULA VERRUCOSA) 

BZ - bez černý (SAMBUCUS NIGRA) 

BZH - bez hroznatý (SAMBUCUS RACEMOZA) 

CZT - centrální zásobování teplem 

ČD - České dráhy, a. s. 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ČOV - čistička odpadních vod 

ČR-MO - Česká republika – Ministerstvo obrany 

ČS - čerpací stanice 

DBL - dub letní (QUERCUS ROBUR) 

DBZ - dub zimní (QUERCUS PETRAEA) 

DO – dotčený orgán 

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí 

HB - habr obecný (CARPINUS BETULUS) 

HL - hloh obecný (CRATAEGUS SP.) 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace 
vod 

IDS - integrovaný dopravní systém 

JETE - jaderná elektrárna Temelín 

JŘO - jeřáb obecný (SORBUS AUCUPARIA) 

JS - jasan ztepilý (FRAXINUS EXCELSIOR) 

JU - Jihočeská univerzita 

JVB - javor babyka (ACER CAMPESTRE) 

JVK - javor klen (ACER PSEUDOPLATANUS) 

JVM - javor mléč (ACER PLATANOIDES) 

k. ú. - katastrální území 

LÍS - líska obecná (CORYLUS AVELLANA) 

LPS - lípa srdčitá (TILIA CORDATA) 

LPV - lípa velkolistá (TILIA PLATYPHYLLOS) 

MHD - městská hromadná doprava 

MO - modřín opadavý (LARIX DECIDUA) 

MPR - městská památková rezervace 

MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České 
republiky 

nařízení vl. č. 272/2011 Sb. – nařízení vlády č. 
272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

NN - nízké napětí 

NBK - nadregionální biokoridor 

NSS - Nejvyšší správní soud v Brně 

OK - odlehčovací komora 

OkÚ - Okresní úřad České Budějovice 

OL - olše lepkavá (ALNUS GLUTINOSA) 

OP - ochranné pásmo 

ORP - obec s rozšířenou působností 

OZV - obecně závazná vyhláška města České Budě-
jovice č. 4/2000 Sb., o závazných částech ÚPnM, ve 
znění obecně závazných vyyhlášek o závazných čás-
tech změn č. 1 až 17 ÚPnM 

Q
t [MW] - tepelný výkon na zdroji tepla 

Q
E [MW] - elektrický výkon 

Q
ON [MW] - potřeba tepla objektů nezateplených 

Q
OZ [MW] - potřeba tepla objektů zateplených 

Q
i [MW] - instalovaný výkon tepelných zařízení 

PHO - pásma hygienické ochrany 

PUPFL - pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚP - parní úpravna parametrů 

PÚR ve znění aktualizace č. 1 - Politika územního 
rozvoje České republiky 2008,  

RBC - regionální biocentrum 

RBK - regionální biokoridor 

RD - rodinný dům 

RP - regulační plán 

RS - regulační stanice 
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RŽŠ - růže šípková (ROSA CANINA) 

ř. km - říční kilometr 

SPA - Special protection Areas 

správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, 

STŘ - střemcha hroznovitá (PRUNUS PADUS)  

stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
právních předpisů 

TCB - Teplárna, a.s., České Budějovice 

TOB - topol bílý (POPULUS ALBA) 

TOČ - topol černý (POPULUS NIGRA) 

TS - trafostanice 

TTP - trvalý travní porost 

TUV - teplá užitková voda 

ÚAP - Územně analytické podklady ve znění po-
slední aktualizace ze září 2014 

ÚP - územní plán 

ÚPnM - územní plán města České Budějovice, 
schválený Zastupitelstvem města České Budějovice 
dne 23.03.2000 

ÚS - územní studie 

ÚPD - územně plánovací dokumentace 

ÚPP - územně plánovací podklad 

ÚV - úpravna vody 

VDJ - vodojem 

VKP - významný krajinný prvek, ve smyslu § 3, odst. 
1, písm. b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

VN - vysoké napětí 

vodní zákon – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
právních předpisů 

VPO - veřejně prospěšné opatření 

VPS - veřejně prospěšná stavba 

VRB - vrba bílá (SALIX ALBA) 

VRJ - vrba jíva (SALIX CAPREA) 

VRP - vrba popelavá (SALIX CINEREA) 

VUSS - Vojenská ubytovací a stavební správa 

VVN - velmi vysoké napětí 

vyhláška č. 500/2006 Sb. – vyhláška č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územ-
ně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 501/2006 Sb. – vyhláška č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů 

zákon o ochraně veřejného zdraví – zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 

zákon o vyvlastnění – zákon č. 184/2006 Sb., zákon 
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k po-
zemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpi-
sů 

ZPF - zemědělský půdní fond ve smyslu zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů 

ZŠ - základní škola 

ZÚR – Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pozn.: 
Jednotlivé zkratky jsou v textu uvedeny kurzívou. 
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I.C.1 Prostorové uspořádání města str. 137 
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I.C.1.1 Díly str. 137 
I.C.1.2 Čtvrtě str. 137 
I.C.1.3 Lokality str. 143 
I.C.1.4.  Plochy str. 144 
I.C.2 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby str. 144 
I.C.2.1 Zastavitelné plochy str. 144 
I.C.2.2 Plochy přestavby str. 144 
I.C.3 Systém sídelní zeleně str. 145 
I.C.4 Plochy a linie zvláštního významu str. 145 
 
I.D Koncepce veřejné infrastruktury str. 147 

 koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
I.D.1 Dopravní infrastruktura str. 148 
I.D.1.1 Silniční doprava str. 149 
I.D.1.2 Drážní doprava str. 150 
I.D.1.3 Letecká doprava str. 150 
I.D.1.4 Lodní doprava str. 151 
I.D.1.5 Cyklistická doprava str. 151 
I.D.1.6 Městská hromadná doprava str. 151 
I.D.1.7        Doprava v klidu           str. 152 
I.D.2 Technická infrastruktura str. 152 
I.D.2.1 Kanalizace str. 152 
I.D.2.2 Zásobování vodou str. 157 
I.D.2.3 Zásobování teplem str. 159 
I.D.2.4 Zásobování plynem str. 160 
I.D.2.5 Zásobování elektrickou energií str. 161 
I.D.2.6 Likvidace tuhých odpadů str. 162 
I.D.2.7 Telekomunikace str. 162 
I.D.2.8 Radiokomunikace str. 162 
 
I.E Koncepce uspořádání krajiny str. 163 

 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
rekreaci, dobývání ložisek  nerostných surovin a podobně 

 
I.E.1 Koncepce uspořádání krajiny str. 164 
I.E.2 Územní systém ekologické stability str. 167 
I.E.3 Prostupnost krajiny str. 169 
I.E.4 Protierozní opatření str. 169 
I.E.5 Ochrana před povodněmi str. 170 
 
I.F Plochy s rozdílným způsobem využití str. 173 

 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využi-
tí (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stano-
vení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené 
v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch 
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vy-
mezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 
I.F.1 Plochy bydlení str. 174 
I.F.2 Plochy rekreace str. 179 
I.F.3 Plochy občanského vybavení str. 180 
I.F.4 Plochy veřejných prostranství str. 181 
I.F.5 Plochy smíšené obytné str. 183 
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I.F.6 Plochy dopravní infrastruktury str. 188 
I.F.7 Plochy technické infrastruktury str. 190 
I.F.8 Plochy výroby a skladování str. 191 
I.F.9 Plochy vodní a vodohospodářské str. 192 
I.F.10 Plochy zemědělské str. 193 
I.F.11 Plochy lesní str. 193 
I.F.12 Plochy specifické str. 194 
I.F.13 Další podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití str. 194 
I.F.14 Obecné regulativy str. 204 
I.F.15          Výklad pojmů str. 205 
 
I.G Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 
 k pozemkům a stavbám vyvlastnit str. 208 

 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
I.G.1 Veřejně prospěšné stavby str. 209 
I.G.1.1 Veřejně prospěšné stavby pro řešení kritických míst zakládajících arch. a kulturní kvalitu str. 209 
I.G.1.2 Veřejně prospěšné stavby pro dopravu – stavby komunikací pro individuální dopravu str. 209 
I.G.1.3 Veřejně prospěšné stavby pro dopravu – stavby pro hromadnou dopravu str. 213 
I.G.1.4 Veřejně prospěšné stavby pro dopravu – stavby úpro dopravu v klidu str. 214 
I.G.1.5 Veřejně prospěšné stavby pro dopravu – stavby pro pěší dopravu a samostatné cykl. trasy str. 215 
I.G.1.6 Veřejně prospěšné stavby – zásobování elektrickou energií str. 217 
I.G.1.7 Veřejně prospěšné stavby – stavby požární ochrany str. 218 
I.G.1.8 Veřejně prospěšné stavby – odkanalizování území str. 218 
I.G.1.9 Veřejně prospěšné stavby – plyn str. 220 
I.G.1.10 Veřejně prospěšné stavby – teplo str. 220 
I.G.1.11 Veřejně prospěšné stavby – zásobování vodou str. 221 
I.G.2 Veřejně prospěšná opatření str. 222 
I.G.2.1 Veřejně prospěšná opatření – zeleň str. 222 
I.G.1.3 Veřejně prospěšná opatření – vodohospodářství str. 223 
I.G.3 Plochy pro asanaci str. 225 
I.G.4 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu str. 225 
 
I.H Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo str. 226 

 vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s 
uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního 
území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

 
I.I Stanovení kompenzačních opatření str. 228 

 stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 
I.J Vymezení ploch a koridorů územních rezerv                            str. 230 

 vymezení ploch a koridorů územních rezerv, a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek 
pro jeho prověření 

 
I.K Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno územní studií str. 232 

 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti 

 
I.L Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat pouze autorizovaný architekt str. 240 

 vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
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I.M Přechodné ustanovení  str. 242  

 přechodné ustanovení k pořizování změn ÚPnM po vydání ÚP České Budějovice 
 
I.N Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části str. 244 

 údaje o počtu listů ÚP České Budějovice a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
  
ČÁST II. – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
II.A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s politi-

kou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem str. 247 

 vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

 
II.A.1 Základní údaje str. 248 
II.A.2 Širší vztahy str. 248 
II.A.3 Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky  str. 248 
II.A.4 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem str. 249 
II.A.4.1 Posouzení souladu ÚP České Budějovice se ZÚR ve znění ke dni 7. 11. 2011 str. 250 
II.A.4.2 Posouzení souladu ÚP České Budějovice s 1. aktualizací ZÚR s účinnosti ode dne 6. 1. 2015 str. 258 
II.A.5 Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů str. 258 
 
II.B Proces pořízení územního  plánu a údaje o splnění zadání str. 261 

 Proces pořízení ÚP České Budějovice a vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 
II.B.1 Proces pořízení ÚP České Budějovice  a soulad se zadáním str. 262 
II.B.2 Soulad s požadavky vyplývajícími ze smlouvy o dílo str. 264 
 
II.C Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje str. 266 

 výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
II.D Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL str. 268 

 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky ur-
čené k plnění funkce lesa  

 
II.D.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF str. 269 
II.D.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL str. 285
 
II.E Komplexní zdůvodnění přijatého řešení str. 286 

 komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných dů-
sledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
II.E.1 Odůvodnění vydání ÚP České Budějovice str. 287 
II.E.2 Soulad se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami str. 289 
II.E.2.1 Soulad s cíli územního plánování str. 290 
II.E.2.2 Soulad s úkoly územního plánování str. 290 
II.E.3 Soulad se zvláštními právními předpisy a stanovisky DO str. 291 
II.E.4 Odůvodnění koncepce rozvoje území města str. 291 
II.E.4.1 Přírodní hodnoty území str. 292 
II.E.4.2 Kulturní hodnoty str. 295 
II.E.4.3 Civilizační hodnoty str. 295 
II.E.4.4 Odůvodnění koncepce jednotlivých lokalit města str. 299 
II.E.4.4.1.1.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Historické jádro (ozn. 1.1.1.) str. 299 
II.E.4.4.1.1.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.) str. 300 
II.E.4.4.1.1.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality V Háječku (ozn. 1.1.3.) str. 302 
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II.E.4.4.1.1.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.) str. 303 
II.E.4.4.1.2.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Lannova (ozn. 1.2.1.) str. 305 
II.E.4.4.1.2.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Kasárenská (ozn. 1.2.2.) str. 306 
II.E.4.4.1.2.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Havlíčkova kolonie (ozn. 1.2.3.) str. 308 
II.E.4.4.1.2.4. Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Novohradské (ozn. 1.2.4.) str. 309 
II.E.4.4.1.3.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Na Sadech (ozn. 1.3.1.) str. 311 
II.E.4.4.1.3.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Za Poliklinikou (ozn. 1.3.2.) str. 312 
II.E.4.4.1.3.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Pekárenské (ozn. 1.3.3.) str. 313 
II.E.4.4.1.4.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Staroměstského hřbitova (ozn. 1.4.1.) str. 315 
II.E.4.4.1.4.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Požární zbrojnice (ozn. 1.4.2.) str. 316 
II.E.4.4.1.4.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.) str. 318 
II.E.4.4.1.4.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Loděnice (ozn. 1.4.4.) str. 319 
II.E.4.4.1.5.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Hardtmuthova (ozn. 1.5.1.) str. 321 
II.E.4.4.1.5.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Matice školské (ozn. 1.5.2.) str. 322 
II.E.4.4.1.5.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Grünwaldova (ozn. 1.5.3.) str. 323 
II.E.4.4.1.5.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Pivovaru (ozn. 1.5.4.) str. 325 
II.E.4.4.2.1.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.) str. 326 
II.E.4.4.2.1.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Pětidomí (ozn. 2.1.2.) str. 328 
II.E.4.4.2.1.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Rybníčku (ozn. 2.1.3.) str. 329 
II.E.4.4.2.1.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality V Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.) str. 330 
II.E.4.4.2.1.5 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Pohůrka (ozn. 2.1.5.) str. 331 
II.E.4.4.2.1.6 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Dobrovodského potoka (ozn. 2.1.6.) str. 332 
II.E.4.4.2.1.7 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.) str. 334 
II.E.4.4.2.1.8 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nádraží (ozn. 2.1.8.) str. 335 
II.E.4.4.2.2.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Křížku (ozn. 2.2.1.) str. 336 
II.E.4.4.2.2.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Vrbenská (ozn. 2.2.2.) str. 338 
II.E.4.4.2.2.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nové Vráto (ozn. 2.2.3.) str. 339 
II.E.4.4.2.3.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Husova kolonie (ozn. 2.3.1.) str. 340 
II.E.4.4.2.3.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Husova kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.) str. 342 
II.E.4.4.2.3.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Pekárenská (ozn. 2.3.3.) str. 343 
II.E.4.4.2.3.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.) str. 345 
II.E.4.4.2.4.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Zahrádky (ozn. 2.4.1.) str. 347 
II.E.4.4.2.4.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Suchomelská (ozn. 2.4.2.) str. 348 
II.E.4.4.2.4.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Pilmanova Dvora (ozn. 2.4.3.) str. 350 
II.E.4.4.2.5.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Slovanské lípy (ozn. 2.5.1.) str. 351 
II.E.4.4.2.5.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Čtyři Dvory – střed (ozn. 2.5.2.) str. 352 
II.E.4.4.2.5.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Čtyři Dvory – domky (ozn. 2.5.3.) str. 353 
II.E.4.4.2.5.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Na Sádkách (ozn. 2.5.4.) str. 355 
II.E.4.4.2.5.5 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Univerzita (ozn. 2.5.5.) str. 356 
II.E.4.4.2.5.6 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Sídliště Šumava (ozn. 2.5.6.) str. 357 
II.E.4.4.2.5.7 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Výstaviště (ozn. 2.5.7.) str. 358 
II.E.4.4.2.6.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Papíren (ozn. 2.6.1.) str. 360 
II.E.4.4.2.6.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nemocnice (ozn. 2.6.2.) str. 361 
II.E.4.4.2.6.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Krumlovská (ozn. 2.6.3.) str. 363 
II.E.4.4.2.6.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Plavské silnice (ozn. 2.6.4.) str. 364 
II.E.4.4.2.7.1. Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Stromovka (ozn. 2.7.1.) str. 365 
II.E.4.4.2.7.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Litvínovské silnice (ozn. 2.7.2.) str. 367 
II.E.4.4.2.8.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Mladé – Červený Dvůr (ozn. 2.8.1.) str. 368 
II.E.4.4.2.8.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Malého jezu (ozn. 2.8.2.) str. 370 
II.E.4.4.2.8.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Špačků (ozn. 2.8.3.) str. 371 
II.E.4.4.3.1.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.) str. 372 
II.E.4.4.3.1.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nové Hodějovice – obec (ozn. 3.1.2.) str. 374 
II.E.4.4.3.1.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Za Potokem (ozn. 3.1.3.) str. 375 
II.E.4.4.3.2.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Za Otýlií (ozn. 3.2.1.) str. 376 
II.E.4.4.3.2.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nové Vráto – průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.) str. 378 
II.E.4.4.3.2.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Na Světlících (ozn. 3.2.3.) str. 380 
II.E.4.4.3.2.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Otýlie (ozn. 3.2.4.) str. 382 
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II.E.4.4.3.3.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nemanický rybník (ozn. 3.3.1.) str. 383 
II.E.4.4.3.3.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nemanice-obec (ozn. 3.3.2.) str. 385 
II.E.4.4.3.3.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Čertíka (ozn. 3.3.3.) str. 386 
II.E.4.4.3.3.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Nemanice-Světlíky (ozn. 3.3.4.) str. 387 
II.E.4.4.3.4.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.) str. 388 
II.E.4.4.3.4.2 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Kněžské Dvory – obec (ozn. 3.4.2.) str. 390 
II.E.4.4.3.4.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Suchomel (ozn. 3.4.3.) str. 391 
II.E.4.4.3.4.4 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Ostrov (ozn. 3.4.4.) str. 393 
II.E.4.4.3.4.5 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.) str. 394 
II.E.4.4.3.5.1 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.) str. 396 
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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 
 

Zastupitelstvo města České Budějovice 

 

vědomo si skutečnosti, že město České Budějovice představuje: 
- mimořádně cenné přírodní a krajinné bohatství, jehož zachování a rozvoj považuje za nezbytné, 
- soubor mimořádně cenného kultur-ního bohatství značné památkové hodnoty, a to jako urbánní celek i jed-

notlivé objekty, jejichž zachování považuje rovněž za nezbytné, 
- významné regionální správní, politické, ekonomické a kulturní centrum s mezinárodními souvislostmi, jehož 

role musí být nejen zachována, nýbrž i trvale rozvíjena, 
a odhodláno učinit z města České Budějovice hospodářsky prosperující město, zachovávající příznivé prostředí 
pro život společenství, 
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona a §§ 10, 11 a § 171 
správního řádu, a v souladu s § 84, odst. (2), písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona,  
 

vydává 

 

po provedeném řízení podle §§ 50 až 53 ve vazbě na § 188 odst. (1) stavebního zákona a ve vazbě na §§ 171 až 
174 správního řádu, podle § 54 stavebního zákona 

 
 

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÉ BUDĚJOVICE 
katastrální území:   

České Budějovice 1 až 7, České Vrbné, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 
a Haklovy Dvory 

 

formou opatření obecné povahy, 
 
 

v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle §§ 50 až 53 stavebního 
zákona ve vazbě na § 188 stavebního zákona a podle §§ 171 až 174 správního řádu. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÁST I. – ÚZEMNÍ PLÁN 
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Rozsah řešeného území ÚP České Budějovice je dán 
administrativními hranicemi města České Budějovi-
ce a skládá se z následujících k. ú.: 

- České Budějovice 1 (číslo k. ú. 621919) 
- České Budějovice 2 (číslo k. ú. 621943) 
- České Budějovice 3 (číslo k. ú. 622052) 
- České Budějovice 4 (číslo k. ú. 622222) 
- České Budějovice 5 (číslo k. ú. 622281) 
- České Budějovice 6 (číslo k. ú. 622346) 
- České Budějovice 7 (číslo k. ú. 622486) 
- České Vrbné (číslo k. ú. 622729) 
- Haklovy Dvory (číslo k. ú. 636797) 
- Kaliště u Českých Budějovic (číslo k. ú. 662208) 
- Třebotovice (číslo k. ú. 662216) 

 
 
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Vymezení zastavěného území je patrno např. z vý-
kresů č. I.1 Výkres základního členění území a I.2.1  
Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 
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KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 
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I.B.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 
Pro naplnění koncepce ÚP České Budějovice je dů-
ležité, aby byl při realizaci staveb vnitřního komuni-
kačního systému ve všech klíčových částech (v ide-
álním případě v celé ploše vnitřního města) dodr-
žen civilní standard „obytného“ městského pro-
středí. Dále je třeba: 

- rozvoj města řešit naplňováním především vnitřní 
městské struktury, 

- městské funkce neumisťovat za hranice urbanizo-
vaného prostředí, ale do vymezených ploch v cen-
tru města a v centru jednotlivých čtvrtí, kterým od-
povídají tzv. ohniska území vyznačená v grafické 
části ÚP České Budějovice.  

- město budovat jako civilizované město s kompaktní 
urbánní strukturou, s kvalitním prostředím pro ži-
vot, 

- podporovat identifikaci obyvatel se svým městem 
a se svou čtvrtí, 

- město pojmout ne jako dostřednou strukturu, pro-
tože tím dochází k neúměrnému přetížení centra 
hlavně automobilovou dopravou, ale posilovat ideu 
čtvrtí s vlastními malými centry s určitou mírou au-
tonomie, 

- město České Budějovice neposuzovat jen jako ur-
banistickou, hospodářskou či jinou strukturu, ale 
jako komunitu obyvatel. 

 
 

I.B.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 

 
I.B.2.1 PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Pro ochranu a rozvoj přírodní hodnot se ukládá: 
- respektovat nedotknutelnost soustavy NATURA 

2000 (ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické 
rybníky a evropsky významná lokalita EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky), nedotknutelnost 
všech tří vyhlášených maloplošných zvláště chráně-
ných území, významných krajinných prvků, a vyhlá-
šených památných stromů včetně jejich ochranných 
pásem (přehled viz. kapitola II.E.4.1 – přírodní hod-
noty území), 

- rozvíjet bioticky cenné částí území, které jsou sou-
částí ÚSES v regionálních a celoměstských souvis-
lostech, 

- komplementárně vyvážit zastavěné území vhodný-
mi vegetačními prvky v souladu s historickou, este-
tickou, ekologickou a rekreační hodnotou krajiny 
zejména v těch částech, kde zůstaly dochovány ty-
pické znaky harmonické kulturní krajiny, 

- zachovat kompoziční a krajinný obraz města (pano-
rama svahů Lišovského prahu u Dobré Vody na vý-
chodní hraně řešeného území, nivy Malše a Vltavy, 
panorama zalesněného hřebenu Blanského lesa 
a Homolského lesa ve směru západním), 

- nesnižovat rozlohu zeleně na území města, 
- koncipovat vegetační prvky krajinné zeleně poly-

funkčně s důrazem na vodohospodářskou retenci, 
ekologickou, krajinotvornou a rekreační funkci trva-
lé dřevinné vegetace, 

- respektovat významné plochy sídlení zeleně. 
Prvky městské zeleně musejí svojí kompozicí a vý-
běrem dřevin odpovídat významu rezidenčního 
města středoevropského významu, 

- v rámci projektových dokumentací na jednotlivé 
stavby v přírodně krajinářsky cenném území České 
Budějovice – Stromovka – Vrbenské rybníky zajistit 
minimalizaci negativních vlivů navrhovaného řešení 
na přírodní a krajinné hodnoty. 
 
 
I.B.2.2 KULTURNÍ HODNOTY 

Pro ochranu a rozvoj kulturních hodnot se v soula-
du identifikovanými hodnotami území a v souladu 
s obecnými právními předpisy a rozhodnutími uklá-
dá: 

- navracet město ke svým historickým kořenům, 
chránit historické i novodobé památky a posilovat 
úctu ke svému „geniu loci“, 

- respektovat kulturní, urbanistické a architektonické 
hodnoty – objekty přispívající kulturnímu dědictví 
a identitě sídel, zejména: 

- architektonicky cenné stavby a soubory, 
včetně nejbližšího okolí, 

- prostory se zachovalou urbanistickou 
strukturou, 

- objekty přispívající k identitě území včetně 
jejich okolí, drobné sakrální stavby, pa-
mátníky, pomníky, sochy, 

- respektovat: 
- výnos Ministerstva kultury České socialis-

tické republiky č.j. 7.096/80-VI/1 ze dne 
19.3.1980 o prohlášení historického jádra 
města České Budějovice za památkovou 
rezervaci pro Městskou památkovou re-
zervaci České Budějovice, 

- rozhodnutí bývalého OkÚ, referátu regio-
nálního rozvoje, č.j. 920/95/411/Val dne 
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31.5.1995, ochranného pásma nemovitým 
kulturním památkám hradebního systému 
ve městě České Budějovice,  

- Vyhlášku Jihočeského kraje ze dne 
19.11.1990 o prohlášení památkových zón 
ve městech a obcích Jihočeského kraje pro 
Vesnickou památkovou zónu Rožnov,  

- nařízení vlády č. 147/1999 Sb.: Soubor bu-
dov, terénních úprav a ostatních nemovi-
tých objektů vybudovaných k provozování 
koněspřežní dráhy České Budějovice – Li-
nec, včetně jejich pozůstatků na pozem-
cích vymezených prostorovými identifi-
kačními znaky, včetně těchto pozemků, 
s výjimkou staveb a nemovitých objektů, 
které nebyly prohlášeny za kulturní pa-
mátku pro Národní kulturní památku Ko-
něspřežní železnice České Budějovice – Li-
nec (česká část),  

- nemovité kulturní památky zapsané 
v Ústředním seznamu kulturních nemovi-
tých památek,  

- pro ochranu územích, která lze označit dle zákona 
č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění poz-
dějších předpisů, jako území s archeologickými ná-
lezy, postupovat v dalších stupních projektové do-
kumentace v souladu s tímto zákonem, aby při jed-
notlivých stavebních aktivitách nedošlo k porušení 
pozůstatků pravěkého, ranně středověkého a stře-
dověkého osídlení, 

- respektovat kompoziční osy spojující významné 
prvky v území. Jejich vztah nesmí být narušen. 
 
Pro zachování estetické kvality města je: 

- nepřípustná výstavba řadových garáží ve správním 
území města České Budějovice,  

- pro stabilizované plochy/území se zachovaným do-
savadním charakterem se stanovují následující 
podmínky: 

-  stávající účel, intenzita využití ani dosavadní 
charakter území se nebude výhledově měnit, 
činnosti zde budou převážně záchovné a 
údržbové, výjimečně činnosti obnovné; za 
změnu se přitom nepovažuje dostavba jed-
notlivých proluk, ani nástavby nebo přístav-
by stávajících objektů, ani výstavby souvisejí-
cích drobných staveb a garáží (pokud jsou 
respektovány všechny podmínky stanovené 
v ÚP České Budějovice pro příslušnou plo-
chu). 

 - v takových plochách se musí vždy přihlížet 
zejména k charakteru okolní zástavby (umís-
tění a měřítko staveb musí odpovídat urba-
nistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, svým architektonickým ztvárně-
ním, objemovými parametry a vzhledem by 
se neměly negativně uplatňovat vůči charak-
teru okolní zástavby, výrazně ji převyšovat a 
rovněž by neměly měnit kvalitu stávajícího 
prostředí). 

 
 
I.B.2.3 CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

 
Pro ochranu a rozvoj civilizačních hodnot se ukládá: 

- preferovat ve vnitřním městě (ozn. 1) pěší a cyklis-
tický způsob dopravy a s tím postupně snižovat kri-
tické obtěžující zátěže (hlukem, vibracemi, exhala-
cemi, emisemi). 

- vytvářet podmínky pro naplňování ploch (produkč-
ních a smíšených) pro podnikání, a tím zlepšit pra-
covní příležitosti ve městě a nabídku služeb, 

- rozšířit nedostatkové plochy zeleně a vel-
koplošných rekreačních a sportovních areálů pro 
zlepšení potřeb volnočasových aktivit obyvatel i ná-
vštěvníků  města   

 
 

I.B.3 KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT MĚSTA 
 

Koncepce rozvoje města v podrobnějším měřítku, odpovídajícím systému členění města na lokality (viz. kapitola 
I.C.1.3 Lokality) je stanovena v následujících kapitolách I.B.3.1.1.1 až I.B.3.4.0.3. 
 
 
I.B.3.1.1.1 HISTORICKÉ JÁDRO (OZN. 1.1.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se respektovat: 
- propojení zaslepených ulic v jejich vyústění do ulice 

Na Sadech, 
- návrh odkrytí Mlýnské stoky při hranici lokality a 

v lokalitě Kasárenská (ozn. 1.2.2.), 

- úprava pravobřežní zdi Slepého ramene Malše na 
tzv. městské molo. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
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PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Na Sadech. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
- Náměstí Přemysla Otakara II., 
- Senovážné náměstí. 

 Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezuji se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DK-22 – stavba hromadné garáže pro 420 vozidel, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sběračů městské stokové sítě, 
 - V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. . 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-10 – založení propojení biokoridorů v parku na 

Senovážném náměstí, 
- VH-24 – odkrytí Mlýnské stoky na Senovážném ná-

městí, 
- VH-39 – zajištění dobré průtočnosti Mlýnské stoky – 

odstranění bariér. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- zachovat všechny stávající cyklistické trasy vedené 

po obvodě lokality,  
-  zohlednit základní princip řešení dopravy, tzn. snaha 

vytvořit takovou regulaci individuální automobilové 
dopravy, aby se její intenzita nezvyšovala a byla zde 
preferována bez zvláštních omezení pouze pěší a 
cyklistická doprava, s limitovanou možností průjez-
du sólo vozidel městské hromadné dopravy.  

- realizovat 2 nové jednosměrné tratě MHD (včetně 
nezbytného provozního vybavení, vedených po uli-
cích Krajinská, Biskupská (směr S-J) a Dr. Stejskala, U 
Černé věže (směr J-S). 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 

- nenarušovat plochy zeleně ve vnitroblocích, 
-   respektovat VKP č. 49 Městský park Na Sadech avy-

hlášený památný strom č. 50 Jinan v Rajské zahradě. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- zákaz omezování průtočné kapacity Mlýnské stoky 

vkládáním překážek a mostů, které zasahují pod 
hladinu kapacitního neškodného průtoku hodnoty 
cca Q = 18 m3/s; existující takové překážky musí být 
výhledově odstraněny úpravou objektů (most Čes-
ká, přemostění restaurace Paluby), 

- věnovat zvýšenou pozornost případné rekonstrukci 
lávek a mostních objektů přes stoku tak, aby byl 
zvýrazněn historický ráz lokality při stoce, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizace návrhů obsažených v grafické části, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality, 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a DN 80 potrubím 

vyhovujících dimenzí. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizace návrhů obsažených v grafické části, 
- rekonstruovat stávající stokové sítě na většině úze-

mí lokality, 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- v rámci dostavby centra vybudovat min. 3 TS 

VN/NN, 
- rozvod NN navrhovat zásadně kabelem uloženým 

do výkopu v chodnících. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
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I.B.3.1.1.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SOKOLSKÝ OSTROV (OZN. 1.1.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se respektovat: 
- nové přemostění Vltavy lávkou na Dlouhou louku,  
- v plochách k využití městskou zelení (ZP, ZM) režim 

veřejně přístupných prostranství. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DPC-24 – stavba cyklostezky v trase centrum – loka-

lita Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.) – náhon Mlýnské 
stoky, 

- DPC-26 – stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu 
pro spojení Sokolského ostrova s Dlouhou loukou, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 
sběračů městské stokové sítě, 

 - V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

  
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-5 – založení parku Sokolský ostrov, 
- VH-21 – stavba pohyblivého jezu na konci slepého 

ramene, 
- VH-48 – stavba Lannova plavebního kanálu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se respektovat: 
- navržené přemostění Vltavy lávkou na Dlouhou lou-

ku v trase spojující historické jádro (náměstí) se zá-
padní částí města přes okraj Stromovky a novým 
mostem ze Sokolského ostrova do Resslovy ulice, 

-  navržené propojení pro pěší a cyklisty přes Vltavu z 
historického jádra přímo přes Sokolský ostrov na 
západ do Stromovky a na sídliště Šumava a cyklistic-
kou stezku vedenou po náhonu Mlýnské stoky, 

 -  zohlednění preference pěší a cyklistické dopravy,  
 

KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká obora – 

K118 a NBK 169 Červené blato – K118, 
- lokální koridor BK 22 Mlýnská stoka, 
- VKP č. 52 Sokolský ostrov a interakční prvek IP 23 

Rameno Malše. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-  propojit tzv. slepé rameno Malše – původně koryto 

Vltavy s Vltavou pod Jiráskovým jezem na pozem-
cích současného koryta jako průplav - Lannův pla-
vební kanál (v původní poloze). 

- v rámci obnovení Lannova plavebního kanálu v jeho 
historické stopě vybudovat dvě plavební komory, 

- umožnit převedení části povodňového průtoku 
a umocnit estetický dojem z historických staveb 
mlýnů v korytě kanálu zvýšením a stabilizací hladiny 
o cca 0,4 metru a prohrábkou částečně zaneseného 
dna o cca 0,8 metru; účinná plavební šířka bude 
min. 8 m, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.   
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- propojení stávajících řadů DN 250 a 300 pro zabez-

pečení provozu plaveckých areálů dvojím rozvodem, 
- rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
-  provést rekonstruování kmenové stoky ”A” včetně 

shybky pod Mlýnskou stokou a rozšíření oddílné sítě 
dle navrhované zástavby a napojení tak splaškových 
vod z této zástavby na centrální ČOV České Budějo-
vice. 
  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 

 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 

I.B.3.1.1.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY V HÁJEČKU (OZN. 1.1.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- revitalizovat městskou třídu v historické trase ko-

něspřežky, 
- respektovat návrh prodloužení ulice U Zimního sta-

dionu k řece pokračující lávkou pro pěší a cyklisty do 
lokality Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Lidická třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na pravém břehu Vltavy, 
- DPC-6 – stavba cyklostezky Malše na nových úsecích 

na levém břehu Malše, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sběračů městské stokové sítě, 
- K-22 – stavba odlehčovací komory OK Hvězdárna, 
-  V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- P-9 – stavba středotlakého plynovodu za Dlouhým 
mostem a vedení jedné větve plynovodu Dlouhým 
mostem na pravý břeh Vltavy, 

- P-10 – stavba středotlaké RS,  
- P-11 – stavba nízkotlakého plynovodu a jeho propo-

jení s páteřním nízkotlakým řadem na Lidické ulici. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-27 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
biocentra BC 22 Háječek v nadregionálním biokori-
doru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se respektovat: 
- doplnění stávajících cyklistických tras o navazující 

cyklotrasy, vedené po pravém břehu Vltavy a levém 
břehu Malše, 

- realizaci 2 nových jednosměrných trolejbusových 
tratí, včetně nezbytného provozního vybavení, ve-
dených po ulicích F. A. Gerstnera a Goetheho (směr 
S-J) a Dr. Stejskala (směr J-S). 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká obora – 

Dívčí Kámen a NBK 169 Červené blato – K118 
s břehovými a doprovodnými porosty obou řek, 

- lokální biocentra: 
- BC 22 Háječek, 
- BC 26 Na Dukelské. 

- VKP č. 56 Park Háječek a na něj navazující VKP 
Krumlovská alej. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat sběrač ”C” včetně shybky pod Vlta-

vou, 
- zrušit lapač písku a osazení OK Hvězdárna, 
- rekonstruovat sběrač v Lidické třídě. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- pro posílení nízkotlaké sítě vybudovat středotlakou 

RS, která bude napojena středotlakým plynovodem 
z levého břehu Vltavy a propojena nízkotlakým ply-
novodem okolo Zimního stadionu do páteřního níz-
kotlakého řadu DN 300 v ulici Lidická. 

 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- rozvody NN navrhovat zásadně kabelem NN ulože-

ným do výkopu v chodnících, případně v zeleném 
zatravněném pásu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-   zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
I.B.3.1.1.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY DLOUHÁ LOUKA (OZN. 1.1.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se respektovat: 
- propojení lávkou se Sokolským ostrovem, 
- obnovu provázanosti Stromovky s parkem Na Dlou-

hé louce, 
- úpravu trojramenné křižovatky u Litvínovského 

mostu (křížení levobřežní komunikace, Mánesovy 
ulice a Litvínovické ulice). 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s povinností ÚS: 
- plocha U 1.1.4.01, 
- plocha U 1.1.4.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- levobřežní komunikace, 
- ulice Litvínovická, 
- ulice Husova třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.LK. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-11 – stavba změny profilu ulice Na Dlouhé louce, 

tzv. levobřežní komunikace, 
- DI-25 – přestavba mimoúrovňového křížení u Lit-

vínovského mostu, 
- DK-46 – stavba hlídané parkovací plochy u sportovní 

haly pro 500 vozidel, 
- DPC-4 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na levém břehu Vltavy, 
- DPC-26 – stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu 

pro spojení Sokolského ostrova s Dlouhou loukou, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sběračů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-13 – stavba (obnova) ČS Dlouhá louka, 
- K-21 – stavba odlehčovací komory OK Valcha, 
- V-5 – stavba (zvýšení počtu) vodovodních propojů 

levého a pravého břehu Vltavy, 
-  V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

- P-9 – stavba středotlakého plynovodu za Dlouhým 
mostem a vedení jedné větve plynovodu Dlouhým 
mostem na pravý břeh Vltavy. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-25 – obnova lokálního lokálního biocentra BC 21 U 
Soutoku v nadregionálním biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen,  

- Z-27 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
biocentra BC 22 Háječek v nadregionálním biokori-
doru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen. 

- VH-16 – stavba sportovní plavební propusti a rybího 
přechodu na Jiráskově jezu, 

- VH-26 – stavba ochranného přístavního bazénu, 
sportovní plavby a kotviště vyhlídkové plavby s půj-
čovnou loděk. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se respektovat: 
-  z levobřežní komunikace v úseku od Nového mostu 

po Mánesovu, po převedení průjezdné automobilo-
vé dopravy na východní obchvat města, návrh vy-
tvoření městské třídy, která se stane jedním ze zá-
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kladních městotvorných prvků pro přestavbu a roz-
voj dotčeného území, 

- návrh přestavby stávající mimoúrovňové křižovatky 
v jižní části levobřežní komunikace u Litvínovického 
mostu na rondel v rámci humanizace přilehlého 
území Stromovky a zvýraznění funkce městské třídy 
této komunikace, 

- doplnění stávajících cyklistických tras o navazující 
cyklotrasu, vedenou po levém břehu Vltavy a lávku 
přes Vltavu na Sokolský ostrov, 

- u sportovní haly návrh hlídaného parkoviště pro 500 
stání. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká obora – 

Dívčí Kámen, 
- lokální biocentra: 

- BC 21 U Soutoku, 
- BC 22 Háječek. 

-  VKP č. 55 Dlouhá louka. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat úsek Vltavy po Jiráskův jez jako součást 

významné vodní cesty pro plavidla do 300 t a mož-
nost výhledové nutné úpravy (prohrábka řečiště) 
pro tento účel, 

- pročistit v řečišti Vltavy a zbavit zbytků původních 
konstrukcí průtočný otvor Litvínovického mostu 
a úsek pod ním směrem k bývalé sodovkárně, 

- na levém břehu, u bývalého vtoku do náhonu 
k objektu Valchy umísit přístavní bazén pro účely 
vodácké turistiky po horní Vltavě a pro účely ochra-
ny plavidel městské plavby a plovoucích zařízení 
z oblasti vnitřního města v případně povodně, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- využít stávající i navrhované komunikační přechody 

říčních překážek ke zvýšení počtu propojů městské 
vodovodní sítě (Dlouhý most, lávka na Sokolský os-
trov). 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
-  rekonstruovat sběrač ”D” včetně ČS  ”Na Dlouhé 

louce” a sběrač ”C” včetně shybky pod Vltavou,  
- zrušit OK-Shybka a zřídit OK Valcha, 
- rozšířit oddílnou síť dle navrhované zástavby a na-

pojit tak splaškové vody z této zástavby na centrální 
ČOV České Budějovice. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- respektovat primární kabel 22kV procházející lokali-

tou ve směru sever-jih. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
I.B.3.1.2.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY LANNOVA (OZN. 1.2.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se respektovat: 
- návrh Lannovy třídy jako reprezentativní městské 

třídy s chodníky, regulovanou dopravou pro obsluhu 
území, s převládajícím pěším a cyklistickým charak-
terem  

- plochy se zástavbou podél Lannovy třídy jako expo-
nované území s nejvyšší mírou městské regulace, 

- návrh podchodu pod nádražím pro pěší a cyklisty v 
prodloužení Lannovy tř. k propojení s východní částí 
města (Vrbenskou ul.), 

- přestavbu bloku autobusového nádraží s umístěním 
dalších funkcí včetně hromadné garáže pro 500 vo-
zidel. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Lannova třída, 
- ulice Nádražní. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
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Ohniska území: 
 - prostor s pomníkem Jana Žižky z Trocnova. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-10 – stavba změny profilu Nádražní třídy, 
- A-12 – stavba změny profilu Lannovy třídy, 
-  DK-25 – stavba hromadné garáže G25 pro 500 vozi-

del, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV. 
-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sběračů městské stokové sítě, 
 - V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
-   VH-48 – stavba Lannova plavebního kanálu. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se respektovat: 
- přeměnu Nádražní ulice na klíčovou městskou třídu, 

spojenou s intenzivní humanizací přednádražního 
prostoru, 

-  návrh vyhrazené cyklotrasy vedené po Lannově tří-
dě, která bude propojovat historické jádro s nově 
navrženým podchodem pro pěší a cyklisty pod těle-
sem nádraží ČD. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- nelikvidovat vegetační prvky v doplňkové funkci ve 

vnitroblocích. 
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat sběrače v Lannově třídě, 
- přepojit odpadní vody ze stoky v Žižkově třídě do 

sběrače ve Dvořákově ulici. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 

 
I.B.3.1.2.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KASÁRENSKÁ (OZN. 1.2.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se respektovat: 
- návrh odkrytí Mlýnské stoky, 
- potvrzení stávajícího stavu tras komunikací a rozdě-

leného parku na dvě části s umístěným pomníkem 
Jana Žižky z Trocnova v části sousedící s areálem bý-
valých kasáren. 
 
 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Žižkova třída, 
- ulice Čechova, 
- ulice Mánesova. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
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Ohniska území: 
 - prostor s pomníkem Jana Žižky z Trocnova. 

 Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-10 – stavba změny profilu Nádražní třídy, 
- DK-23 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sběračů městské stokové sítě, 
 - V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.): 
- Z-11 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biokoridoru Mlýnské stoky a trvalá péče o ně, 
- Z-33 – rozšíření lokálního biocentra BC 26 Na Dukel-

ské v nadregionálním biokoridoru NBK 169 Červené 
blato – K118, 

- VH-46 – úprava nízkého mostu přes Malši v Máne-
sově ulici. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se respektovat: 
- stávající trasy  komunikací, 
- návrh hromadné garáže pro 300 vozidel. 
 

KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 169 Červené blato – 

K118, 
- lokální biokoridor BK 22 Mlýnská stoka, 
- lokální biocentrum BC 26 Na Dukelské, 
-  interakční prvek IP 24. 

 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- nepřípustnost aktivit směřující k omezení průtoč-

nosti Mlýnské stoky, 

- cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 
stoky, především nízko osazených technologických 
přemostění; tato přemostění budou pokud to je re-
álné osazována nadále pode dno stoky, 

- odkrytí a revitalizace Mlýnské stoky na Senovážném 
náměstí, 

-  realizovat úpravu nízkého mostu přes Malši v Máne-
sově ulici, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- přepojit odpadní vody ze stoky v Žižkově třídě do 

sběrače ve Dvořákově ulici, 
- zkapacitnit kmenovou stoku ”A” v Dukelské ulici a 

sběrač podél Mlýnské stoky.  
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 

 
 
I.B.3.1.2.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HAVLÍČKOVA KOLONIE (OZN. 1.2.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 

- zapojit nábřeží Malše a Mlýnské stoky do městské 
struktury zpřístupněním jejich břehů s parkovou 
úpravou zeleně, 

- realizovat architektonické úpravy podél urbanistic-
kých os – parter, stromořadí, parkování. 
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NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s povinností ÚS: 
- plocha U 1.2.3.01 
- plocha U 1.2.4.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Čechova. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-7 - stavba kabelového elektrického vedení VVN 

2x110 kV v úseku od transformovny Mladé do nové 
transformovny České Budějovice střed, 

- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 
sběračů městské stokové sítě, 

- K-28 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK 
Vrchlické nábřeží, 

-  V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- P-15 – stavba (zvýšení dimenze) potrubí v úseku od 
RS k ulici K. Buriana. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-11 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biokoridoru Mlýnské stoky a trvalá péče o ně, 
- VH-38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíč-

kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky, 

- VH-46 – úprava nízkého mostu přes Malši v Máne-
sově ulici. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
-  realizovat cyklistickou trasu podél stoky z centra do 

Mladého, 
- zachovat přemostění Malše pro pěší a cyklisty. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 169 Červené blato – 

K118, 
- lokální biokoridor BK 22 Mlýnská stoka, 
- vyhlášený památný strom č. 48 „Buk krvavý“, 

- návrh drobných ploch zeleně zajišťující prostorové 
spojitosti biokoridoru v nábřeží Mlýnské stoky a zvý-
raznění břehových a doprovod-ných prostorů toku. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- cíleně a co nejrychleji (s ohledem na únosnost zása-

hu do některých porostů) snižovat výškové úrovně 
parkových ploch v aktivní zóně záplavového území 
pro zkapacitnění průtočného profilu Malše a pro es-
tetické přiblížení vodní hladiny pohledu kolemjdou-
cích, 

- cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 
Mlýnské stoky podoby především nízko osazených 
technologických přemostění. Tato přemostění bu-
dou, pokud to je reálné, nadále osazována pode 
dno stoky,  

- realizovat protipovodňovou ochranu na Malši a 
úpravu nízkého mostu přes Malši v Mánesově ulici. 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zkapacitnit kmenovou stoku ”A” v Dukelské ulici a 

sběrač umístěný podél Mlýnské stoky. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupně rekonstruovat staré ocelové plynovody 

a jejich nahrazení plynovody z lineárního polyethy-
lenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
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I.B.3.1.2.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U NOVOHRADSKÉ (OZN. 1.2.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrh liniové městské zeleně v ulici Křiží-

kova,  
- prodloužit ulici U Elektrárny podél Mlýnské stoky 

k propojení s ulicí Křižíkova. 
- spojit ulici Novohradská s ulicí Plavská komunikací 

podél železniční trati s mostem přes řeku Malši. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s povinností ÚS: 
- plocha U 1.2.4.01, 
- plocha U 1.2.4.02, 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Novohradská, 
- ulice Mánesova. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 1.2.4.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-6 – stavba podjezdu pod železnicí v trase Máne-

sova – Dobrovodská ulice, včetně tělesa podjezdu a 
jeho technického řešení a všech jeho souvisejících 
částí (např. protihluková opatření), 

- DI-20 – stavba komunikace podél rožnovské trati 
včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka Novo-
hradské, 

- DI-21 – přestavba úseku Novohradská včetně dvou 
podjezdů pod tratí – Křížkova – Novohradská, 

- DH-4 - stavba smyčky trolejbusu v lokalitě U Novo-
hradské (ozn. 1.2.4.) - ul. Křižíkova, Motor, 

-  DK-24 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
- E-6 - stavba nové transformovny 110/22kV ve stře-

du města u Mánesovy ulice, 
- E-7 - stavba kabelového elektrického vedení VVN 

2x110 kV v úseku od transformovny Mladé do nové 
transformovny České Budějovice střed, 

- T-1 – stavba kondenzátovodu. 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-11 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biokoridoru Mlýnské stoky a trvalá péče o ně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- doplnit stávající síť komunikaci o propojení ulice 

Mánesova podjezdem pod železnicí do prostoru za 
nádraží, 

- prodloužit ulici U Elektrárny podél Mlýnské stoky k 
propojení s ulicí Křižíkova, 

- realizovat spojení ulic Novohradská a Plavská ko-
munikací podél železniční trati s mostem přes řeku 
Malši. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 22 Mlýnská stoka, 
-   návrh liniové městské zeleně v ulici Křižíkova. 
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- v plochách PA řešit světlost hlavních přívodních vo-

dovodních řadů min 200 mm. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zkapacitnit sběrač v Novohradské ulici, 
- rekonstruovat OK Vrchlického nábřeží, 
- přepojit odpadní vody ze stoky v Žižkově třídě do 

sběrače ve Dvořákově ulici. 
- nezvyšovat množství dešťových vod přitékajících na 

ČOV Lokodepo z lokality U Rybníčku (ozn. 2.1.3.). 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- realizovat stavba nové transformovny 110/22kV ve 
středu města u Mánesovy ulice a kabelové elektric-
ké vedení VVN 2x110 kV v úseku od transformovny 
Mladé do nové transformovny České Budějovice 
střed. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 

 
 
I.B.3.1.3.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NA SADECH (OZN. 1.3.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- podél kompozičních os ulic Pekárenská, Nádražní a 

Rudolfovská realizovat architektonické úpravy – 
parter, stromořadí, parkování, cyklistické stezky, 

- oživit bezprostřední vazby na jádro ponížením do-
pravní zátěže ul. Na Sadech a novým řešením 
zejména ul. Jírovcovy jako hlavní komunikační osy 
pro pěší, cyklistickou a obslužnou dopravu. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Pekárenská, 
- ulice Nádražní, 
- ulice Rudolfovská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
- Palackého náměstí. 

 Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 1.3.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-10 – stavba změny profilu Nádražní třídy, 
- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 

na území města České Budějovice, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
-  realizovat cyklistickou trasu vedoucí ulicí Skuherské-

ho a Jeremiášovou, 
- zlepšit obsluhu území MHD pomocí nové trasy tro-

lejbusu vedené ulicí Pekárenskou, 
-  zohlednit preferenci pěší a cyklistické dopravy. 
 

KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- nenarušovat při úpravách uličního profilu vegetační 

prvky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 



část I., kapitola B – koncepce rozvoje území obce  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015 32 

- redukovat stávajících zdvojení uličních řadů.  
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stoky v téměř celém území lokality. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- ze stávajícího primerního kabelu dle požadovaného 
příkonu zasmyčkovat nové TS. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
I.B.3.1.3.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA POLIKLINIKOU (OZN. 1.3.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- podél kompozičních os a podél ulic Pekárenská, 

Pražská a Kostelní a 28. října realizovat architekto-
nické úpravy – parter, stromořadí, parkování, 

- dořešit prostor Mariánského náměstí – z části bloky 
pro smíšenou funkci, v prostoru náměstí se způso-
bem využití N v ÚS podrobněji navrhnout celkové 
řešení náměstí s převládajícím pěším pohybem a vý-
razným podílem zeleně (stromy na terénu – bez 
”kontejnerů”, tráva, případně květinové záhony), 
přičemž minimální podíl zeleně bude 15% zelených 
ploch v úrovni terénu, se závlahou a minimální vrst-
vou zeminy 40 cm (nad případnými podzemními 
stavbami) a 15% ploch vypočítaných z půdorysného 
průmětu korun stromů nad zpevněnými plochami (s 
dostatečným prostorem pro kořenový systém). 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U.1.3.2.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Fráni Šrámka, 
- ulice Jírovcova, 
-  ulice Na Sadech, 
-   Pražská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
- Mariánské náměstí. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 

- DK-51 - stavba hromadné garáže pro 400 vozidel, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sbě-račů městské stokové sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
-  realizovat cyklistickou trasu vedoucí ulicí Skuherské-

ho, 
- zlepšit obsluhu území MHD pomocí nové trasy tro-

lejbusu vedené ulicí Pekárenskou, 
- zohlednit ulici Jírovcova jako komunikační linii pro 

pěší a cyklistickou dopravu,  
- limitovat možnosti průjezdné automobilové dopra-

vy, 
-  zohlednit preferenci pěší a cyklistické dopravy. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat kontakt s lokálním biokoridorem BK 22 

Mlýnská stoka a VKP č. 49 Městský park Na Sadech, 
- při úpravách uličního profilu nerušit vegetační prv-

ky. 
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KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- odstranit stávající zdvojení uličních vodovodních řa-

dů. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stoky v téměř celém území lokality, 
- přespádovat sběrače do nové stoky v Jírovcově ulici. 
  

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- rozšířit TS Jirovcova a vybudovat novou TS v blíz-
kosti Mariánského náměstí a gymnázia Jirsíka, 

- sekundární síť NN budovat zásadně kabely NN ulo-
ženými do výkopu v chodnících. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 

 
I.B.3.1.3.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PEKÁRENSKÉ (OZN. 1.3.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- podél ulic Pekárenská, Jírovcova, Klaricova, Pražská 

a Kostelní realizovat architektonické úpravy – par-
ter, stromořadí, parkování, 

- zajistit průchod územím v pokračování Kostelní uli-
ce, v úseku přes areál Hasičského záchranného sbo-
ru – průchod areálem (průhled, čitelné vazby na na-
vazující úseky, přehledné městské prostředí). 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 1.3.3.01, 
- plocha U 1.3.3.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Nádražní, 
- ulice Jírovcova. 
-   Pražská třída, 
-  ulice Fráni Šrámka. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 

SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 1.3.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-3 – stavba (založení) nového náměstí v Pražské 

čtvrti, 
- A-7 – stavba průchodu územím v pokračování ulice 

Kostelní, 
-  A-10 – stavba změny profilu Nádražní třídy, 
-  DI-29 – stavba propojení Nádražní a Pražská včetně 

nadjezdu v trase Nádražní – ÚAMK – K. Světlé, 
-  DI-31 – stavba propojení Klaricovy a U Trojice v tra-

se Klaricova – stará Nádražní – Pražská, 
- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 

na území města České Budějovice, 
- DPC-2 – stavba (prodloužení) podchodu pod tratí 

pro cyklisty a chodce v trase stávajícího koryta Dob-
rovodské stoky, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sbě-račů městské stokové sítě, 
-   K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
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užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

- T-2 – stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- doplnit stávající trasy  komunikací o komunikační 

propojení ulic U Trojice a Klaricova s vedením trasy 
trolejbusu,  

- limitovat možnosti průjezdné automobilové dopra-
vy, 

- zohlednit preferenci pěší a cyklistické dopravy, 
- realizovat cyklistickou trasu v prodloužení staré Ná-

dražní ulice, na kterou navazuje samostatná cyklos-
tezka vedoucí opuštěným korytem přeložené Dob-
rovodské stoky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- nenarušovat plochy zeleně ve vnitroblocích,  
-  rekonstruovat liniový prvek zeleně podél ulice Peká-

renská pro dotvoření městské třídy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-
jících dimenzí, 

- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 
lokality, 

- odstranit stávající zdvojení uličních vodovodních řa-
dů, 

-   rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stoky v téměř celém území lokality. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat TS v ulicích K. Weisse a Nerudova, 
- rozvody NN realizovat zásadně kabelem NN ulože-

ným do výkopu v chodnících. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
- respektovat návrh stavby tepelného napáječe pro 

dodávku tepla z JETE, včetně navazujících sítí, pře-
dávacích stanic a souvisejících opatření. 

 

 

 

 
 
I.B.3.1.4.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U STAROMĚSTSKÉHO HŘBITOVA (OZN. 1.4.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- zachovat Staroměstský park jako významný prvek 

zeleně Staroměstské čtvrti a zachovat vzrostlou ze-
leň, 

- realizovat prodloužení ul. Pekárenské a pokračující 
mostem přes Vltavu do ul. Branišovské pro pěší a 
cyklistický provoz,  

- realizovat při severní hranici lokality přemostění Vl-
tavy v prodloužení ul. U Trojice (vedení trolejbusové 
trasy, dopravní obsluhy, pěší a cyklistické dopravy).   
 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U.1.4.1.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Pražská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-32 – stavba propojení výstaviště – Pražské sídliš-

tě včetně přemostění Vltavy v trase J. Boreckého – 
U Trojice, 

- DPC-19 – stavba cyklostezky v území Čtyři Dvory 
v trase Pražské sídliště – přemostění Vltavy – Brani-
šovská – Družba, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- T-6 – přeložka trasy horkovodu z technologické láv-

ky do nového mostu v ulici U Trojice, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-4 – rozšíření parku Staroměstský hřbitov, 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
-  limitovat možnosti průjezdné automobilové dopra-

vy, 
-  realizovat prodloužení ulice Pekárenská a její pokra-

čování mostem přes Vltavu do ulice Branišovská pro 
pěší a cyklistický provoz, 

- realizovat přemostění Vltavy v prodloužení ulice U 
Trojice (vedení trolejbusové trasy, dopravní obslu-
hy, pěší a cyklistické dopravy), 

-  zohlednit preferenci pěší a cyklistické dopravy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká obora – 

Dívčí Kámen, 

- návrh na rozšíření městského parku, 
- VKP č. 53 Park u Staroměstského parku. 
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-   rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stoky v téměř celém území lokality. 
-   rozšířit kanalizační síť dle navrhované zástavby. 

  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
-  přeložit trasu horkovodu z technologické lávky přes 

Vltavu do budoucího mostu ulici U Trojice a odstra-
nění technologické lávky. 
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I.B.3.1.4.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U POŽÁRNÍ ZBROJNICE (OZN. 1.4.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  návrh rozšíření centrálních funkcí podél městských 

tříd,  
- úprava nábřeží Mlýnské stoky nad jejím soutokem s 

Vltavou, 
-  realizace prodloužení ul. Pekárenské a pokračující 

mostem přes Vltavu do ul. Branišovské pro pěší a 
cyklistický provoz,  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Pražská třída, 
- Husova třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DPC-24 – stavba cyklostezky v trase centrum – lo-

kalita Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.) - náhon Mlýnské 
stoky, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

-  V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- VH-48 – stavba Lannova plavebního kanálu. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
- realizovat humanizaci Husovy třídy na plnohodnot-

nou městskou třídu, včetně optimalizace obou 
předpolí Dlouhého mostu, 

- pro zpřehlednění dopravní situace na křižovatce Hu-
sovy třídy a Jiráskova nábřeží přesunout části pohy-

bů z tohoto dopravního uzlu do nové křižovatky s 
ulicí Resslovou, 

- realizovat přemostění náhonu Mlýnské stoky ze So-
kolského ostrova, 

- realizovat vyhrazenou cyklotrasu přes Dlouhý most 
a její napojení jednak na cyklotrasu vedenou po 
břehu Vltavy a jednak na cyklotrasu vedenou podél 
náhonu Mlýnské stoky, 

- realizovat vyhrazenou cyklotrasu vedoucí z nového 
mostu pro cyklisty a pěší ulicí Kubatova a J. Haška, 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká obora – 

Dívčí Kámen, 
- lokální biocentrum BC 20 Výstaviště, 
- lokální biokoridor KB Mlýnský stoka, 
-  VKP č. 49 Městský park Na Sadech, 
-  návrh úpravy nábřeží Mlýnské stoky nad jejím sou-

tokem s Vltavou. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-   realizovat stavbu Lannova plavebního kanálu, 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stoky v téměř celém území lokality. 

  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
 
 
 

I.B.3.1.4.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U VOŘÍŠKOVA DVORA (OZN. 1.4.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- řešit oboustranné obestavění ulice Strakoniká 

s poměštěním této komunikace,  
- realizovat přeměnu Pražské třídy z dopravního kori-

doru a úpravu Strakonické ulice na městské třídy, 
- upravit propojení s lokalitou Za Voříškovým Dvo-

rem (ozn. 3.4.5.) nezbytné pro fungování lokality,, 
-  realizovat při jižní hranici lokality přemostění Vltavy 

v prodloužení ul. U Trojice (vedení trolejbusové tra-
sy, dopravní obsluhy, pěší a cyklistické dopravy). 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U.1.4.3.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Pražská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-16 – stavba křížení Voříškův Dvůr, 
- DI-32 – stavba propojení výstaviště – Pražské sídliš-

tě včetně přemostění Vltavy v trase J. Boreckého – 
U Trojice, 

- DH-3 – stavba smyčky trolejbusu v území Pražské 
sídliště – Dům techniky, 

-  DK-27 – stavba hromadné garáže pro 350 vozidel. 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- P-5 – stavba prodloužení stávajících plynovodních 

řadů,  
- P-6 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě, 
-  T-5 – stavba předávací stanice tepla, teplovodní sítě 

a parovodní přípojky, 

- T-6 – přeložka trasy horkovodu z technologické láv-
ky do nového mostu v ulici U Trojice, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru Vltavy, 
-  VH-40 – otevření příčných násypů a stěn v záplavo-

vém území (Strakonická silnice s protihlukovým va-
lem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku 
a trvalá péče o ně, 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
- realizovat další připojení území ze Strakonické ulice 

v rámci mimoúrovňové křižovatky, využívající stáva-
jící podjezd Nového mostu přes Vltavu, 

- pro zlepšení obsluhy území MHD a přímé propojení 
této lokalty pro pěší, cyklisty a MHD se západní částí 
města vést tuto dopravu po nově navrženém mostě 
přes Vltavu do ulice U Trojice, 

- nahradit autobusovou smyčku na křižovatce ulic 
Průběžná a Plzeňská za točku trolejbusů v rámci 
přestavby této křižovatky na rondel, 

- realizovat vyhrazenou cyklotrasu ulicí Nepla-
chovou, která se v lokalitě napojuje jednak na stáva-
jící cyklostezku vedenou po břehu Vltavy a jednak 
na novou cyklotrasu navrženou po novém mostě 
přes Vltavu. 
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KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká obora – 

Dívčí Kámen. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-  otevřít příčné násypy a stěny v záplavovém území 

(Strakonická silnice s protihlukovým valem a stě-
nou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku a trvalá péče 
o ně, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-   rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stoky v téměř celém území lokality. 

-   rozšířit kanalizační síť dle navrhované zástavby. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
- přeložit trasu horkovodu z technologické lávky přes 

Vltavu do budoucího mostu ulici U Trojice a odstra-
nění technologické lávky, 

-  realizovat stavbu předávací stanice tepla, teplovodní 
sítě a parovodní přípojky. 

 
 

 

 
 
I.B.3.1.4.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY LODĚNICE (OZN. 1.4.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat humanizaci levobřežní komunikace a zá-

stavbu přiléhající západně k levobřežní komunikaci 
řešit jako „městské nábřeží“ s výškou zástavby mi-
nimálně 4, maximálně 5 nadzemních podlaží, 

- realizovat proměnu areálu Výstaviště v obchodní, 
administrativní a prezentační centrum žijící celoroč-
ně jako součást vnitřního města, fungující v zeleni a 
otevřené k Vltavě i ze sídlišť průjezdné, 

- podél severojižní komunikce v areálu výstaviště a 
podél a východozápadního propojení ulice Brani-
šovské a lávky přes Vltavu a navazující dále na ulici 
Pekárenskou vysázet doprovodná stromořadí, při-
čemž přilehlé funkční plochy (k těmto komunikacím) 
budou mít převažující charakter stromového patra 
zeleně, 

- respektovat nezastavitelnost levého břehu Vltavy 
v pásu 60 m v severní části této lokality v návaznosti 
na upravenou křižovatku levobřežní komunikace se 
Strakonickou ulicí, 

- realizovat prodloužení ul. Pekárenské a pokračující 
mostem přes Vltavu do ul. Branišovské pro pěší a 
cyklistický provoz, 

-  realizovat při jižní hranici lokality přemostění Vltavy 
v prodloužení ul. U Trojice (vedení trolejbusové tra-
sy, dopravní obsluhy, pěší a cyklistické dopravy). 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 1.4.4.01, 
- plocha U 1.4.4.02, 
- plocha U 2.5.7.01, 
- plocha U 2.5.7.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Na Dlouhé louce (levobřežní komunikace). 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
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SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 1.4.4.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-8 – stavba průchodu areálem výstaviště 

v propojení ulic Branišovská – Pekárenská, 
- A-11 – stavba změny profilu ulice Na Dlouhé louce, 

tzv. levobřežní komunikace, 
- DI-15 – přestavba mimoúrovňového křížení u No-

vého mostu, 
- DI-32 – stavba propojení výstaviště – Pražské sídliš-

tě včetně přemostění Vltavy v trase J. Boreckého – 
U Trojice, 

- DH-22 – stavba kotviště lodí na levém břehu Vltavy 
před Novým mostem, 

- DH-23 – stavba kotviště lodí na levém břehu Vltavy 
za Dlouhým mostem, 

- DPC-19 – stavba cyklostezky v území Čtyři Dvory 
v trase Pražské sídliště – přemostění Vltavy – Brani-
šovská – Družba, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV,  
- P-9 – stavba středotlakého plynovodu za Dlouhým 

mostem a vedení jedné větve plynovodu Dlouhým 
mostem na pravý břeh Vltavy, 

- T-6 – přeložka trasy horkovodu z technologické láv-
ky do nového mostu v ulici U Trojice, 

- V-5 – stavba (zvýšení počtu) vodovodních propojů 
levého a pravého břehu Vltavy, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

-  Z-23 – rozšíření lokálního biocentra (BC 19) U No-
vého mostu v nadregionálním biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- Z-24 – založení lokálního biocentra (BC 20) Výsta-
viště v nadregionálním biokoridoru (NRBK 118) Hlu-
bocká obora – Dívčí Kámen, 

- VH-6 – zprůtočnění koryta Vltavy prohrábkou, 
- VH-44 – realizace uzávěrů všech výustí (Výstaviště). 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat otevření Výstaviště městu a nábřeží, 
- zvýraznit počátek humanizovaného úseku levobřež-

ní komunikace a zlepšit dopravní situaci na stávající 
mimoúrovňové křižovatce u Nového mostu pře-
stavbou této křižovatky s uplatněním rondelu, 

-  propojit dvěma dalšími přemostěními břehy Vltavy – 
jedním mostem pro MHD, pěší a cyklisty v poloze 
ulice U Trojice a druhým po lávce pro pěší a cyklisty 
v poloze prodloužené ulice Pekárenská, 

 - pro zlepšení obsluhy území MHD a přímé propojení 
této lokalty pro pěší, cyklisty a MHD se západní částí 
města vést tuto dopravu po nově navrženém mostě 
přes Vltavu do ulice U Trojice, 

- realizovat kotviště výletních lodí pro osobní lodní 
dopravu na levém břehu Vltavy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat nadregionální biokoridor NBK 118 Hlu-

bocká obora – Dívčí Kámen, lokální biocentra BC 19 
BC 20 Výstaviště, 

- podél severojižní komunikce v areálu výstaviště a 
podél a východozápadního propojení ulice Brani-
šovské a lávky přes Vltavu vysázet doprovodná 
stromořadí, včetně stromového patra zeleně u zá-
stavby v přilehlých plochách. 
  
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat uzávěry všech výústí (výstaviště) a zprů-

točnění koryta Vltavy prohrábkou, 
- při zřizování nových mostních objektů respektovat 

normové převýšení spodků konstrukcí nad hladinou 
stoleté povodně. 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
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- využít stávajících i navrhovaných komunikačních pře-
chodů říčních překážek ke zvýšení počtu propojů 
městské vodovodní sítě (Dlouhý most, Pekárenská - 
Branišovská, U Trojice - J. Boreckého). 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat sběrač ”D” včetně OK Loděnice. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, zejména v jižní části lo-
kality, 

- výstavbu v severní části napojit kabelem ze stávající-
ho rozvodu VN pod čerpací stanicí OMW. 

   
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- přeložit trasu horkovodu z technologické lávky přes 

Vltavu do budoucího mostu ulici U Trojice a odstra-
nění technologické lávky. 

 
 

I.B.3.1.5.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HARDTMUTHOVA (OZN. 1.5.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat architektonické úpravy podél urbanistic-

kých kompozičních os – parter, stromořadí, parko-
vání, 

 - zachovat průchod územím v propojení ulice F. A. 
Gerstnera - Generála Svobody - historická trasa ko-
něpřežné železnice – průchod areálem KOH-I-
NOOR. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Lidická třída, 
- ulice Mánesova. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 1.5.1.01, 
-  plocha SP 1.5.1.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-9 – stavba průchodu územím v propojení ulice 

F. A. Gerstnera - Generála Svobody - historická trasa 
koněspřežné železnice – průchod areálem KOH-I-
NOOR, 

- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na pravém břehu Vltavy, 

- DPC-6 – stavba cyklostezky Malše na nových úsecích 
na levém břehu Malše, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-27 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biocentra BC 22 Háječek v nadregionálním biokori-
doru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- Z-33 – rozšíření biocentra BC 26 Na Dukelské v nad-
regionálním biokoridoru NBK 169 Červené blato – 
K118, 

- VH-46 – úprava nízkého mostu přes Malši v Máne-
sově ulici.  
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
- pro zvýraznění průchodu územím v propojení ulice 

F. A. Gerstnera - Generála Svobody - historická trasa 
koněpřežné železnice – průchod areálem KOH-I-
NOOR realizovat v prodloužení ulice F. A. Gerstnera 
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jižním směrem do ulice Generála Svobody vyhraze-
nou cyklistickou trasu, 

- realizovat po obvodu lokality dvě samostatné cyk-
lostezky, jednu po pravém běhu Vltavy, druhou po 
levém břehu Malše. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se:  
- respektovat nadregionální biokoridor NBK 118 Hlu-

bocká obora – Dívčí Kámen a NBK 169 Červené bla-
to – K118, 

- realizovat obnovu lokálního biocentra BC 26 Na Du-
kelské a rozšíření lokálního biocentra BC 22 Háječek. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- zbavit koryto Malše zbytků původního opevnění a 

náplav, které tvoří hydraulické překážky,   
- realizovat úpravu nízkého mostu přes Malši v Máne-

sově ulici. 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
  

 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat části sběračů na území lokality. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu,  

- realizace středotlakého plynovodu vedoucího z le-
vého břehu do RS umístěné poblíž zimního stadio-
nu, z RS potom nízkotlaké rozvody vést ulicí U Zim-
ního stadionu do ulice Lidická a jejich propojení na 
hlavní nízkotlaký řad DN 300, 

- zohlednění vhodnosti napojení větších odběratelů 
přímo z navrženého středotlakého plynovodu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
  

 
I.B.3.1.5.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U MATICE ŠKOLSKÉ (OZN. 1.5.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- zachovat propustnosti areálu bývalé vojenské ne-

mocnice v ose ulic E. Pittera a Matice školské, 
- realizovat architektonické úpravy podél ulic Lidická, 

prodloužení Gen. Svobody, E. Pittera, Matice škol-
ské a B. Němcové, 

- obnovit a založit rekreační plochy městské zeleně u 
Malše. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 1.5.2.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Lidická třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 1.5.2.01, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na pravém břehu Vltavy, 
- DPC-6 – stavba cyklostezky Malše na nových úsecích 

na levém břehu Malše, 
- DPC-27 – stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu 

z ulice E. Pittera. 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
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- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-15 – obnova a založení rekreačních ploch městské 

zeleně u Malše. 
- VH-29 –  odstranění překážek v korytě Malše, 
- VH-38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíč-

kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky, 

- VH-46 – úprava nízkého mostu přes Malši v Máne-
sově ulici. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
- realizovat vyhrazenou cyklistickou trasu v ulici Gen. 

Svobody a dvě samostatné cyklotrasy, jednu ve-
doucí po pravém břehu Vltavy a druhou po levém 
břehu Malše. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat nadregionální biokoridory: 

- NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 
- NBK 169 Červené blato – K118, 

-  realizovat nové plochy zeleně pro doplnění břeho-
vých porostů Malše. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- zbavit koryto Malše zbytků původního opevnění a 

náplav, které tvoří hydraulické překážky,   

- odstraněnit či nahradit nevhodné mostní objekty a 
technologické přechody (most Matice školské, 
technologický přechod teplovodu), 

- realizovat protipovodňovou ochranu na Malši a 
úpravu nízkého mostu přes Malši v Mánesově ulici,. 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat části sběračů na území lokality včet-

ně sběrače ”C” a sběrače v Lidické třídě. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 

 
I.B.3.1.5.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY GRÜNWALDOVA (OZN. 1.5.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- oživit ulici Gen. Svobody jako historické městské tří-

dy v historické trase koněspřežky – úprava parteru, 
zeleně – stromořadí, parkování, 

- realizovat návrh rekreační zeleně v souvislosti s re-
konstrukcí zeleně Vltavských břehů, 

- realizovat prodloužení ulice L. B. Schneidera jako 
propojení Vltavských břehů pro pěší a cyklistický 
provoz. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
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PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Lidická třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na pravém břehu Vltavy. 
-  K-18 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 

Roudenská, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
- realizovat vyhrazenou cyklistickou trasu v ulici Gen. 

Svobody a samostatnou cyklotrasu po pravém bře-
hu Vltavy, 

- realizovat prodloužení ulice L. B. Schneidera jako 
propojení Vltavských břehů pro pěší a cyklistický 
provoz. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat nadregionální biokoridor NBK 118 Hlu-

bocká obora – Dívčí Kámen, 
-  realizovat nové plochy zeleně pro doplnění břeho-

vých porostů Malše, 
- realizovat rekreační plochu městské zeleně u řeky v 

místě zpustlého hřiště u ul. U Vltavy. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- přepojit sběrač z Plavské silnice a z Lidické třídy do 

sběrače ”C”, 
- rekonstruovat část stokové sítě na území lokality 

včetně sběrače ”C” v Bachmačské ulici, 
- zřídit splaškový sběrač a ČOV v Roudenské ulici vý-

chodně od drážního tělesa. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 

 
 
I.B.3.1.5.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PIVOVARU (OZN. 1.5.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrh městské zeleně, která je součástí 

zeleného klínu řeky Malše, 
- realizovat cyklostezku na levém břehu Malše. 

NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
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SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DPC-6 – stavba cyklostezky Malše na nových úsecích 

na levém břehu Malše, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-15 – obnova a založení rekreačních ploch městské 

zeleně u Malše, 
-  VH-29 –odstranění překážek v korytě Malše, 
- VH-38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíč-

kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasy  komunikací, 
- realizovat samostatnou cyklotrasu po levém břehu 

Malše. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat nadregionální biokoridor NBK 169 Čer-

vené blato – K118, 
- realizovat návrh městské zeleně, která je součástí 

zeleného klínu řeky Malše. 
 
 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat protipovodňovou ochranu na Malši,. 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se: 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 

I.B.3.2.1.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHÉ VRBNÉ (OZN. 2.1.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  dořešit Suchovrbenské náměstí jako centra Suchého 

Vrbného a rekonstruovat městský park na náměstí 
s místním rozšířením, 

-  realizovat přeložku a zkapacitnění úseku koryta Dob-
rovodského potoka v dolní části Suchovrbenského 
náměstí, včetně zkapacitnění a napřímení kapacitně 
nedostačujícího zatrubnění pod křižovatkou Lede-
nické a Dobrovodské silnice,  

- realizovat cyklostezky s jejich zapojením do celo-
městského systému. 
 
 
 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.1.1.01, 
- plocha U 2.1.1.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Dobrovodská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-50 – stavba komunikace v území Suché Vrbné 

trase Stará cesta – Dobrovodská silnice, 
- DH-8 – stavba přestupního uzlu z autobusu u smy-

čky trolejbusu, lokalita Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.) – 
ulice Dobrovodská, 

-  DK-28 – stavba hromadné garáže pro 380 vozidel  
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-34 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK1 
Lomského, 

- K-35 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK2 
Lomského, 

-  K-39 – stavba dešťové dálniční kanalizace DN 300 až 
1400, včetně odlučovačů ropných látek, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz. kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně, 
- VH-28 –přeložka koryta a zkapacitnění zatrubněné 

Dobrovodské stoky na Suchovrbenském náměstí, 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat přestavbu křižovatky Ledenické silnice a 

ulice V Hluboké cestě na malou okružní křižovatku 
v souvislosti s jejím zařazením mezi místní komuni-
kace III. třídy, 

- provést úpravy v systému linkování MHD pro vytvo-
ření podmínek pro kvalitní přestupy mezi oběma 
systémy a zajistit stavbu přestupního uzlu z autobu-
su u smyčky trolejbusu, 

- zachovat stávající cyklistické trasy a realizovat cyk-
lostezky s jejich zapojením do celoměstského sys-
tému. v lokalitě. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- rekonstruovat městský park na náměstí s místním 

rozšířením, 

- respektovat lokální biokoridor BK 27 Dobrovodský 
potok. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 

stoky podoby především nízko osazených technolo-
gických přemostění; tato přemostění osazovat, po-
kud to je reálné, osazovat nadále pode dno stoky. 

-  realizovat přeložku a zkapacitnění úseku koryta Dob-
rovodského potoka v dolní části Suchovrbenského 
náměstí, včetně zkapacitnění a napřímení kapacitně 
nedostačujícího zatrubnění pod křižovatkou Lede-
nické a Dobrovodské silnice za účelem zlepšení pro-
tipovodňové ochrany nad a v oblasti Suchovrben-
ského náměstí pro možnost další zástavby v této ob-
lasti a možnost odvodnění zde plánovaného úseku 
dálnice D3, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat většinu stokové sítě na území lokality 

včetně sběrače “B” a sběračů v Ledenické, Suchovr-
benské a Pohůrecké ulici. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající trasu kabelu VN 22 kV prochá-

zející severojižním směrem.  
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 

 

- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu.  
 
 
I.B.3.2.1.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY PĚTIDOMÍ (OZN. 2.1.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat podjezd pod nádražím ústící do zanádraž-

ní komunikace, s uplatněním protihlukových opat-
ření a dotčené úseky zanádražní komunikace, včet-
ně úpravy Dobrovodské ulice, úpravy ulice U Lávky a 
navazující trasy směr rondel Mladé, 

- při realizaci smíšené zástavby podél zanádražní ko-
munikace zohlednit tuto komunikaci jako význam-
nou městskou dopravní a kompoziční osu,  

- respektovat ohnisko území parku v centru lokality. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.1.4.01, 
Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice U Lávky, 
- ulice Dobrovodská, 
-  zanádražní komunikace. 

Více kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
- park v centru lokality. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.1.2.01, 
-  plocha SP 2.1.4.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-6 – stavba podjezdu pod železnicí v trase Máne-

sova – Dobrovodská ulice, včetně tělesa podjezdu a 
jeho technického řešení a všech jeho souvisejících 
částí (např. protihluková opatření), 

- DI-7 – stavba zanádražní komunikace v trase pod-
jezd pod železnicí – křížení v Mladém, včetně ramp 
a souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření a 
pojízdných chodníků, 

- DI-46 – přestavba křižovatky v Suchém Vrbném na 
křížení v trase Lednická silnice - V Hluboké cestě, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-36 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK1 Pě-
tidomí, 

-  K-37 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK2 Pě-
tidomí, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

- T-1 – stavba kondenzátovodu. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 

včetně úpravy Dobrovodské ulice, podjezdu pod že-
lezniční tratí (propojení ulic Mánesova a Dobrovod-
ská), úpravy ulice U Lávky a navazující trasy směr 
rondel Mladé, 

- respektovat stávající cyklistické trasy a realizovat 
navržené cyklistické trasy (nevyhrazené). 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nevymezují se nové plochy zeleně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
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- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-
jících dimenzí, 

- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 
lokality, 

- provést přeložku řadu “A” DN 500 v jižní části lokali-
ty v rámci rekonstrukce tohoto řadu, 

-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat většinu stokové sítě na území lokality 

včetně sběračů v Ledenické a Dobrovodské ulici, 
- posílit odlehčovací stoku z OK1 Pětidomí ve Vodní 

ulici. 
  

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.1.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U RYBNÍČKU (OZN. 2.1.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se  
- respektovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 

vedené v prodloužení ulice U Lávky a napojující se v 
lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.) na ulici Doudleb-
skou a dotčený úsek dálničního přivaděče v jižní čás-
ti města, 

- realizovat obslužnou komunikaci kolmou k ulici 
Doudlebská, v trase mezi plochami se způsobem 
využití IN-2) a BZ v lokalitě V Hluboké cestě (ozn. 
2.1.4.), která se napojuje na zanádražní komunikaci, 

- realizovat komplexní moderní sportovně rekreační 
areál. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.1.3.01, 
- plocha U 2.1.3.02, 
- plocha U 2.1.3.03. 
- plocha U 2.1.3.04, 
-  plocha U 3.1.1.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- zanádražní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 

SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-7 – stavba zanádražní komunikace v trase pod-

jezd pod železnicí – křížení v Mladém, včetně ramp 
a souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření a 
pojízdných chodníků, 

-  DI-8 – stavba přeložky silnice II/157 v trase křížení v 
Mladém – Stará Pohůrka, 

- DPC-23 – stavba cyklostezky území Suché Vrbné 
a v lokalitě U Rybníčku (ozn. 2.1.3.) v trase ulice 
V Hluboké cestě – jih, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-7 – stavba záchytného obtokového příkopu vý-

chodně od Nových Hodějovic,  
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
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užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 

vedené v prodloužení ulice U Lávky a napojující se v 
lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.) na ulici Doudleb-
skou, 

- realizovat obslužnou komunikaci kolmou k ulici 
Doudlebská, v trase mezi plochami se způsobem 
využití IN-2) a BZ v lokalitě V Hluboké cestě (ozn. 
2.1.4.), která se napojuje na zanádražní komunikaci, 

- respektovat stávající cyklistické trasy a doplnit je o 
samostatnou cyklotrasu přes rekreační území. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  doplnit návrhovou městskou a rekreační zeleň k re-

kreačnímu areálu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- rozšířit jednotnou síť v trase zanádražní komunika-
ce, 

-  zřídit oddílnou stokovou síť v jižní části lokality s vy-
užitím Hodějovického potoka pro odtok dešťových 
vod vodovodní síť dle navrhované zástavby,  

-  napojit záchytný příkop do povodí Hodějovického 
potoka a snížit tak přítok dešťových vod do ČOV Lo-
kodepo, 

- odvodnit navrhovanou zástavby (severně od komu-
nikace Mladé - Suché Vrbné) řešit tak, aby nedošlo k 
navýšení množství dešťových vod přitékajících do 
ČOV Lokodepo a do sběrače v Novohradské ulici; 
odvodnění uvedené zástavby formou odtoku dešťo-
vých vod na povrch terénu je nepřípustné, rovněž je 
nepřípustné odvedení dešťových vod z uvedené zá-
stavby do drážní stokové sítě a do místních příkopů 
a vodotečí. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- požadavky ploch pro výrobní činnost v západní části 
lokality pokrýt z nové TS 22/0,4 kV. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající splavovací potrubí. 

 
 
I.B.3.2.1.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY V HLUBOKÉ CESTĚ (OZN. 2.1.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- maximální výška staveb v plochách IN-2 a KOL-2 

v této lokalitě na 3 nadzemní podlaží a podkroví 
v návaznosti na stabilizované zastavěné území. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.1.3.03. 
- plocha U 2.1.4.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 

SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.1.4.01,  
-  plocha SP 2.1.4.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
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-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se respektovat: 
- zařazení Ledenické silnice mezi místní komunikace 

III. třídy po vybudování zanádražní komunikace. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
- provést přeložku provedení přeložky řadu “A” DN 

500 a řadu DN 200. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- zkapacitnití sběrač v Ledenické ulici, 
- posílit odlehčovací stoky z OK1 Pětidomí ve Vodní 

ulici, které je podmínkou zástavby ve východní po-
lovině lokality. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
 
I.B.3.2.1.5 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY POHŮRKA (OZN. 2.1.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek dálnice D3, vedený 

v lokalitě v tunelu s překryvem zeleně,  
- zajistit celkovou rehabilitaci území podél dálnice D3 

do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinné zeleně, 

- trasování liniových staveb řešit tak, aby docházelo 
ke kontinuálnímu “toku” krajiny s minimalizací koli-
ze s těmito, zejména dopravními, stavbami (pře-
mostění se zelenou clonou apod., uplatnění tunelu 
pod existujícími tradičními vazbami v území…) tak, 
aby nebyly narušeny vazby na okolní území (Dobrá 
voda, Stará Pohůrka), v  širších vztazích v pokračo-
vání do krajiny s velkým přírodně-rekreačním po-
tenciálem v okolí Třebotovic, Kaliště, Hlincové Hory. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
 

PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.1.5..01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-1 – stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti ob-

chvatu města v trase Úsilné – Krasejovka, 
- DH-10 – stavba smyčky autobusu v lokalitě Pohůrka 

(ozn. 2.1.5.) - Ledenická silnice - hranice správního 
území města, 

- K-6 – stavba obtokového protipovodňového kanálu 
na východním okraji města, 

- P-14 – stavba propojení obou sítí přes středotlakou 
RS v sousedství školy v ulici Třešňov, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 
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- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek dálnice D3 při respektování 

všech podmínek pro plochu SP 2.1.5.01,  
-  zařadit Ledenickou silnici mezi místní komunikace III. 

třídy po vybudování zanádražní komunikace, 
-  respektovat navržené cyklistické trasy (nevyhraze-

né, 
-  realizovat novou smyčku autobusu na hranici katast-

ru u Ledenické silnice. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- podchytit bezejmennou vodoteč obtokovým proti-

povodňovým kanálem a její zaústění do Dobrovod-
ské stoky mimo lokalitu – více viz Koncepce rozvoje 
odkanalizování území níže v textu lokality. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 

- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 
lokality, 

-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stokovou síť na většině území lokali-

ty, 
- zkapacitnit a prodloužit sběrač v Ledenické ulici, 
- prodloužit splaškový sběrač ze Suchovrbenské ulice 

do Srubce, 
- zřídit protipovodňový obtokový otevřený kanál do 

Dobrovodského potoka; tento kanál bude využíván 
do doby realizace dálnice D3, poté funkci ochrany 
území před záplavou a podchycení Pohůreckého po-
toka před dálnicí pře-vezme nová dešťová dálniční 
kanalizace DN 1400 zaústěná do retenční nádrže,  a 
po té budou povrchové vody z dotčeného povodí 
odváděny v trase dálničního zářezu do Dobrovodské 
stoky. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- propojit nízkotlakou síť (přes regulační zařízení) 

v ulici Ledenické na středotlaký plynovod vedoucí 
z Dobré Vody. 

- realizovat další propojení v oblasti školy v ulici Třeš-
ňová; zde bude provedeno propojení obou sítí přes 
středotlakou RS umístěnou v areálu školy.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
I.B.3.2.1.6 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U DOBROVODSKÉHO POTOKA (OZN. 2.1.6.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek dálnice D3, vedený v lokali-

tě v tunelu s překryvem zeleně, včetně retenční ná-
drže na Dobrovodském potoce v ploše lokálního bi-
ocentra BC 31 Meziměstské, 

- zajistit celkovou rehabilitaci území podél dálnice D3 
do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinné zeleně, 

- trasování liniových staveb řešit tak, aby docházelo 
ke kontinuálnímu “toku” krajiny s minimalizací koli-
ze s těmito, zejména dopravními, stavbami (pře-
mostění se zelenou clonou apod., uplatnění tunelu 
pod exis-tujícími tradičními vazbami v území…) tak, 
aby nebyly narušeny vazby na okolní území (Dobrá 
voda, Stará Pohůrka), v  širších vztazích v pokračo-
vání do krajiny s velkým přírodně-rekreačním po-
tenciálem v okolí Třebotovic, Kaliště, Hlincové Hory. 
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NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.1.6.01, 
- plocha U 2.1.6.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Dobrovodská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.1.6..01, 
-   plocha SP 2.1.6.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-1 – stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti ob-

chvatu města v trase Úsilné – Krasejovka, 
- DI-50 – stavba komunikace v území Suché Vrbné 

trase Stará cesta – Dobrovodská silnice, 
- DPC-11 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 

stoka, Suché Vrbné, U Cihelny - U Křížku, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- E-4 – stavba (překládka) venkovního vedení VN 22 

kV, 
- K-6 – stavba obtokového protipovodňového kanálu 

na východním okraji města, 
- K-40 – stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 

400 z Pohůrky, 
- K-41 – stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 

1000 z Dobré Vody po severním okraji retenční ná-
drže, 

-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- P-16 – stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu 
DN 250, 

-  P-17 – stavba (překládka) středotlakého plynovodu, 
- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

-  V-10 – stavba (překládka) vodovodních řadů DN 150, 
DN 500 a DN 1000. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně, 

-  VH-49 – stavba retenční nádrže Na Dobrovodském 
potoce. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek dálnice D3 při respektování 

všech podmínek pro plochu SP 2.1.6.02,  
-  zařadit Ledenickou silnici mezi místní komunikace III. 

třídy po vybudování zanádražní komunikace, 
-  realizovat komunikaci III. třídy v trase Stará cesta – 

Dobrovodská silnice, 
-  respektovat navržené cyklistické trasy vedle úseků 

nevyhrazených, zejména nový úsek cyklostezky ve 
směru na Dobrou vodu, 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 27 Dobrovodský 

potok (v urbánní i přírodní formě), 
- respektovat lokální biocentrum BC 31 Meziměstské 

s funkcí retenční nádrže ke stavbě dálnice D3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat v území lokality otevřený záchytný obto-

kový protipovodňový kanál bezejmenné vodoteče 
od Pohůrky se zaústěním do Dobrovodské stoky, – 
více viz Koncepce rozvoje odkanalizování území níže 
v textu lokality, 

- zřídit retenční nádrž na Dobrovodském potoce, kte-
rá bude sloužit jak pro zachycení přívalových vod z 
Dobrovodského potoka, tak vod svedených sem po-
trubím z potoka z Pohůrky, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- realizovat úpravu OK U Cihelny, 
- zřídit protipovodňový obtokový otevřený kanál do 

Dobrovodského potoka; tento kanál bude využíván 
do doby realizace dálnice D3, poté funkci ochrany 
území před záplavou a podchycení Pohůreckého po-
toka před dálnicí pře-vezme nová dešťová dálniční 
kanalizace DN 1400 zaústěná do retenční nádrže,  a 
po té budou povrchové vody z dotčeného povodí 
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odváděny v trase dálničního zářezu do Dobrovodské 
stoky. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části. 

- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 
úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.1.7 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHÉ VRBNÉ – PRŮMYSLOVÝ OBVOD (OZN. 2.1.7.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek dálnice D3, 
- zajistit celkovou rehabilitaci území podél dálnice D3 

do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinné zeleně, 

- trasování liniových staveb řešit tak, aby docházelo 
ke kontinuálnímu “toku” krajiny s minimalizací koli-
ze s těmito, zejména dopravními, stavbami (pře-
mostění se zelenou clonou apod., uplatnění tunelu 
pod exis-tujícími tradičními vazbami v území…) tak, 
aby nebyly narušeny vazby na okolní území (Dobrá 
voda, Stará Pohůrka), v  širších vztazích v pokračo-
vání do krajiny s velkým přírodně-rekreačním po-
tenciálem v okolí Třebotovic, Kaliště, Hlincové Hory,  

- realizovat dotčené úseky zanádražní komunikace v 
trasách ulic Dobrovodská, Plynárenská a v prodlou-
žení ulice Vodní, 

-  respektovat navržený rekreační areál v ploše při ulici 
E. Krásnohorské a prodloužené ulice Plynárenská, 

- realizovat architektonické úpravy podél ulic Vrben-
ská a Plynárenská – parter, stromořadí, parkování. 
architektonické úpravy jakožto městských obsluž-
ných komunikací s chodníky, stromořadím, uprave-
ným parterem a parkováním, 

- realizovat pokračování ulice Plynárenská a její napo-
jení na ulici E. Krásnohorské. 

. 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.1.7.01, 
- plocha U 2.1.7.02, 
-  plocha U 2.1.7.03, 
-  plocha U 2.1.7.04. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Dobrovodská, 
- ulice Vodní, 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.1.7..01, 
-   plocha SP 2.1.7.02, 
-  plocha SP 2.1.7.03. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-1 – stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti ob-

chvatu města v trase Úsilné – Krasejovka, 
- DI-5 – stavba zanádražní komunikace v trase Rudol-

fovská – podjezd pod železnicí, včetně ramp a sou-
visejících konstrukcí, protihlukových opatření a po-
jízdných chodníků, 

- DI-34 – stavba komunikace v trase Nové Hlinsko – 
Hlinsko, Vrbenská – hranice města – Hlinská, 

- DI-35 – stavba komunikace v trase Nové Hlinsko, 
Dobrovodská silnice – Vrbenská, 

- DI-36 – stavba nové komunikace v trase Nové Hlin-
sko, Vrbenská – Hlinská, 

-  DK-30 – stavba hromadné garáže pro 150 vozidel, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV,  
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

- K-33 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK 
Uhelné sklady, 
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-  K-39 – stavba dešťové dálniční kanalizace DN 300 až 
1400, včetně odlučovačů ropných látek, 

- K-37 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK2 Pě-
tidomí, 

-  P-16 – stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu 
DN 250, 

-   P-17 – stavba (překládka) středotlakého plynovodu, 
-   P 18 – stavba redukční stanice RS, 
- T-1 – stavba kondenzátovodu. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
-  Z-6 – rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek dálnice D3 při respektování 

všech podmínek pro plochu SP 2.1.7.01,  
- realizovat dotčené úseky zanádražní komunikace v 

trasách ulic Dobrovodská, Plynárenská a v prodlou-
žení ulice Vodní, 

-  realizovat komunikace III. třídy v trase mezi ulicemi 
Dobrovodská a Vrbenská, mezi ulicí Vrbenská a hlin-
ským přivaděčem od D3, resp. starou Hlinskou,  
Dobrovodská silnice, 

-  respektovat stávající cyklistické trasy a další navrže-
né úseky vyhrazené v uličních profilech, včetně Vr-
benské ulice, 

- respektovat vyústění podchodu v prodloužení Lan-
novy třídy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- spolu s úsekem dálnice D3 v lokalitě realizovat clon-

nou vegetaci kolem této komunikace, 
- respektovat lokální biokoridor BK 27 Dobrovodský 

potok. 
- respektovat registrovaný VKP č. 40 Hliníky v Suchém 

Vrbném. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 

stoky podoby především nízko osazených technolo-

gických přemostění; tato přemostění budou, pokud 
to je reálné, osazována nadále pode dno stoky, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě řešit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat sběrač ve Vrbenské ulici a jeho pře-

pojení do sběrače “B” nad OK Uhelné sklady, 
 - rekonstruovat a přeložit sběrač “B”. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- napojení výstavby ve východní části lokality na el. 
energii řešit spolu s elektrifikací lokalit Suché Vrbné 
(ozn. 2.1.1.) a Vrbenská (ozn. 2.2.2.).  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.1.8 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NÁDRAŽÍ (OZN. 2.1.8.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 

-  realizovat pro odlehčení dopravní zátěže a možnost 
následné humanizace přednádražního prostoru 
podjezd pod nádražím ústící do zanádražní komuni-
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kace, s uplatněním protihlukových opatření a re-
spektovat dotčené úseky zanádražní komunikace,  

- respektovat stavbu IV. tranzitního železničního ko-
ridoru, 

-  důsledné odstraňovat bariéry pohybu. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.1.8.01, 
- plocha U 2.1.8.02, 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.1.8..01, 
-   plocha SP 2.1.8.02, 
-   plocha SP 2.1.8.03, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-5 – stavba zanádražní komunikace v trase Rudol-

fovská – podjezd pod železnicí, včetně ramp a sou-
visejících konstrukcí, protihlukových opatření a po-
jízdných chodníků, 

- DI-6 – stavba podjezdu pod železnicí v trase Máne-
sova – Dobrovodská ulice, včetně tělesa podjezdu 
a jeho technického řešení a všech jeho souvisejících 
částí (např. protihluková opatření), 

- DI-7 – stavba zanádražní komunikace v trase pod-
jezd pod železnicí – křížení v Mladém, včetně ramp 
a souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření 
a pojízdných chodníků, 

-  DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 
na území města České Budějovice, 

-  DPC-1 – stavba podchodu pod železnicí pro cyklisty 
a chodce v trase Nádražní (Lannova) - Vrbenská, 

- T-1 – stavba kondenzátovodu, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 

- realizovat podjezd pod železniční tratí (propojení 
ulic Mánesova a Dobrovodská),  

-  převést část dopravní zátěže z přednádražního pro-
storu do zanádraží, 

- realizovat podchod pro cyklisty a pěší v prodloužení 
Lannovy třídy vedeného pod tělesem dráhy s vyús-
těním do ulice Vrbenská, 

 - realizovat stavbu IV. tranzitního železničního korido-
ru. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
-  upravit provoz ČOV Lokodepo, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- využít navržený podjezd pod pod železnicí v trase 

Mánesova – Dobrovodská ulice k propojení městské 
vodovodní sítě. 

   
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nenavyšovat množství dešťových vod přitékajících 

do ČOV Lokodepo z lokality U Rybníčku (ozn. 2.1.3.). 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
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I.B.3.2.2.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U KŘÍŽKU (OZN. 2.2.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  respektovat dotčené úseky zanádražní komunikace,  
- zajistit architektonické úpravy parteru podél kom-

pozičních os, 
- dopravně zklidnit ulici Rudolfovská třída a její trans-

formaci na městskou třídu s možností parkování, 
doplněnou o stromořadí a obchodní parter, 

- realizovat navrženou kruhovou křižovatku a z ní na-
vržený hlinský přivaděč na dálnici D3 i obslužné ko-
munikace spojující křižovatku s ulicemi Okružní a 
Vrbenská,. 

- respektovat trasu Vráteckého potoka s doplněním 
navrženými plochami krajinné zeleně a cyklotrasou, 

- realizovat navržené cyklotrasy podél Vráteckého po-
toka a Dobrovodského potoka s napojením na ce-
loměstský systém.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.2.1.01, 
-  plocha U 2.1.7.02, 
-  plocha U 2.3.3.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 
Kompoziční osy: 

- ulice Rudolfovská třída, 
- ulice Dobrovodská, 
- ulice Vodní,  
-  zanádražní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.2.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-4 – stavba zanádražní komunikace v trase propo-

jení okruhů – Rudolfovská, 
- DI-5 – stavba zanádražní komunikace v trase Rudol-

fovská – podjezd pod železnicí, včetně ramp a sou-
visejících konstrukcí, protihlukových opatření a po-
jízdných chodníků, 

- DI-10 – stavba „hlinského“ přivaděče od dálnice D3 
v trase Hlinská – křížení Rudolfovská, 

- DI-11 – přestavba Okružní v úseku teplárna – křížení 
Rudolfovská, 

- DI-37 – stavba nové komunikace v trase Nové Hlin-
sko – Rudolfovská, Vrbenského – křížení Rudolfov-
ská, 

-  DK-31 – stavba hromadné garáže pro 380 vozidel 
- DPC-12 – stavba cyklostezky v trase Vrátecký potok, 

SZŠ – Hlinská, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 

zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ v 
souběhu se stavbou propojení okruhů, 

- K-32 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK3 
Nové Vráto, 

- T-1 – stavba kondenzátovodu, 
- V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 v 

trase zanádražní komunikace a položení nového řa-
du DN 300 v souběhu se stavbou propojení okruhů, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně. 
- VH-27 – zprůtočnění koryta Dobrovodského stoky 

a odstranění překážek. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 
- realizovat hlinský přivaděč od dálnice D3 po re-

konstruovanou ulici Hlinská, 
- přesměrovat Okružní třídu do stávající křižovatky 

ulic Rudolfovská a Hlinská, spojenou s její přestav-
bou na rondel, 

- realizovat navrženou kruhovou křižovatku, do které 
je napojení navržený přivaděč na D3 i obslužné ko-
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munikace spojující křižovatku s ulicemi Okružní a 
Vrbenská, 

- realizovat navržené cyklotrasy podél Vráteckého po-
toka a Dobrovodského potoka s napojením na ce-
loměstský systém.  

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se:  
- respektovat lokální biokoridory: 

- BK 26 Dobrovodská stoka, 
- BK 27 Dobrovodský potok (pokračování za 

soutokem s Vráteckým potokem), 
- BK 29 Krátká spojka na Vráteckém potoce, 
- BK 30 Vrátecký potok. 

- respektovat lokální biocentra: 
- BC 30 Na Vráteckém potoce, 
- BC 32 Hlinské, 

- realizovat navržené plochy zeleně podél Dobrovod-
ského a Vráteckého potoka a rozšíření parkově 
upravené plochy v ulici U Jeslí.   

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 

stoky a potoka podoby především nízko osazených 
technologických přemostění a málo průtočných 
mostů; tato přemostění, pokud to je reálné, osazo-
vat nadále pode dno stoky, 

- rekonstruovat výrazně nekapacitní mostní objekty 
budou do kapacitní podoby (most na Rudolfovské 
třídě), 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-
jících dimenzí, 

- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 
lokality, 

-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě řešit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stokovou síť na většině území lokality 

včetně sběrače ”B”. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- při nových úpravách zasmyčkovat primárním kabel 
mezi TS Rybena a TS Potraviny, 

- demontáž stávajícího venkovního vedení VN. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 

 
 
I.B.3.2.2.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY VRBENSKÁ (OZN. 2.2.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat podchod pod nádražím (pro pěší a cyklis-

tický provoz) – navrácení vazby území na městské 
jádro a propojení Vrbenské ulice s přednádražím 
prostorem a ulicí Lannova třída, 

- zajistit architektonické úpravy podél kompozičních 
os a podél ulice Vrbenské ulice – pojetí městské ob-
služné komunikace s obchodním parterem, parko-
váním a stromořadím, 

- respektovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 

-  realizovat hlinský přivaděč na D3 a obslužné komu-
nikace spojující křižovatku s ulicemi Okružní a Vr-
benská a hlinský přivaděč s ulicí Vrbenská, 

- respektovat trasu Vráteckého potoka s doplněním 
navrženými plochami krajinné zeleně, včetně cyk-
lotrasy, na které navazuje navržená plocha pro re-
kreaci, 

-  realizovat navržené cyklotrasy podél Vráteckého po-
toka a Dobrovodského potoka s napojením na ce-
loměstský systém.  
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NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.2.2.01, 
- plocha U 2.2.2.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Vodní, 
-  zanádražní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.2.2.01, 
-   plocha SP 2.2.2.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-5 – stavba zanádražní komunikace v trase Rudol-

fovská – podjezd pod železnicí, včetně ramp a sou-
visejících konstrukcí, protihlukových opatření a po-
jízdných chodníků, 

- DI-10 – stavba „hlinského“ přivaděče od dálnice D3 
v trase Hlinská – křížení Rudolfovská, 

- DI-36 – stavba nové komunikace v trase Nové Hlin-
sko, Vrbenská – Hlinská, 

- DI-37 – stavba nové komunikace v trase Nové Hlin-
sko – Rudolfovská, Vrbenského – křížení Rudolfov-
ská, 

- DPC-12 – stavba cyklostezky v trase Vrátecký potok, 
SZŠ – Hlinská, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 KV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 

zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ v 
souběhu se stavbou propojení okruhů, 

- T-1 – stavba kondenzátovodu, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně, 
- Z-8 – založení biocentra Na Vráteckém potoce, 
- VH-27 – zprůtočnění koryta Dobrovodského stoky 

a odstranění překážek. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-  respektovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 
- realizovat hlinský přivaděč na dálnici D3 a obslužné 

komunikace spojující křižovatku s ulicemi Okružní a 
Vrbenská a hlinský přivaděč s ulicí Vrbenská,  

- respektovat trasu Vráteckého potoka s doplněním 
navrženými plochami krajinné zeleně a cyklotrasou, 

- realizovat navržené cyklotrasy podél Vráteckého po-
toka a Dobrovodského potoka s napojením na ce-
loměstský systém. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- lokální biocentra: 

- BC 30 Na Vráteckém potoce, 
- BC 32 Hlinské, 

- lokální biokoridory: 
- BK 27 Dobrovodský potok, 
- BK 29 Krátká spojka na Vráteckém potoce, 
- BK 30 Vrátecký potok, 

- realizovat navržené plochy zeleně, 
- respektovat trasu Vráteckého potoka s doplněním 

navrženými plochami krajinné zeleně a cyklotrasou. 
   

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 

stoky a potoka podoby především nízko osazených 
technologických přemostění; tato přemostění bu-
dou pokud to je reálné, osazována nadále pode dno 
stoky, 

- rekonstruovat zaústění Vráteckého potoka pro-
střednictvím trubních profilů na přemostění 
s dostatečným potočním profilem,  

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
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-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stokovou síť na většině území lokality 

včetně sběrače ”B”, 
- zřídit oddílnou síť ve východní části lokality 

v prostoru budoucí zástavby. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- realizovat propojení primerním kabelem 22 kV mezi 
TS Papírny a TS Hlinecká ve východní části lokality v 
ulici Hlinecká, 

- realizovat kabelové TS Staviva a Lišovský nábytek 
jako náhrada za stávající venkovní sloupové TS, 

- demontování torza venkovního vedení VN. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
I.B.3.2.2.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ VRÁTO (OZN. 2.2.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- dopravně zklidnit ulici Rudolfovská třída a trans-

formovat ji na městskou třídu s možností parkování, 
doplněnou o stromořadí a obchodní parter. 

 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Rudolfovská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.2.3.01, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-10 – stavba „hlinského“ přivaděče od dálnice D3 

v trase Hlinská – křížení Rudolfovská, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stabilizovaný dopravní skelet území,  
- prodloužit ulici P. Holého do území zeleně kolem 

rybníka, 
-  prodloužit trolejbusovou trasu po Rudolfovské ulici. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- VKP č. 36 Park v Novém Vrátě, 
- významný biotop č. 38. 

   
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality.  
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KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zkapacitnit sběrač ve Vřesové ulici. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 
Stanovuje se: 

- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 
úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.3.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HUSOVA KOLONIE  (OZN. 2.3.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek zanádražní komunikace, 

včetně přeložky Dobrovodského potoka, 
- realizovat samostatnou cyklotrasu podél přeložené-

ho Dobrovodského potoka s napojením na ce-
loměstský systém, 

 - respektovat způsob využití pro smíšené funkce 
na jihozápadě lokality a pro individuální bydlení na 
severovýchodě lokality. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.3.2.04, 
- plocha U 2.3.2.05. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
-  zanádražní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.3.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-4 – stavba zanádražní komunikace v trase propo-

jení okruhů – Rudolfovská, 
- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 

stoka, město, Vltava – Rudolfovská, 
- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a 

stavba kabelového rozvodu do země, 

- K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 
zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ v 
souběhu se stavbou propojení okruhů, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a funkčního vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  P-2 – stavba nových tras plynovodů vedených navr-
ženým komunikačním skeletem,  

-  V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 v 
trase zanádražní komunikace a položení nového řa-
du DN 300 v souběhu se stavbou propojení okruhů. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně. 
- VH-11 – přeložka koryta Dobrovodské stoky. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek zanádražní komunikace,  
- respektovat stabilizovaný dopravní skelet území,  
- realizovat samostatnou cyklotrasu podél přeložené-

ho Dobrovodského potoka s napojením na ce-
loměstský systém, 

-  vést ulicí Blahoslavova trolejbusovou trasu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 26 Dobrovodská 

stoka v jeho přeložené trase, 
-  realizovat navržené plochy zeleně. 
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KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- přeložit Dobrovodskou stoku do nového kapacitního 

koryta, které bude v některých úsecích ohrázováno 
nízkými hrázkami, od vzdušné paty těchto hrázek 
v ochranném pásmu 5 m nebude (bez zvláštních 
opatření) realizována výstavba a prováděny výko-
pové práce, 

- respektovat, že minimální podchodná výška pod 
mostními objekty na 2,5 m, 

 - respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stokovou síť na většině území lokality 

včetně sběrače ”B” a sběrače v Žerotínově ulici, 

- zrušit OK1 Husova kolonie, 
- přepojit splaškové vody v Trocnovské ulici 

z dešťového do jednotného sběrače, 
- napojit odpad z rybníka Šafránek do dešťového sbě-

rače v Trocnovské ulici.  
  

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

- nahradit sloupovou TS Rybáři za kabelovou TS ve vý-
chodní části lokality, její napojení na primerní kabel 
22 kV má souvislost s komplexním řešením lokality 
Pekárenská (ozn. 2.3.3.), U Rozumova dvora (ozn. 
2.3.4.) a Husova Kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.). 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 

 
 
I.B.3.2.3.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HUSOVA KOLONIE - ZAHRÁDKY (OZN. 2.3.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-   respektovat propojení okruhů,  
- realizovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 

včetně přeložky Dobrovodského potoka,   
- realizovat doplnění komunikačního skeletu o navrže-

né komunikace a navržené cyklotrasy s napojením 
na celoměstský systém, 

 - vést trolejbusovou trasu ulicemi Blahoslavova a „no-
vá“ Pekárenská, 

-  transformovat území zahrádek pro smíšené a obytné 
funkce. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.3.2.01, 
- plocha U 2.3.2.02, 
- plocha U 2.3.2.03, 
- plocha U 2.3.2.04, 
- plocha U 2.3.2.05, 
- plocha U 2.4.1.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 

PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- propojení okruhů, 
 - zanádražní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.3.2.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-3 - stavba komunikace propojení okruhů v trase 

Okružní – Nádražní, 
- DI-4 – stavba zanádražní komunikace v trase propo-

jení okruhů – Rudolfovská, 
- DI-30 – stavba propojení zanádražní komunikace a 

staré Nádražní včetně podjezdu, 
- DI-39 – stavba komunikace „nová“ Pekárenská 

v území Husova kolonie v trase U Sirkárny, 
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- DI-43 – stavba nové komunikace v lokalitě Husova 
kolonie v trase přes areál Rozhlasu, Žerotínova – 
Mikuláše z Husi 

- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 
stoka, město, Vltava – Rudolfovská, 

- DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor, 

-  DPC-18 – stavba cyklostezky v území Husova Kolonie 
v trase Dobrovodská stoka – železniční zastávka 
České Budějovice – sever, 

-  E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV 

- K-26 – stavba odlehčovací komory OK2 Husova Ko-
lonie, 

- P-2 – stavba nových tras plynovodů vedených navr-
ženým komunikačním skeletem, 

- T-2 – stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

- T-3 – stavba předávací stanice tepla a teplovodní síť, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 v 
trase zanádražní komunikace a položení nového řa-
du DN 300 v souběhu se stavbou propojení okruhů, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2: 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biokoridoru Dobrovodského potoka a trvalá péče 
o ně. 

- VH-11 – přeložka koryta Dobrovodské stoky, 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat propojení okruhů, 
- realizovat dotčené úseky zanádražní komunikace,  
- respektovat stabilizovaný dopravní skelet území a 

jeho doplnění o propojení zanádražní komunikace a 
staré Nádražní včetně podjezdu a v trase propojení 
okruhů – Rudolfovská, o prodloužení Pekárenské 
ulice v trase U Sirkárny a o komunikaci v trase přes 
areál Rozhlasu, Žerotínova – Mikuláše z Husi, 

- realizovat navržené samostatné cyklotrasy s napo-
jením na celoměstský systém, 

-  vést ulicemi Blahoslavova a „nová“ Pekárenská tro-
lejbusovou trasu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- lokální biokoridory: 

- BK 26 Dobrovodská stoka v jeho přeložené 
trase, 

- BK 32 Kaskáda rybníků v Husově Kolonii, 
- lokální biocentrum BC 33 Pilmanův rybník. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- přeložit Dobrovodskou stoku do nového kapacitního 

koryta; koryto stoky bude v některých úsecích ohrá-
zováno nízkými hrázkami; od vzdušné paty těchto 
hrázek v ochranném pásmu 5 m nebude (bez 
zvláštních opatření) realizována výstavba a prová-
děny výkopové práce, 

- respektovat, že minimální podchodná výška pod 
mostními objekty na 2,5 m, 

-  respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řad “A” DN 500 v rámci 

dopravního propojení okruhů a zanádražní komuni-
kace, 

- propojit řad “A” DN 500 s řadem DN 250 na Okružní 
silnici novým řadem DN 30 v rámci dopravního pro-
pojení okruhů, 

- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
-  zřídit oddílnou stokovou síť ve východní části lokali-

ty, 
- rozšířit jednotnou stokovou síť v západní část lokali-

ty v souvislosti s dopravním propojením okruhů a 
s výstavbou zanádražní komunikace, 

- využít Pilmanův rybník k retardaci průtoků 
z přívalových srážek ochránění tak málo kapacitních 
úseků Stoky-jih, 

- zřídit vsakovací prohlubní a terénní deprese podél 
rozvlněné trasy Stoky-jih pro zajištění vyrovnanější-
ho vodohospodářského režimu recipientu.  
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- vybudovat samostatnou středotlakou plynovodní 

síť, 
- realizace napojení z nově zbudované VTL RS 10 000. 
  

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

-  vybudovat nový kabelový rozvod VN a nové kabelo-
vé TS 22/0,4 kV; komplexní výstavba kabelové sou-
stavy VN je závisla na výstavbě v lokalitách U Rozu-
mova dvora (ozn. 2.3.4.) a U Pilmanova Dvora (ozn. 
2.4.3.). 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu, 
- respektovat rezervní plochu pro předávací stanici 

pára-voda. 
  

 
I.B.3.2.3.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY PEKÁRENSKÁ (OZN. 2.3.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek zanádražní komunikace, 

včetně přeložky Dobrovodského potoka,   
- zprostupnit území rozčleněním velkých areálů, 
-  revitalizovat zeleň Židovského hřbitova, 
-  realizovat prodloužení ulice Pekárenská, včetně tro-

lejbusové trasy, 
 - doplnit celoměstský systém cyklotras o samostatné 

cyklotrasy po pěším propojení ulice Pekárenská 
s Trocnovskou a podél přeloženého Dobrovodského 
potoka. 

-  vést trolejbusovou trasu ulicí Blahoslavova. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.3.3.01 
- plocha U 2.3.3.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
-  zanádražní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.3.3.01,  
-   plocha SP 2.3.3.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-4 – stavba zanádražní komunikace v trase propo-

jení okruhů – Rudolfovská, 
- DI-11 – přestavba Okružní v úseku teplárna – křížení 

Rudolfovská, 
- DI-38 – stavba prodloužení ulice U Sirkárny v trase 

„nová“ Okružní - U Sirkárny, 

- DI-39 – stavba komunikace „nová“ Pekárenská 
v území Husova kolonie v trase U Sirkárny, 

- DI-49 – stavba nové komunikace v trase zanádražní 
komunikace – Trocnovská (Blahoslavova) v území 
Husovy kolonie, 

-  DK-52 – stavba hromadné garáže pro 1 200 vozidel, 
-  DPC-2 – stavba (prodloužení) podchodu pod tratí 

pro cyklisty a chodce v trase stávajícího koryta Dob-
rovodské stoky 

- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 
stoka, město, Vltava – Rudolfovská, 

- DPC-14 – stavba cyklostezky v území Husova Kolo-
nie v trase Šafránek – Bor – Kam. rybník – Rudolfov-
ská, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 

zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ v 
souběhu se stavbou propojení okruhů, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-31 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK Pe-
kárenská, 

-  V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 v 
trase zanádražní komunikace a položení nového řa-
du DN 300 v souběhu se stavbou propojení okruhů, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

- T-1 – stavba kondenzátovodu, 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně. 
- VH-11 – přeložka koryta Dobrovodské stoky, 
- VH-27 – zprůtočnění koryta Dobrovodského stoky 

a odstranění překážek. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek zanádražní komunikace a 

při východním okraji lokality navrženou přestavbu 
ulice Okružní, 

- respektovat stabilizovaný dopravní skelet území a 
realizovat jeho doplnění o „novou” Pekárenskou 
s trolejbusovou trasou, prodlouženou ulici U Sirkár-
ny a komunikační spojku zanádražní komunikace s 
Trocnovskou ulicí., 

- realizovat navržené samostatné cyklotrasy s napoje-
ním na celoměstský systém. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se 
- respektovat lokální biokoridor BK 26 Dobrovodská 

stoka v jeho přeložené trase, 
- realizovat revitalizaci zeleně Židovského hřbitova. 
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 

stoky podoby především nízko osazených technolo-
gických přemostění a málo průtočných mostů. Tato 
přemostění budou, pokud to je reálné, osazována 
nadále pode dno stoky, výrazně nekapacitní mostní 
objekty budou rekonstruovány do kapacitní podoby 
(most a lávky u Belisu), 

- v rámci výstavby zanádražní komunikace odstranit 
nevhodné zúžení stoky u konce železniční vlečky ve 
Belisu a obnovit zde plně kapacitní profil vodoteče, 

- přeložit Dobrovodskou stoku do nového kapacitního 
koryta; koryto stoky bude v některých úsecích ohrá-
zováno nízkými hrázkami; od vzdušné paty těchto 
hrázek v ochranném pásmu 5 m nebude (bez 
zvláštních opatření) realizována výstavba a prová-
děny výkopové práce, 

- respektovat, že minimální podchodná výška pod 
mostními objekty na 2,5 m, 

-  respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stávající řady “A” DN 500 v rámci za-

nádražní komunikace, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stokovou síť na území lokality včetně 

sběrače ”B”, 
- rozšířit jednotnou stokovou síť, 
- přepojit splaškové vody v Trocnovské ulici 

z dešťového do jednotného sběrače. 
  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-

TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- při nových úpravách zasmyčkovat primerním kabel 
mezi TS Rybena a TS Potraviny, 

- demontáž stávajícího venkovního vedení VN. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.3.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ROZUMOVA DVORA (OZN. 2.3.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 

- realizovat prodloužení ulic Pekárenská, včetně tro-
lejbusové trasy, a rastr navržených komunikací 
s prostorem nového náměstí – prodloužení ulice 
Trocnovská a na ní kolmo  prodlouženou ulici 
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Otakarova – Klaricova (osa z centra a Pražského 
předměstí do Husovy kolonie), uspořádání těchto 
komunikací bude mít charakter městských tříd 
(stromořadí, chodníky, parkování, parter), 

- rozvíjet bydlení s možností služeb v městských blo-
cích kolem náměstí s parkovou úpravou, bydlení s 
podnikáním kolem prodloužené ulice Pekárenská, 

- realizovat navržené plochy zeleně v okolí rybníka 
Šafránek, 

- realizovat navržené cyklotrasy navazující na celo-
městský systém. 

- vést trolejbusovou trasu prodlouženou Pekáren-
skou.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.3.4.01. 
- plocha U 2.3.4.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
  
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se.  
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-2 – stavba (založení) nového náměstí 

v Brněnském předměstí - centrum území Husovy ko-
lonie, 

- DI-39 – stavba komunikace „nová“ Pekárenská 
v území Husova kolonie v trase U Sirkárny, 

- DI-40 – stavba komunikace „nová“ Trocnovská 
v lokalitě Husova kolonie v trase Mikuláše z Husi – 
Okružní, 

- DI-43 – stavba nové komunikace v lokalitě Husova 
kolonie v trase přes areál Rozhlasu, Žerotínova - Mi-
kuláše z Husi, 

- DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor,  

- DPC-14 – stavba cyklostezky v území Husova Kolo-
nie v trase Šafránek – Bor – Kam. rybník – Rudolfov-
ská, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- P-2 – stavba nových tras plynovodů vedených navr-

ženým komunikačním skeletem, 
- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

- T-3 – stavba předávací stanice tepla a teplovodní síť, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stabilizovaný dopravní skelet území a 

realizovat jeho doplnění o „novou” Pekárenskou s 
trolejbusovou trasou, prodlouženou ulici Trocnov-
skou a komunikační spojku Libničské ulice s Troc-
novskou ulicí, 

- realizovat navržené samostatné cyklotrasy s napoje-
ním na celoměstský systém. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 32 Kaskáda rybní-

ků v Husově kolonii, 
- realizovat návrh parkově upravených ploch a ploch 

městské zeleně v jádru rozvojového území a měst-
ské a krajinné zeleně u rybníka Šafránek (včetně 
stávající doprovodné krajinné vegetace). 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- revitalizovat Stoku-jih pod rybníkem Bor a využít 

údolí vodoteče zřízením přírodě blízkých vsakova-
cích prohlubní, se zaústěním dešťových vod 
z přilehlého území, pro účely snížení kulminací deš-
ťového odtoku a zajištění vyrovnanějšího režimu 
průtoků ve vodoteči, 

- rekonstruovat u rybníka Šafránek funkční objekty 
hráze, upravit rozdělení zdroje vody pro rybník 
Šafránek a rybníky ostatní na Stoce-jih a revitalizo-
vat nejbližší okolí nádrž. 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady nacházející se na 

území lokality, 
- nahradit stávající řad DN 80 potrubím vyhovujících 

dimenzí, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
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 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit oddílnou stokovou síť v severovýchodní části 

lokality, 
- rozšířit jednotnou stokovou síť v západní části lokali-

ty, 
- přepojit splaškové vody v jižní část lokality 

ze stávajícího dešťového sběrače do navrhovaného 
sběrače splaškového. 
  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- realizovat středotlaké plynovody dle návrhu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- nahradit v rámci zástavby stávající kabel VN 22 kV 

procházející lokalitou severojižním směrem novým 
kabelem VN v jiné trase, 

- doplnit soustavu VN o kabelové TS VN/NN, 
- řešit kabelový rozvod v návaznosti na lokality Hu-

sova kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), Husova Kolo-
nie (ozn. 2.3.1.), Pekárenská (ozn. 2.3.3.) a Za Otýlií 
(ozn. 3.2.1.), 

- demontovat po výstavbě kabelových TS Rybáři a TS 
Agrozet stávající venkovní vedení VN. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
I.B.3.2.4.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZAHRÁDKY (OZN. 2.4.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  respektovat propojení okruhů,  
- realizovat doplnění komunikačního skeletu o navr-

žené komunikace – prodloužená ul. Nádražní do ul. 
K. Světlé pro řešení prostupnosti území,  prodlouže-
ná Kostelní ul. s větším podílem zeleně pro charak-
ter “městského korza” a prodloužená ul. Jírovcova 
pro stanovení jasné prostupnosti lokality a propoje-
ní města s předměstím, 

- uspořádání Pražské třídy bude mít charakter měst-
skýché třídy (stromořadí, chodníky, parkování, par-
ter). 

- transformovat území stávajících zahrádek ve středu 
lokality (plocha přestavby) zástavbou se smíšenou 
funkcí – reprezentativní městská zástavba v návaz-
nosti na zeleň Dobrovodské stoky. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.4.1.01, 
- plocha U 2.4.1.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
-  propojení okruhů, 
- ulice Nádražní, 
-   Pražská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.4.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-3 - stavba komunikace propojení okruhů v trase 

Okružní – Nádražní, 
- DI-29 – stavba propojení Nádražní a Pražská včetně 

nadjezdu v trase Nádražní – ÚAMK – K. Světlé, 
- DI-30 – stavba propojení zanádražní komunikace a 

staré Nádražní včetně podjezdu, 
-  DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 

na území města České Budějovice, 
- DK-33 – stavba hromadné garáže pro 400 vozidel, 
- DK-34 – stavba hromadné garáže pro 400 vozidel, 
- DK-41 – stavba hromadné garáže pro 400 vo-zidel, 
- DPC-2 – stavba (prodloužení) podchodu pod tratí 

pro cyklisty a chodce v trase stávajícího koryta Dob-
rovodské stoky,  

- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 
stoka, město, Vltava – Rudolfovská, 

-  E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
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- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

- T-5 – stavba předávací stanice tepla, teplovodní sítě 
a parovodní přípojky, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biokoridoru Dobrovodského potoka a trvalá péče 
o ně, 

- VH-11 – přeložka koryta Dobrovodské stoky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat propojení okruhů,   
- realizovat doplnění komunikačního skeletu o navr-

žené komunikace v prodloužení ulic Kostelní, Ná-
dražní a Jírovcova, 

- vést autobusovou trasu po prodloužené Nádražní 
ulici a centerm lokality, 

- realizovat cyklostezku podél Dobrovodské stoky se 
zapojením na celoměstský systém. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 26 Dobrovodská 

stoka v jeho přeložené trase, 
- realizovat návrh zeleně nábřeží Dobrovodské stoky 

(v závislosti na revitalizaci toku) a liniového prvku 
městského korza (městské ulice). 
 
 KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- přeložit Dobrovodskou stoku do nového kapacitního 

koryta; koryto stoky bude v některých úsecích ohrá-

zováno nízkými hrázkami; od vzdušné paty těchto 
hrázek v ochranném pásmu 5 m nebude (bez 
zvláštních opatření) realizována výstavba a prová-
děny výkopové práce, 

- respektovat, že minimální podchodná výška pod 
mostními objekty na 2,5 m, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady v celém území lokali-

ty, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou stokovou síť dle navrhované zá-

stavby, 
- rekonstruovat části stávajících sběračů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- při nové výstavbě vybudovat novou TS, zasmyčko-
vanou dvojitým kabelem VN z Pražské ulice. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu.  
 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.4.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHOMELSKÁ (OZN. 2.4.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 

- realizovat navrženou úpravu dopravního napojení 
lokality, zejména částečnou přeložkou a prodlouže-
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ním ul. K. Světlé podél severního okraje areálu Ter-
na, 

- uspořádání Pražské třídy bude mít charakter měst-
skýché třídy (stromořadí, chodníky, parkování, par-
ter), 

- transformovat území stávajících zahrádek (plocha 
přestavby) pro individuální bydlení, 

- dořešit a ozelenit Dobrovodskou stoku a upravit 
stoku “Jih” odkrytím a následným dořešením břehů 
s doplněním zeleně, 

- realizovat navržené samostatné cyklotrasy podél 
Dobrovodského potoka a Pilmanova potoka a vy-
hrazenou cyklotrasu po Kněžskodvorské ulici.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.4.2.01, 
- plocha U 2.4.2.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Nádražní, 
-   Pražská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
  
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.4.2.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-27 - stavba propojení křížení Voříškův Dvůr v tra-

se Kněžské Dvory, Fytocentrum – K. Světlé, 
- DI-28 – stavba (obnova spojení) Kněžskodvorské se 

Strakonickou u areálu OBI, 
- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 

na území města České Budějovice, 
- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 

stoka, město, Vltava – Rudolfovská, 
- DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-

tok“, Dobrovodská stoka – Bor, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- VH-7 – stavba (zkapacitnění) koryta Stoky-jih, 
- P-5 – stavba prodloužení stávajících plynovodních 

řadů, 
- T-2 – stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně, 
-  VH-7 –zkapacitnění koryta Stoky-jih. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- doplnit dopravní skelet o novou komunikaci v pro-

dloužení ulice K. Světlé, 
- obnovit na ulici Kněžskodvorské přímé napojení na 

ulici Strakonická, 
- realizovat navržené  samostatné cyklotrasy podél 

Dobrovodského potoka a Pilmanova potoka. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat okální biokoridory: 

- BK 26 Dobrovodská stoka, 
- BK 31 Stoka-jih – Motor – Jikov. 

-  realizovat návrh nábřeží a parkově upravené plochy  
podél Dobrovodské stoky, dále plochy doprovodné 
krajinné zeleně mimo zástavbu a podél stoky Jih. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-   cíleně odstraňovat stávající překážky průtočnosti 

stoky podoby především nízko osazených technolo-
gických přemostění a málo průtočných mostů; tato 
přemostění budou, pokud to je reálné, osazována 
nadále pode dno stoky, výrazně nekapacitní mostní 
objekty budou rekonstruovány do kapacitní podoby 
(most na Pražské třídě a most u Voříškova Dvora),  

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady v celém území lokali-

ty, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby, 
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- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 
světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stokovou síť v části území lokality. 

  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- realizovat samostatnou kabelovou TS 22/04 kV pro 
navrhované rodinné domy, zasmyčkovanou na stá-
vající rozvod VN. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
I.B.3.2.4.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PILMANOVA DVORA (OZN. 2.4.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat trasu IV. tranzitního železničního kori-

doru, 
-  respektovat propojení okruhů jako sběrnou komuni-

kaci,  
- dopravně odlehčit Pražskou třídu a realizovat archi-

tektonické úpravy pro zajištění charakteru městské 
třídy  (stromořadí, chodníky, parkování, parter), 

-  plochy podél komunikace propojení okruhů  využít 
pro smíšenou funkci v návaznosti na navržené plo-
chy krajinné zeleně,  

- realizovat prodloužení ulice Horní s napojením do 
ulice Blahoslavova, samostatné cyklotrasy podél že-
leznice a podél potoka od Pilmanova rybníka 
s napojením na celoměstský systém a vyhrazenou 
cyklotrasu podél Horní ulice.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.2.1.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- propojení okruhů, 
-   Pražská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
  
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 

- DI-3 – stavba komunikace propojení okruhů v trase 
Okružní – Nádražní, 

- DI-39 - stavba komunikace „nová“ Pekárenská 
v území Husova kolonie v trase U Sirkárny, 

- DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor, 

- DPC-18 – stavba cyklostezky v území Husova Kolo-
nie v trase Dobrovodská stoka - železniční zastávka 
České Budějovice – sever, 

-  K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 
zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ v 
souběhu se stavbou propojení okruhů: 

- V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 v 
trase zanádražní komunikace a položení nového řa-
du DN 300 v souběhu se stavbou propojení okruhů, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- doplnit dopravní skelet o dvě komunikace pro při-

pojení propojení okruhů na současnou síť u vozovny 
Dopravního podniku, 
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- respektovat trasu IV. tranzitního železničního kori-
doru, 

- dopravně odlehčit Pražskou třídu, 
- realizovat prodloužení ulice Horní s napojením do 

ulice Blahoslavova, samostatné cyklotrasy podél že-
leznice a podél potoka od Pilmanova rybníka s na-
pojením na celoměstský systém a vyhrazenou cyk-
lotrasu podél Horní ulice. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat  

- lokální biokoridor BK 31 Stoka-jih – Motor – 
Jikov, 

- lokální biocentrum BC 33 Pilmanův rybník, 
-  VKP č. 31 Olšina u Pilmanova rybníka, 

-  realizovat návrhové plochy parkové a krajinné zele-
ně.  

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- revitalizovat Stoku-jih pod Pilmanovým rybníkem a 

odstranit zatrubnění vodoteče, 
- zřídit nový kapacitní most pod Pražskou třídou, 
- zachovat vodní nádrž a rekonstruovat napájení. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 

- rekonstruovat vodovodní řady v celém území lokali-
ty, 

- propojit řad “A” DN 500 s řadem DN 250 na Okružní 
silnici novým řadem DN 300 v rámci propojení okru-
hů. 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat sběrač “Z” v Dolní ulici, 
- rozšířit jednotnou síť v souvislosti s propojením ok-

ruhů. 
  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se: 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících podnikatelských 

areálů ze stávajících TS, případnou úpravou nebo 
rozšířením transformačního výkonu TS a pokládkou 
NN kabelů, 

- v návaznosti  na výstavbu v lokalitách Husova kolo-
nie – zahrádky (ozn. 2.3.2.) a Za Otýlií (ozn. 3.2.1.) 
vybudovat kabelový rozvod VN a poté demontovat 
část venkovního vedení VN.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
I.B.3.2.5.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U SLOVANSKÉ LÍPY (OZN. 2.5.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- zajistit dopravní „ponížení“ levobřežní komunikace 

(ulice Na Dlouhé louce) a její humanizaci – proměnu 
na městskou třídu (stromořadí, chodníky, parková-
ní, parter), 

- provést samostatnou cyklotrasu po jižní hranici loka-
lity navazující na jejich celoměstský systém, spojující 
historické jádro přes Sokolský ostrov a okraj Stro-
movky s plochou zeleně lokality  U Švába (ozn. 
3.8.2.), 

- realizovat zástavbu v plochách se smíšenou funkcí v 
souvislosti s proměnou levobřežní komunikace na 
městskou třídu a v plochách pro individuální bydlení 
při jižní hranici lokality. 
 
 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.5.1.01, 
- plocha U 2.5.1.02, 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Na Dlouhé louce (levobřežní komunikace), 
- ulice Husova třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
  
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-11 – změna profilu ulice Na Dlouhé louce, tzv. le-

vobřežní komunikace, 
- DI-33 – stavba propojení Čtyři Dvory – levobřežní 

komunikace v trase Větrná – Na Sádkách – stadion - 
Na Dlouhé louce, 

-  DK-35 – stavba hromadné garáže G35 pro 400 vozi-
del, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat jako novou obslužnou osu, která  bude 

místní komunikace III. třídy propojující Čtyři Dvory s 
Dlouhou loukou (ulice Pasovská),  

-  dopravně odlehčit levobřežní komunikaci, 
- nároky na parkování v plném rozsahu řešit na vlast-

ních pozemcích jednotlivých investorů, 
- hromadnou garáží pro 400 stání řešit i deficity  v 

sousedních lokalitách. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 

- regionální biokoridor RBC 611 Bagr u jižní hranice 
lokality, 

-  VKP Stromovka. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v části území lokali-

ty, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit oddílnou síť dle navrhované zástavby. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- napojení na středotlakou plynovodní síť provést 

z východní strany, po vybudování plynovodních roz-
vodů na levém břehu Vltavy, v okolí sportovní haly. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 
 
I.B.3.2.5.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ČTYŘI DVORY - STŘED (OZN. 2.5.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- zajistit rozvoj a podporu Husovy třídy a ulice Brani-

šovská, nezbytných pro fungování vnitroměstského 
„života“ – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování. 
 
 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
-  plocha U 2.5.1.01, 
-   plocha U 2.5.5.02, 
- plocha U 2.5.7.01, 
- plocha U 2.5.7.02. 

Více viz kapitola I.K. 
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PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Husova třída, 
- ulice Branišovská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
  
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DK-36 – stavba hromadné garáže pro 120 vozidel, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat stávající stabilizovanou síť komunikací,   
-  realizovat hromadnou garáž v blízkosti stadionu VŠZ 

(s kapacitou 120 stání),  
- realizovat navržené cyklistické trasy vyhrazené 

v uličních profilech. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v v téměř celém 

území lokality. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat většinu sběračů na území lokality. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- řešit nové požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů,  

- respektovat trasy primerních kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající tepelnou síť v plném rozsahu, 
- respektovat rezervní plochu pro předávací stanici 

tepla a teplovodní síť. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu, 
- respektovat rezervní plochu pro pro předávací sta-

nici tepla a teplovodní síť. 

 
 
I.B.3.2.5.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ČTYŘI DVORY - DOMKY (OZN. 2.5.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- zajistit rozvoj a podporu Husovy třídy a ulice Brani-

šovská, nezbytných pro fungování vnitroměstského 
„života“ – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování, 

-  realizovat trolejbusovou trasu po ulici J. Boreckého a 
cyklistické trasy vyhrazené v uličních profilech. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
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PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Husova třída, 
- ulice Branišovská, 
- ulice E. Rošického. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
  
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.5.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-  realizovat trolejbusovou trasu po ulici J. Boreckého, 

v příčném profilu  Boreckého ulice budou závazně 
vytvořeny provozní podmínky pro trolejbusovou 
trať (ze systémového hlediska tato nová stopa sou-
visí s vybudováním komunikace mezi ulicemi J. Bo-
reckého a U Trojice, včetně nového mostního objek-
tu, mimo hranice lokality Čtyři Dvory - domky).  

- realizovat navržené cyklistické trasy vyhrazené v 
uličních profilech. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
  

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat většinu sběračů na území lokality. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit drobné požadavky ve stávající zástavbě ze stá-

vajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
I.B.3.2.5.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NA SÁDKÁCH (OZN. 2.5.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- v plochách pro individuální nízkopodlažní bydlení, 

které těsně přiléhají ke krajinné zeleni Stromovky, 
zajistit na pozemcích max. % podílem biologicky ak-
tivních ploch zeleně.  

- realizovat při západní hranici lokality navrženou ob-
služnou komunikaci v prodloužení ul. Větrné,  

- realizovat v ulici Na Sádkách samostatnou cyklistic-
kou stezku s napojením na celoměstský systém,  

- v návaznosti na Stromovku respektovat plochu kra-
jinné zeleně. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.5.1.02, 
- plocha U 2.5.4.01, 
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- plocha U 2.5.4.02,  
- plocha U 3.8.2.04. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
  
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-33 – stavba propojení Čtyři Dvory – levobřežní 

komunikace v trase Větrná – Na Sádkách – stadion - 
Na Dlouhé louce, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-35 – rozšíření jednotlivých ploch břehových, do-

provodných a rekreačních porostů nadregionálního 
biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí kámen. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat při západní hranici lokality navrženou ob-

služnou komunikaci v prodloužení ul. Větrné a  
místní komunikaci III. třídy propojující Čtyři Dvory 
s levobřežní komunikací, 

- realizovat v ulici Na Sádkách samostatnou cyklistic-
kou stezku s napojením na celoměstský systém, 

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou 
s dílčími změnami v trasování, event. v rostorovém 
řešení, vyvolanými novou strukturou uliční sítě, 

- nároky na parkování v plném rozsahu řešit na vlast-
ních pozemcích jednotlivých investorů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- realizovat rozšíření jednotlivých ploch břehových, 

doprovodných a rekreačních porostů nadregionál-

ního biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí 
kámen a návrh další krajinné zeleně v ploše dotčené 
tímto rozšířením. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou stokovou síť v centrální části loka-

lity dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat části stávajících sběračů. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit drobné požadavky ve stávající zástavbě ze stá-

vajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů,  

-  nahradit TS Sádky v ulici Na Zlaté stoce zděnou TS, z 
které bude napojen kabel 22 kV před areál Stro-
movky do stávající TS Povodí; trasa tohoto kabelu 
VN bude řešena v návaznosti na lokalitu U Branišov-
ské silnice (ozn. 2.7.2). 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
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I.B.3.2.5.5 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY UNIVERZITA (OZN. 2.5.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat návrh “Akademického náměstí” a navr-

žená komunikační propojení sever – jih a východ – 
západ, 

- v plochách občanského vybavení v lokalitě rozvíjet 
stávající využití pro JU a Akademii věc ČR. 
  
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.5.5.01, 
- plocha U 2.5.5.02, 
- plocha U 2.5.5.03, 
- plocha U 2.5.5.04 
- plocha U 3.8.2.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Branišovská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-1 – stavba (založení) Akademického náměstí v lo-

kalitě Univerzita (ozn. 2.5.5.), 
- DI-33 – stavba propojení Čtyři Dvory – levobřežní 

komunikace v trase Větrná – Na Sádkách – stadion - 
Na Dlouhé louce, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- T-2 – stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

- T-7 – CPS – řídící bod – propojení tras přes Vltavu 
(vyšší zabezpečení při havárii), 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-

užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat při západní hranici lokality navrženou ob-

služnou komunikaci v prodloužení ul. Větrné a  
místní komunikaci III. třídy propojující Čtyři Dvory 
s levobřežní komunikací, 

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou 
s dílčími změnami v trasování, event. v rostorovém 
řešení, vyvolanými novou strukturou uliční sítě, 

- nároky na parkování v plném rozsahu řešit na vlast-
ních pozemcích jednotlivých investorů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat zeleň parku v areálu Jihočeské univerzi-

ty. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v části území lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit oddílnou stokovou síť v západní části loka-

lity dle navrhované zástavby, 
- rozšířit jednotnou stokovou síť ve východní části lo-

kality dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat části stávajících sběračů. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit drobné požadavky ve stávající zástavbě ze stá-

vajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů,  

- realizovat novou TS 22/0,4 kV zasmyčkovanou na 
stávající primerní kabel 22 kV pro plochy smíšení zá-
stavby vedle univerzity. 

 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 
 
 

 
I.B.3.2.5.6 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA (OZN. 2.5.6.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat významné komunikační propojení ve 

směru východ – západ ulicí O. Nedbala navazující 
přes řeku Vltavu na ul. U Trojice,   

- v  severním bloku vymezeném ulicemi Větrná, E. 
Rošického a V. Talicha realizovat smíšenou funkci, 

- zajistit rozvoj a podporu kompozičních os E. Rošic-
kého a Branišovská – architektonické úpravy parte-
ru, zeleň, stromořadí, parkování.  

- realizovat navrženou vyhrazenou cyklotrasu navazu-
jící na celoměstský systém.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.5.6.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
-  ulice E. Rošického, 
- ulice Branišovská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
 - náměstí sídliště Šumava. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-  DK-19 – stavba hromadné garáže pro 500 vozidel, 
-  DK-20 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-  respektovat stabilizovaný dopravní skelet území, 
- realizovat navržené cyklistické trasy a vyhradit cyk-

listické trasy ve vybraných uličních profilech,  
-  realizovat navržené hromadné garáže G19 a G20 pro 

snížení deficitu parkovacích stání na sídlišti Šumava. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat některé vodovodní řady v území loka-

lity. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat části stávajících sběračů. 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit drobné požadavky ve stávající zástavbě ze stá-

vajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů,  

- respektovat trasy primerních kabelů. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
 
I.B.3.2.5.7 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY VÝSTAVIŠTĚ (OZN. 2.5.7.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat významné komunikační osy ve směru 

východ – západ: 
-  v prodloužení ul. Pekárenské a pokračující na-

vrženým mostem přes Vltavu do ul. Branišov-
ské pro pěší a cyklistický provoz, 

-  v prodloužení ul. U Trojice přes  řeku Vltavu 
do ul. O. Nedbala pro vedení trolejbusové 
trasy, dopravní obsluhy, pěší a cyklistické do-
pravy alizovat při severní hranici lokality 
přemostění Vltavy v prodloužení ul. U Trojice 
(vedení trolejbusové trasy, dopravní obsluhy, 
pěší a cyklistické dopravy), 

- respektovat významné komunikační osy ve směru 
sever – jih v ose rozdělující areál Výstaviště na dvě 
části, 

- realizovat proměnu areálu Výstaviště v obchodní, 
administrativní a prezentační centrum žijící celoroč-
ně jako součást vnitřního města, fungující v zeleni a 
otevřené k Vltavě i ze sídlišť průjezdné, 

- podél severojižní komunikce v areálu výstaviště a 
podél a východozápadního propojení ulice Brani-
šovské a lávky přes Vltavu a navazující dále na ulici 
Pekárenskou vysázet doprovodná stromořadí, při-
čemž přilehlé funkční plochy (k těmto komunikacím) 
budou mít převažující charakter stromového patra 
zeleně, 

- realizovat humanizaci levobřežní komunikace a za-
jistit rozvoj a podporu kompozičních os, tj. této ko-
munikace a ulice Husova – architektonické úpravy 
parteru, zeleň, stromořadí, parkování.    
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
-  plocha U 1.4.4.02, 
- plocha U 2.5.7.01, 
- plocha U 2.5.7.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
-  ulice Dlouhá louka (levobřežní komunikace), 
- ulice Branišovská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-8 – stavba průchodu areálem výstaviště 

v propojení ulic Branišovská – Pekárenská, 
- A-11 – stavba změny profilu ulice Na Dlouhé louce, 

tzv. levobřežní komunikace, 
- DI-32 – stavba propojení výstaviště – Pražské sídliš-

tě včetně přemostění Vltavy v trase J. Boreckého – 
U Trojice, 

- DK-8 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel, 
- DPC-19 – stavba cyklostezky v území Čtyři Dvory 

v trase Pražské sídliště – přemostění Vltavy – Brani-
šovská – Družba, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-3 – založení parku Výstaviště, 
- VH-44 – realizace uzávěrů všech výustí (Výstaviště). 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat otevření Výstaviště městu a nábřeží, 
-  propojit dvěma dalšími přemostěními břehy Vltavy – 

jedním mostem pro MHD, pěší a cyklisty v propojení 
ulice U Trojice aj. Boreckého a druhým po lávce pro 
pěší a cyklisty v poloze prodloužené ulice Pekáren-
ská, 
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 - pro zlepšení obsluhy území MHD a přímé propojení 
této lokalty pro pěší, cyklisty a MHD se západní částí 
města vést tuto dopravu po nově navrženém mostě 
přes Vltavu do ulice U Trojice, 

- realizovat navržené cyklistické trasy a zajistit vyhra-
zení cyklistických pásů ve vybraných uličních profi-
lech, 

- nároky na řešení dopravy v klidu splnit přímo v hra-
nicích lokality,  

- realizovat navrženou hromadná garáž podílející se 
na řešení deficitů na sídlišti Vltava s kapacitou 200 
stání. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se realizovat: 
- navržený nový městský park v dnešním areálu Vý-

staviště, 
-  parkové a parkově upravené plochy s cílem dotvářet 

urbánní obraz místa s akcentem na novou městskou 
třídu podél levého břehu Vltavy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-  realizovat uzávěry všech výustí (Výstaviště), 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-
jících dimenzí, 

- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém  území 
lokality, 

- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou stokovou síť dle navrhované zá-

stavby, 
- rekonstruovat části stávajících sběračů. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  v jižní části řešit požadavky novou TS 22/0,4 kV s na-

pojením dvojitým kabelem VN od hlavního vchodu 
do Výstaviště,  

- v severní části řešit požadavky novou TS 22/0,4 kV s 
napojením dvojitým kabelem VN kabelem ze stáva-
jícího rozvodu VN pod čerpací stanicí OMW. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
I.B.3.2.6.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PAPÍREN (OZN. 2.6.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat na jižní hranici lokality v prodloužení ul. 

Papírenské přemostění Vltavy z důvodu propojení 
jižních a západních čtvrtí města a při severní hranici 
lokality propojení břehů Vltavy pro pěší a cyklisty v 
prodloužení ul. L.B. Schneidera,  

-  realizovat pěší a cyklistickou komunikaci procházející 
mezi areálem BUPAK Obaly a.s. a areálem nemocni-
ce, propojující ulice L. B. Schneidera a Papírenskou 
(s návaznostmi podél Vltavy na sever a podél želez-
nice v Rožnově na jih) jako součást městského sys-
tému cyklistických tras a navržené cyklistické trasy 
oboustranně podél Vltavy rovněž zapojené do jejich 
celoměstského systému, 

- transformovat území stávajících zahrádek přiléhají-
cím k zeleni Vltavského břehu pro obytnou a smíše-
nou funkci v zeleni.  
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.6.1.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.6.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-  DI-18 – stavba propojení v trase Litvínovice - U Pa-

píren - přemostění Vltavy a dále v trase II/603 – Pa-
pírenská 
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- DPC-4 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na levém břehu Vltavy, 

- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na pravém břehu Vltavy, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 
sběračů městské stokové, 

-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  K-15 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS U 
Papíren, 

-  V-5 – stavba (zvýšení počtu) vodovodních propojů 
levého a pravého břehu Vltavy, 

-  V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

-  Z-28 –rozšíření lokálního biocentra BC 23 Na Litvíno-
vickém potoce v nadregionálním biokoridoru NBK 
118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- VH-33 – stavba sportovní plavební propusti a rybího 
přechodu na Trilčově jezu, 

- VH-43 – revize ochranných hrází pro nové hodnoty 
Q100. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se realizovat: 
- přemostění Vltavy pro pěší a cyklisty v prodloužení 

ulice L. B. Schneidera, 
- přemostění Vltavy v prodloužení ulice Papírenská 

pro trasu sběrné komunikace a její napojení na silni-
ci II/603. Tento úsek přímo navazuje na propojení 
Čtyři Dvory - Litvínovice a uzavírá tak novou komu-
nikační osu, umožňující přímou vazbu mezi jižní a 
západní částí města, 

- pěší a cyklistickou komunikaci mezi areálem BUPAK 
Obaly a.s. a areálem nemocnice, propojující ulice L. 
B. Schneidera a Papírenskou a samostatné cyklistic-
ké trasy po obou březích Vltavy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat  

-  nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

- lokální biocentrum BC 24 U Stecherova mlý-
na, s kterým je lokalita v kontaktu, 

- doplnit prostorové parametry nadregionálního bio-
koridoru NBK 118 s regulací vegetačních prvků, 
včetně vloženého lokálního biocentra BC 23 Na Lit-
vínovickém potoce. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- dokončit linii protipovodňové hráze s napojením na 

objekt strojovny malé vodní elektrárny při jezu, 
- při úpravě propusti pro sportovní plavidla na Trilčo-

vě jezu využít její část jako rybí přechod, 
-  respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat některé vodovodní řady v území loka-

lity, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit ČOV a oddílnou síť dle navrhované zástavby, 
- rekonstruovat části stávajících sběračů, 
-  zřízení protipovodňové uzávěry na stávající dešťové 

kanalizaci v levobřežní hrázi řeky Vltavy.  
  

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit nové požadavky v areálu Bupaku ze stávajících 

TS, případnou úpravou nebo rozšířením transfor-
mačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů,  

- řešit požadavky pro rodinné domy v prostoru za-
hrádek novou venkovní sloupovou TS 22/0,4 kV, 
napojenou venkovním vedením z kmenové linky 22 
kV. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 

 
 
I.B.3.2.6.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMOCNICE (OZN. 2.6.2) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat propojení břehů Vltavy pro pěší a cyklisty 

v prodloužení ul. L.B. Schneidera u severní hranice 
lokality,  

-  realizovat pěší a cyklistická komunikace procházející 
mezi areálem BUPAK Obaly a.s. a areálem nemocni-
ce, propojující ulice L. B. Schneidera a Papírenskou 
(s návaznostmi podél Vltavy na sever a podél želez-
nice v Rožnově na jih) jako součást městského sys-
tému cyklistických tras a navržené cyklistické trasy 
oboustranně podél Vltavy rovněž zapojené do jejich 
celoměstského systému, 

- realizovat rekonstrukci krajinné zeleně Vltavských 
břehů, 

- respektovat areály Krajské hygienické stanice a Ne-
mocnice České Budějovice, a.s., jako areály uzavře-
né – více viz kapitola I.F.14. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-  DK-40 – stavba hromadné garáže pro 120 vozidel, 
- K-38 – stavba (obnova) ČOV Nemocnice, 
- P-12 – stavba (zvýšení dimenze) potrubí středotla-

kého plynovodu mezi RS v ulici Hejdukova a v areálu 
nemocnice, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové, 

-  V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně. 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat samostatné cyklistické trasy po obou bře-

zích Vltavy, včetně přemostění Vltavy pro pěší a cyk-
listy v prodloužení ulice L. B. Schneidera, 

- respektovat navržené nevyhrazené cyklistické trasy, 
vedené po místní uliční síti a návrh umístění hro-
madné garáže v severní části lokality s kapacitou 
120 stání. 

. 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat nadregionální biokoridor NBK 118 Hlu-

bocká obora – Dívčí Kámen, 
- realizovat rekonstrukci  krajinné zeleně Vltavských 

břehů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat některé vodovodní řady v území loka-

lity. 
- využít navrhované komunikační přechod řeky Vltavy 

ke zvýšení počtu propojů městské vodovodní sítě 
(ulice L.B. Schneidera). 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat většinu stávajících sběračů, 
- rekonstruovat ČOV Nemocnice včetně jejího zakrytí 

a realizace dostupných opatření pro minimalizování 
negativních dopadů na své okolí, poté omezit stáva-
jící pásmo hygienické ochrany.  

 
 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit drobné požadavky ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů. 

 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 

 
I.B.3.2.6.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KRUMLOVSKÁ (OZN. 2.6.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  zajistit podporu a rozvoj kompoziční osy Lidická třída 

– architektonické úpravy parteru, zeleň, stromořadí, 
parkování.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 1.2.4.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Lidická třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-19 – stavba podjezdu pod rožnovskou železniční 

tratí v trase Jungmanovo náměstí - Plavská silnice, 
- P-12 – stavba (zvýšení dimenze) potrubí středotla-

kého plynovodu mezi RS v ulici Hejdukova a v areálu 
nemocnice, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové, 

-  V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se realizovat: 
- návrh komunikačního propojení Novohradské s 

Plavskou silnicí, vedené v souběhu s železniční tratí, 
 - navržené cyklistické trasy v uličních profilech, 

- při změně způsobu využití stávajících bloků řešit po-
třeby dopravy v klidu na vlastním pozemku. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  rozšířit parkově upravené plochy podél železnice ve 

vazbě na stávající park u Jižní zastávky.  
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat některé vodovodní řady v  téměř ce-

lém území lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat většinu stávajících sběračů, 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  řešit nové požadavky ve stávající zástavbě ze stávají-

cích TS, případnou úpravou nebo rozšířením trans-
formačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 



část I., kapitola B – koncepce rozvoje území obce  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015 81 

 
I.B.3.2.6.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PLAVSKÉ SILNICE (OZN. 2.6.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- spojit ulici Novohradská s ulicí Plavská komunikací 

podél železniční trati s mostem přes řeku Malši, 
- respektovat v jižní části lokality návrh nízkopodlažní 

obytné zástavby, včetně plochy přestavby stávají-
cích zahrádek a řadových garáží, a v severní části  
lokality občanskou vybavenost,  

-  upravit parametry Plavské silnice. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 1.2.4.02, 
-  plocha U 2.6.4.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.6.4.01, 
-  plocha SP 2.6.4.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1 – 
veřejně prospěšné stavby): 

- DI-19 – stavba podjezdu pod rožnovskou železniční 
tratí v trase Jungmanovo náměstí - Plavská silnice, 

- DI-20 – stavba komunikace podél rožnovské trati 
včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka Novo-
hradské, 

-  DI-57 - stavba (úprava parametrů) silnice III/15529 
(Plavská silnice), v trase Rožnov (ul. V. Nováka) – 
Roudné, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- spojit ulici Novohradská s ulicí Plavská novou komu-

nikací podél železniční trati s mostem přes řeku 
Malši, 

-  upravit parametry Plavské silnice, 
- realizovat navržené cyklistické trasy v uličních profi-

lech. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  realizovat  navrženou parkově upravenou plochu ze-

leně u ulice Janáčkova v jižní části lokality. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby  
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit oddílnou stokovou síť dle navrhované zástav-

by, 
- zaústit navrhovanou dešťovou stokovou síť do pod-

jezí Velkého jezu na Malši, 
- zajistit předčištění dešťových vod v oblasti navrho-

vané oddílné sítě (dešťové vpusti s kalovým usazo-
vacím prostorem a s nornou stěnou, lapače ropných 
látek na odstavných plochách atd.), 

- rekonstruovat části stávajících sběračů. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- vybudovat samostatnou zděnou TS 22/0,4 kV, za-

smyčkovanou na stávající primerní kabel 22 kV. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 

 
 
I.B.3.2.7.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY STROMOVKA (OZN. 2.7.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  rekonstruovat na západní a severní hranici Stromov-

ky plochy krajinné zeleně,  
- na jihu respektovat plochy pro rekreaci a zahradní 

bydlení, včetně ploch přestavby stávajících zahrá-
dek, 

- zajistit dopravní „ponížení“ levobřežní komunikace 
(ulice Na Dlouhé louce) a její humanizaci – proměnu 
na městskou třídu (stromořadí, přechody, chodníky, 
parkování, parter), 

-  obnovit provázanost území Stromovky s parkem na 
Dlouhé louce a historickým jádrem města vlivem 
úpravy levobřežní komunikace, 

- realizovat samostatné cyklistické stezky se zapoje-
ním do celoměstského systému, včetně provedení  
samostatné cyklotrasy po severní hranici lokality, 
spojující historické jádro přes Sokolský ostrov a 
okraj Stromovky s plochou zeleně lokality  U Švába 
(ozn. 3.8.2.), 

- zachovat území se zvláštním režimem otevřeného a 
veřejnosti přístupného areálu zeleně – Stromovky, 
na která se vztahuje oblast veřejného zájmu, 

- v části Stromovky, která se nachází v záplavovém 
území Q100, je nepřípustné umisťovat jakékoliv stav-
by. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.7.1.01,  
-   plocha U 2.7.1.02, 
-   plocha U 2.7.1.03, 
-   plocha U 2.7.1.04, 
-   plocha U 2.7.1.05.  

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Dlouhá louka (levobřežní komunikace). 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.7.1.01, 
-   plocha SP 2.7.1.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-11 – změna profilu ulice Na Dlouhé louce, tzv. le-

vobřežní komunikace, 
- DI-54 - stavba (rozšíření, zkapacitnění) silnice I/3 

(Litvínovická ulice) v úseku od křižovatky s ulicí Má-
nesova  jižně na hranici k.ú. České Budějovice 7, 

- DPC-8 – stavba cyklostezky Stromovka na nových 
úsecích na okružní trase, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-26 – rozšíření porostů regionálního biocentra RBC 

611 Bagr, 
-  VH-14 – obnova průtoku Zlaté stoky, 
-  VH-15 – zprůtočnění koupaliště Bagr. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- zajistit dopravní „ponížení“ levobřežní komunikace 

(ulice Na Dlouhé louce) a její humanizaci – proměnu 
na městskou třídu (stromořadí, přechody, chodníky, 
parkování, parter), 

- realizovat návrh přestavby stávající mimoúrovňové 
křižovatky v jižní části levobřežní komunikace u Lit-
vínovického mostu na rondel v rámci humanizace 
přilehlého území Stromovky a zvýraznění funkce 
městské třídy této komunikace, 

- zachovat všechny stávající cyklistické trasy vedené 
lokalitou,  

- realizovat úseky nových cyklotras s důrazem na do-
stupnost Stromovky z různých směrů a uzavření ok-
ružní cyklotrasy vedené po obvodě lokality,  
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat  

- regionální biocentrum RBC 611 Bagr, 
-  registrovaný VKP  Stromovka. 
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-  rekonstruovat na západní a severní hranici Stromov-
ky plochy krajinné zeleně, 

- nepřípustné je snižování podílu zeleně v ploše pro 
rekreaci. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- obnovit napájecí systém, který využije původní ře-

šení přívodu vody Zlatou stokou od náhonu ze Ste-
cherova mlýna, 

- se zprůtočněním Bagru zřídit odtokové koryto z ná-
drže s napojením na vodoteč, která je mimo lokalitu 
zaústěna do potrubí pod Jiráskův jez, 

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady na okrajích lokality. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  severojižním směrem vést trasu kabelu 22 kV, a to 

od severu z TS Sádky v lokalitě Na Sádkách (ozn.  
2.5.4.) přes navrhovanou kabelovou TS Stromovka 
do stávající TS Povodí v lokalitě U Litvínovické silnice 
(ozn. 2.7.2.); po vybudování nové TS demontovat 
část venkovního vedení VN,  

-  v jižní části lokality vybudovat pro navrhované RD na 
výše uvedeném kabelu VN novou TS.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.7.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U LITVÍNOVSKÉ SILNICE (OZN. 2.7.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- území bývalého areálu ”Vodního cvičiště” u Vltavy 

řešit pro výstavbu obytného souboru v zeleni (prů-
chod zeleně biokoridoru volně mezi objekty), s pěší 
a cyklistickou lávkou navazující na ulici E.Pittera, 

- realizovat přemostění Vltavy pro pěší a cyklisty v 
prodloužení ul. L. B. Schneidera u jižní hranice loka-
lity, 

- v plochách pro obytnou a smíšenou funkci podél 
Litvínovické silnice maximálně zachovat zeleň, 

- rozšířit krajinnou zeleň podél řeky Vltavy.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 2.7.2.01,  
-   plocha U 2.7.2.02, 
-   plocha U 2.7.2.03, 
-   plocha U 2.7.2.04, 
-   plocha U 2.7.2.05. 

Více viz kapitola I.K. 
 
 
 
 

PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Litvínovická, 
- ulice Mánesova. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.7.2.01, 
-   plocha SP 2.7.2.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-54 - stavba (rozšíření, zkapacitnění) silnice I/3 

(Litvínovická ulice) v úseku od křižovatky s ulicí Má-
nesova  jižně na hranici k.ú. České Budějovice 7, 

- DPC-4 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na levém břehu Vltavy, 

- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na pravém břehu Vltavy, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a 

stavba kabelového rozvodu do země, 
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-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-14 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Lit-
vínovická, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat rozšíření, zkapacitnění) silnice I/3 (Lit-

vínovická ulice) v úseku od křižovatky s ulicí Máne-
sova jižně na hranici k.ú. České Budějovice 7, 

- dopravní napojení ploch přestavby podél Litvínovic-
ké silnice řešit ve vazbě na nadmístní význam silnice 
I/3 s předpokladem jejího napojení na Jižní tangentu 
mimo k.ú. České Budějovice, 

- doplnit chybějící úseky cyklistických stezek po obou 
březích Vltavy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat nadregionální biokoridor NBK 118 Hlu-

bocká obora – Dívčí Kámen a kontakt s lokalálním 
biocenterm BC 23 Na Litvínovickém potoce, 

- rozšířit krajinnou zeleň podél řeky Vltavy pro dopl-
nění prostorových parametrů NBK 118.  
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- zpřístupnit levý břeh Vltavy pro možnost pojezdu 

vozidel údržby vodního toku a pro cykloturistický 
provoz,  

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit ČOV a oddílnou stokovou síť východně od Lit-

vínovické silnice. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  navržený kabelu VN ukončený v TS řešit v návaznosti 

na lokality Stromovka (ozn. 2.7.1.) a Na Sádkách 
(ozn. 2.5.4.), 

- nahradit stávající venkovní TS ”U řeky” - 22/0,4 kV 
kabelovou TS a pak demontovat část venkovního 
vedení VN,  

-  pro navrhované RD vybudovat kabelové TS, zasmyč-
kované na výše uvedený kabel 22 kV. . 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.2.8.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY MLADÉ – ČERVENÝ DVŮR (OZN. 2.8.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat charakter ve stabilizovaných  plochách  

individuální obytné nízkopodlažní zástavby, 

-  zachovat při jižní hranici lokality plochu sportu a  re-
kreace, 

- zajistit podporu a rozvoj náměstí M. Švabinského 
s vymezeným ohniskem území a kompoziční osy uli-
ce Novohradská, 
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- spojit ulici Novohradská s ulicí Plavská komunikací 
podél železniční trati s mostem přes řeku Malši.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
-   plocha U 1.2.4.02, 
- plocha U 2.8.1.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Novohradská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
-  náměstí M. Švabinského.  

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.8.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-20 – stavba komunikace podél rožnovské trati 

včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka Novo-
hradské, 

- DH-24 – stavba (úprava stávající) smyčky autobusu 
v Mladém, 

-  E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

- E-7 – stavba kabelového elektrického vedení VVN 
2x110 kV v úseku od transformovny Mladé do nové 
transformovny České Budějovice střed,  

- P 19 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat návrh komunikačního propojení (ve 

dvoupruhovém uspořádání) Novohradské s Plav-
skou silnicí, vedené v souběhu s železniční tratí od 

Rožnova po jižním okraji drážního tělesa, podmín-
kou je realizace protihlukových opatření, 

-  realizovat úpravu smyčky pro autobusy MHD u kří-
žení ulic Novohradská a Osiková, možností využití 
pro další zařízení dopravních služeb.  

-  zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 22 Mlýnský stoka 

se stabilizovanými břehovými a doprovodnými po-
rosty. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat většinu stávajících sběračů. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  řešit nové požadavky z drobné dostavby v blízkosti  

stávající zástavby ze stávajících TS, případnou úpra-
vou nebo rozšířením trans-formačního výkonu TS 
a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
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I.B.3.2.8.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U MALÉHO JEZU (OZN. 2.8.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat návrh komunikačního propojení Novo-

hradské s Plavskou silnicí, vedené v souběhu s že-
lezniční tratí,  

- respektovat přechod zástavby do volné krajiny plo-
chou bydlení – venkovské usedlosti, 

- rozšířit krajinnou a městskou zeleň, 
- při jižní hranici lokality respektovat plochu sportu a  

rekreace, 
- zajistit podporu a rozvoj parku U Malého jezu – oh-

nisko území, 
- zachovat stávající cyklistické trasy a doplnit je o no-

vé úseky na pravém břehu Malše, 
- přeložit přístupovou komunikaci od břehů Malše do 

východní části lokality Nad Potokem (ozn. 3.1.3.), 
včetně vybudování malého záchytného parkoviště, 

- vést po břehu Malše samostatnou cyklotrasu s  
můstkem na přítoku Malše, 

- respektovat nezastavitelnost plochy stávajících za-
hrádek jižně pod železnicí v aktivní zóně záplavové-
ho území Q100, 

- v území mezi Malší a cyjklistickou trasou v parku U 
Malého jezu je obvyklé a přípustné provádět pouze 
vegetační úpravy, které svým charakterem odpoví-
dají funkci plochy s ohledem na související režimy 
v záplavovém území Q100. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 1.2.4.02, 
- plocha U 2.8.2.01, 
- plocha U 2.8.2.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Ohniska území: 
- park U Malého jezu.  

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-20 – stavba komunikace podél rožnovské trati 

včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka Novo-
hradské, 

- DK-47 – stavba nehlídaných parkovacích ploch 28 
vozidel, 

- DPC-7 – stavba cyklostezky Malše na nových úsecích 
na pravém břehu Malše, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-11 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biokoridoru Mlýnské stoky a trvalá péče o ně, 
- Z-12 – rozšíření parku Benátky, 
- Z-31 – založení lokálního biocentra BC 28 U Malše 

v nadregionálním biokoridoru NBK 169 Červené bla-
to – K118, 

-   Z-32 – rozšíření lokálního biocentra BC 27 Benátky 
v nadre¬gionálním biokoridoru NBK 169 Červené 
blato – K118, 

- VH-30 – rekonstrukce vodního toku slepé rameno 
Malše u Malého jezu, 

- VH-31 – stavba hrazení – protipovodňová bariéra 
- VH-35 – revitalizace Hodějovického potoka, 
- VH-38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíč-

kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky, 

 - VH-45 – snížení hladiny v profilu řeky – nízká lávka u 
Policie (Malše), 

- VH-47 – odstranění překážek v aktivní inundaci toku 
(vysazovaná a neudržovaná vegetace), zvětšení prů-
točného profilu pod mostem. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- v severní části lokality respektovat návrh komuni-

kačního propojení Novohradské s Plavskou silnicí, 
vedené v souběhu s železniční tratí od Rožnova po 
jižním okraji drážního tělesa; umístění spodní hrany 
mostovek nových objektů přes Malši a Mlýnskou 
stoku v úrovni spodních hran stávajících železnič-
ních mostů, 

- zachovat stávající cyklistické trasy a doplnit je o no-
vé úseky na pravém břehu Malše, 

- v prostoru u jižní hranice lokality realizovat u plochy 
sportu a  rekreace návrh nehlídané parkovací plochy 
s kapacitou 28 stání.   
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KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  respektovat: 

 - nadregionální biokoridor NBK 169 Červené 
blato – K118, 

- lokální biokoridor BK 22 Mlýnská stoka, 
- lokální biocentra BC 27 Benátky, BC 28 

U Malše, 
-  interakční prvek IP 15, 
-  VKP  č. 45 Slepá ramena a Luh Malše u Špač-

ků, 
-  významný biotop č. 46, 
- navržený památný strom č. 44 Dub u Červený 

Dvora, 
 - rozšířit městský park Benátky, 
- upravit nábřeží Mlýnské stoky (v závislosti na úpra-

vě koryta),  
- doplnit stávající doprovodnou vegetaci Malše a 

starého koryta Hodějovického potoka, 
- realizovat rozsáhlé návrhy rekreačních ploch měst-

ské i krajinné zeleně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-  zachovat propustnost Hodějovického potoka; jeho 

zatrubnění není přípustné, 
- realizovat navržené vodohospodářské VPS,  
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  řešit drobné požadavky ve stávající zástavbě ze stá-

vajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 

 
I.B.3.2.8.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ŠPAČKŮ (OZN. 2.8.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat charakter ve stabilizovaných  plochách  

individuální obytné nízkopodlažní zástavby a za-
hradního bydlení, 

- doplnit ve východní části lokality zástavbu 
v plochách se smíšenou funkcí, 

- zajistit podporu a rozvoj kompoziční osy uli-ce No-
vohradská, 

- revitalizovat Hodějovický potok, včetně navržené 
krajinné zeleně, 

- realizovat samostatnou cyklotrasu zapojenou do je-
jich celoměstského systému. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
-   plocha U 2.8.3.01, 
- plocha U 2.8.3.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
 

PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Novohradská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 2.8.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DK-48 – stavba nehlídaných parkovacích ploch pro 

41 vozidel, 
- DPC-20 – stavba cyklostezky území Mladé a lokalitě 

U Špačků (ozn. 2.8.3.) v trase při jižním kraji navrže-
né zástavby, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
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- E-7 - stavba kabelového elektrického vedení VVN 
2x110 kV v úseku od transformovny Mladé do nové 
transformovny České Budějovice střed, 

- P-19 – stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu 
DN 250, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- VH-35 – revitalizace Hodějovického potoka, 
- VH-38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíč-

kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající cyklistické trasy a respektovat na-

vržené úseky nových tras, 
-  v jižní části lokality před plochou pro sport a rekeraci 

realizovat návrh parkovací plochy s kapacitou 41 
stání.   
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 24 Hodějovický 

potok, 

-  realizovat návrh ploch městské a krajinné zeleně pro 
zajištění plné funkčnosti skladebných částí ÚSES. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-  realizovat navržené vodohospodářské VPO,  
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- rozšířit oddílnou síť dle navrhované zástavby. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  vybudovat novou TS 22,04 kV, zasmyčkovanou na 

stávající kabely VN, 
-  realizovat kabelové elektrické vedení VVN 2x110 kV 

v úseku od transformovny Mladé do nové transfor-
movny České Budějovice střed. 
  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
 
I.B.3.3.1.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA HŘBITOVEM (OZN. 3.1.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat trasu dálnice D3, dotčené úseky navže-

ného dálničního přivaděče v jižní části města a za-
nádražní komunikace včetně okružní křižovatky,  

- respektovat stavbu IV. tranzitního železničního ko-
ridoru, 

- rošířit stávající hřbitov v Mladém, 
- způsob využití v plochách přiléhajících k zanádražní 

komunikaci a přivaděči z dálnice D3 rozvíjet pro 
nadměstské areály, v plochách na jihu pro unidivi-
duální obytnou a smíšenou funkci a v ploše východ-
ně od dálnice D3 pro pracovní aktivity. 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.1.1.01, 
- plocha U 3.1.1.02, 
- plocha U 3.1.1.03, 
- plocha U 3.1.1.04, 
- plocha U 3.1.1.05. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- prodloužení ulice Novohradská s napojením na kru-

hovou křižovatku, 
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-  zanádražní komunikace. 
Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.1.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz. kapitola I.G.1):  
- A-4 – stavba (rozšíření) hřbitova v Mladém, 
- DI-1 – stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti ob-

chvatu města v trase Úsilné – Krasejovka, 
- DI-7 – stavba zanádražní komunikace v trase pod-

jezd pod železnicí – křížení v Mladém, včetně ramp 
a souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření a 
pojízdných chodníků, 

- DI-8 – stavba přeložky silnice II/157 v trase křížení 
v Mladém – Stará Pohůrka, 

- DI-9 – přestavba Novohradské v úseku Osiková – 
Šroubárenská, 

- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 
na území města České Budějovice, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-5 – stavba (překládka) venkovního vedení VN 22 
kV, 

-  P-16 – stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu 
DN 250, 

- K-7 – stavba záchytného obtokového příkopu vý-
chodně od Nových Hodějovic, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území, 

-  K-39 – stavba dešťové dálniční kanalizace DN 300 až 
1400, včetně odlučovačů ropných látek, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
PLOCHA PRO ASANACI 

Stanovuje se respektovat plochu pro asanaci (viz. 
kapitola I.G.3): 

-  AS-1 – plocha pro asanaci a asanační úpravy A2 Po-
pílkoviště. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčené úseky dálnice D3 a navženého 

dálničního přivaděče v jižní části města,  
- respektovat dotčený úsek zanádražní komunikace 

včetně okružní křižovatky,  
- realizovat stavbu IV. tranzitního železničního kori-

doru, 
- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou.  

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

-   lokální biokoridor BK 24 Hodějovický potok, 
- lokální biocentrum BC 29 Hodějovické louky, 

-  realizovat návrh ploch městské a krajinné zeleně pro 
zajištění plné funkčnosti skladebných částí ÚSES. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- neomezovat průtočnost koryta potoka, 
- realizovat technologické přechody pode dnem po-

toka (tam, kde je to reálné), 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat řady “A” a “C” DN 500, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě řešit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit oddílnou síť dle navrhované zástavby.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- pro navrhovanou výstavbu výrobního charakteru 

vybudovat nové samostatné TS 22/0,4 kV. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
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I.B.3.3.1.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ HODĚJOVICE – OBEC (OZN. 3.1.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat trasu dálnice D3 a stavbu IV. tranzitního 

železničního koridoru, 
- v plochách východně od dálnice D3 realizovat kra-

jinnou zeleň (včetně rekultivované plochy popílko-
viště TCB – plocha pro asanaci AS-1), zahrádky a nej-
jižnějí individuální obytnou zástavbu, 

- zajistit podporu a rozvoj kompoziční osy ulice No-
vohradská. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.1.2.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Novohradská. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.1.2.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-1 – stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti ob-

chvatu města v trase Úsilné – Krasejovka, 
- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 

na území města České Budějovice, 
-  E-5 – stavba (překládka) venkovního vedení VN 22 

kV, 
- K-7 – stavba záchytného obtokového příkopu vý-

chodně od Nových Hodějovic, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  K-39 – stavba dešťové dálniční kanalizace DN 300 až 
1400, včetně odlučovačů ropných látek, 

- K-42 – stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 
300 ze Starých Hodějovic 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

-  V-10 – stavba (překládka) vodovodních řadů DN 150, 
DN 500 a DN 1000, 

-  P-16 – stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu 
DN 250, 

- P-17 – stavba (překládka) středotlakého plynovodu. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
  
PLOCHA PRO ASANACI 

Stanovuje se respektovat plochu pro asanaci (viz. 
kapitola I.G.3): 

-  AS-1 – plocha pro asanaci a asanační úpravy A2 Po-
pílkoviště. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčené úseky dálnice D3 a IV. tranzitního 

železničního koridoru, 
- zachovat stabilizovanou dopravní síť obslužných 

komuniakci a stávající cyklistické trasy vedené loka-
litou. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

-   lokální biokoridory BK 24 Hodějovický potok, 
 BK 25 Odkaliště, 
- lokální biocentrum BC 29 Hodějovické louky, 

-  realizovat návrh ploch městské a krajinné zeleně pro 
zajištění plné funkčnosti skladebných částí ÚSES. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- neomezovat průtočnost koryta potoka, 
- realizovat technologické přechody pode dnem po-

toka (tam, kde je to reálné), 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat řady “A” a “C” DN 500 a některé ulič-

ní řady, 
-  rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit oddílnou síť dle navrhované zástavby.  
- zřídit záchytný otevřený příkop podél hráze popíl-

koviště do Hodějovického potoka. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  řešit drobné požadavky ve stávající zástavbě ze stá-

vajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.1.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA POTOKEM (OZN. 3.1.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

 Stanovuje se: 
- v ploše západně od trasy IV. tranzitního železničního 

koridoru realizovat zahradní bydlení a plochách v 
jižní části lokality transformovat území stávajících 
zahrádek na individuální obytnou zástavbu a v malé 
části u slepého ramene zahradní bydlení, 

- doplnit navrženou cyklotrasu se zapojením do celo-
městského systému. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.1.3.01, 
- plocha U 3.1.3.02,  
- plocha U 3.1.3.03. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.1.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV. 
- E-7 - stavba kabelového elektrického vedení VVN 

2x110 kV v úseku od transformovny Mladé do nové 
transformovny České Budějovice střed, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-19 – stavba čerpací stanice ČS Nové Hodějovice, 

- K-43 - stavba čerpací stanice odpadních vod ČS No-
vé Hodějovice II, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

- P 19 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sí-
tě. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2):  
- VH-35 – revitalizace Hodějovického potoka. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokali-tou 

a doplnit navrženou cyklotrasu se zapojením do ce-
loměstského systému. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- se respektovat lokální biokoridor BK 24 Hodějovický 

potok, 
- revitalizovat Hodějovický potok, včetně navržené 

krajinné zeleně. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
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- rekonstruovat části stávajících vodovodních řadů 

v území lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
  

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- pro novou zástavbu zřídit nové ČS a rozšířit oddíl-

nou síť dle navrhované zástavby. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  vybudovat novou TS 22,04 kV,  
- po výstavbě TS provést pokládku kabelů NN ulože-

ných do země. 
  

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 
Nestanovuje se. 
 
 

 
 
I.B.3.3.2.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA OTÝLIÍ (OZN. 3.2.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat propojení okruhů, 
-  realizovat dotčené úseky severní spojky, 
- zajistit podporu a rozvoj kompoziční osy propojení 

okruhů jako sběrné komunikace, 
- realizovat  centrální park Husova kolonie – návrh  

parkově upravených ploch a ploch rekreační měst-
ské zeleně v jádru rozvojového území (včetně stáva-
jící doprovodné krajinné vegetace), 

-  v rozvojovém území lokality respektovat návrh ploch 
se smíšenou funkcí a v jižní části lokality plochy pra-
covních aktivit, 

- realizovat vyhrazené cyklotrasy zapojené do celo-
městského systému cyklotras.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.2.1.01, 
- plocha U 3.2.1.02, 
- plocha U 3.2.1.03, 
- plocha U 3.2.1.04, 
- plocha U 3.2.1.05, 
- plocha U 3.2.4.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- propojení okruhů. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.2.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-3 - stavba komunikace propojení okruhů v trase 

Okružní – Nádražní, 
-  DI-11 – přestavba Okružní v úseku teplárna – kříže-

ní Rudolfovská, 
- DI-39 – stavba komunikace „nová“ Pekárenská 

v území Husova kolonie v trase U Sirkárny, 
- DI-40 – stavba komunikace „nová“ Trocnovská 

v lokalitě Husova Kolonie v trase Mikuláše z Husi – 
Okružní, 

- DI-41 – stavba nové komunikace v lokalitě Husova 
Kolonie v trase Horní – SOU – areál Vodní stavby, 

- DI-52a – stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK 
u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici 
Ok-ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DH-1 - stavba měnírny DP č. 4 v ulici U Sirkárny 
a Agrozet, 

- DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor, 

- DPC-14 – stavba cyklostezky v území Husova Kolo-
nie v trase Šafránek – Bor – Kam. rybník – Rudolfov-
ská,  

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 

zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ 
v souběhu se stavbou propojení okruhů, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 
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- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 
v trase zanádražní komunikace a položení nového 
řadu DN 300 v souběhu se stavbou propojení okru-
hů, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

- P-2 – stavba nových tras plynovodů vedených navr-
ženým komunikačním skeletem, 

- T-1 – stavba kondenzátovodu, 
- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic 
a souvisejících opatření,  

- T-3 – stavba předávací stanice tepla a teplovodní síť. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-9 - založení biokoridoru v Husově kolonii, 
- Z-17 - stavba (založení) spojovacích ploch rekreační 

zeleně Pilmanův rybník – Čertík. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat propojení okruhů, 
- realizovat dotčené úseky severní spojky a přestavby 

Okružní v úseku teplárna – křížení Rudolfovská, 
- propojit obslužnou komunikací ulice Trocnovskou s 

Okružní, ulici Horní s vykřížením propojení okruhů 
na Okružní a ulici Pekárenskou na ulici Horní u vo-
zovny dopravního podniku, 

- realizovat vyhrazené cyklotrasy zapojené do celo-
městského systému cyklotras – po obou stranách  
potoka, vytékajícího z Pilmanova rybníka navzájem 
propojeny přes pás zeleně samostatnou cyklotra-
sou, dále dvě cyklotrasy od Trocnovské k rybníku 
Boru a od Pilmanova rybníka k Čertíku, 

- vést trolejbusovou trasu po prodloužené Trocnov-
ské ul. přes Okružní ulici do lokality Na Světlících 
(ozn. 3.2.3.), 

- pro rozvoj trolejbusové sítě v Husově kolonie umís-
tit v ulici U Sirkárny napájecí měnírnu dopravního 
podniku města. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat:  

- lokální biokoridor BK 32 Kaskáda rybníků Hu-
sově kolonii, 

- lokální biocentrum BC 33 Pilmanův rybník, 
-  VKP Rybník Bor,  
-  významný biotop č. 32, 

- realizovat návrh parkové a krajinné zeleně v jádru 
rozvojového území (včetně stávající doprovodné 
krajinné vegetace) 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- revitalizovat Stoku-jih pod rybníkem Bor a využít 

údolí vodoteče zřízením přírodě blízkých vsakova-
cích prohlubní se zaústěním dešťových vod 
z přilehlého území pro účely snížení kulminací deš-
ťového odtoku a zajištění vyrovnanějšího režimu 
průtoků ve vodoteči, 

- rekonstruovat u rybníka Bor funkční objekty hráze a 
upravit napájení vodou pro rybník Šafránek, 

- využít retenčního potenciálu Pilmanova rybníka. 
Tomuto účelu přizpůsobit i žádoucí rekonstrukce 
funkčních objektů rybníka. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat části stávajících vodovodních řadů 

v téměř celém území lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
- propojit řad “A” DN 500 s řadem DN 250 na Okružní 

silnici novým řadem DN 300 v rámci propojení okru-
hů, 

- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 
světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit oddílnou síť dle navrhované zástavby, 
- rozšířit jednotnou síť v severozápadní části lokality 

v souvislosti s propojením okruhů, 
- využít Pilmanův rybník k retardaci průtoků 

z přívalových srážek a ochránit tak málo kapacitní 
úseky Stoky-jih, 

- zřídit vsakovací prohlubně a terénní deprese podél 
rozvlněné trasy Stoky-jih pro zajištění vyrovnanější-
ho vodohospodářského režimu recipientu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
 - realizovat vysokotlakou RS 10 000, která bude záso-

bovat samostatnou středotlakou síť v přilehlých lo-
kalitách. 
 
 
 



část I., kapitola B – koncepce rozvoje území obce  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015 94 

 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- vybudovat nové kabelové rozvody 22 kV, včetně 

zděných TS 22/0,4 kV, 
- zasmyčkovat nové rozvody VN se na stávající rozvo-

dy VN z TR 110/22 kV Škoda, 
- provést postupnou demontáž venkovního vedení 

VN v návaznosti na lokality Husova kolonie – za-

hrádky (ozn. 2.3.2.) a U Pilmanova Dvora (ozn. 
2.4.3.). 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu včetně 

výtopny Vráto, 
- respektovat rezervní plocha pro předávací stanici 

pára-voda (později horká voda-voda). 

 
 
I.B.3.3.2.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ VRÁTO – PRŮMYSLOVÝ OBVOD (OZN. 3.2.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčené úseky dálnice D3 a přestavby uli-

ce Okružní ke kruhové křižovatce Na Rudolfovské 
třídě, 

-  dopravně zklidnit ulici Rudolfovská třída a její trans-
formaci na městskou třídu s možností parkování, 
doplněnou o stromořadí a obchodní parter, 

- doplnit stávající plochy pracovních aktivit o navrže-
né plochy s tímto využitím, včetně navržených ploch 
krajinné zeleně, a v jihozápadní části o plochu se 
smíšenou funkcí, 

- realizovat samostatnou cyklotrasu podél řadových  
garáží do ulice Za Rybníkem se zapojením do celo-
městského systému cyklotras.  

  
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Rudolfovská třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.2.2.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-1 – stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti ob-

chvatu města v trase Úsilné – Krasejovka, 
-  DI-11 – přestavba Okružní v úseku teplárna – kříže-

ní Rudolfovská, 
- DI-42 – stavba nové komunikace při východním 

okraji sléváren v trase U Pily - severní tangenta, 
- DI-44 – stavba nové komunikace v území Husovy 

Kolonie v trase Okružní – severní tangenta, 

- DI-47 – stavba nové komunikace přes slévárnu 
v lokalitě Nové Vráto - průmyslový obvod (ozn. 
3.2.2), 

- DH-11 – stavba smyčky autobusu v lokalitě Nové 
Vráto (ozn. 2.2.3.) - Rudolfovská třída - hranice 
správního území města, 

- DPC-14 – stavba cyklostezky v území Husova Kolo-
nie v trase Šafránek – Bor – Kam. rybník – Rudolfov-
ská,  

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  K-39 – stavba dešťové dálniční kanalizace DN 300 až 
1400, včetně odlučovačů ropných látek, 

-  V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 
v trase zanádražní komunikace a položení nového 
řa-du DN 300 v souběhu se stavbou propojení okru-
hů, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

-  V-10 – stavba (překládka) vodovodních řadů DN 150, 
DN 500 a DN 1000, 

- P-1 – stavba vysokotlaké regulační stanice VTL RS 
10 000, 

-  P-16 – stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu 
DN 250, 

- T-1 – stavba kondenzátovodu, 
- T-2 – stavba (rezerva) tepelného napáječe pro do-

dávku tepla z JETE, včetně navazujících sítí, předá-
vacích stanic a souvisejících opatření, 

- T-4 – stavba teplovodní sítě. 



část I., kapitola B – koncepce rozvoje území obce  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015 95 

 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dálnici D3 vedené po východním okraji lo-

kality a přestavbu ulice Okružní ke kruhové křižo-
vatce na Rudolfovské třídě, 

- vést obslužnou komunikace severojižním směrem  
za slévárenským areálem s napojením na ulici U Pily 
a propojit ji s Okružní třídou další obslužnou komu-
nikací vedenou přes jižní okraj areálu, 

- vést trolejbusovou trasu v ulici U Pily, včetně smyč-
ky u Rudolfovské třídy, 

- vést samostatnou cyklostezky od rybníku Bor k Do-
lejšímu rybníku v Novém Vrátě. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

-  lokální biokoridory BK 33 Stoka-jih – pod Ško-
dovkou, BK 34 Rudolfovský potok, 

- lokální biocentrum BC 34 Kamenný rybník, 
-  interakční prvek IP č. 13, 
-  VKP č. 35 Louky u Škodovky, č.36 Park v No-

vém Vrátě u Kovošrotu a č.37 Světlíky, 
- významný biotop č. 33, 

- realizovat návrh na doplnění a rozšíření dřevinných 
liniových porostů v prvcích ÚSES. 

  
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 

- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat části stávajících vodovodních řadů v 

téměř celém území lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
- v plochách pracovních aktivit a nadměstských areá-

lů v této lokalitě řešit světlost hlavních přívodních 
vodovodních řadů min 200 mm. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit oddílnou síť dle navrhované zástavby, 
- napojit navržený sběrač “R” z Rudolfova do sběrače 

“Z” v areálu slévárny. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- řešit nové požadavky ve stávajících průmyslových 

areálech ze stávajících TS, případnou úpravou nebo 
rozšířením transformačního výkonu TS a pokládkou 
NN kabelů, 

-  respektovat v plném rozsahu trasy primerních kabe-
lů 22 kV, venkovního vedení 110 kV, rozvodnu 
110/22 kV. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.2.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NA SVĚTLÍCÍCH (OZN. 3.2.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat přivaděč na dálnici D3, 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, 
- v rozvojovém území lokality podél dálničního přiva-

děče respektovat návrh ploch pro areály nadměst-
ského významu (se zvýšenými nároky na plochu a 
dopravní zatížení), 

- realizovat vyhrazené cyklotrasy zapojené do celo-
městského systému cyklotras,  

- doplnit plochy krajinné zeleně kolem statku Světlík,  
na severním okraji lokality kolem rybníka Čertík a 
podél Rudolfovského potoka. 

 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.2.3.01, 
- plocha U 3.2.3.02, 
- plocha U 3.2.3.03. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 
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Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.2.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-44 – stavba nové komunikace v území Husovy ko-

lonie v trase Okružní – severní tangenta, 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DH-25 – stavba smyčky trolejbusu a autobusu v lo-
kalitě Na Světlících (ozn. 3.2.3.), 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- T-4 – stavba teplovodní sítě, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.2): 
- Z-16 – založení biocentra kolem rybníka Čertík (RBC 

609 Světlík). 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat přivaděč na dálnici D3, 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, 
- propojit obslužnou komunikací ulici Okružní s novou 

obslužnou komunikací, která je vedená po východ-
ním okraji slévárenského areálu, 

-  vést na propojovací komunikaci od Okružní ulice tro-
lejbusovou trasu, včetně umístění společné koncové 
točky trolejbus a autobus v území. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

-  regionální biocentrum RBC 609 Světlík, 
- lokální biokoridor BK 34 Rudolfovský potok, 
- interakční prvek IP č. 11, 

-  pro dosažení požadovaných prostorových parametrů 
skladebných částí ÚSES realizovat navržené rozšíření 
a doplnění ploch zeleně krajinné. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
- v plochách nadměstských areálů v této lokalitě řešit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit oddílnou síť dle navrhované zástavby, 
- rozšířit jednotnou síť v západní části lokality.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  respektovat stávající koridor vedení VVN 110 kV, VN 

22 kV a kabelů 22 kV. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 

 
 

 
I.B.3.3.2.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY OTÝLIE (OZN. 3.2.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 

- respektovat propojení okruhů jako sběrnou komuni-
kaci,  

- realizovat dotčený úsek severní spojky, 
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- dopravně odlehčit Pražskou třídu a realizovat archi-
tektonické úpravy pro zajištění charakteru městské 
třídy  (stromořadí, chodníky, parkování, parter), 

- stabilizovat městský hřbitov – podél jeho severový-
chodní strany realizovat pruh městské zeleně (navr-
žená komunikace prochází až za ním), 

- realizovat vyhrazené cyklotrasy zapojené do celo-
městského systému cyklotras,  

-  plochy podél komunikace propojení okruhů a sever-
ní spojky využít pro smíšenou funkci v návaznosti na 
navržené plochy zeleně. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.2.1.01, 
- plocha U 3.2.1.02, 
- plocha U 3.2.4.01, 
- plocha U 3.2.4.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
-  Pražská třída, 
- propojení okruhů. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.2.4.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- A-6 – stavba (rozšíření) ochranné plochy zeleně u 

hřbitova sv. Otýlie, 
- DI-3 - stavba komunikace propojení okruhů v trase 

Okružní – Nádražní, 
- DI-41 - stavba nové komunikace v lokalitě Husova 

kolonie v trase Horní – SOU – areál Vodní stavby, 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DH-5 – stavba smyčky trolejbusu a autobusu v ulici 
Horní v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4.), 

- DK-43 – stavba parkovací plochy typu park & ride za 
hřbitovem Otýlie pro 250 vozidel, 

- DK-45 – stavba hlídané parkovací plochy za hřbito-
vem Otýlie pro 100 vozidel, 

- DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor, 

- DPC-15 – stavba cyklostezky v trase Pilmanův rybník 
– Čertík, Pilmanův rybník – Otýlie, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 

-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-
ba kabelového rozvodu do země, 

-  K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 
zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ v 
souběhu se stavbou propojení okruhů, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území, 

- K-25 – stavba odlehčovací komory OK2 Z, 
-  V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 v 

trase zanádražní komunikace a položení nového řa-
du DN 300 v souběhu se stavbou propojení okruhů, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-17 – založení spojovacích ploch rekreační zeleně 

Pilmanův rybník – Čertík. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat propojení okruhů jako sběrnou komuni-

kaci,  
- realizovat dotčený úsek severní spojky, 
- dopravně odlehčit Pražskou třídu, 
- propojit obslužnou komunikací ulici Horní s ulicí Ok-

ružní,  
- poblíž stávající trolejbusové trasy vedené po ulici 

Horní umístit společnou točnu trolejbusu a autobu-
su, 

- realizovat samostatnou cyklotrasu od Pilmanova 
rybníka k Čertíku, propojující vyhrazené cyklotrasy u 
Pilmanova rybníka. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- lokální biokoridor BK-31 Stoka-jih, 
- lokální biocentrum BC 33 Pilmanův rybník, 
-  VKP č.31 Olšina u Pilmanova rybníka, 

- doplnit navrženou zelení prostorové parametry 
skladebných částí ÚSES. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
 nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat sběrač “Z” v Dolní ulici, 
- rozšířit oddílnou síť a přepojit sběrač “Z” 

v souvislosti s propojení okruhů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- nové požadavky  ve stávajících areálech řešit ze TS 

případnou úpravou nebo rozšířením transformační-
ho výkonu a pokládkou NN kabelů, 

- na trasu primerních kabelů VN budou dle požado-
vaného příkonu zasmyčkovány další TS VN/NN, 

- propojit primerním kabelem TS Policie do TS Mane 
a dále do TR Škoda, trasu řešit v návaznosti na loka-
lity U Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.), Na Světlících 
(ozn. 3.2.3.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), 

- trasy primerních kabelů 22 kV a venkovního vedení 
110 kV respektovat. 
 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
I.B.3.3.3.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMANICKÝ RYBNÍK (OZN. 3.3.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek severní spojky, 
- regenerovat Pražskou třídy po jejím dopravním od-

lehčení převedením dopravy do nové trasy silnice 
I/34 (severní spojka) a obnovit její charakter histo-
rické radiály – stromořadí, objekty orientované do 
ulice, obchodní parter, možnost parkování, chodní-
ky, 

- zachovat a rozšířit plochy rekreační zeleně a plochy 
pro rekreaci a sport, lemující Nemanický rybník, 

- realizovat po východním okraji lokality samostatnou 
cyklotrasu a vyhrazené cyklotrasy zapojené do celo-
městského systému cyklotras,  

- plochy podél Pražské třídy a severní spojky využít 
pro smíšenou funkci a veřejnou zeleň 

 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.3.1.01, 
- plocha U 3.3.1.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Pražská třída, 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 

- plocha SP 3.3.1.01. 
Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DPC-15 – stavba cyklostezky v trase Pilmanův rybník 
– Čertík, Pilmanův rybník – Otýlie, 

- K-27 – stavba odlehčovací komory OK3 Nemanice, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-17 - založení spojovacích ploch rekreační zeleně 

Pilmanův rybník – Čertík. 
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KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-   realizovat dotčený úsek severní spojky, 
-   dopravně odlehčit Pražskou třídu, 
-   respektovat stabilizovanou dopravní síť, 
- realizovat samostatnou cyklotrasu od Pilmanova 

rybníka k Čertíku.  
 

KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  respektovat interakční prvek IP č. 11 a významný bi-

otop č. 30, 
- realizovat parkově upravenou plochu zeleně při 

Pražské třídě. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- rekonstruovat funkční objekty hráze, především 

zkapacitnění bezpečnostního přelivu hráze na prů-
tok odpovídající maximálnímu průtoku přes profil 
hráze. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat téměř všechny vodovodní řady na 

území lokality, 

- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
- v plochách v navazujících lokalitách pro areály nad-

městského významu řešit světlost hlavních přívod-
ních vodovodních řadů min. 200 mm. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby 

a zřídit OK3 Nemanice pod hrází rybníka. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  vybudovat novou TS, která bude společná s lokalitou 

Otýlie (ozn. 3.2.4.), 
-  propojit primerním kabelem TS Policie do TS Mane a 

dále do TR Škoda, trasu řešit v návaznosti na lokality 
Otýlie (ozn. 3.2.4.), U Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.), 
Na Světlících (ozn. 3.2.3.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.),  

-  trasy primerních kabelů 22 kV a venkovního vedení 
110 kV respektovat. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
 
I.B.3.3.3.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMANICE-OBEC (OZN. 3.3.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-

ho koridoru, 
- regenerovat Pražskou třídy po jejím dopravním od-

lehčení převedením dopravy do nové trasy silnice 
I/34 (severní spojka) a obnovit její charakter histo-
rické radiály – stromořadí, objekty orientované do 
ulice, obchodní parter, možnost parkování, chodní-
ky, 

- zachovat a rozšířit plochy rekreační zeleně a plochy 
pro rekreaci a sport, lemující Nemanický rybník, 

- realizovat navržené plochy zeleně při severní  a zá-
padní hranici lokality oddělující železniční koridor a 
územní rezervu severní tangenty od bloků stávající 
obytné zástavby, 

- celkově rehabilitovat území zeleně do podoby har-
monické kulturní krajiny s prvky krajinného parku 
propojující krajinu s velkým přírodně-rekreačním 

potenciálem s městem, v širších vztazích v pokračo-
vání k obcím Hrdějovice a Borek a dál na Mojský les. 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.3.4.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
-  Pražská třída, 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.3.2.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
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Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-48 – stavba přeložky ulice Jubilejní v lokalitě Ne-

manice-obec (ozn. 3.3.2.), 
- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 

na území města České Budějovice, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-16 – založení biocentra kolem rybníka Čertík (RBC 

609 Světlík), 
- Z-34 – rozšíření regionálního biokoridoru RBK 37 

Světlík – K118. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-

ho koridoru, 
- dopravně odlehčit Pražskou třídu, 
- respektovat stabilizovanou dopravní síť s doplněním 

o přeložku ulice Jubilejní ve vazbě na územní rezer-
vu severní tangenty. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat:  

-  regionální biokoridor RBK 37 Světlík – K118, 
- lokální biocentrum BC 35 Nemanické, 
-  interakční prvek IP 10. 

- realizovat návrh krajinné zeleně podél Kyselé vody, 
potoka Čertík a Stoky-sever, a návrh městské zeleně  
u IV. tranzitního železničního koridoru. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 

- zkapacitnit koryta všech vodotečí v této lokalitě při 
dodržení zásad zachování přírodě blízkého charak-
teru (vyjma Stoky-sever). 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
 nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat téměř všechny vodovodní řady v 

území lokality. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat některé úseky stávajících stok. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  drobné požadavky ve stávající zástavbě řešit ze stá-

vajících TS případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.3.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ČERTÍKA (OZN. 3.3.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek severní spojky, 
- plochy podél severní spojky využít pro smíšenou 

funkci a areály nadměského významu navazující na 
tyto plochy v sousední lokalitě Na Světlících (ozn. 
3.2.3.), 

- doplnit stávají zástavbu RD individuální nízkopod-
lažní obytnou zástavbou a zahradním bydlením jako 
urbanizovaný přechod do území krajinné zeleně, 

- realizovat samostatnou cyklotrasu napojenou  na je-
jich celoměstský systém,   

- celkově rehabilitovat území zeleně do podoby har-
monické kulturní krajiny s prvky krajinného parku 
propojující krajinu s velkým přírodně-rekreačním 
potenciálem s městem, v širších vztazích v pokračo-
vání k obcím Hrdějovice a Borek a dál na Mojský les. 
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NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.3.3.01, 
- plocha U 3.3.3.02, 
- plocha U 3.2.3.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.3.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1) 
stavby): 

- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 
Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
-  K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-16 – založení biocentra kolem rybníka Čertík (RBC 

609 Světlík). 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- doplnit stabilizovanou dopravní síť o obslužné ko-

munikace v rozvojových plochách,  
-  respektovat v severní části lokality malý úsek územní 

rezervy severní tangenty, 

- realizovat vyhrazenou cyklotrasu, vedenou po ob-
služné komunikaci podél vilové zástavby, s napoje-
ním na samostatnou cyklotrasu ve směru od Okruž-
ní ulice. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

-  regionální biocentrum RBC 609 Světlík, 
-   významný biotop č. 30,  

- pro dosažení požadovaných prostorových parame-
trů skladebných částí ÚSES realizovat navržené roz-
šíření a doplnění ploch zeleně krajinné.  

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- rekonstruovat funkční objekty hráze, především 

zkapacitnit bezpečnostní přeliv hráze na průtok od-
povídající stoletému průtoku přes profil hráze, 

- při návrhu rekonstrukce funkčních objektů rybníka 
přehodnotit normální hladinu rybníka s cílem zvýšit 
retenční funkci rybníka. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
 nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat téměř všechny vodovodní řady v 

území lokality. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupně rozšířit středotlakou plynovodní síť smě-

rem od Pražské třídy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- napojení provést s vybudované kabelové TS 22/0,4 

kV, která má rezervu výkonu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se.  
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I.B.3.3.3.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMANICE-SVĚTLÍKY (OZN. 3.3.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-

ho koridoru, 
- rozvojové plochy využít pro obytnou zástavbu – ko-

lektivní a individuální, v jižní části pro smíšenou 
funkci a v severní části pro sport a rekeraci, 

 - realizovat navržené plochy městské zeleně při zá-
padní hranici lokality oddělující železniční koridor od 
bloků navržené obytné zástavby. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.3.4.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.3.4.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 

na území města České Budějovice, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-

ho koridoru, 

- realizovat vyhrazenou cyklotrasu, vedenou po ob-
služné komunikaci podél železniční trati, 

- doplnit obslužné komunikace do rozvojových ploch. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrh městské zeleně  u IV. tranzitního že-

lezničního koridoru v rozvojovém území. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
-  realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat stávající řad “A” DN 500,téměř 

všechny vodovodní řady v území lokality. 
- rozšířit vodovodní řady dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  zasmyčkovat nové kabelové TS 22/0,4 kV na stávající 

primerní kabel VN, který je veden po hraně lokality, 
- částečně využít výkonové rezervy ve dvou stávají-

cích TS. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
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I.B.3.3.4.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U KNĚŽSKÝCH DVORŮ (OZN. 3.4.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek severní spojky, včetně navr-

žené místní obslužné komunikace v prostoru areálu 
společnosti JIP majetková s.r.o (VPS DI- 53), která 
bude realizována a uvedena do užívání v předstihu 
před zahájením realizace stavby severní spojky, 

- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-
ho koridoru, 

- regenerovat Pražskou třídy po jejím dopravním od-
lehčení převedením dopravy do nové trasy silnice 
I/34 (severní spojka) a obnovit její charakter histo-
rické radiály – stromořadí, objekty orientované do 
ulice, obchodní parter, možnost parkování, chodní-
ky, 

- revitalizovat území kolem Stoky-jih v jižní části loka-
lity. 

- realizovat navržené plochy zeleně při severní  hrani-
ci lokality oddělující bloky obytné zástavby sousední 
lokality Nemanice – obec (ozn. 3.3.2.) od ploch pra-
covních aktivit, 

- realizovat vyhrazenou cyklotrasu, vedenou po ob-
služné komunikaci podél železniční trati. 

 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Pražská třída, 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.4.1.01, 
- plocha SP 3.4.1.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DI-53 - stavba nové místní komunikace – propojení 
přeložky I/20 se silnicí I/34 jižně od křižovatky Praž-
ská – Nemanická, včetně všech souvisejících kon-
strukcí a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

-  DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 
na území města České Budějovice, 

 - DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- P-4 – stavba nových plynovodů, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek severní spojky, včetně mi-

moúrovňového křížení se IV. tranzitním železničním 
koridorem, 

- v předstihu před zahájením realizace stavby severní 
spojky realizovat a uvést do užívání navrženou 
místní obslužné komunikace v prostoru areálu spo-
lečnosti JIP majetková s.r.o (VPS DI- 53),  

- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-
ho koridoru,  

- realizovat samostatnou cyklistickou trasu podél po-
toka vytékajícího z Pilmanova rybníka. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat lokální biokoridor BK 31 Stoka-jih – Mo-

tor – Jikov. 
- realizovat návrh rekonstrukce plochy městské zele-

ně, doplnění a rozšíření porostů dřevin v lokálním 
biokoridoru BK 31. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- rekonstruovat a zkapacitnit most pod Pražskou tří-

dou, 
- pročistit a zkapacitnit koryto stoky kolem TS, 
- zajistit zabránění záplavy prostoru Pražské třídy pod 

železničním mostem. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
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- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 
světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat sběrač “Z” a sběrač v Nemanické uli-

ci. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- propojit středotlaké plynovody v ulici Nemanické a 

v ulici A. Trägra.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  nové požadavky  ve stávajících průmyslových areá-

lech řešit z TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 
Nestanovuje se. 
 
 
 
 
 

 
I.B.3.3.4.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KNĚŽSKÉ DVORY - OBEC (OZN. 3.4.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, s podmínkou 

šetrného průchodu obytnou zástavbou Kněžských 
Dvorů s ohledem na zatížení hlukem a minimalizaci 
demolic – více viz kapitola I.F.13., 

-  respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-
ho koridoru. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.4.2.01. 
- plocha SP 3.4.2.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 
na území města České Budějovice, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 

sbě-račů městské stokové sítě, 

- K-29 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK 
Kněžské Dvory, 

- K-30 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK Mo-
tor, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- P-4 – stavba nových plynovodů. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek severní spojky, včetně mi-

moúrovňového křížení se IV. tranzitním železničním 
koridorem, 

- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-
ho koridoru, 

-  z navrženého úrovňového křížení severní spojky s ul. 
Roberta Bosche napojit areál firmy Bosch (ulice Ro-
berta Bosche - jih) a zprostředkovaně napojit ulici A. 
Trägera (ulice Roberta Bosche - sever); tato křižo-
vatka také umožní po výstavbě IV. tranzitního želez-
ničního koridoru propojení Kněžských Dvorů s Praž-
skou třídou (bude zrušen železniční přejezd v ulici 
Nemanická, přes který je propojení realizováno ny-
ní). 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat sběrač “Z” a sběrače v Nemanické a 

Vltavské ulici, 
- zřídit novou odlehčovací stoku z OK Motor do Stoky-

jih.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- drobné požadavky ve stávající zástavbě řešit ze stá-

vajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- v rámci zástavby lokality Suchomel (ozn. 3.4.2.) na-
hradit venkovní vedení VN na severu kabelem 22 
kV. 

  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 
I.B.3.3.4.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHOMEL (OZN. 3.4.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, s podmínkou 

šetrného průchodu obytnou zástavbou Kněžských 
Dvorů s ohledem na zatížení hlukem a minimalizaci 
demolic – více viz kapitola I.F.13., 

- respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-
ho koridoru, 

- rozvojové plochy využít pro pracovní aktivity s od-
dělením stávající obytné zástavby plochou se smí-
šenou funkcí, 

- realizovat propojení páteřní cyklotrasy 12 (Hluboká 
nad Vltavou – České Budějovice – Dolní Dvořiště, v 
lokalitě vedena po levé hrázi Vltavy) s cyklotrasou 
122 (České Budějovice – Borek – Třeboň, v lokalitě 
vedena po pravé hrázi Vltavy) mostem přes Vltavu a 
na toto propojení dále navázat východním směrem 
na cyklotrasu DPC-10, dále na stávající městskou 
trasu B, která spojuje městské centrum s obchodní 
zónou Strakonická a sever Kněžských Dvorů, 

- realizovat dotčený úsek severní spojky, s podmín-
kou navrhnout v DÚR opatření pro zachování funkč-
nosti sítě ÚSES, zejména zachování prostupnosti pro 
mi-grující živočichy – více viz kapitola I.F.13., 

- realizovat propojení páteřní cyklotrasy 12 (Hluboká 
nad Vltavou – České Budějovice – Dolní Dvořiště, v 
lokalitě vedena po levé hrázi Vltavy) s cyklotrasou 
122 (České Budějovice – Borek – Třeboň, v lokalitě 
vedena po pravé hrázi Vltavy) mostem přes Vltavu a 
na toto propojení dále navázat východním směrem 
na cyklotrasu DPC-10, dále na stávající městskou 
trasu B, která spojuje městské centrum s obchodní 
zónou Strakonická a sever Kněžských Dvorů, 

- podporovat a rozvíjet krajinnou zeleň – lokalita je 
součástí zeleného klínu Vltavy. 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.4.3.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.4.3.01, 
-   plocha SP 3.4.3.02. 
-   plocha SP 3.4.3.03. 
-   plocha SP 3.4.3.04. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního koridoru 
na území města České Budějovice, 

- DH-27 - stavba (zdvoukolejnění) trati železnice Plzeň 
– České Budějovice v části úseku Nemanice – Zliv na 
území města České Budějovice, 

- DK-49 – stavba nehlídané parkovací plochy pro 22 
vozidel, 

- DK-50 – stavba nehlídané parkovací plochy pro 80 
vozidel, 

- DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor, 
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- DPC-16 – stavba cyklostezky v trase Kněžské Dvory - 
lokalita Suchomel (ozn. 3.4.3.) – Vltava – Masokom-
binát – A. Trägera, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- P-4 – stavba nových plynovodů, 
- T-3 – stavba předávací stanice tepla a teplovodní síť, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-21 – rozšíření lokálních biocenter BC 16 Stará řeka 

II a BC 17 Stará řeka I v nadregionálním biokoridoru 
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- VH-4 – zkapacitnění koryta Stoky-sever, 
- VH-7 – zkapacitnění koryta Stoky-jih. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, včetně mi-

moúrovňového křížení se IV. tranzitním železničním 
koridorem, 

-  respektovat dotčený úsek IV. tranzitního železniční-
ho koridoru, 

-  z navrženého úrovňového křížení severní spojky s ul. 
Roberta Bosche napojit areál firmy Bosch (ulice Ro-
berta Bosche - jih) a zprostředkovaně napojit ulici A. 
Trägera (ulice Roberta Bosche - sever), 

- otáčení autobusů na ulici Roberta Bosche realizovat 
na nově rozšířené plochy na pozemcích ve vlastnic-
tví statutárního města České Budějovice – na sever-
ní straně severní spojky, u nové křižovatky s ul. Ro-
berta Bosche s tím, že není vymezena jako funkce 
DH, 

- realizovat samostatné cyklostezky v trase „Pilmanův 
potok“, Dobrovodská stoka – Bor a v trase Kněžské 
Dvory - lokalita Suchomel (ozn. 3.4.3.) – Vltava – 
Masokombinát – A. Trägera. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 

- respektovat: 
-  interakční prvky IP č. 8 a IP č. 9, 
-  VKP č.28 Rameno Vltavy a náhon u Suchome-

lu a VKP č.29 porost na terase Kněžských 
Dvorů. 

- rozšířit a doplnit doprovodné porosty vodotečí (ná-
hon k Suchomelu a Stoka-jih) vzhledem k zajištění 
požadovaných prostorových parametrů skladeb-
ných částí ÚSES i pro obnovu krajinného rázu území. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm. 

 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat sběrač “Z”,  
- zřídit oddílnou síť dle navrhované zástavby, 
- zřídit novou odlehčovací stoku z OK Motor do Stoky-

jih.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  nové požadavky  ve stávajících průmyslových areá-

lech řešit z TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů. 

- vybudovat kabelovou trasu 22 kV od Kněžských Dvo-
rů až k severní hranici loaklity, kde bude ukončena 
na venkovním vedení 22 kV; na nový kabel VN se 
zasmyčkuje cca pět kabelových trafostanic 22/0,4 
kV, 

- nahradit stávající TS Suchomel kabelovou TS, poté 
demontovat venkovní vedení 22 kV. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
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I.B.3.3.4.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY OSTROV (OZN. 3.4.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, s podmínkou 

navrhnout v DÚR opatření pro zachování funkčnosti 
sítě ÚSES, zejména zachování prostupnosti pro mi-
grující živočichy – více viz kapitola I.F.13., 

- realizovat propojení páteřní cyklotrasy 12 (Hluboká 
nad Vltavou – České Budějovice – Dolní Dvořiště v 
řešeném území vedena po levé hrázi Vltavy) s cyk-
lotrasou 122 (České Budějovice – Borek – Třeboň v 
dotčeném území vedena po pravé hrázi Vltavy) 
mostem přes Vltavu a na toto propojení dále navá-
zat východním směrem na cyklotrasu DPC-10, dále 
na stávající městskou trasu B, která spojuje městské 
centrum s obchodní zónou Strakonická a sever 
Kněžských Dvorů. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.4.4.01, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DK-49 – stavba nehlídané parkovací plochy pro 22 
vozidel, 

- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 
stoka, město, Vltava – Rudolfovská. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-21 – rozšíření lokálních biocenter BC 16 Stará řeka 

II a BC 17 Stará řeka I v nadregionálním biokoridoru 
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- VH-3 – přeložka koryta Dobrovodské stoky mimo 
skládku, 

- VH-41 – úprava vedení ochranných hrází Vltavy. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se realizovat: 
-  dotčený úsek severní spojky,  
- cyklostezku v trase Dobrovodská stoka, město, Vlta-

va – Rudolfovská. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- lokální biokoridor BK 21 Stará řeka, 
- lokální biocentra BC 16 Stará řeka II a BC 17 

Stará řeka I, 
-  VKP č.28 Rameno Vltavy a náhon u Suchome-

lu , 
- rozšířit a doplnit skladebné části ÚSES.  
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- přeložit Dobrovodskou stoku do kapacitního koryta 

mimo skládku v trase podél hrázky nad sběračem B, 
- dokončit shybku – propojení ramen pod sběračem 

B, 
- propláchnout ramena dle platného Manipulačního 

řádu, 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
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I.B.3.3.4.5 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA VOŘÍŠKOVÝM DVOREM (OZN. 3.4.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- řešit oboustranné obestavění ulice Strakonická s 

poměštěním této komunikace, s objekty vytvářejí-
cími ochrannou bariéru obytného území v lokalitě U 
Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.) a s odpovídající zá-
stavbou i na druhé straně ulice, s vazbou na krajinné 
území údolní nivy Vltavy, podél toku řeky i slepých 
ramen, 

- ve dvou plochách SKOL-3 severně od Strakonické 
ulice, které jsou součástí speciální plochy SP 
3.4.5.01, realizovat zástavbu tak, aby objekty tvořily 
z větší části pás kolem Strakonické v šířce min. 60 m 
od uliční čáry, zástavba bude svým  charakterem 
souvislá vždy v každé z těchto ploch, 

-  rozšířit plochy krajinné zeleně v lokalitě, zastavitelné 
plochy oddělit na severu od ploch ZPF pásem kra-
jinné zeleně.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.4.5.01, 
-   plocha U 3.4.5..02 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Strakonická. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.4.5.01, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1-16): 
- DI-16 – stavba křížení Voříškův dvůr, 
- DI-27 - stavba propojení křížení Voříškův Dvůr v tra-

se Kněžské Dvory, Fytocentrum – K. Světlé, 
- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na pravém břehu Vltavy, 
- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 

stoka, město, Vltava – Rudolfovská, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- P-6 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě, 

- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-21 – rozšíření lokálních biocenter BC 16 Stará řeka 
II a BC 17 Stará řeka I v nadregionálním biokoridoru 
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- Z-22 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
lokálního biocentra BC 18 Vltavské v nadregionál-
ním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí 
Kámen a trvalá péče o ně, 

- VH-3 – přeložka koryta Dobrovodské stoky mimo 
skládku, 

-  VH-40 – otevření příčných násypů a stěn v záplavo-
vém území (Strakonická silnice s protihlukovým va-
lem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku, 

- VH-41 – úprava vedení ochranných hrází Vltavy, 
- VH-42 – úprava řešení bermy Vltavy v rámci ohrá-

zovaného toku. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- rozptýlit dopravu do více křižovatkových uzlů, 
- realizovat další připojovací bod na Strakonickou ulici 

u Nového mostu s využitím tělesa tohoto mostu pro 
mimoúrovňové vykřížení; uspořádání této mimoú-
rovňové křižovatky nesmí umožnit průjezd automo-
bilové dopravy do lokality U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3.), 

- doplnit uliční skelet obslužnou komunikací, propoju-
jící ulici K. Světlé se Strakonickou ulicí v rámci nové 
mimoúrovňové křižovatky, 

- realizovat samostatné cyklistické trasy vedoucí po 
pravém břehu Vltavy a po levém břehu Dobrovod-
ské stoky. 
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KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

- lokální biokoridor BK 26 Dobrovodská stoka. 
-  VKP č. 28 Rameno Vltavy a náhon u Suchome-

lu, 
-  realizovat rozsáhlé návrhy krajinné doprovodné ze-

leně podél Vltavy, Dobrovodské stoky a po hranicích 
pozemků s cílem dosáhnout požadovaných prosto-
rových parametrů skladebných částí ÚSES a obnovit 
typické znaky krajinného rázu.  

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat vodohospodářské VPO, s respektováním 

podmínek pro VH-40 dle kapitoly I.F.13,  
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- v rámci navrhované zástavby provést pokládku pri-

merního kabelu 22 kV od TS Zahradnictví v lokalitě 
Suchomelská (ozn. 2.4.2.) až po kabelový svod 22 kV 
v lokalitě U Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.), 

-  na kabel VN zasmyčkovat jednu kabelovou TS 22/0,4 
kV, 

- demontovat torzo stávajícího venkovního vedení 
VN.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 

 
 
I.B.3.3.5.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SÍDLIŠTĚ VLTAVA (OZN. 3.5.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat humanizaci levobřežní komunikace a za-

jistit rozvoj a podporu kompozičních os, tj. této ko-
munikace a ulic Husova a Strakonická – architekto-
nické úpravy parteru, zeleň, stromořadí, parkování,    

- doplnit městskou a krajinnou zeleň v nadregionální 
biokoridoru podél řeky Vltavy (s minimální šířkou 
60m od povodňové hrany),  

- plochu v blízkosti křižovatky levobřežní komunikace s 
ul. Strakonickou využít pro smíšenou funkci v  zeleni  
a plochu severně nad ní pro sportovní areál. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
-  plocha U 1.4.4.01, 
- plocha U 3.5.1.01, 
- plocha U 3.5.1.02, 
-   plocha U 3.5.1.03, 
- plocha U 3.5.4.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
 
 

PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Husova třída, 
- levobřežní komunikace, 
- ulice Strakonická. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.5.1.5.01, 
-   plocha SP 3.5.4.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-  A-11 – stavba změny profilu ulice Na Dlouhé louce, 

tzv. levobřežní komunikace,  
- DI-15 – přestavba mimoúrovňového křížení u No-

vého mostu, 
-  DI-32 – stavba propojení výstaviště – Pražské sídliš-

tě včetně přemostění Vltavy v trase J. Boreckého – 
U Trojice, 

- DI-45 – stavba komunikace v lokalitě Stará cesta 
(ozn. 3.5.4) jako obslužné osy rozvojovým územím, 
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-   DK-1 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel, 
-   DK-3 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
-   DK-5 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel, 
-   DK-6 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
-   DK-7 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření 

- T-7 – CPS – řídící bod – propojení tras přes Vltavu 
(vyšší zabezpečení při havárii), 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a 

stavba kabelového rozvodu do země, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-22 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
lokálního biocentra BC 18 Vltavské v nadregionál-
ním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí 
Kámen a trvalá péče o ně, 

- VH-6 – zprůtočnění koryta Vltavy prohrábkou, 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- přestavět nevyhovující mimoúrovňovou křižovatku 

formou předsazené okružní křižovatky, 
- dopravně odlehčit levobřežní komunikaci (městská 

třída), 
- pro řešení problematiky dopravy v klidu realizovat 

návrh pěti hromadných garáží s celkovou kapacitou 
1300 stání, 

- realizovat navržené cyklistické trasy, propojující 
město s rekreačními územími na jeho severový-
chodním okraji. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

- lokální biocentrum BC 18 Vltavské, 
-  realizovat návrhy krajinné a městské zeleně a nové-

ho městského parku. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- provést v  korytě Vltavy pod Novým mostem v úseku 

cca 1.5 km prohrábku za účelem zprůtočnění tohoto 
úseku a zlepšení protipovodňové ochrany města 
nad Novým mostem,  

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat vybraných úseků vodovodních řadů,  
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
- přesunout předávací místo (na řadu směr Hluboká 

nad Vltavou) severně od lokality České Vrbné (ozn. 
3.5.5.). 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- zkapacitnit stávající sběrač v Otavské ulici 

v souvislosti s navrhovanou výstavbou západně od 
Husovy třídy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  nové požadavky  ve stávající zástavbě řešit ze stáva-

jících TS, případnou úpravou nebo rozšířením trans-
formačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  ponechat stávající síť CZT v plněm rozsahu. 
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I.B.3.3.5.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HVÍZDAL (OZN. 3.5.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  zohlednit polohu lokality, která vytváří přechod mezi 

zastavitelnými plochami a volnou krajinou, 
- v zastavitelných plochách zástavbu realizovat při 

zohlednění blízkosti přírodní rezervace Vrbenské 
rybníky, jejích přírodních hodnot a krajinného rázu, 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha u 3.5.2.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.5.2.5.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Nevymezují se 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
 - zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou a 

respektovat další navržené úseky, propojující město 
s rekreačními územími na jeho severovýchodním 
okraji. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat interakční prvek IP č. 4, 

- realizovat návrh ploch krajinné zeleně pro vytvoření 
ochranného pásma regionálního biocentra RBC 610 
Vrbenské rybníky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  ponechat stávající síť CZT v plněm rozsahu, s výjim-

kou parovodu Mydlovary – Zliv, který bude po 
ukončení provozu demontován a trasa uvolněna. 

 
  

 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.5.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ŘEKY (OZN. 3.5.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, s podmínkou 

navrhnout v DÚR opatření pro zachování funkčnosti 
sítě ÚSES, zejména zachování prostupnosti pro mi-
grující živočichy – více viz kapitola I.F.13., při respek-
tování návrhu celkové rehabilitace území zeleného 
klínu podél řeky Vltavy do podoby harmonické kul-

turní krajiny s prvky krajinného parku propojující 
krajinu s velkým přírodně-rekreačním potenciálem s 
městem, v širších vztazích v pokračování k obci Ba-
vorovice a údolní nivou dál po proudu řeky až 
k Hluboké, 

- realizovat samostatné cyklistické trasy vedoucí po 
pravém břehu Vltavy a po levém břehu Dobrovod-
ské stoky. 
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NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.5.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na pravém břehu Vltavy, 

- DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 
stoka, město, Vltava – Rudolfovská, 

- T-2 – stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-21 – rozšíření lokálních biocenter BC 16 Stará řeka 
II a BC 17 Stará řeka I v nadregionálním biokoridoru 
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- Z-22 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
lokálního biocentra BC 18 Vltavské v nadregio-
nál¬ním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – 
Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- VH-6 – zprůtočnění koryta Vltavy prohrábkou, 
- VH-43 – revize ochranných hrází pro nové hodnoty 

Q100. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky,  

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou a 
respektovat další navržené úseky na pravém břehu 
Vltavy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

- lokální biocentra BC 16 Stará řeka II a BC 17 
Stará řeka I,  

-  interakční prvek IP č. 7, 
-  významný biotop č. 27, 

- realizovat navržené plochy krajinné zeleně doplňují-
cí doprovodné porosty Vltavy s cílem dosáhnout po-
žadovaných prostorových parametrů skladebných 
částí ÚSES i vytvořit prostorové podmínky pro ob-
novu krajinného rázu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- provést vodohospodářské VPO, 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
 
I.B.3.3.5.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY STARÁ CESTA (OZN. 3.5.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat úpravu okružní křižovatky u obchodního 

centra Globusu v rámci zapojení severní spojky na 

stávající komunikaci I/20 s podmínkou zachování 
stávající kvalitní dopravní funkčnosti celého území u 
obchodního centra, 

- realizovat humanizaci levobřežní komunikace a za-
jistit rozvoj a podporu kompozičních os, tj. této ko-
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munikace a ulice Husova – architektonické úpravy 
parteru, zeleň, stromořadí, parkování,    

- plochy mezi levobřežní komunikací a ulicí Husova 
využít pro smíšenou funkci, 

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou 
a realizovat další navržené nevyhrazené úseky. 

 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.5.4.01, 
- plocha U 3.5.4.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Husova třída, 
- levobřežní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.5.4.01, 
-   plocha SP 3.5.4.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-13 – přestavba křižovatky České Vrbné v úseku 

křížení I/22 – Husova. 
- DI-45 – stavba komunikace v lokalitě Stará cesta 

(ozn. 3.5.4) jako obslužné osy rozvojovým územím, 
- DI-52b - úprava OK u Globusu, 
 - DH-2 – stavba smyčky trolejbusu v lokalitě Stará 

cesta (ozn. 3.5.4.) - rozvojové plochy, 
- DK-42 – stavba parkovací plochy typu park & ride u 

smyčky trolejbusu pro 100 vozidel, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stav-

ba kabelového rozvodu do země, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat úpravu okružní křižovatky u obchodního 

centra Globusu v rámci zapojení severní spojky na 
stávající komunikaci I/20, 

- přestavět stávající čtyřramennou křižovatku na 
státní silnici č. I/20 na rondel, 

- řešit severojižní osu vnitřní komunikační struktury 
ploch v lokalitě s vedením prodloužené trolej-
busové tratě, ukončené novou smyčkou, včetně rea-
lizace v tomto prostoru umístěného záchytného 
parkoviště P + R s přímou vazbou na páteřní pro-
středek MHD, 

- dopravně odlehčit levobřežní komunikaci, 
-  zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou a 

respektovat další navržené nevyhrazené úseky, 
-  potřeby dopravy v klidu, vyplývající ze způsobu vyu-

žití ploch, budou řešeny na vlastních pozemcích 
jednotlivých investorů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- významný biotop č. 20. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat části vodovodních řadů na území lo-

kality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit jednotnou stokovou síť včetně OK a ČS České 

Vrbné a odlehčovací stoky pod jez v Českém Vrb-
ném dle navrhované zástavby. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
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-  vést z TS EGC Vltava (lokalita 3.5.1.) primerní kabel 
22 kV severním směrem až ke konečné MHD České 
Vrbné, na kabel VN zasmyčkovat cca tři kabelové TS 
22/0,4 kV, 

- nahradit stávající TS RD Č. Vrbné a TS Č. Vrbné Ko-
nečná za kabelové TS, na kabel VN se zasmyčkují cca 
tři kabelové TS 22/0,4 kV, 

- demontovat stávající venkovní vedení 22 kV. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 
 
I.B.3.3.5.5 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ČESKÉ VRBNÉ (OZN. 3.5.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, s podmínkou 

navrhnout v DÚR opatření pro zachování funkčnosti 
sítě ÚSES, zejména zachování prostupnosti pro mi-
grující živočichy – více viz kapitola I.F.13., při respek-
tování návrhu celkové rehabilitace území zeleného 
klínu podél řeky Vltavy do podoby harmonické kul-
turní krajiny s prvky krajinného parku propojující 
krajinu s velkým přírodně-rekreačním potenciálem s 
městem, v širších vztazích v pokračování k obci Ba-
vorovice a údolní nivou dál po proudu řeky až 
k Hluboké, 

- v ploše jižně od stávající zástavby realizovat  nízko-
podlažní individuální obytnou zástavbu, 

- území ZPF doplnit zeleň, nadregionální biokoridor  
je součástí zeleného klínu Vltavy, 

 - realizovat samostatnou cyklistickou trasu podél řeky 
Vltavy napojenou na celoměstský systém a spojující 
České Budějovice s Hlubokou nad Vltavou. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.5.5.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- levobřežní komunikace. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.5.5.01, 
-   plocha SP 3.5.5.02, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-13 – přestavba křižovatky České Vrbné v úseku 

křížení I/20 – Husova, 
- DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 

Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-

ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace, 

-  DI-52b - úprava OK u Globusu, 
- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na pravém břehu Vltavy, 
-  DPC-16 – stavba cyklostezky v trase Kněžské Dvory - 

lokalita Suchomel (ozn. 3.4.3.) – Vltava – Maso-
kombinát – A. Trägera,  

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území, 

-  K-11 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Čes-
ké Vrbné, 

- K-24 – stavba odlehčovací komory OK České Vrbné, 
-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice, 

- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-21 – rozšíření lokálních biocenter BC 16 Stará řeka 
II a BC 17 Stará řeka I v nadregionálním biokoridoru 
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 

- Z-22 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
lokálního biocentra BC 18 Vltavské v nadregionál-
ním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí 
Kamen a trvalá péče o ně, 

- VH-43 – revize ochranných hrází pro nové hodnoty 
Q100. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek severní spojky a úpravu ok-

ružní křižovatky u obchodního centra Globusu v 
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rámci zapojení severní spojky na stávající komunika-
ci I/20 s podmínkou zachování stávající kvalitní do-
pravní funkčnosti celého území u obchodního cen-
tra, 

- přestavět stávající čtyřramennou křižovatku na 
státní silnici č. I/20 na rondel, 

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou 
a realizovat samostatné cyklistické trasy. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

-  interakční prvky IP č. 7 a IP č. 6, 
-  významný biotop č. 27, 

-  realizovat navržené plochy doplňují doprovodné po-
rosty Vltavy s cílem dosáhnout požadovaných pro-
storových parametrů skladebných částí ÚSES i vy-
tvořit prostorové podmínky pro obnovu krajinného 
rázu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-
jících dimenzí, 

- rekonstruovat části vodovodních řadů na území lo-
kality, 

- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
   

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit jednotnou stokovou síť včetně OK a ČS Čes-ké 

Vrbné a odlehčovací stoky pod jez v Českém Vrb-
ném dle navrhované zástavby, 

- rozšířit oddílnou síť v centrální části lokality. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- rozšířit plynovodní síť pro novou zástavbu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- vybudovat pro navrhované RD novou kabelovou TS 

22/0,4 kV, která se zasmyčkuje dvojitým kabelem 
VN od stávající věžové TS.  

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.5.6 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U STARÉ ŘEKY (OZN. 3.5.6.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek stavby komunikace I/20, 

úsek Češnovice – Dasný, včetně přestavby mimoú-
rovňové křižovatky se silnicí II/105, 

- rozšířit plochy krajinné zeleně nadregionálního bio-
koridoru řeky Vltavy,  

- rozšířit plochu sportovního areálu v návaznosti na 
cvičný kanál pro vodní slalom a sjezd, 

- respektovat v sousedství kanálu přístav pro říční 
plavbu s marinou mimo koryto řeky (za ochrannou 
hrází), propojený s řekou průplavem s vraty, 

- realizovat samostatnou cyklotrasa napojenou na ce-
loměstský systém cyklistických stezek,   

- respektovat návrh celkové rehabilitací území zele-
ného klínu podél řeky Vltavy do podoby harmonické 
kulturní krajiny s prvky krajinného parku propojující 
krajinu s velkým přírodně-rekreačním potenciálem s 
městem, v širších vztazích v pokračování k obci Ba-

vorovice a údolní nivou dál po proudu řeky až k 
Hluboké.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-55 – stavba komunikace I/20, úsek Češnovice – 

Dasný, včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky 
se silnicí II/105, 
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- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na pravém břehu Vltavy, 

- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření, 

- V-7 – stavba (přesun) předávacího místa B20 sever-
ně od Českého Vrbného, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-18 – založení biocentra Vrbenská tůň BC 13 
v regionálním biokoridoru Dehtářský potok, 

- Z-19 – rozšíření lokálního biocentra BC 14 U Trati 
v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

-  Z-20 – rozšíření lokálního biocentra BC 15 Loděnice 
u splavu v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Vl-
tava,  

- VH-2 – stavba plavební komory a rybího přechodu 
na jezu České Vrbné, 

-  VH-43 – revize ochranných hrází pro nové hodnoty 
Q100. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek stavby komunikace I/20, 

úsek Češnovice – Dasný, včetně přestavby mimoú-
rovňové křižovatky se silnicí II/105, 

-  respektovat územní rezervu severní tangenty, 
- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou a 

respektovat další navržené úseky na pravém břehu 
Vltavy. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

- regionální biokoridor RBK 3036 Vrbenské 
rybníky – K118 (na hranici území), 

- lokální biocentra BC 13 Vrbenská tůň, BC 14 
U Trati, BC 15 Loděnice, 

- lokální biokoridor BK 19 Staré koryto Vltavy – 
vodácký kanál, 

- interakční prvek IP č.5, 
- přírodní památka č.21 Vrbenská tůň, 
- VKP č. 22, č. 23, č. 24, 
- významný biotop č. 25, 
- památný strom č. 26 Dub u městské čistírny, 

-  realizovat navržené plochy krajinné zeleně pro dosa-
žení požadovaných prostorových parametrů skla-
debných částí ÚSES. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- provést vodohospodářské VPO, 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rekonstruovat části vodovodních řadů na území lo-

kality, 
- přesunout předávací místo (na řadu směr Hluboká 

nad Vltavou) do prostoru mezi lokalitou České Vrb-
né a drážním tělesem. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit jednotnou stokovou síť dle navrhované zá-

stavby v západní části lokality České Vrbné (ozn. 
3.5.5.), včetně OK a ČS České Vrbné a odlehčovací 
stoky přes lokalitu U Staré řeky (ozn. 3.5.6.) s vyús-
těním pod jez v Českém Vrbném. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-   vybudovat venkovní TS 22/0,4 kV. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
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I.B.3.3.6.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U VÁVROVSKÝCH RYBNÍKŮ (OZN. 3.6.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- revitalizovat celé území lokality s bývalým vojen-

ským areálem za spolupráce s konkrétními investo-
ry, 

- zajistit prostupující zeleň do města prostřednictvím 
zeleného klínu přes dopravní propojení sídlišť Máj a 
Vltava přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické 
s překryvnou funkcí zeleně ekoduktů, pro zohledně-
ní potenciálu a významu lokality (především krajin-
ného a rekreačního) v celkovém obrazu čtvrti i měs-
ta, 

- zajistit rozvoj a podporu kompozičních os ulic Huso-
va a E. Rošického – architektonické úpravy parteru, 
zeleň, stromořadí, parkování v plochách se smíše-
nou funkcí podél těchto komunikací,  

- realizovat samostatnou cyklotrasu navazující na ce-
loměstský systém, 

- rozšířit plochy krajinné zeleně nadregionálního bio-
koridoru řeky Vltavy, 

- v území ploch městské a parkové zeleně zajistit re-
žim veřejně přístupných ploch, využívaných zejména 
k rekreaci a sportu. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- komunikace propojující ulice M Horákové a Strako-

nická, 
- Husova třída,  
-   ulice E. Rošického. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
- v ploše se způsobem využití A pro umístění koncer-

ního a kongresového centra. 
Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.6.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-14 – stavba přeložky silnice III/14539 v trase pro-

pojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici 
M. Horákové do ulice Strakonické, 

- DPC-9 – stavba cyklostezky v lokalitě U Vávrovských 
rybníků (ozn. 3.6.1.), v úseků „přestavbové území 
vojenského cvičiště“, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV,  
- T-2 – stavba (rezerva) tepelného napáječe pro do-

dávku tepla z JETE, včetně navazujících sítí, předá-
vacích stanic a souvisejících opatření, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-1 – obnova plochy městské zeleně klínu Vrben-

ských rybníků. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat stavbu přeložky silnice III/14539 v trase 

propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. 
Horákové do ulice Strakonické, 

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou 
a realizovat další navržené úseky, včetně samostat-
né cyklotrasy navazující na celoměstský systém, 

- řešit potřeby dopravy v klidu na vlastním pozemku. 
 

KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické 
rybníky a  evropsky významná lokalita EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky (NATURA 
2000), 

- přírodní rezervaci č. 14 Vrbenské rybníky, 
-  regionální biocentrum RBC 610 Vrbennské 

rybníky, 
- lokální biocentrum BC 10 Velký Vávrovský 

rybník, 
- lokální biokoridory BK 14 U Zlaté stoky a BK 

15 K Lišovskému rybníku, 
- VKP č. 16 Porosty u Velkého Vávrovského 

rybníka a  č. 19 Genofondová plocha Hvízdal,  
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- významný biotop č.17, 
-  realizovat plochy zeleně v klínu Vrbenských rybníků. 
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- přeřešit a rozšířit jednotnou stokovou síť v bývalém 

vojenském areálu dle navrhovaného komunikačního 
skeletu, 

- rekonstruovat sběrače na okrajích lokality v Husově 
třídě a v ulici E. Rošického. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-   vybudovat cca dvě kabelové  TS 22/0,4 kV, zasmyč-

kované na stávající kabely v lokalitách Čtyři Dvory – 
domky (ozn. 2.5.3.) a Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
 

 

 
 
I.B.3.3.6.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZAVADILKA (OZN. 3.6.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat plochu hřbitova zasahující území sousední 

lokality Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.) a navazující na 
plochu lesa, pěšími vycházkovými trasami spojenou 
se sídlištěm Máj a ostatními lokalitami,  

- navázat v zastavitelných plochách příměstskou níz-
kopodlažní obytnou zástavbou na stávající zástavbu 
RD. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
-  plocha U 3.6.2.01, 
-  plocha U 3.6.2.02, 
-   plocha U 3.6.2.03, 
-   plocha U 3.6.2.04, 
-   plocha U 3.6.2.05. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 KV, 
- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 

-  K-20 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Za-
vadilka. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou a 

realizovat další navržené úseky,  
- dopravu v klidu řešit individuálním způsobem na 

vlastních pozemcích. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické 
rybníky a  evropsky významnou lokalitu EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky (NATURA 2000) 
(okrajově), 

- přírodní rezervaci č. 14 Vrbenské rybníky 
(okrajově), 

- regionální biocentrum RBC 610 Vrbennské 
rybníky (okrajově), 

- VKP č. 12 a VKP č. 13,  
- významný biotop č.15, 

-  realizovat plochy zeleně v klínu Vrbenských rybníků, 
-  realizovat navržené plochy krajinné zeleně dotváře-

jící ochranné pásmo regionálního prvku ÚSES. 
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KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit oddílnou stokovou síť včetně ČS  dle navrho-

vané zástavby. 
 

 KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupné rozšiřování středotlaké plynovodní sítě 

k nové zástavbě. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- nové požadavky  ve stávající zástavbě řešit ze stáva-

jících TS, případnou úpravou nebo rozšířením trans-
formačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
I.B.3.3.6.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY RYBNÍKY (OZN. 3.6.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek stavby komunikace I/20, 

úsek Češnovice – Dasný, včetně přestavby mimoú-
rovňové křižovatky se silnicí II/105, 

-  zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou a 
realizovat další navržené úseky navazujících na ce-
loměstský systém 

- realizovat plochy zeleně v zeleném klínu Vrbenských 
rybníků a doprovodnou a břehovou vegetace Deh-
tářského potoka. 

 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.6.3.01, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-55 – stavba komunikace I/20, úsek Češnovice – 

Dasný, včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky 
se silnicí II/105. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-2 – obnova vybraných vegetačních prvků regio-

nálního biocentra RBC 610 Vrbenské rybníky. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- realizovat dotčený úsek stavby komunikace I/20, 

úsek Češnovice – Dasný, včetně přestavby mimoú-
rovňové křižovatky se silnicí II/105, 

-  zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou a 
realizovat další navržené úseky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické 
rybníky a  evropsky významnou lokalitu EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky (NATURA 
2000), 

- přírodní rezervaci č. 14 Vrbenské rybníky, 
- regionální biocentrum RBC 610 Vrbennské 

rybníky, 
- lokální biokoridor BK 6 Dehtářský potok, 

-  realizovat plochy zeleně v klínu Vrbenských rybníků 
a doprovodnou a břehovou vegetace Dehtářského 
potoka pro doplnění a rozšíření regionálního bioko-
ridoru Dehtářský potok. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Nestanovuje se. 
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KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- parovod Mydlovary – Zliv po ukončení provozu de-

montovat a trasu uvolnit. 
 
 
 

 
I.B.3.3.6.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ČERNIŠE (OZN. 3.6.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou, 
- zachovat plochy zeleně v zeleném klínu Vrben-ských 

rybníků. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-2 – obnova vybraných vegetačních prvků regio-

nálního biocentra RBC 610 Vrbenské rybníky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické rybníky a  

evropsky významnou lokalitu EVL CZ0313138 Vr-
benské rybníky (NATURA 2000), 

- přírodní rezervaci č. 14 Vrbenské rybníky, 
- regionální biocentrum RBC 610 Vrbennské rybníky, 
- lokální biokoridor BK 14 (bezejmenný), 
- významný biotop č.18. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3.  
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 

 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.7.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SÍDLIŠTĚ MÁJ (OZN. 3.7.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- zajistit rozvoj a podporu kompozičních os ulic M. 

Horákové, Branišovská a E. Rošického – architekto-
nické úpravy parteru, zeleň, stromořadí, parkování  

a ohniska území u ulice A. Barcala s dokončením 
smíšené funkce, 

- doplnit navržené plochy městské zeleně,  
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- realizovat samostatnou cyklotrasu a úpravu pěších 
vycházkových tras k nově navrženému hřbitovu v 
lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Nestanovují se. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice M Horákové, 
- ulice Branišovská,  
-   ulice E. Rošického. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
Ohniska území: 

- plocha SKOL-3 severně u ul. A. Barcala.  
Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-   DK-15 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
-   DK-16 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel, 
-   DK-17 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
-   DK-18 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel, 
-   DK-21 – stavba hromadné garáže pro 350 vozidel, 
- DK-44 – stavba hlídané parkovací plochy Čtyři Dvory 

pro 100 vozidel, 
-  E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV,  
- T-2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- respektovat návrh hromadných garáží s celkovou 

kapacitou 1450 stání a hlídanou parkovací plochu v 
jižní části lokality pro cca 100 vozů,  

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou 
a realizovat samostatnou cyklotrasu a úpravu pěších 
vycházkových tras k nově navrženému hřbitovu v 
lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
-  lokální biocentrum BC 11 Lišovský rybník, 
- lokální biokoridory: 

-  BK 15 K Lišovskému rybníku, 
-  BK 16 Bor. 

-  doplnit navržené plochy městské zeleně.    
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-  zvážit přehodnocení systému odkanalizování nejbliž-

ších zastavěných ploch s cílem převedení části čis-
tých dešťových vod k rybníčku. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části.  
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- drobné požadavky ve stávající bytové zástavbě řešit 

ze stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšíře-
ním transformačního výkonu a pokládkou NN kabe-
lů, 

- na primerní kabel, který prochází lokalitou, lze za-
smyčkovat další TS VN/NN. 
 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
- ponechat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
I.B.3.3.7.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U BRANIŠOVSKÉ SILNICE (OZN. 3.7.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 

- zajistit rozvoj a podporu kompozičních os ulic M. 
Horákové a Branišovská – architektonické úpravy 
parteru, zeleň, stromořadí, parkování, 
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- v zastavitelných plochách respektovat rozvoj smíše-
ných funkcí a obytné funkce pro nízkopodlažní indi-
viduální zástavbu,  

-  zachovat krajinnou zeleň a doplnit navržené rozšíře-
ní ploch městské zeleně a ploch pro rekreaci a 
sport,   

- realizovat navržené cyklotrasy navazující na celo-
městský systém. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.7.2.01. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice M Horákové, 
- ulice Branišovská.  

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
- E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV,  
- T-3 – stavba předávací stanice tepla a teplovodní síť, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- řešit v plném rozsahu nároky na parkování, vyplýva-

jící z navrhovaného způsobu využití ploch na vlast-
ních pozemcích, 

- realizovat navržené cyklotrasy navazující na celo-
městský systém. 

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  respektovat VKP č. 64 Louky a remízky u sídliště Máj 

a významný biotop č. 63, 
- zachovat krajinnou zeleň a realizovat navrženou 

plochu městské zeleně v návaznosti na plochu pro 
sport a rekreaci. 

   
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  vybudovat kabelovou TS 22/0,4 kV a napojit ji dvoji-

tým kabelem VN od TS BD Milady Horákové. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  ponechat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.8.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U HADA (OZN. 3.8.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Lit-

vínovice, M. Horákové – II/603 a propojení Čtyři 

Dvory – levobřežní komunikace v trase Větrná – Na 
Sádkách – stadion - Na Dlouhé louce, 

- zajistit rozvoj a podporu kompoziční osy ulice Brani-
šovská – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování, 



část I., kapitola B – koncepce rozvoje území obce  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015 123 

- plochu východně od navržené komunikace propoju-
jící sídliště a Litvínovice směrem k areálu Akademie 
věd ČR využít pro smíšenou funkci, plochy západním 
směrem využít pro objekty kolektivního bydlení, 
v pásu podél komunikace s max. počtem podlaží 3 + 
podkroví, dále pro individuálního zahradní bydlení.  

- podél ul. Branišovská využít zastavitelné plochy pro 
sport a rekreaci, a pro smíšenou funkci. 

- v západní části lokality zachovat kolonie zahrádek. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.8.1.01, 
- plocha U 3.8.1.02, 
- plocha U 3.8.1.03, 
- plocha U 3.8.1.04. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Branišovská.  

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase 

Litvínovice, M. Horákové – II/603, 
- DI-33 – stavba propojení Čtyři Dvory – levobřežní 

komunikace v trase Větrná – Na Sádkách – stadion - 
Na Dlouhé louce, 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

 -  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- T-3 – stavba předávací stanice tepla a teplovodní síť, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- propojit ulici M. Horákové a silnici II/603 (stávající 

I/3) v Litvínovicích, 

- doplnit uliční síť širšího území o hlavní obslužnou 
osu, vedenou v trase Větrná – Na Sádkách – stadion 
- Na Dlouhé louce, 

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-  respektovat VKP č. 60 Porosty na Švábově Hrádku a 

významné biotopy č. 61, 62, 
- realizovat návrh doprovodné krajinné vegetace po-

dél polní vodoteče. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části,  
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- zřídit oddílnou stokovou síť dle navrhované zástav-

by. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  vybudovat dle skutečné potřeby nové kabelové TS 

22/0,4 kV, které se napojí na nový primerní kabel od 
TS BR Milady Horákové v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 
3.7.1.), který bude dále veden přes lokality U Švába 
(ozn. 3.8.2.), Na Sádkách (ozn. 2.5.4.) do lokality 
Univerzita (ozn. 2.5.5.), kde se ukončí ve stávající TS. 
 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  ponechat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
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I.B.3.3.8.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ŠVÁBA (OZN. 3.8.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litví-

novice, M. Horákové – II/603, spojující sídliště Máj a 
Šumava s Litvínovicemi a příjezdovou komunikací 
od jihu – Český krumlov,  

- realizovat propojení Čtyři Dvory – levobřežní komu-
nikace v trase Větrná – Na Sádkách – stadion - Na 
Dlouhé louce, 

-  v ploše východně od navržené komunikace propoju-
jící sídliště a Litvínovice dokončit individuální byto-
vou zástavbu v pokračování ulic Šípková a U Stro-
movky, západně ukončit rozvoj zástavby v zeleni 
formou individuálního bydlení a zahradního bydlení. 

-  realizovat návrh městské zeleně v místě rekultivova-
né skládky v bývalém lomu, včetně zachování sběr-
ného dvora v ploše technické uinfrastruktury, 

- realizovat navrženou samostatnou cyklotrasu 
s napojením na celoměstský systém cyklistických 
stezek. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.8.2.01. 
- plocha U 3.8.2.02, 
- plocha U 3.8.2.03, 
- plocha U 3.8.2.04. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.8.2.01, 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase 

Litvínovice, M. Horákové – II/603, 
- DI-33 – stavba propojení Čtyři Dvory – levobřežní 

komunikace v trase Větrná – Na Sádkách – stadion - 
Na Dlouhé louce, 

- DPC-8 – stavba cyklostezky Stromovka na nových 
úsecích na okružní trase,  

- DPC-25 - stavba cyklostezky v trase Čtyři Dvory – 
Šindlovy dvory - úsek na stávající trase lokality U 
Švába (ozn. 3.8.2.), 

- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

na-vrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
-  Z-35 – rozšíření jednotlivých ploch břehových, do-

provodných a rekreačních porostů nadregionálního 
biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí kámen. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- propojit ulici M. Horákové a silnici II/603 (stávající 

I/3) v Litvínovicích, 
- doplnit uliční síť širšího území o hlavní obslužnou 

osu, vedenou v trase Větrná – Na Sádkách – stadion 
- Na Dlouhé louce, 

- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou 
a doplnit je o nové trasy převážně v uličním profilu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora - Dívčí kámen, 

- lokální biocentrum BC 12 Pod Švábovým 
Hrádkem, 

- lokální biokoridory BK 17 (bezejmenný) a BK 
18 U Švábova Hrádku, 

- rozšířit jednotlivé plochy břehových, doprovodných 
a rekreačních porostů nadregionálního biokoridoru 
NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí kámen. 

- respektovat návrh rekultivace stávající skládky a je-
jího okolí.  

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části,  
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
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KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části. 
- zřídit oddílnou stokovou síť dle navrhované zástav-

by. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  vybudovat dle skutečné potřeby nové kabelové TS 

22/0,4 kV, které se napojí na nový primerní kabel od 

TS BR Milady Horákové v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 
3.7.1.), který bude dále veden přes lokality U Švába 
(ozn. 3.8.2.), Na Sádkách (ozn. 2.5.4.) do lokality 
Univerzita (ozn. 2.5.5.), kde se ukončí ve stávající TS. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  ponechat stávající síť CZT v plném rozsahu. 

 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.3.9.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ROŽNOV-SEVER (OZN. 3.9.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat na severní hranici lokality v prodloužení 

ul. Papírenské přemostění Vltavy z důvodu propoje-
ní jižních a západních čtvrtí města,  

- zajistit rozvoj a podporu kompoziční osy ulice Lidic-
ká – městské třídy a ohniska území náměstí Bratří 
Čapků – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování, 

- plochy jižně od ulice L. Kuby využít pro smíšenou 
funkci spolu s částí lokality Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.), 

- realizovat navržené cyklistické trasy oboustranně 
kolem Vltavy, včetně části vyhrazené v uličním pro-
filu ulice Lidická, zapojené do jejich celoměstského 
systému. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.9.1.01, 
- plocha U 3.9.1.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- ulice Lidická. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
-  náměstí Bratří Čapků.  

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.9.1.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-  DI-18 – stavba propojení v trase Litvínovice - U Pa-

píren - přemostění Vltavy a dále v trase II/603 – Pa-
pírenská, 

-  DK-38 – stavba hromadné garáže pro 150 vozidel, 
- DPC-4 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na levém břehu Vltavy, 
- DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-

cích na pravém břehu Vltavy, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
- P-3 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-6 - rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

- Z-29 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
biocentra BC 24 U Stecherova mlýna v nadregionál-
ním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí 
Kámen, 
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- Z-30 – rozšíření lokálního biokoridoru BC 25 Pod je-
zem v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Hlu-
bocká obora – Dívčí Kámen (část ve správním úze-
mí),  

- VH-43 – revize ochranných hrází pro nové hodnoty 
Q100. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se:  
- realizovat přemostění Vltavy v prodloužení ulice Pa-

pírenská pro trasu sběrné komunikace s napojením 
na silnici II/603 (v současnosti silnice I/3), tento 
úsek přímo navazuje na propojení Čtyři Dvory - Lit-
vínovice a uzavírá tak novou komunikační osu, 
umožňující přímou vazbu mezi jižní a západní částí 
města, 

- zachovat stávající dopravní síť s doplněním obsluž-
ných komunikací v rozvojových plochách pro smíše-
nou funkci, 

- zachovat vyhrazenou cyklotrasu v ul. Strádova a do-
plnit cyklistické trasy oboustranně kolem Vltavy, 
včetně části vyhrazené v uličním profilu ulice Lidic-
ká,  

-  respektovat návrh hromadné garáže. 
  

KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-   respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora - Dívčí kámen, 

-  lokální biocentra BC 24 U Stecherova mlýna a 
BC 25 Pod jezem, 

-  VKP č. 59, 
- realizovat návrhové plochy zeleně především dopl-

ňující rozsah nadregionálního biokoridoru NBK 118, 
části lokálních biokoridorů BC 24 a BC 25.  
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 
 KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- zřídit OK Rožnov na náměstí Bratří Čapků, 
- rekonstruovat část stávající stokové sítě. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- drobné požadavky ve stávající bytové zástavbě řešit 

ze stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšíře-
ním transformačního výkonu a pokládkou NN kabe-
lů, 

- pro novou plochu se smíšenou funkcí zřídit novou 
TS. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Stanovuje se: 
-  ponechat stávající síť CZT v plném rozsahu. 
 
 

 

 
 
I.B.3.3.9.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ROŽNOV – ZA TRATÍ (OZN. 3.9.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  využít rozvojové plochy v  jihovýchodní části lokality 

pro obytnou individuální funkcí v návaznosti na plo-
chy navržené obytné zástavby lokalit U Plavské silni-
ce (ozn. 2.6.4.), Děkanská pole (ozn. 3.9.4). a U Mal-
še (ozn. 3.9.5.). 
 
 

NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.9.2.01. 
- plocha U 3.9.2.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
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SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.9.2.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 
vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Nevymezují se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se:  
- zachovat vyhrazenou cyklotrasu v ul. V. Nováka 

v návaznosti na cyklotrasu v ul. Strádova. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby, 
- zaústit navrhovanou dešťovou stokovou síť do pod-

jezí Velkého jezu na Malši, 
- zajistit předčištění dešťových vod v oblasti navrho-

vané oddílné sítě (dešťové vpusti s kalovým usazo-
vacím prostorem a s nornou stěnou, lapače ropných 
látek na odstavných plochách atd.), 

- rekonstruovat část stávající stokové sítě. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  vybudovat další kabelovou TS 22/0,4 kV, zasmyčko-

vanou na stávající primerní kabely VN.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 
 
I.B.3.3.9.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ROŽNOV-JIH (OZN. 3.9.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  realizovat dotčený úsek jižní tangenty, 
- upravit parametry Plavské silnice a realizovat pro-

pojení Lidická - Plavská, 
- zajistit rozvoj a podporu kompoziční osy ulice Lidic-

ká – městské třídy a ohniska území náměstí Bratří 
Čapků – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování, 

- plochu v severní části lokality využít pro smíšenou 
funkci spolu s plochami jižně od ulice L. Kuby 
v lokalitě Rožnov – sever (ozn. 3.9.1.),  

- převážnou většínu ploch zachovat či doplnit pro 
funkci obytnou individuální (ve střední části lokality) 

a pro smíšenou funkci, v části území, které se na-
chází v zóně ohraničené izofonou „A“ ochranného 
pásma letiště Planá u Českých Budějovic vymezené 
územním rozhodnutím pod značkou: SÚ 
6787/94/Ko ze dne 5. 6. 1995, při respektování 
podmínek z tohoto územního rozhodnutí, 

- plochy mezi tratěmi využít pro smíšenou funkci 
s doplněním městské zeleně podél trati a plochy 
v jižní části lokality pro obytnou individuální funkci, 

- na soutoku Mlýnského náhonu s Vltavou realizovat 
navrženou lávku pro pěší a cyklisty jako spojnice 
stávající polní cesty v k.ú. Planá s ulicí Sokolovskou 
v Rožnově, 

- realizovat navržené cyklistické trasy oboustranně 
ko-lem Vltavy, včetně části vyhrazené v uličním pro-
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filu ulice Lidická, zapojené do jejich celoměstského 
systému. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.9.3.01. 
-   plocha U 3.9.3.02. 
- plocha U 3.9.3.03, 
-   plocha U 3.9.3.04, 
-  plocha U 3.9.3.05. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Kompoziční osy: 
- Lidická třída. 

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 

Ohniska území: 
- náměstí Bratří Čapků.  

Více viz kapitoly I.C.4 a I.L. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 3.9.3.01, 
-   plocha SP 3.9.3.02,  
-   plocha SP 3.9.3.03. 
-  plocha SP 3.9.3.04, 
-  plocha SP 3.9.3.05, 
-   plocha SP 3.9.5.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-  DI-23 – stavba propojení III/15529 – III/00354 včet-

ně železničního podjezdu v trase Lidická – Plavská, 
- DI-24 – stavba propojení III/15529 v trase Nové 

Roudné– Plavská, 
- DI-56 – stavba jižní tangenty v k.ú. České Budějovi-

ce 7, 
- DI-57 - stavba (úprava parametrů) silnice III/15529 

(Plavská silnice), v trase Rožnov (ul. V. Nováka) – 
Roudné, 

- DH-12 – stavba smyčky autobusu v území Nového 
Roudného – Plavská silnice – hranice správního úze-
mí města, 

-  DH 28 – stavba smyčky trolejbusu v v jižní části lo-
kality Rožnov-jih (ozn 3.9.3.), 

-  DPC-4 – stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích 
na levém břehu Vltavy, 

-  DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích 
na pravém břehu Vltavy, 

-  DPC-28 – stavba lávky pro cyklisty a pěší v lokalitě 
Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.), 

-  E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV, 

-   E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-

račů městské stokové sítě, 
- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 

navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-23 – stavba odlehčovací komory OK Rožnov, 
- P-3 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě, 
- V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných 

vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
-  Z-6 – rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-

ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně, 

-  Z-30 – rozšíření lokálního biokoridoru BC 25 Pod je-
zem v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Hlu-
bocká obora – Dívčí Kámen (část ve správním úze-
mí), 

-  VH-34 – stavba sportovní plavební propusti a rybího 
přechodu na Rožnovském jezu, rekonstrukce jezu. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se:  
- realizovat dotčený úsek jižní tangenty, 
-  upravit parametry Plavské silnice a realizovat propo-

jení Lidická - Plavská, včetně vyhrazené cyklotrasy,  
- realizovat nové smyčky MHD v jižní části lokality – 

na Plavské a trolejbusu na Lidické ulici, 
- na západní straně lokality realizovat nové cyklistické 

trasy oboustranně kolem Vltavy, včetně části vyhra-
zené v uličním profilu ulice Lidická, na soutoku 
Mlýnského náhonu s Vltavou realizovat navrženou 
lávku pro pěší a cyklisty jako spojnice stávající polní 
cesty v k.ú. Planá s ulicí Sokolovskou v Rožnově. 

  
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-   respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora - Dívčí kámen, 

-  interakční prvky IP č. 25, IP č. 29, IP č. 30, 
- realizovat návrhové plochy zeleně především dopl-

ňující rozsah nadregionálního biokoridoru NBK 118.  
 

KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
-  rekonstruovat Rožnovský jez, 
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- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- nahradit stávající řady DN 60 a 80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí, 
- rekonstruovat vodovodní řady v téměř celém území 

lokality, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit jednotnou síť dle navrhované zástavby 

v severní části lokality, 
- zřídit OK Rožnov na náměstí Bratří Čapků, 
- rekonstruovat část stávající stokové sítě. 

- zřídit oddílnou stokovou síť v jižní a východní části 
lokality dle navrhované zástavby. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- postupná rekonstrukce starých ocelových plynovo-

dů a jejich nahrazení plynovody z lineárního polye-
thylenu. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- vybudovat řadu kabelových TS 22/0,4 kV, které se 

zasmyčkují se na nový primerní kabel VN vycházející 
ze stávající TS Rožnov Konečná a končící v TS Hůlky. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 
 

 
I.B.3.3.9.4 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY DĚKANSKÁ POLE (OZN. 3.9.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- upravit parametry Plavské silnice,  
- rehabilitovat území zeleného klínu podél řeky Malše 

do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinného parku propojující krajinu s velkým přírodně-
rekreačním potenciálem s městem, v širších vztazích 
v pokračování k obci Roudné a údolní nivou dál pro-
ti proudu řeky až k Plavu, 

- navržené rozvojové plochy využít pro smíšenou, 
funkci, pro individuální bydlení a zahradní bydlení v 
návaznosti na plochy navržené obytné zástavby lo-
kalit U Plavské silnice (ozn. 2.6.4.), Rožnov – za tratí 
(ozn. 3.9.2.) a U Malše (ozn. 3.9.5.), a to v části 
území, které se nachází v zóně ohraničené izofonou 
„A“ ochranného pásma letiště Planá u Českých Bu-
dějovic vymezené územním rozhodnutím pod znač-
kou: SÚ 6787/94/Ko ze dne 5. 6. 1995, při respekto-
vání podmínek z tohoto územního rozhodnutí. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 3.9.2.02. 
- plocha U 3.9.4.01, 
- plocha U 3.9.4.02, 
- plocha U 3.9.4.03. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 

 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
-   plocha SP 3.9.5.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
-  DI-57 - stavba (úprava parametrů) silnice III/15529 

(Plavská silnice), v trase Rožnov (ul. V. Nováka) – 
Roudné, 

-  DK-39 – stavba hromadné garáže pro 100 vozidel, 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
-  E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV, 
-  K-8 – stavba (úprava) stávajícího levostranného pří-

toku řeky Malše mezi Rožnovem a Novým Roud-
ným, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-16 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS No-
vé Roudné, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
-  Z-13 – obnova a založení rekreačních ploch zeleně U 

Špačků a založení přírodního parku Malše, 
- Z-31 – založení přírodního parku Malše a rozšíření 

lokálního biocentra BC 28 U Malše v nadregionálním 
biokoridoru NBK 169 Červené blato – K118. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se:  
- upravit parametry Plavské silnice, 
- respektovat návrh hromadné garáže.  

 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- realizovat rozsáhlé návrhy ploch zeleně městské i 

krajinné v kontaktu s nadregionálním biokoridorem 
NBK 169 Červené blato – K118, 

- součástí zeleného klínu řeky Malše nesmí být golfo-
vé hřiště.  
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- zřídit oddílnou stokovou síť dle navrhované zástav-
by, 

- upravit stávající levostranný přítok řeky Malše mezi 
Rožnovem a Novým Roudným, 

- zřídit dvě záchytná vsakovací nádrže a upravit kory-
to této vodoteče pro dešťové vody z jižní části loka-
lity, 

- zaústit navrhovanou dešťovou stokovou síť ze se-
verní části lokality do podjezí Velkého jezu na Malši, 

- zajistit předčištění dešťových vod ze severní části 
lokality (dešťové vpusti s kalovým usazovacím pro-
storem a s nornou stěnou, lapače ropných látek na 
odstavných plochách atd.).  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stanovuje se: 
- respektovat napojení loaklity na středotlakou ply-

novodní síť ze západní strany z lokality Rožnov - se-
ver (ozn. 3.9.1.). 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- vybudovat řadu kabelových TS 22/0,4 kV, které se 

zasmyčkují na nový primerní kabel VN vycházející z 
nové TS v lokalitě Rožnov – za tratí (ozn. 3.9.2.) a 
vedoucí jižním směrem do lokality Roudné nebo do 
loaklity Rožnov – jih (ozn. 3.9.3.). 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 
 

 
I.B.3.3.9.5 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U MALŠE (OZN. 3.9.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
-  spojit ulici Novohradská se silnicí Plavská novou ko-

munikací podél železniční trati s mostem přes řeku 
Malši a upravit parametry Plavské silnice,  

-  rehabilitovat území zeleného klínu podél řeky Malše 
do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinného parku propojující krajinu s velkým přírodně-
rekreačním potenciálem s městem, v širších vztazích 
v pokračování k obci Roudné a údolní nivou dál pro-
ti proudu řeky až k Plavu,  

- trasování liniových staveb řešit tak, aby docházelo 
ke kontinuálnímu “toku” krajiny s minimalizací koli-
ze s těmito, zejména s dopravními stavbami, 

- navržené rozvojové plochy využít pro smíšenou, 
funkci v souvislosti s navržením komunikace propo-
jující Plavskou a Novohradskou ul., jižním směrem 

od smíšené plochy pro kolektivní a individuální byd-
lení, při severní hranici lokality pro sportovní areál, 

- realizovat podél Malše navrženou samostatnou cyk-
lotrasa napojenou na jejich celoměstský systém. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 1.2.4.02, 
- plocha U 3.9.5.01., 
- plocha U 3.9.5.02. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
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SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
-   plocha SP 3.9.5.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- DI-19 – stavba podjezdu pod rožnovskou železniční 

tratí v trase Jungmanovo náměstí - Plavská silnice, 
- DI-20 – stavba komunikace podél rožnovské trati 

včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka Novo-
hradské, 

- DI-57 - stavba (úprava parametrů) silnice III/15529 
(Plavská silnice), v trase Rožnov (ul. V. Nováka) – 
Roudné, 

- DPC-6 – stavba cyklostezky Malše na nových úsecích 
na levém břehu Malše, 

- DPC-21 - stavba cyklostezky v území Mladé a v loka-
litě U Malše (ozn. 3.9.5.) v trase po přemostění Mal-
še – stará Plavská, 

- DPC-22 – stavba cyklostezky v území Mladé a v loka-
litě U Malše (ozn. 3.9.5.) v trase Malše – M. Pařízka, 

- K-8 – stavba (úprava) stávajícího levostranného pří-
toku řeky Malše mezi Rožnovem a Novým Roud-
ným, 

-  K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sbě-
račů městské stokové sítě, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-17 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 
Plavská, 

- K-18 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 
Roudenská, 

- V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-13 – obnova a založení rekreačních ploch zeleně U 

Špačků a založení přírodního parku Malše, 
- Z-14 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 

biokoridoru u Malše a trvalá péče o ně, 
- Z-31 – založení přírodního parku Malše a rozšíření 

lokálního biocentra BC 28 U Malše v nadregionálním 
biokoridoru NBK 169 Červené blato – K118, 

- Z-32 – rozšíření biocentra BC 27 Benátky v nadre-
gionálním biokoridoru NBK 169 Červené blato – 
K118. 

- VH-29 –odstranění překážek v korytě Malše, 
- VH-38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíč-

kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky, 

- VH-45 – snížení hladiny v profilu řeky – nízká lávka u 
Policie (Malše). 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- spojit ulici Novohradská se silnicí Plavská novou ko-

munikací podél železniční trati s mostem přes řeku 
Malši, 

-  upravit parametry Plavské silnice, 
- realizovat po levém břehu Malše samostatnou cyk-

lotrasu, na kterou navazují další 2 cyklostezky – jed-
na je odbočka u železničního mostu přes Malši, kte-
rá se napojuje na vyhrazenou cyklotrasu, vedenou 
ulicí L. M. Pařízka a druhá propojuje základní cyklos-
tezku, vedenou podél Malše s Plavskou silnicí. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se respektovat: 
- nadregionální biokoridor NBK 169 Červené blato – 

K118, 
- lokální biocentra: 

- BC 27 Benátky, 
- BC 28 U Malše, 

- realizovat návrh posílení ploch krajinné zeleně po-
dél Malše a nové masivní plochy zeleně, zejména 
pro doplnění nadregionálního biokoridoru NBK 169, 

- součástí zeleného klínu řeky Malše nesmí být golfo-
vé hřiště.  
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- zprůtočnit koryto především v úseku nad železnič-

ním mostem po Velký jez – úprava podélného profi-
lu a zešíření koryta směrem do pravého břehu, 

- odstranit technologickou lávku nad železničním 
mostem a osadit potrubí do železničního či nového 
silničního mostu,  

- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 
území podle jejich vztahu k povodní – více viz kapi-
tola I.E.3. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované zástavby  

 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit ČS pro splaškové odpadní vody a oddílnou sto-

kovou síť dle navrhované zástavby východně od 
Plavské silnice, 

- rekonstruovat stávající jednotnou stoku v Plavské 
komunikaci, 
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- napojit dešťové vody ze znečištěných povrchů (u zá-
stavby východně od Plavské silnice) do rekonstruo-
vané jednotné stoky, 

- zaústit navrhovanou dešťovou stokovou síť z jižní 
části lokality do podjezí Velkého jezu, 

- zajistit předčištění dešťových vod z jižní části lokality 
(dešťové vpusti s kalovým usazovacím prostorem a 
s nornou stěnou, lapače ropných látek na odstav-
ných plochách atd.). 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  navrhovanou zástavbu napojit z nové TS, která bude 

řešena společně s lokalitou U Plavské silnice (ozn. 
2.6.4.). 

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
  

 
 
I.B.3.4.0.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HAKLOVY DVORY (OZN. 4.0.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- realizovat plochu hřbitova v jižní části lokality  při 

hranici s lokalitou Zavadilka (ozn. 3.6.2.) navazující 
na plochu lesa, pěšími vycházkovými trasami spoje-
nou se sídlištěm Máj a ostatními lokalitami,  

- navázat v zastavitelných plochách obytnou zástavbu 
venkovského charakteru jako doplnění ploch stáva-
jících, v západní části lokality pokračovat  zástavbou 
venkovských usedlostí, 

- realizovat rozvoj  plochy pro sport a rekreaci 
s doplněním zeleně na břehu Novohaklovského 
rybníka. 
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha u 4.0.1.01, 
- plocha U 4.0.1.02, 
- plocha U 4.0.1.03, 
-   plocha U 4.0.1.04, 
-   plocha U 4.0.1.05. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Nevymezují se. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.1): 
- A-5 – stavba (založení) nového hřbitova u lesa Bor 

za Za-vadilkou, 
- DH-13 – stavba smyčky autobusu v lokalitě Haklovy 

Dvory (ozn. 4.0.1.), 
-  E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 

- K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území, 

- K-12 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 1, 2, 
3 Haklovy Dvory, 

-  V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vy-
užití území na celém správním území města České 
Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
- Z-35 – rozšíření jednotlivých ploch břehových, do-

provodných a rekreačních porostů nadregionálního 
biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí kámen. 

 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- zachovat stávající cyklistické trasy vedené lokalitou,  
- realizace točny provozované autobusové linky. 
- dopravu v klidu řešit individuálním způsobem na 

vlastních pozemcích. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
- respektovat: 

- ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické 
rybníky, 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora - Dívčí kámen, 

- lokální biokoridory BK 7 K Čejkovickému ryb-
níku, BK 8 (bezejmenný), BK 9 Za Zdráhankou, 
BK 10 Haklovský, BK 11 K Dubskému rybníku, 
BK 12 Dubský rybník a BK - 13 (bezejmenný), 

- lokální biocentra BC 7 U Dásenského rybníka, 
BC 8 Zdráhanka, BC 9 U Novohaklovského 
rybníka, BC 44 Starý Houženský rybník, 

-  interakční prvky  IP č. 1, IP č. 2, IP č. 3 a IP č. 
22, 
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- VKP č. 4 Remízek pod hrází Starohaklovského 
rybníka, VKP č. 5 Liniový porost u strouhy u 
H. Dvorů, VKP č.10 (soliterní dub), VKP č. 11 
(soliterní dub), 

- významné biotopy č.1, č. 3,  č. 6 – 9, 
-  realizovat navrženy jsou nové plochy krajinné zeleně 

jako součást skladebných částí ÚSES a harmonické 
obnovy krajiny, 

- doplnit zeleň k plochám sportu a rekreace u No-
vohaklovského rybníka,. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Stanovuje se: 
- respektovat režimy stanovené pro jednotlivé typy 

území podle jejich vztahu k povodni – více viz kapi-
tola I.E.3.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- rozšířit vodovodní síť dle navrhované souvislé zá-

stavby.  
 
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- zřídit oddílnou stokovou síť včetně včetně tří ČS a 
kanalizačního výtlaku do sběrače v ulici E.  Rošické-
ho,  

- využít stávající stoky nadále pro odvádění dešťových 
vod, 

- v lokalitě je přípustná existence jímek na vyvážení 
splaškových odpadních vod, 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
-  navrhovanou zástavbu napojit na nové venkovní TS 

22/0,4 kV.  
 

KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 

 

 
 
 

 
 
I.B.3.4.0.2 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY TŘEBOTOVICE (OZN. 4.0.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- navázat v zastavitelných plochách obytnou nízko-

podlažní zástavbu venkovského charakteru na zá-
stavbu obce Dobré Vody u Českých Budějovic a pro 
doplnění struktury vlastní obce, v severozápadní 
části lokality využít plochu pro rozptýlenou obytnou 
zástavbu vesnického typu v zeleni – zástavbu ven-
kovských usedlostí, 

- realizovat pás izolační zeleně oddělující areál vojska 
od zastavitelných ploch nízkopodlažní bytové zá-
stavby, 

- zohlednit zvýšenou míru urbanity prostoru centra 
obce.  
 
NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 4.0.2.01, 
- plocha U 4.0.2.02, 
- plocha U 4.0.2.03, 
- plocha U 4.0.2.04, 
- plocha U 4.0.2.05, 
- plocha U 4.0.2.06, 
- plocha U 4.0.2.07, 

- plocha U 4.0.2.08, 
- plocha U 4.0.2.09, 
- plocha U 4.0.2.010. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 4.0.2.01, 
- plocha SP 4.0.2.02. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV,  
-  K-2 – stavba (provedení intenzifikace) ČOV Třeboto-

vice a výstavba oddílné stokové sítě v obci, 
- K-3 – stavba čerpací stanice ČS1 a ČS2 Nové Třebo-

tovice a oddílné stokové sítě v Nových Třebotovi-
cích, 
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- V-3 – stavba vodojemu Třebotovice, a to stavba ne-
zbytného přiváděcího a rozvodného řádu ve správ-
ním území České Budějovice. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ 

Stanovuje se respektovat VPO (viz kapitola I.G.2): 
-  Z-36 – rozšíření jednotlivých ploch nadregionálního 

biokoridoru NBK 117 Hlubocká obora - K118 (lokali-
ta 4.0.2.Třebotovice. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- dopravu v klidu řešit individuálním způsobem na 

vlastních pozemcích. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-   respektovat: 

- nadregionální biokoridor NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen, 

- lokální biokoridory BK 20 Pole u Třeboto-
vic, BK 28 Dobrovodská stoka – Dobrá Voda, 
Třebotovice, BK 35 Třebotovice, BK 42 Lesní 
pod Kalištěm, 

- lokální biocentra BC 36 U Kostelní cesty, BC 
37 České Švýcary, BC 38 Třebotovické, BC 39 
Hrbatý, BC 40 Nad Jesení, BC 43 U Lesíka, 

-  interakční prvky IP č. 18, IP č. 21, 
- VKP č. 69 Olšina u samot U Olší,  č. 74 Louka 

Na hradbách, č. 58 a VKP č. 76 Lesní louky JV 
od Kaliště, č. 71 Genofondová plocha Pod 
Babou, 

- významné biotopy č.65 - 68, č. 70, č. 72 – 73, 
-  v prostorovém uspořádání vegetačních prvků prefe-

rovat plně zapojený dřevinný porost s podrostem 
keřů. 
 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 

- napojit novou vodovodní síť na vodojem “Srubec” a 
osadit automatickou tlakovou stanici v jeho rozšíře-
né manipulační komoře, 

- vybudovat vodojem „Třebotovice” v poloze za spo-
třebištěm, 

- zřídit vodovodní síť dle stávající a navrhované zá-
stavby, 

- rozšířit vodovodní síť z Dobré Vody do Nových Tře-
botovic a vybudovat automatickou tlakovou stanici 
pro tuto část lokality, 

- v lokalitě je přípustné zásobování z lokálních do-
movních studní. 

  
KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit splaškovou stokovou síť napojenou na stávají-

cí sběrač DN 400, který byl zřízen pro odkanalizová-
ní areálu vojenského útvaru, 

- rekonstruovat a intenzifikovat stávající ČOV (vybu-
dované počátkem osmdesátých let pro areál vojska, 
aby bylo možno napojit i odpadní vody z obce. 

- v lokalitě je přípustná existence jímek na vyvážení 
splaškových odpadních vod. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- zahustit lokalitu venkovními TS 22/0,4 kV.    

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.B.3.4.0.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KALIŠTĚ (OZN. 4.0.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Stanovuje se: 
- navázat v západní  části obce obytnou nízkopodlaž-

ní zástavbou venkovského charakteru, při respek-
tování ochranného pásma produktovodu, východně 
od zastavěného území využít plochy pro rozptýle-

nou obytnou zástavbu vesnického typu v zeleni –  
zástavbu venkovských usedlostí, 

- zohlednit zvýšenou míru urbanity prostoru centra 
obce. 
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NÁROKY NA ÚPP 

Plochy s podmínkou ÚS: 
- plocha U 4.0.3.01, 
- plocha U 4.0.3.02, 
- plocha U 4.0.3.03. 

Více viz kapitola I.K. 
 
PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Nevymezují se. 
 
SPECIÁLNÍ PLOCHY 

Plochy s dalšími podmínkami využití: 
- plocha SP 4.0.3.01. 

Více viz kapitola I.F.13. 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Stanovuje se respektovat VPS (viz kapitola I.G.1): 
- E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-

fostanice 22/0,4 kV, 
- K-4 – stavba ČOV Kaliště a oddílové stokové sítě, 
- V-6 – stavba rozvodných řadů po k. ú. Kaliště u Čes-

kých Budějovic. 
 
KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stanovuje se: 
- dopravu v klidu řešit individuálním způsobem na 

vlastních pozemcích. 
 
KONCEPCE ROZVOJE PŘÍRODY A KRAJINY 

Stanovuje se: 
-   respektovat: 

- přírodní památku Kaliště, 
- lokální biokoridory BK 37 U Kališťského 

rybníka, BK 39 Spolský potok, BK 40 Jezera, 
BK 41 Kališťská pole, 

- lokální biocentra BC 41 PP Kaliště, BC 42 Za 
Olší, 

-  interakční prvky IP č. 19, IP č. 20, IP č. 27, 
-  realizovat návrh ploch krajinné zeleně zajišťující po-

žadované prostorové parametry skladebných částí 
ÚSES a parkově upravit plochu zeleně v jádru obce. 

 
KONCEPCE ROZVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ VODOU 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit vodovodní síť s napojením na na budoucí vo-

dojem „Třebotovice”. 
- v lokalitě je přípustné zásobování z lokálních do-

movních studní. 
 

KONCEPCE ROZVOJE ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stanovuje se: 
- realizovat návrhy obsažené v grafické části, 
- zřídit oddílnou stokovou síť s maximálním využitím 

stávajícího systému odvodnění (otevřené či zatrub-
něné stoky), 

- vybudovat ČOV pod obcí na levém břehu potoka, 
- v lokalitě je přípustná existence jímek na vyvážení 

splaškových odpadních vod. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Nestanovuje se. 
 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Stanovuje se: 
- zahustit lokalitu venkovními TS 22/0,4 kV.    

 
KONCEPCE ROZVOJE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Nestanovuje se. 
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Tradiční urbanismus, jeho rozmanitost a sousedství 
různých uživatelů, velké funkční bohatství a odpoví-
dající rozměry stavebních ploch jsou nástroji, bez 
kterých se společnost stojící na individuální odpo-
vědnosti, podnikavosti a volné soutěži nemůže vy-
tvářet skutečně civilizované města a vesnice. 

Léon Krier, Architektura volba nebo osud 
 

Urbanistickou koncepcí je vytvořit územní předpo-
klady pro stabilizaci a rozvoj města a jeho částí 
formou uceleného návrhu prostorového uspořádá-
ní a využití území s důrazem na vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kva-
litních životních podmínek a zároveň: 

- vymezením ploch pro bydlení čelit nedostatku po-
zemků pro rozvoj města, zejména pro individuální 
bytovou výstavbu, 

- vytvořením územně technických podmínek pro roz-
voj pracovních příležitostí a rozšířením nabídky 
sportovního a rekreačního vyžití vytvořit podmínky 
pro udržení obyvatel ve městě, zvýšení atraktivity 
města a posílení jeho významu ve struktuře osídle-
ní, 

- rozdělením na díly město, příměstí, předměstí 
a venkov a stanovením jejich režimů posílit snad-
nou čitelnost a organizovanost města a zároveň za-
bránit procesu suburbanizace, 

- uspořádáním řešeného území omezit kolizi jednot-
livých funkcí a riziko negativních vlivů na prostředí 
(exhalace, hluk), 

- zajistit dobrou obslužnost území. 

 
 
I.C.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA 
 
 
I.C.1.1 DÍLY 

 
Správní území města se člení z hlediska charakteru 
území, jímž se rozumí soubor podstatných přírod-
ně-krajinných, sociálně-ekonomických a kulturně-
civilizačních skutečností, jejich projevů a jejich vzá-
jemných vztahů v celkové struktuře města a jeho 
krajiny na díly, jimiž jsou: 

- vnitřní město (ozn. 1.), 
- předměstí (ozn. 2.), 
- příměstí (ozn. 3.), 
-  venkov (ozn. 4.). 

 
Vnitřní město je charakterizováno zejména zvlášt-
ním a výlučným historickým a kulturním významem 
pro utváření městské struktury, zvláště velkou čet-
ností a různorodostí činností, dějů a zařízení a jejich 
víceúrovňovým vrstvením, vysokou hustotou blo-
kově sevřené zástavby, převažujícími dostřednými 
vztahy vůči území města jako celku a vícesměrnou 
orientací cest. 
 
Předměstí je charakterizováno svým původním kra-
jinným utvářením a je obvykle kulturně dějinně 
vzniklé rozvíjející se jako soubor na vnitřním městě 
relativně nezávislých celků s vlastním urbánním 
centrem, postupně se na vnitřní město napojující a 
srůstající do celistvé urbánní struktury. Předměstí 
je charakterizováno menší četností a různorodostí 
činností, dějů a zařízení s převažujícím členěním v 
ploše a jednosměrnou orientací cest vůči vnitřnímu 
městu a nižší hustotou zástavby. 
 

Příměstí je charakterizováno sídlišti přechodného 
smíšeného osídlení městského a venkovského typu 
s vyšším podílem navazujících nezastavěných ploch 
krajinného zázemí, dosud obvykle bez výrazněji 
utvářeného centra, se smíšenými činnostmi, ději 
a zařízeními obytnými, průmyslově-výrobními a ze-
mědělsko-výrobními. 
 
Venkov je tvořen tradičními sídlišti převážně ven-
kovského typu s bezprostředně navazujícím krajin-
ným zázemím s vlastním centrem venkovského ty-
pu s převahou činností, dějů a zařízení obytných, 
zemědělských a rekreačních, obvykle pouze v ne-
přímých vztazích s ostatními částmi města. 
 
 
I.C.1.2 ČTVRTĚ 

 
Díly vnitřní město (ozn. 1.), předměstí (ozn. 2.) 
a příměstí (ozn. 3.) se z hlediska vnitroměstských 
skutečností a jejich projevů a vztahů, zejména pod-
le převažujícího urbánního typu, místně utvářené-
ho přírodně krajinnými podmínkami, dobou vzniku, 
vazbami na okolí a mírou stability, dále člení na 
městské čtvrtě. 
Městskými čtvrtěmi se pro účely ÚP České Budějo-
vice rozumí obytné celky města, utvářené historic-
ky jako samostatné části osídlení, se společnými 
znaky urbánní struktury, zejména vlastním cen-
trem. Čtvrti se dále člení z hlediska charakteristic-
kého uspořádání území na lokality. 
 
Čtvrtě se značí v grafických a textových přílohách 
pro účely evidence a digitálního zpracování dvou-
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místným číselným indexem, v němž první číslice 
označuje díl města a druhá číslice pořadí městské 
čtvrti v uspořádání dílu města. 
 
Díl vnitřní město (ozn. 1.) se dělí na čtvrtě: 

- Jádro (ozn. 1.1.), 
- Vídeňská čtvrť (ozn. 1.2.), 
- Pražská čtvrť (ozn. 1.3.), 
- Staroměstská čtvrť (ozn. 1.4.), 
- Linecká čtvrť (ozn. 1.5.). 

 
Díl předměstí (ozn. 2.) se dělí na čtvrtě: 

- Suché Vrbné - předměstí (ozn. 2.1.), 
- Rudolfovské předměstí (ozn. 2.2.), 
- Brněnské předměstí (ozn. 2.3.), 
- Severní předměstí (ozn. 2.4.), 
- Čtyři Dvory - předměstí (ozn. 2.5.), 
- Krumlovské předměstí (ozn. 2.6.), 
- Litvínovické předměstí (ozn. 2.7.), 
- Mladé (ozn. 2.8.). 

 
Díl příměstí (ozn. 3.) se dělí na čtvrtě: 

- Nové Hodějovice (ozn. 3.1.), 
- Světlická (ozn. 3.2.), 
- Nemanice (ozn. 3.3.), 
- Kněžské Dvory (ozn. 3.4.), 
- Vltava (ozn. 3.5.), 
- Vrbenské rybníky (ozn. 3.6.), 
- Máj (ozn. 3.7.), 
- Švábův Hrádek (ozn. 3.8.), 
- Rožnov (ozn. 3.9.). 

 
Díl venkov (ozn. 4) se na městské čtvrti nečlení. 
 

 
Čtvrť Jádro (ozn. 1.1.) je tvořená lokalitami Histo-
rické jádro (ozn. 1.1.1.), Sokolský ostrov (ozn. 
1.1.2.), V Háječku (ozn. 1.1.3.) a Dlouhá louka (ozn. 
1.1.4.). 
 
Čtvrť Jádro (ozn. 1.1.) představuje původní ortogo-
nální založení s historickou orientací cest směrem 
severojižním, s „kamennou“ stavební strukturou, 
vymezenou soutokem řek Vltavy a Malše a zeleným 
pásem v místech původního hradebního opevnění 
včetně zeleného pásu na levém břehu Vltavy a So-
kolského ostrova. Součástí charakteru území jádra 
je pronik tří kompozičních os zeleně (osa řeky Vlta-
vy, Malše a Mlýnské stoky) tvořících zelený klín. 
 
Pro a uchování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Jádro (ozn. 1.1.) jakožto živého urbánního a správ-
ního centra města a kraje se ukládá: 

- uchovat a rozvíjet význam čtvrti jako centra správy 
města a kraje, 

- posilovat bydlení a v této souvislosti podporovat 
obnovu domovního fondu, 

- podporovat podnikatelské aktivity, 
- využívat přírodní možnosti Sokolského ostrova 

(ozn. 1.1.2.) a Dlouhé louky (1.1.4.) jako rekreační-
ho a sportovního zázemí čtvrti Jádro (ozn. 1.1.) ve 
smyslu protiváhy kamenné tváře města, 

- s ohledem na dosavadní rozvoj města zajistit pro-
stupnost Jádra (ozn. 1.1.) a okolních čtvrtí, 

- zvýšenou pozornost věnovat stanovení regulačních 
podmínek území Senovážného náměstí a podpořit 
jeho význam pro vymezení historického jádra měs-
ta. 
 

  
Vídeňské čtvrť (ozn. 1.2.) je tvořená lokalitami Lan-
nova (ozn. 1.2.1.), Kasárenská (ozn. 1.2.2.), Havlíč-
kova kolonie (ozn. 1.2.3.) a U Novohradské (ozn. 
1.2.4.). 
 
Vídeňská čtvrť (ozn. 1.2.) představuje území vni-
troměstského charakteru, s blokovou zástavbou, 
s intenzivním městským životem v okolí městských 
tříd (Lannova, Rudolfovská, Nádražní, Na Sadech, 
Žižkova), s obytnými bloky mezi Malší a Mlýnskou 
stokou a územím pracovních aktivit na jihovýchodě. 
 
Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru Vídeňské 
čtvrti (ozn. 1.2.) se ukládá: 

- postupně transformovat rozvolněnou zástavbu, 
která je vůči charakteru čtvrti cizorodá, na kom-
paktní, 

- revitalizovat Mlýnskou stoku v celé délce, i s vazbou 
na Senovážné náměstí, 

- provést rekonverzi veřejných prostranství v moder-
ní komorně centrální území, 

- stanovit podrobné regulační podmínky pro lokalitu 
Lannova (ozn. 1.2.1.) a pro území přiléhající k ulici 
Nádražní, 

- ulici Lannova řešit s převažujícím pěším a cyklistic-
kým charakterem s vazbou na nádražní budovu ČD, 

- transformovat sklady a průmysl při ulici Křižíkově 
v těsné návaznosti na kvalitní historickou zástavbu 
v Havlíčkově kolonii při řece Malši. 
 

 
Pražské čtvrť (ozn. 1.3.) je tvořená lokalitami Na 
Sadech (ozn. 1.3.1.), Za Poliklinikou (ozn. 1.3.2.) 
a U Pekárenské (ozn. 1.3.3.). 
 
Pražská čtvrť (ozn. 1.3.) představuje typickou vni-
troměstskou zástavbu sevřených městských bloků 
v rastru z druhé poloviny 19. století a z přelomu 
století 19. a 20., narušenou místně solitérními ob-
jekty z druhé poloviny 20. století. Páteř území tvoří 
Jírovcova ulice jakožto hlavní komunikační osa pro 
pěší a cyklistickou dopravu i dopravní obsluhu, 
s vazbou na historické jádro na jihu a nově utváře-
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né území na severu, a Palackého náměstí jakožto 
lokální centrum. 
 
Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru Pražské 
čtvrti (ozn. 1.3.) se ukládá: 

- založit nové severojižní propojení v ose ulice Kos-
telní, při současném zachování urbánních vazeb 
formou kompoziční osy, 

- provést rekonverzi veřejných prostranství v moder-
ní komorně centrální území (obzvláště Nádražní, 
Pražská a Rudolfovská), 

- zvýšenou pozornost věnovat stanovení regulačních 
podmínek území Mariánského náměstí jakožto při-
rozeného protipólu Senovážného náměstí s důra-
zem na jeho postavení ve struktuře městského 
osídlení a stanovit jeho měřítko včetně stanovení 
požadavku na charakter a podíl zeleně již v zadání 
navazující ÚS. 
 

 
Staroměstská čtvrť (ozn. 1.4.) je tvořená lokalitami 
U Staroměstského hřbitova (ozn. 1.4.1.), U Požární 
zbrojnice (ozn. 1.4.2.), U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3.) a Loděnice (ozn. 1.4.4.). 
 
Staroměstská čtvrť (ozn. 1.4.) představuje zástavbu 
nesourodého charakteru s bloky bez hierarchie a 
přehlednosti, kombinované s volnou zástavbou, 
s výrazným centrem Staroměstského parku. Sou-
částí charakteru území čtvrti je průnik kompoziční 
osy zeleně řeky Vltavy územím čtvrti. 
 
Pro proměnu a rozvoj charakteru Staroměstské 
čtvrti (ozn. 1.4.) se ukládá: 

- zachovat a chránit Staroměstský park a posílit vý-
znam Jiráskova nábřeží pro regeneraci čtvrti, 

- provést východozápadní propojení čtvrti s územím 
levého břehu Vltavy, 

- provést rekonverzi ulice Strakonické a levobřežní 
komunikace v městské třídy, a to včetně přilehlých 
území U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.), Loděnice 
(ozn. 1.4.4.) a Výstaviště (ozn. 2.5.7.), 

- pro lokalitu Loděnice (ozn. 1.4.4.) stanovit podmín-
ky pro zřízení doprovodných stromořadí podél se-
verojižní a východozápadní osy areálu výstaviště a 
požadavky na převažující charakter stromového pa-
tra zeleně v okolních plochách. 
 

 
Linecká čtvrť (ozn. 1.5.) je tvořená lokalitami Hard-
tmuthova (ozn. 1.5.1.), U Matice školské (ozn. 
1.5.2.), Grünwaldova (ozn. 1.5.3.) a U Pivovaru 
(ozn. 1.5.4.). 
 
Linecká čtvrť (ozn. 1.5.) představuje blokovou 
strukturu s různorodou zástavbou mezi Vltavou a 

Malší. Páteřními komunikacemi jsou ulice Lidická a 
Boženy Němcové. Součástí charakteru území je 
pronik dvou kompozičních os zeleně (osa řeky Vlta-
vy a Malše) územím čtvrti. 
 
Pro rozvoj a obnovu charakteru Linecké čtvrti (ozn. 
1.5.) se ukládá: 

- sledovat stopu historické koněspřežné železnice 
z Českých Budějovic do Lince v ose ulice Gen. Svo-
body, 

- sledovat rozvoj území propojením ulic Matice škol-
ské, Gen. Svobody a v prodloužení ulice E. Pittera, 

- upravit a zprůchodnit nábřeží řek při zachování ve-
getačních prvků. 
 

 
Čtvrť Suché Vrbné – předměstí (ozn. 2.1.) je tvoře-
ná lokalitami Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.), Pětidomí 
(ozn. 2.1.2.), U Rybníčku (ozn. 2.1.3.), V Hluboké 
cestě (ozn. 2.1.4.), Pohůrka (ozn. 2.1.5.), U Dobro-
vodského potoka (ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné – prů-
myslový obvod (ozn. 2.1.7.) a Nádraží (ozn. 2.1.8.). 
 
Čtvrť Suché Vrbné – předměstí (ozn. 2.1.) tvoří 
obytné předměstí se stabilizovanou strukturou zá-
stavby s potlačenou komunikační vazbou na histo-
rické jádro města. Páteří území je ulice Dobrovod-
ská s těžištěm čtvrti na Suchovrbenském náměstí. 
Dobrovodská stoka tvoří výrazný přírodní koridor v 
kompaktní zástavbě. 
 
Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti Su-
ché Vrbné - předměstí (ozn. 2.1.) se ukládá: 

- zajistit územní podmínky pro realizaci dálnice 
s ohledem na související obytnou zástavbu a vazby 
území na Dobrou Vodu, 

- zajistit dopravní propojení s centrální částí města 
zanádražní komunikací a propojením s Mánesovou 
ulicí, a to včetně pěšího cyklistického propojení 
území s Lannovou třídou, 

- posilovat význam Dobrovodské ulice jako historické 
radiály a revitalizovat Dobrovodský potok. 
 

 
Čtvrť Rudolfovské předměstí (ozn. 2.2.) je tvořená 
lokalitami U Křížku (ozn. 2.2.1.), Vrbenská (ozn. 
2.2.2.) a Nové Vráto (ozn. 2.2.3.). 
 
Čtvrť Rudolfovské předměstí (ozn. 2.2.) tvoří živel-
ně rostlou urbánní strukturu kolem Rudolfovské 
radiály s prolínajícími se funkcemi bydlení, služeb 
a výroby. Vrátecký potok tvoří výrazný přírodní ko-
ridor v zanedbaném nesourodém území. 
 
Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Rudolfovské předměstí (ozn. 2.2.) se ukládá: 
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- sledovat rekonverzi radiály Rudolfovské na měst-
skou třídu, 

- zajistit podmínky území pro napojení na dálnici no-
vým přivaděčem s vymezením území areálu nad-
městského významu, 

- zajistit podmínky pro realizaci zanádražní komuni-
kace včetně křížení s Rudolfovskou radiálou, 

- zajistit revitalizaci Vráteckého potoka, 
- zajistit rekonverzi území Kovošrotu ve prospěch po-

sílení charakteru Rudolfovské radiály. 
 

 
Čtvrť Brněnské předměstí (ozn. 2.3.) je tvořená lo-
kalitami Husova kolonie (ozn. 2.3.1.), Husova kolo-
nie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), Pekárenská (ozn. 
2.3.3.) a U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.). 
 
Čtvrť Brněnské předměstí (ozn. 2.3.) tvoří periferní 
území s funkcemi bydlení, rekreace a výroby, 
s nesouvislou zástavbou, dopravní obsluhou a in-
frastrukturou, s výrazným rozvojovým potenciálem, 
s absencí komunikačního propojení s centrálními 
části města. 
 
Pro rozvoj charakteru čtvrti Brněnské předměstí 
(ozn. 2.3.) se ukládá: 

- založit stavební a krajinné struktury předměstského 
charakteru s vybudováním nového centra v oblasti 
vymísťovaného vysílače a páteřní komunikace Pe-
kárenské, 

- zajistit podmínky pro realizaci vedení zanádražní 
komunikace včetně revitalizace Dobrovodské stoky 
a realizaci propojení okruhů, 

- kultivovat průmyslové enklávy, 
- vymezit pro území Husovy kolonie menší celky a 

pro takto vymezené celky zpracovat navazující ÚS. 
 

 
Čtvrť Severní předměstí (ozn. 2.4.) je tvořená loka-
litami Zahrádky (ozn. 2.4.1.), Suchomelská (ozn. 
2.4.2.) a U Pilmanova Dvora (ozn. 2.4.3.). 
 
Čtvrť Severní předměstí (ozn. 2.4.) tvoří průmyslo-
vou, územně neorganizovanou zástavbu. 
 
Pro obnovu a rozvoj charakteru čtvrti Severní 
předměstí (ozn. 2.4.) se ukládá: 

- založit a doplnit kvalitní předměstskou strukturu 
převážně výrobních a smíšených území, 

- provést konverzi Pražské radiály v městskou třídu, 
- revitalizovat Dobrovodskou stoku. 

 

 
Čtvrť Čtyři Dvory – předměstí (ozn. 2.5.) je tvořená 
lokalitami U Slovanské lípy (ozn. 2.5.1.), Čtyři Dvory 
– střed (ozn. 2.5.2.), Čtyři Dvory – domky (ozn. 

2.5.3.), Na Sádkách (ozn. 2.5.4.), Univerzita (ozn. 
2.5.5.), Sídliště Šumava (ozn. 2.5.6.) a Výstaviště 
(ozn. 2.5.7.). 
 
Čtvrť Čtyři Dvory - předměstí (ozn. 2.5.) tvoří kom-
binované území areálu Jihočeské univerzity, areálu 
Výstaviště, panelového sídliště a zástavby rodin-
nými domy. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Čtyři Dvory – předměstí (ozn. 2.5.) se ukládá: 

- začlenit Jihočeskou univerzitu do urbánního pro-
středí města včetně vytvoření Akademického ná-
městí, 

- zajisti rekonverzi Husovy třídy, 
- posílit význam Branišovské ulice jako východozá-

padního propojení města, 
- doplnit strukturu území plochami pro bydlení, 
- v lokalitě Výstaviště (ozn. 2.5.7) zřídit doprovodné 

stromořadí podél severojižní a východozápadní osy 
areálu výstaviště a požadavky na převažující cha-
rakter stromového patra zeleně v okolních plo-
chách. 
 

 
Čtvrť Krumlovské předměstí (ozn. 2.6.) je tvořená 
lokalitami U Papíren (ozn. 2.6.1.), Nemocnice (ozn. 
2.6.2.), Krumlovská (ozn. 2.6.3.) a U Plavské silnice 
(ozn. 2.6.4.). 
 
Čtvrť Krumlovské předměstí (ozn. 2.6.) tvoří kom-
binované území blokové obytné zástavby, areálu 
nemocnice a papíren, ohraničené na západě kom-
poziční osou zeleně řeky Vltavy. Severojižní páteřní 
osou území je Lidická třída. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Krumlovské předměstí (ozn. 2.6.) se ukládá: 

- posílit význam historické radiály Lidické, 
- zajistit realizaci nového východozápadního propo-

jení s levým břehem Vltavy ulicí Papírenskou, 
- upravit a zprůchodnit nábřeží řeky při zachování 

vegetačních prvků. 
 

 
Čtvrť Litvínovické předměstí (ozn. 2.7.) je tvořená 
lokalitami Stromovka (ozn. 2.7.1.), U Litvínovické 
silnice (ozn. 2.7.2.). 
 
Čtvrť Litvínovické předměstí (ozn. 2.7.) tvoří výraz-
ně rozvojové území kolem historické radiály Litví-
novické silnice, vymezené na východě řekou Vlta-
vou a na západě Stromovkou. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Litvínovické předměstí (ozn. 2.7.) se ukládá: 
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- ochránit a rozvíjet území Stromovky jako nejvý-
znamnějšího městského parku, 

- doplnit území o kvalitní bydlení vilového či zahrad-
ního charakteru, 

- revitalizovat kompoziční osu zeleně řeky Vltavy. 
 

 
Čtvrť Mladé (ozn. 2.8.) je tvořená lokalitami Mladé 
- Červený Dvůr (ozn. 2.8.1.), U Malého jezu 
(ozn. 2.8.2.) a U Špačků (ozn. 2.8.3.). 
 
Čtvrť Mladé (ozn. 2.8.) tvoří charakteristické území 
předměstského individuálního bydlení s průnikem 
přírodního prostředí do území a vytváří přechod 
města do krajiny využitím krajiny pro obytnou zeleň 
venkovských usedlostí a „zahradního bydlení“. His-
torické jádro Mladého je charakteristickou před-
městskou čtvrtí individuálního bydlení v severní 
části, doplněné krajinným charakterem říční nivy v 
jihozápadní části. Osy území tvoří ulice F. Halase a 
Novohradská třída. Těžištěm území je řeka Malše. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Mladé (ozn. 2.8.) se ukládá: 

- dořešit ochranu území před povodněmi a posílit 
existující přírodní kvality a charakter prostředí, 

- posílit význam Novohradské třídy jakožto významné 
dopravní spojnice vnitřního města s vyšším doprav-
ním systémem (dálnice), 

- potvrdit význam náměstí v Mladém, jádra původně 
samostatné obce, jakožto čtvrťového centra. 
 

 
Čtvrť Nové Hodějovice (ozn. 3.1.) je tvořená lokali-
tami Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), Nové Hodějovice – 
obec (ozn. 3.1.2.) a Za Potokem (ozn. 3.1.3.). 
 
Území se zachovaným charakterem „jižního“ pří-
městského bydlení s liberálním využitím různých 
příměstských typů nízkopodlažní, převážně indivi-
duální zástavby. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Nové Hodějovice (ozn. 3.1.) se ukládá: 

- rekultivovat území stávajících odkalovacích nádrží 
po ukončení činnosti krajinnou zelení včetně revita-
lizace Hodějovického potoka a Hodějovických luk 
jako součásti ÚSES, 

- připravit rozvojovou severní část území k využití 
pro plochy areálového typu nadměstského význa-
mu, 

- realizovat novou zanádražní třídu a její propojení s 
přivaděčem z dálnice a s Novohradskou třídou 
v okružní křižovatce – jižní bráně do města, 

- ověřit podrobnější regulaci území přiléhajícího k 
nově navržené zanádražní komunikaci a přivaděči 
na D3, 

- zajistit územní podmínky pro realizaci dálnice včet-
ně ochranné vegetace, 

- rozšířit výhledově městský hřbitov v Mladém. 
 

 
Čtvrť Světlická (ozn. 3.2) je tvořená lokalitami Za 
Otýlií (ozn. 3.2.1.), Nové Vráto – průmyslový obvod 
(ozn. 3.2.2.), Na Světlících (ozn. 3.2.3.) a Otýlie 
(ozn. 3.2.4.). 
 
Území bez výrazného charakteru, vhodné pro vyu-
žití pro průmysl a podnikání včetně možností vytvo-
ření výrazné nadměstsky založené plochy i areálo-
vého rozvojářského typu. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Světlická (ozn. 3.2.) se ukládá: 

- stanovit podmínky pro transformaci a rozvoj území, 
- připravit pro nabídku případným investorům inves-

tičně připravené části území, nejlépe bloky nebo je-
jich soubory, 

- pro vytvoření kvalitního prostředí posílit existující 
přírodní kvality (stabilizované plochy krajinné zele-
ně kolem Pilmanova rybníka a rybníka Bor) a spolu 
s tím vytvářet i nové parkově upravené plochy 
městské, popřípadě rekreační zeleně.  
 

 
Čtvrť Nemanice (ozn. 3.3.) je tvořená lokalitami 
Nemanický rybník (ozn. 3.3.1.), Nemanice-obec 
(ozn. 3.3.2.), U Čertíka (ozn. 3.3.3.) a Nemanice-
Světlíky (ozn. 3.3.4.). 
 
Území se zachovaným charakterem převážně 
předměstského individuálního bydlení v domech 
původně venkovských, doplněných zástavbou růz-
ných typů individuálního bydlení, s možností rozví-
jet standard využití včetně založení jednoduchých 
bloků čtvrti, popřípadě i bloků sociálního bydlení, 
s významnými stabilizovanými plochami krajinné 
zeleně kolem rybníka Čertík a ve výtopě Nemanic-
kého rybníka. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Nemanice (ozn. 3.3.) se ukládá: 

- doplnit dosud nezastavěné plochy u železniční trati 
příměstským způsobem zastavění nízkopodlažními 
bytovými nebo rodinnými domy, 

-  realizovat stavbu severní spojky pro propojení silnic 
I/20 a I/34 a provést rekonverzi Pražské radiály 
v městskou třídu, 
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- stanovit regulační podmínky pro rozvojové smíšené 
území při Okružní ulici (severní spojka) (systém ob-
služných komunikací mezi navrženými bloky – ná-
vaznost na sousední čtvrť 3.2.), 

- stanovit přesnější podmínky zastavění území pro 
bydlení v bytových domech (vhodná i sociální zá-
stavba), 

- nadále rozvíjet zázemí rekreačních ploch kolem 
Nemanického rybníka včetně souvisejících území. 
 

 
Čtvrť Kněžské Dvory (ozn. 3.4.) je tvořená lokalita-
mi U Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.), Kněžské Dvory 
– obec (ozn. 3.4.2.), Suchomel (ozn. 3.4.3.), Ostrov 
(ozn. 3.4.4.), Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). 
 
Území s charakterem příměstské výroby a průmyslu 
severně od Voříškova dvora a s vysokým stupněm 
dochovanosti typických znaků jihočeského krajin-
ného rázu s nezastavitelným územím údolní vltav-
ské nivy se zbytky meandrů Vltavy, Mlýnského ná-
honu s trasou Dobrovodské stoky a zachovaným 
malým zastavitelným územím bývalého statku Su-
chomel. Území navržené jako zastavitelné se vyvi-
nulo jako příměstská průmyslová enkláva při histo-
ricky samostatné obci. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Kněžské Dvory (ozn. 3.4.) se ukládá: 

- rozšířit a doplnit doprovodné porosty vodotečí (ná-
hon k Suchomelu a Stoka-jih), 

- připravit podmínky pro budoucí investiční záměry 
velkých, produkčně na výrobu zaměřených investo-
rů, v přímém napojení na severní tangentu, 

- pomocí ÚS podrobněji prověřit a řešit rozvoj území 
pro pracovní aktivity a smíšené funkce a dopravně 
je vhodně napojit na vyšší dopravní skelet,  

-  realizovat stavbu severní spojky pro propojení silnic 
I/20 a I/34, 

- provést rekonverzi veřejných prostranství (návsí) 
v moderní komorní centrální území, 

- upravit a zprůchodnit nábřeží řeky při zachování 
stávajících vegetačních prvků. 
 

 
Čtvrť Vltava (ozn. 3.5.) je tvořená lokalitami Sídliště 
Vltava (ozn. 3.5.1.), Hvízdal (ozn. 3.5.2.), U Řeky 
(ozn. 3.5.3.), Stará cesta (ozn. 3.5.4.), České Vrbné 
(ozn. 3.5.5.) a U Staré řeky (ozn. 3.5.6). 
 
Území s dosud zachovaným venkovským charakte-
rem v kultivované, vhodné k transformaci v pře-
vážně smíšené i obytné krajinotvorné povltavské 
příměstí. Jako páteř tohoto rozvojového území je 
jednoznačně vytyčena výrazná kompoziční urbani-
zační i zelená osa spojující území sídlišť s Českým 

Vrbným a dále pokračující přes lokalitu U Staré řeky 
na Bavorovice a Hlubokou nad Vltavou podél řeky 
Vltavy se zachovanými ekologicky významnou plo-
chou U Hvízdala s typickými dochovanými znaky ji-
hočeského krajinného rázu. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Vltava (ozn. 3.5.) se ukládá: 

- transformovat postupně dosavadní charakter úze-
mí v území převážně smíšené i obytné krajinotvor-
né povltavské příměstí, 

- pomocí ÚS prověřit a stanovit regulací podmínky 
pro zástavbu v území individuální obytné zástavby 
v lokalitě České Vrbné (ozn. 3.5.5.); za obdobných 
podmínek v lokalitě Stará cesta (ozn. 3.5.4.) po-
drobněji prověřit regulativy území navržené pro 
smíšené funkce a území pro bydlení (vhodná i soci-
ální výstavba), 

- realizovat stavbu severní spojky pro propojení silnic 
I/20 a I/34 a provést rekonverzi levobřežní komuni-
kace a Husovy třídy na třídy městského charakteru. 
 

 
Čtvrť Vrbenské rybníky (ozn. 3.6.) je tvořená lokali-
tami U Vávrovských rybníků (ozn. 3.6.1), Zavadilka 
(ozn. 3.6.2.), Rybníky (ozn. 3.6.3.) a U Černiše (ozn. 
3.6.4.). 
 
Území s výrazným krajinným charakterem prostředí 
rybníkářské krajiny s významnými koloniemi vodní-
ho ptactva, s rozsáhlou, historicky upravenou, 
komplikovanou a důmyslnou hydrografickou sítí 
s výrazným vlivem na utváření krajiny, 
s významnými segmenty přírodě blízkých biotopů. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Vrbenské rybníky (ozn. 3.6.) se ukládá: 

- postupně revitalizovat hydrografickou síť a systé-
mem os obnovit historickou stopu podél stopy bý-
valé Zlaté stoky směřující do zeleného klínu Vrben-
ských rybníků, 

- podpořit a zachovat stabilizované plochy krajinné 
zeleně a lesní porosty u Vrbenských rybníků a ex-
tenzívně využívané zamokřené louky na obvodu re-
zervace, 

- připravit podmínky pro založení a rozvoj ke krajině 
ohleduplných areálů obchodu a služeb, k rekreaci 
a sportu, s možností založení nového – volně vní-
maného rekreačního a společensko-obchodního 
centra regionu (ve vazbě na Hlubokou nad Vltavou), 

- pomocí ÚS stanovit vhodné regulační podmínky 
umožňující postupnou revitalizaci území lokality 
U Vávrovských rybníků (ozn. 3.6.1.) 
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Čtvrť Máj (ozn. 3.7.) je tvořená lokalitami Sídliště 
Máj (ozn. 3.7.1.) a U Branišovské silnice (ozn. 
3.7.2.). 
 
Území s neurčitým charakterem vhodné pro dopl-
nění sociálního bydlení v zeleni, jehož zástavba se 
nesmí zahušťovat a musí vytvářet lepší praktické 
podmínky pro pobyt na sídlišti s vazbou na příměst-
ské lesy k Branišovu a Vrbenské rybníky na severu. 
Vegetační prvky tvoří stávající a navržené plochy 
městské zeleně (obvodový park, rekreační plocha), 
doprovodná vegetace u Lišovského rybníka a vý-
razný, pro Máj i významný přiléhající lesní porost. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Máj (ozn. 3.7.) se ukládá: 

- pomocí ÚS řešit „ukončení“ zástavby sídlišť u Brani-
šovské silnice (ozn. 3.7.2.) a její vazby do Branišov-
ského lesa a do okolní krajiny, 

- ke zkvalitnění prostředí na Máji zpřesnit detaily 
a kulturu parteru v zastavěném území, s potřebným 
rozlišením soukromé a veřejné sféry. 
 

 
 Čtvrť Švábův Hrádek (ozn. 3.8.) je tvořená lokali-

tami U Hada (ozn. 3.8.1.) a U Švába (ozn. 3.8.2.). 
 

Území s neurčitým charakterem, umožňující vznik 
zahradní obytné vilové čtvrti se sportovišti a par-
kem k rekreaci obyvatel i ze sídlišť s nanejvýš kulti-
vovaným předměstským až příměstským bydlením 
uprostřed zahrad zhodnocených kvalitním prostře-
dím vil na větších plochách. Ohniskem území jsou 
plochy rekultivované bývalé skládky v bývalém hli-
ništi, které jsou zásadně obecně prospěšně, a to v 
návaznosti na zahradní bydlení, řešeny jako rekre-
ační park. 

 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Švábův Hrádek (ozn. 3.8.) pomocí ÚS stanovit zře-
telnou západní hranici zastavění rozvojového území 
města ve vztahu ke krajině, s ideální expozicí ke 
světovým stranám a vůči směru převládajících větrů 
a s vysoce kvalitním zázemím jihočeské krajiny, a to 
pro bydlení a zahradní bydlení, a vytvářející před-
poklad pro humanizaci alespoň okrajových částí le-
vobřežních sídlišť (Šumava, Máj). 
 

 
Čtvrť Rožnov (ozn. 3.9.) je tvořená lokalitami Rož-
nov-sever (ozn. 3.9.1.), Rožnov – za tratí (ozn. 
3.9.2.), Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.), Děkanská Pole (ozn. 
3.9.4.) a U Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
Území s dochovaným charakterem venkovské pa-
mátkové enklávy umožňující kultivaci do příměstí s 

kvalitním individuálním bydlením a drobnými for-
mami podnikání. Typické obytné příměstí s indi-
viduálním bydlením se rozkládá mezi řekami Vlta-
vou a Malší, s těsnou zástavbou původní obce na 
břehu Vltavy a volným územím krajinného charak-
teru říční nivy Malše, s možností využití jejího kra-
jinně rekreačního potenciálu, s vysokým stupněm 
dochovanosti typických znaků krajinného rázu. Lo-
kálním centrem je náměstí v historické části vesnic-
ké památkové zóny. Územím prochází severojižní 
osa Lidické třídy, která je plánem potvrzena jako 
historická cesta, dnes radiála městského charakte-
ru, směřující z Českých Budějovic na Krumlov. Stře-
dem území prochází koridor železnice v trase býva-
lé koněspřežné dráhy. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti 
Rožnov (ozn. 3.9.) se ukládá: 

- rozvíjet zelený klín Vltavy, zejména v lokalitě Dě-
kanská Pole (ozn. 3.9.4.) a posilovat charakter luhu 
řeky Malše a stupeň dochovanosti typických znaků 
krajinného rázu – navrhnout zřízení přírodního par-
ku, který by harmonizoval novou výstavbu s přírod-
ními kvalitami území, 

- zřídit v území rozsáhlé rekreační plochy zeleně 
městské i krajinné v kontaktu s nadregionálním bi-
okoridorem NBK 169 Červené blato – K118, 

- pomocí ÚS stanovit podrobnější regulační podmín-
ky a podmínky zastavění pro rozvojové území pro 
smíšenou funkci a funkci bydlení na jižním okraji 
města 
 
 
I.C.1.3 LOKALITY 

 
Městské čtvrtě se dále člení z hlediska statistického 
uspořádání a sledování dalších skutečností a jejich 
projevů a vztahů v území na lokality. Výjimku tvoří 
díl 1 – venkov (ozn. 1.), který se nečlení na čtvrtě, 
ale přímo na lokality. 
 
Lokalita je územně vymezená část vnitroměstské 
nebo předměstské, popřípadě příměstské čtvrti 
a venkova, tvořící identifikační, regulační a statis-
tický celek určený pro trvalé sledování vývoje úze-
mí. 
Lokality se značí v grafických a textových přílohách 
pro účely evidence a digitálního zpracování tro-
jmístným číselným indexem, v němž první dvojčíslí 
označuje díl města a městskou čtvrť a třetí číslice 
označuje pořadí lokality v uspořádání čtvrti. 
 
Lokalitu Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.) tvoří zástavba 
se zbytky lidové architektury a cenná příměstská 
krajina s rybníky. 
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Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru lokality 
Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.) se stanovuje: 

- chránit a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty pří-
městské krajiny, 

- zajistit regeneraci stávajících ploch obytné zástavby 
a doplnit její územní strukturu nově navrženými 
plochami pro výstavbu rodinných domů charakte-
rem nenarušujících původní zástavbu, 

- obnovit náves jako centrum sociálních aktivit, 
- rozvíjet rekreační možnosti ploch u Novohaklov-

ského rybníka. 
 

 
Lokalitu Třebotovice (ozn. 4.0.2.) tvoří vlastní ves 
Třebotovice s převážně obytnou dožívající starou 
zástavbou, Nové Třebotovice se zástavbou rodin-
ných domků navazujících na obdobnou zástavbu 
obce Dobrá Voda a zástavbou při pozemní komuni-
kaci z Dobré Vody do Třebotovic, obklopených pol-
nostmi a lesními porosty. 

 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru lokality 
Třebotovice (ozn. 4.0.2.) se stanovuje: 

- doplnit nízkopodlažní obytnou zástavbu stabilizo-
vaného charakteru v území navazujícím na zástavbu 
Dobré Vody, 

- doplnit a zachovávat stavební strukturu vlastní ob-
ce se znaky dochovaného typu původní zástavby, 

- mezi areálem vojenského útvaru a rozvojovými plo-
chami nízkopodlažní obytné zástavby zřídit obytnou 
zeleň, 

- rehabilitovat území původní návsi obce jako cen-
trum sociálních aktivit. 
 

 
Lokalitu Kaliště (ozn. 4.0.3.) tvoří sevřené vesnické 
osídlení s návsí ulicového typu s rostlou strukturou 
obklopenou polnostmi při silnici III. třídy ve směru 
Dobrá Voda – Ledenice. 
 
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru lokality 
Kaliště (ozn. 4.0.3.) jakožto území s typickým jiho-
českým venkovským osídlením v krajině se stanovu-
je: 

- regenerovat obytnou zástavbu se znaky dochova-
ného typu původní zástavby, 

- rozšiřovat individuální obytnou zástavbu a zástavbu 
venkovských usedlostí na rozvojových plochách 
v územní struktuře původní zástavby, 

- regenerovat původní náves obce jako centrum so-
ciálních aktivit. 
 
 
I.C.1.4 PLOCHY 

 
Lokality se dále člení z hlediska využívání území na 
plochy, které se z hlediska místních podmínek 
uspořádání, zejména podmínek zastavění, člení na 
soubory pozemků nebo pozemky. 
  
Plochou se rozumí územně vymezená část lokality, 
tvořící celek charakterizovaný stejnými základními 
zásadami utváření území – funkčním typem, avšak 
nikoli samostatným a nezávislým postavením v 
uspořádání města a v jeho chodu.  
 
 

 
 
I.C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY 
 
Při utváření území se z hlediska míry změn rozlišují 
stabilizované plochy/území, představující dílčí část 
území, ve kterém se stávající účel, intenzita využití 
ani dosavadní charakter území  nebude výhledově 
měnit (více viz kapitola I.F.15 Výklad pojmů), zasta-
vitelné plochy a plochy přestavby.  
 
 
I.C.2.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 
Za zastavitelné plochy se považují plochy vymezené 
nově v dosud nezastavěným území k zastavění, na-
vržené pro rozvojové činnosti sledující zásadní roz-
voj dosavadního utváření území, popřípadě založe-
ní nové územní struktury. 
 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve výkrese č. I.1  
Výkres základního členění území.  
 
 
I.C.2.2 PLOCHY PŘESTAVBY 

 
Za plochy přestavby se považují plochy v zastavě-
ném území s narušeným až velmi narušeným cha-
rakterem, předpokládající rozsáhlé a zásadní změny 
v utváření území, s převahou činností záchranných 
a činností obnovných, popřípadě činností zakládají-
cích zcela nové využívání.   
 
Plochy přestavby  se vymezují v lokalitách: 

- Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.), 
- Kasárenská (ozn. 1.2.2.), 
- U Novohradské (ozn. 1.2.4.), 
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- Za Poliklinikou (ozn. 1.3.2.),  
- U Pekárenské (ozn. 1.3.3.), 
- Loděnice (ozn. 1.4.4.), 
- Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.), 
- Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.), 
- Pětidomí (ozn. 2.1.2.), 
- Pohůrka (ozn. 2.1.5.), 
- U Dobrovodského potoka (ozn. 2.1.6.), 
- Suché vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.), 
- Nádraží (ozn. 2.1.8.), 
- U Křížku (ozn. 2.2.1.), 
- Husova klonie (ozn. 2.3.1.),  
- Husova kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.),  
- Pekárenská (ozn. 2.3.3.),  
- U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.),  
- Zahrádky (ozn. 2.4.1.), 
- Suchomelská (ozn. 2.4.2.), 
- Výstaviště (ozn. 2.5.7.),  
- U Papíren (ozn. 2.6.1.),  
- U Plavské silnice (ozn. 2.6.4.), 
- Stromovka (ozn. 2.7.1.), 

- U Litvínovické silnice (ozn. 2.7.2.),  
- Mladé – Červený Dvůr (ozn. 2.8.1.), 
- Za Potokem (ozn. 3.1.3.),  
- Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), 
- Nové Vráto – průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.), 
- Otýlie (ozn. 3.2.4.), 
- Nemanický rybník (ozn. 3.3.1.), 
- U Čertíka (ozn. 3.3.3.), 
- U Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.) 
- Kněžské Dvory – obec (ozn. 3.4.2.) 
- Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.) 
- Stará cesta (ozn. 3.5.4.), 
- České Vrbné (ozn. 3.5.5.), 
- U Vávrovských rybníků (ozn. 3.6.1.), 
- Zavadilka (ozn. 3.6.2.), 
- Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), 
- Třebotovice (ozn. 4.0.2.). 
 

Plochy přestavby jsou vymezeny ve výkrese č. I.1 
Výkres základního členění území. 

 

 
 
I.C.3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
Koncepce systému sídelní zeleně počítá jednak 
s existencí samostatných ploch zeleně (ZM, ZK 
a ZP), jednak s existencí zeleně jako součást jiných 
ploch. Významným prvkem je zeleň jako součást 
ploch veřejných prostranství.  
Funkčně samostatná zeleň je převážně veřejně pří-
stupná a je vymezena ve volných nezastavěných 
plochách, které nejsou součástí jiné funkce města 
a jeho městských částí. Je tvořena následujícími 
plochami: 
 
Plochy veřejných prostranství – zeleň městská 
(ZM) – funkčně samostatné plochy městské zeleně 
s výrazným společenským, pobytovým a rekreač-
ním charakterem. Jsou záměrně komponované jako 
plochy s porosty okrasných dřevin a bylin v zasta-
věných územích sídel, které slouží odpočinku 
a rekreaci obyvatel a významně se podílejí na vy-
tváření kultivovaného prostředí sídla.  

Plochy veřejných prostranství – zeleň krajinná (ZK) 
– funkčně samostatné plochy nacházející se ob-
vykle mimo urbanizované části města nebo na jeho 
okraji, dovnitř zasahují jen výjimečně, a to přede-
vším tam, kde převažuje jejich ekologická funkce. 
Jejich rozvoj je řízen především přírodními procesy. 
Slouží zejména pro: 

- zachování a obnovu přírodních hodnot území, 
- rekreaci v přírodním prostředí. 

Navrhované plochy krajinné zeleně jsou především 
součástí návrhu některých skladebných částí ÚSES. 
 
Plochy veřejných prostranství – zeleň parků (ZP): - 
představují soubory vegetačních prvků a vybave-
nosti, které jsou součástí urbanistické koncepce 
města a jeho krajinného obrazu, památkou zahrad-
ního umění, plochami pro každodenní rekreaci 
obyvatel. 

 
 
I.C.4 PLOCHY A LINIE ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 
 
Plochami a liniemi zvláštního významu se pro po-
třeby ÚP České Budějovice rozumí místa a části 
území urbanisticky nebo architektonicky významné 
pro obraz města. Jedná se o ohniska území a kom-
poziční osy, které jsou vyznačeny ve výkresu I.2.1 
Hlavní výkres - urbanistická koncepce. 

OHNISKA ÚZEMÍ 
 
Ohniska území, jsou body a centra urbánní struktu-
ry významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání 
a pro uchování hodnotných urbánních vztahů 
v území.  
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Ohnisko území je plochou zvláštního významu – 
podmínky pro činnosti v této ploše jsou stanoveny 
v kapitole I.L – Stavby, pro které může dokumentaci 
vypracovávat pouze autorizovaný architekt. 
 
KOMPOZIČNÍ OSY 
 
Kompoziční osy jsou linie (zpravidla komunikační) 
významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání 
a pro uchování hodnotných urbánních vztahů 
v území. Kompoziční osy spojují významné prvky v 
území, jejichž vzájemný vztah nesmí být narušen.  

Ve vzdálenosti do 30 m od kompoziční osy je vyme-
zena plocha zvláštního významu – podmínky pro 
činnosti v této ploše jsou stanoveny v kapitole I.L – 
Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat 
pouze autorizovaný architekt. 
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Město bude vyváženě řešit veřejnou infrastrukturu 
(zejména dopravní a vodohospodářskou) a chápat ji 
jako prvořadou rozvojovou městotvornou službu. 
 
V souladu se základními a zvláštními zásadami 
utváření (uspořádání a využívání) území města a v 
souladu s obecnými a zvláštními podmínkami využi-
tí území musí veřejná dopravní a technická in-
frastruktura poskytovat městu všechny služby, kte-
ré vyplývají z jeho nároků na: 

- plynulý oběh hmot, materiálů, zboží, osob a infor-
mací, 

- bezpečné a ekologicky nezávadné zásobování vo-
dou a energiemi všeho druhu, 

- ochranu území města, zejména jeho přírodního 
prostředí (půda, voda, ovzduší) proti škodlivinám 
všeho druhu, 

- účinnou recyklaci hmot, látek a vody z odpadů pro-
dukovaných činnostmi, ději nebo zařízeními umís-
těnými na území města; 
k ucelenosti uvedených funkcí infrastruktury musí 
být vždy přihlédnuto v průběhu správního rozho-
dování o zřizování, změně nebo zániku infrastruk-
turních zařízení a při povolování s nimi spojených 
činností a dějů. 
 
Veškerá vedení, zejména nová a přeložky stávají-
cích, doplňky a transformace veřejné infrastruktury 
musí být podřízeny zásadě úspornosti a účelné a 
účinné autonomie území a přizpůsobeny poloze ve-
řejných prostranství. 
Účinná soustava veřejné infrastruktury daného 
území, odpovídající vztahům jeho přírodních a vy-

tvořených struktur, je složena z potřebných subsys-
témů, které 
danému území poskytují nezbytné a zároveň posta-
čující služby. 
 
Systém infrastruktury tvoří: 

- dopravní infrastruktura, a to: 
- doprava na pozemních komunikacích 

včetně komunikací určených dopravě cyk-
listické, pěší a v klidu, 

- doprava železniční, 
- doprava na vnitrozemských vodních 

cestách, 
- doprava letecká, 
-   doprava v klidu, 
-  hromadná doprava, 
- veškeré plochy dopravní vybavenosti slou-

žící výlučně dopravě. 
- technická infrastruktura, a to subsystémy (inženýr-

ské sítě) 
- pro zásobování elektrickou energií, 
- pro zásobování plynem, 
- pro zásobování teplem, 
- pro zásobování vodou, 
- kanalizace (stoková síť), 
- spojové – telekomunikační a radiokomuni-

kační, 
- veškeré plochy technické vybavenosti 

sloužící výlučně technické infrastruktuře. 
 
 
 

 
 
I.D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
   
Město bude usilovat o rozvíjení přirozených do-
pravních os a o návrat do sítě těžišť mezinárodních 
dopravních vztahů v Evropě. 
  
Proto, aby mohla být provedena proměna území 
v duchu historicky odvozeného základního vnitro-
městského urbanizačního systému, musí být trans-
formována síť vyššího komunikačního skeletu. tak, 
aby státní komunikace první třídy neprocházely dí-
lem vniřní město (ozn. 1). 
 
Při provádění dopravních opatření v území a při 
provádění příslušných správních řízení musí být 
dbáno následujících základních zásad: 

- stabilizace a územního zajištění hlavních doprav-
ních koridorů pozemních komunikací v navržených 
trasách včetně napojení území města na dálniční 
síť, a důsledné prosazování městského charakteru 

pozemních komunikací a provozu na nich v zasta-
věném území města; typ navrhovaných křižovatek 
bude upřesněn v navazující ÚS nebo tam, kde není 
povinnost ÚS, v dalších stupních projektových do-
kumentací, 

- podpory a rozvoje cyklistické a pěší dopravy včetně 
jejich napojení na regionální síť a dálkové cyklotu-
ristické stezky nadregionální navržením skeletu cyk-
listických tras vedených přes území celého města, 
zejména po obou březích Vltavy a Malše, 

- podpory stabilizace trasy IV. tranzitního koridoru 
a podpora zachování stávajících železničních tras 
pro potřeby IDS, které budou mít rozhodující vý-
znam pro udržení kvalitní dopravní obslužnosti v 
celém regionu, 

- podpory využití letecké dopravy pro potřeby veřej-
né letecké dopravy osobní a nákladní, 
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- podpory vnitrozemské vodní dopravě využitím 
vodní cesty po Vltavě v úseku od ř. km 91,5 (Třebe-
nice) po ř. km 239,6 (Č. Budějovice - Jiráskův jez) 
jako sledované dopravně významné vodní cesty 
a jejího propojení s ostatními druhy dopravy, 
zejména s dopravou železniční a s kontejnerovým 
překladištěm ROLA poblíž územní rezervy severní 
tangenty, 

- opatření pro snižování zátěže hlukem od dopravy 
ve městě budou prováděna dle aktuálně platné le-
gislativy na úseku ochrany veřejného zdraví, 

- v ÚP České Budějovice se stanovuje podmínka pro 
další stupně projektových dokumentací, že podmi-
ňující investicí pro realizaci nových dopravních sta-
veb ve vymezených plochách dopravní infrastruktu-
ry, řešených v ÚP České Budějovice, jsou vždy účin-
ná protihluková opatření s ohledem na charakter 
stávajících přilehlých lokalit a v kontaktu se stávající 
zástavbou podléhající splnění hygienických limitů 
dle aktuálně platné legislativy na úseku ochrany ve-
řejného zdraví (v současné době dle zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle na-
řízení vl. č. 272/2011 Sb., a to na základě hlukových 
posouzení, která budou vždy součástí projektových 
dokumentací pro tyto stavby; u některých speciál-
ních ploch podrobnější podmínky viz kapitola 
I.F.13., speciální plochy jsou vyznačeny ve výkresu 
č. I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 

 
Koncepce dopravního skeletu města se všemi sub-
systémy dopravy je znázorněna ve výkresu č. I.2.4  
Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury. 
 
 
I.D.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

 
Při rozhodování v území je třeba dbát následujících 
obecných zásad: 

- podpory snižovat celkový objem dopravy přiblíže-
ním cílů respektováním zvolené dopravní a urbanis-
tické koncepce, 

- podpory převedení objemu dopravy na jiné druhy 
zejména podpory systému městské hromadné do-
pravy, dopravy cyklistické a dopravy pěší, 

- podpory rozptylování dopravy do více tras základ-
ního komunikačního skeletu zmnožením uličních 
koridorů městského charakteru všude tam, kde 
chybí tato propojení, s uvolněním centra města od 
automobilové dopravy, avšak při zachování dobré 
dopravní dostupnosti jednotlivých cílů ve městě, 
s uplatněním přednosti prostředků městské hro-
madné dopravy, cyklistické a pěší dopravy v centru 
a v obytných částech města, 

- oddělení tranzitní průjezdné dopravy od vnitro-
městské; komunikace nadměstského významu  
procházející městem ho nesmí funkčně a provozně 
rozdělovat, 

- posílení městského charakteru stávajících základ-
ních komunikačních os, zejména levobřežní komu-
nikace, Nádražní a Mánesovy třídy a všech historic-
kých radiál, to jest Pražské, Rudolfovské a Lidické 
třídy, 

- založení soustavy souběžných odlehčovacích tras 
pozemních komunikací s cílem odlehčit stávajícímu 
základnímu skeletu, zejména: 

- zanádražní komunikací pro odlehčení Ná-
dražní třídy, 

- souběžnou komunikací vedenou podél že-
lezniční trati od Rožnova, paralelně s ulicí 
Antonína Janouška v Mladém pro odleh-
čení Mánesovy třídy, 

- odlehčovací komunikační spojkou mezi ul. 
Milady Horákové na Strakonickou třídou 
a komunikačním propojením těchto sídlišť 
s Litvínovicemi pro odlehčení levobřežní 
komunikace, 

- severní spojkou pro odlehčení enormní zá-
těže na ul. Strakonická, 

-  pro vytvoření chybějících vazeb ve směru západ -
 východ zřízení tří nových komunikačních tras, a to: 

- pro vedení trolejbusové dopravy společně 
s pěší a cyklistickou, propojující sídliště na 
západě města s centrem přes areál výsta-
viště a Vltavu k propojení ulice Oskara Ne-
dbala a J. Boreckého s ulicí U Trojice, 

- pro veškerou dopravu mostem přes Vltavu 
do Litvínovic v ose prodloužené Papíren-
ské ulice; tato komunikační propojení jsou 
doplněna o dvě komunikace pro pěší 
a cyklisty v urbanistických osách vedených: 
- po spojnici Branišovské ulice přes výsta-

viště a lávkou přes Vltavu k nákupnímu 
areálu Družby a Pekárenské ulici, 

- lávkou přes Vltavu na Sokolský ostrov, 
- lávkou z ulice E. Pittera přes Vltavu, 
- lávkou v Rožnově; 

Přesné umístění a trasování bude urče-
no v navazujících ÚS, nebo tam, kde není 
povinnost ÚS, v dalších stupních projek-
tových dokumentací, 

- pro odlehčení enormní zátěži na ul. Stra-
konická vedoucí městem České 
Budějovice, převedením části vztahů po 
přeložce a přes nové přemostění Vltavy 
(severní spojka), 

- pro překonání bariéry železničního tělesa dráhy ve 
městě a z důvodu křížení IV. železničního tranzitní-
ho koridoru zřízení nových železničních podjezdů, 
a to 

- k propojení okruhů spojující v severní polo-
ze zanádražní komunikaci s Nádražní tří-
dou, 
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- k propojení jižní části Mánesovy ulice se 
zanádražní komunikací podjezd pod želez-
nicí v trase Mánesova – Dobrovodská 

- k propojení Husovy kolonie s Pražskou 
čtvrtí,  

- v Kněžských Dvorech v Nemanické ulici 
(součást severní spojky), 

-  v Mladém na rožnovské trati v Novohrad-
ské ulici, 

- na Plavské, 
- na komunikační spojce Lidické s Plavskou 

ulicí v Rožnově; 
- pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích na území města před-
nostní sledování a provádění těchto dopravních 
opatření: 

- vybudování pozemní komunikace D3 
v úseku Úsilné – Krasejovka, 

- propojení ulice Horákové a Strakonické, 
- okružní propojení se Strakonickou, 
- propojení ulice Mánesovy s křižovatkou na 

D3 v lokalitě Nové Hodějovice přes křížení 
v lokalitě Za hřbitovem. 

 
Základní komunikační skelet města tvoří: 

- východní obchvat města, který zahrnuje: 
- severní spojku - přeložku silnice č. I/20 

s napojením na silnici č. I/34, 
- trasu dálnice D3 v úseku vedeném po vý-

chodním okraji města, s napojením na stá-
vající silnici č. I/3, 

- radiální přivaděče, kterými jsou ve funkční třídě B1: 
- propojení okruhů, to jest čtyřpruhový při-

vaděč silnice č. I/34 le až po křížení se za-
nádražní komunikací již jako silnice 
č. II/157, 

- stávající zaústění silnice č. II/105 od Hlu-
boké nad Vltavou až po přestavěnou křižo-
vatku v oblasti Českého Vrbného, 

- stávající zaústění silnice č. I/3 od Českého 
Krumlova až po přestavěnou mimoúrovňo-
vou křižovatku s Mánesovou ulicí, 

- přeložka silnice č. II/157 od Ledenice s pře-
ložkou Novohradské silnice č. II/156 až po 
křížení za hřbitovem v Mladém, 

- hlavní městské třídy a historické radiály, kterými 
jsou sběrné komunikace ve funkční třídě B2, a to: 

- Nádražní třída, 
- Strakonická třída, 
- Mánesova třída, 
- levobřežní komunikace, 
- Pražská třída, 
- Rudolfovská třída, 
- Hlinská, 
- Dobrovodská silnice, 
- Novohradská silnice, 
- Plavská silnice, 

- Lidická třída, 
- Husova třída, 

- vybrané sběrné komunikace mezičtvrťového vý-
znamu, například nová zanádražní komunikace, Ok-
ružní ulice, komunikační propojení podél rožnovské 
trati mezi Plavskou a Novohradskou, Milady Horá-
kové, spojka Lidické s přeloženou Plavskou, propo-
jení E. Rošického se Strakonickou, 

- vybrané obslužné komunikace čtvrťového význa-
mu. 

 
 
I.D.1.2. DRÁŽNÍ DOPRAVA 

 
Železniční uzel České Budějovice je významnou do-
pravní křižovatkou v železniční síti České republiky, 
plnící základní funkce uzlu pro osobní dopravu, vla-
kotvorbu, pro nákladové funkce včetně funkce kon-
tejnerového překladiště s regionálním i celostátním 
významem, který bude město České Budějovice 
podporovat. 
 
Musí být respektována stávající podzemní komuni-
kační vedení, včetně jejich ochranných pásem a zá-
jmových územích ČR-MO. 
Sledovaná koncepce modernizace IV. tranzitního 
železničního koridoru předpokládá zdvoukolejnění 
trati Praha - České Budějovice a její modernizaci; 
pro tento účel se vymezuje plocha dopravní in-
frastruktury – drážní doprava (DD) pro IV. železnič-
ní koridor v úseku Ševětín - Nemanice v tunelové 
trase vedené západně od Borku.  
 

IV. tranzitní železniční koridor je jako koridor do-
pravy republikového významu D3 vymezen na 
území Jihočeského kraje v úseku od hranice se 
Středočeským krajem přes České Budějovice až po 
Horní Dvořiště a státní hranici s Rakouskem. Kori-
dor prochází správním územím města České Budě-
jovice od severního okraje v Nemanicích jižním 
směrem přes Nové Hodějovice. 
 
Pro propojení překládkového a kontejnerového 
terminálu ROLA v obvodu výhybny Nemanice 
s nadřazenou silniční sítí se výhledově uvažuje se-
verní tangenta (územní rezerva), a to mimoúrovňo-
vým křížením v bezprostřední blízkosti areálu.  
Železniční doprava se určuje pro plnohodnotné za-
pojení do IDS.  
 
 
I.D.1.3 LETECKÁ DOPRAVA 

 
Území města České Budějovice je dotčeno provo-
zem dvou letišť, a to: 
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- letiště v Hosíně s určením pro nepravidelný letecký 
provoz a pro sportovní účely, 

- letiště Planá u Českých Budějoivc s určením pro 
provoz civilního letectva. 
 
Pro provoz letiště Planá u Českých Budějovic bylo  
vydáno územní rozhodnutí o ochranném pásmu, 
kterým je stanovena ochrana před negativními 
účinky hluku z provozu letiště na okolí, ohraničené 
izofonou „A“, se zvláštními podmínkami pro umis-
ťování staveb (Územní rozhodnutí č.j. SÚ 
6787/94/Ko, ze dne 5. června 1995, kterým se sta-
novuje ochranné pásmo letiště Planá). 
Pro navazující ÚS a další stupně projektových do-
kumentací se stanovuje podmínka respektovat 
ochranná pásma letiště Planá u Českých Budějovic 
a ochranné pásmo letiště Hosín dle zákona 
o civilním letectví. 
 
 
I.D.1.4 LODNÍ DOPRAVA 

 
Vodní tok Vltavy v úseku od ř. km 239,6 (u Jiráskova 
jezu v Českých Budějovicích) po ř. km 91,5 (Třebe-
nice) je součástí sledovaných dopravně význam-
ných vodních cest, využívaných pro plavidla o nos-
nosti do 300 t. Pro splavnění Vltavy se na území 
města České Budějovice stanovuje zřídit plavební 
komoru y v Českém Vrbném na pravém břehu. 
 
Pro účely využití nábřeží Vltavy pro osobní lodní 
dopravu se v ÚP České Budějovice stanovuje zřídit v 
centrální části města závazně dvě kotviště či výva-
ziště výletních lodí. Podmínky pro zřízení kotvišť a 
provoz lodí pro osobní dopravu stanovuje zvláštní 
předpis. 
 
 
I.D.1.5 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

 
Při rozhodování o správě a rozvoji systému cyklis-
tických a pěších tras musí být dodrženo: 

- zachování vazby na rekreační trasy v regionu, 
- propojení jednotlivých území města zajišťujícími je-

ho základní funkce trasami pro každodenní pohyb 
cyklistů a pěších po městě, 

- zajištění bezpečnosti účastníků cyklistického a pěší-
ho provozu upřednostňováním provozu na vyhra-
zených cyklistických a pěších trasách ve všech pří-
padech, kde je takové řešení územně a technicky 
vhodné, popřípadě vhodným technickým řešením 
vyznačených cyklistických pásů v trasách motoris-
tické dopravy v silničním a uličním profilu a v kři-
žovatkových uzlech; umožnění provozu bez vyzna-
čení pouze po uliční a silniční síti se sníženou pro-

vozní zátěží; zvolená řešení musí rovněž dbát účel-
nosti a účinnosti vložených investičních prostředků, 

- vybavení cyklistických a pěších tras obslužnými do-
plňkovými zařízeními v jejich průběhu a u cílů cest. 

 
Podrobnosti vedení navržených tras cyklistických 
a pěších stezek může doznat v jednotlivých úsecích 
dílčích změn. Tyto možnosti prověří navazující ÚS, 
nebo tam, kde není povinnost ÚS, v dalších stup-
ních projektových dokumentací. 
 
 
I.D.1.6 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

 
Hromadná doprava požívá na území města před-
nosti. Základními zásadami pro správu a rozvoj sys-
tému MHD dle jednotlivých trakcí proto jsou: 

- jasné vymezení oblastí města obsloužených výlučně 
trakcí trolejbusu, s vyloučením autobusů hromadné 
dopravy z centra, 

- podpora rozvoje trolejbusových tras zejména v cen-
trální části města včetně historického jádra, 

- podpora rozvoje trolejbusové trakce jako město-
tvorného prvku na tradičních radiálách, 

- podpora rozšíření trolejbusové sítě v územích 
s předpokládaným nejintenzivnějším rozvojem, 

- vytvoření účinné a účelné sítě souběžných trolejbu-
sových tras pro nejsilnější přepravní vztahy ve smě-
ru západ-východ, 

- posílení obsluhy stabilizovaných území s převažují-
cím využitím pro bydlení ekologickou trakcí, 

- vyloučení souběžného vedení tras trolejbusové 
a autobusové dopravy v největším technicky dosa-
žitelném rozsahu, 

- vymezení autobusových tras pro radiály z méně za-
tížených částí města, 

- ukončení radiální funkce autobusových tras na kor-
donu širšího centra a jejich převedení do tangent, 

- doplnění chybějících propojení okrajových částí 
města, 

- vytvoření podmínek pro přímé přestupové vazby 
mezi jednotlivými subsystémy na principu terminá-
lových bodů, s přímou vazbou na záchytná parko-
viště s vazbou na hromadnou dopravu typu park & 
ride. 
 
Pro dosažení obsluhy nově navrhovaných rozvojo-
vých území města se stanovuje územní záměr pro 
nové trolejbusové tratě vedené po základních ob-
služných osách rozvojových území, kterými jsou  
např.:  

- „nová Pekárenská“ (Nádražní - vozovna dopravního 
podniku), 

- „nová Trocnovská” (Blahoslavova - Světlík),  
- prodloužení trolejbusů ze sídliště Vltava na České 

Vrbné. 
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Rozmístění a trasování autobusové sítě bude podří-
zeno základnímu linkovému uspořádání v radiálních 
trasách z okrajových částí města, přičemž vedení 
jednotlivých linek tvoří vzájemně se překrývající 
vlásenkovité trasy, křižující co největší počet trolej-
busových radiál, s krátkou přestupní vazbou na ná-
cestných zastávkách nebo koncových zastávkách 
trolejbusových tratí terminálového charakteru. Pro 
tento účel se pro vedení autobusových linek využí-
vají všechna nově navrhovaná tangenciální komu-
nikační propojení v okrajových a rozvojových čás-
tech města. 
 
Autobusová doprava tvoří součást integrovaného 
systému dopravy města. Pro tento účel se stanovují 
tato opatření pro rozvoj a správu autobusové do-
pravy ve městě: 

- sdružovat zastávky hromadné autobusové dopravy, 
lépe vybavených a vyhovujících systému diametrál-
ních linek, 

- podporovat zřizování místních autobusových sta-
novišť pro odstav, 

- podporovat nové přestupní vazby na systém hro-
madné dopravy s cílem další postupné integrace 
dopravy a tím vytvoření vyššího standardu pro ces-
tující. 
 
Schématické vedení základních tras MHD je patrno 
ze výkresu č. I.4 Schéma základních tras hromadné 
dopravy. 

 
I.D.1.7      DOPRAVA V KLIDU  

 
Pro účely dopravy v klidu se území města člení do 
skupin, pro něž se jednotlivě stanovují zásady 
a opatření pro správu a rozvoj dopravy v klidu: 

-  území určená pro stávající i navrhované využití pro 
účely individuálního bydlení, pro něž se stanovuje 
podmínka řešení dopravy v klidu výlučně na vlast-
ním pozemku, 

-  území určená pro stávající i navrhované využití pro 
účely kolektivního bydlení a pro nebytové funkce, 
pro něž se stanovuje podmínka řešení dopravy 
v klidu na vlastním pozemku, popřípadě v docház-
kové vzdálenosti odpovídající způsobu využití, jak je 
stanoven v kapitole I.F. 
 
Pro stanovení podmínek konkrétního rozmístění 
dopravy v klidu v území se rozlišují tyto způsoby 
umístění stání pro dopravu v klidu:  

-   hromadná garáž, 
-   parkovací plocha.  

Počty parkovacích stání u jednotlivých hromadných 
garáží a parkovacích ploch jsou uvedeny v kapitole 
I.B.3 a v úvodní tabulce výkresu I.3 Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatřební a asanací. 

 
 
I.D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Pro další stupně projektových dokumentací se sta-
novuje podmínka respektovat ochranná pásma stá-
vající i navržené technické infrastruktury. 
 
 
I.D.2.1 KANALIZACE 

 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU KANALIZACE 
 
Subsystém kanalizace města zahrnuje: 

- městskou stokovou síť a její územní ochranu včetně 
předávacích místa městské stokové sítě a výpust-
ních objektů, 

- soustava odlehčovacích komor a ČS, 
- soustava čistíren odpadních vod a jejich zařízení 

a územní ochranu. 
 

Městskou stokovou síť tvoří na převážné většině 
zastavěného území města stoková síť jednotná; 
oddílná stoková síť je zřízena na okrajích města, 

zpravidla v novější zástavbě a v některých průmys-
lových areálech. 
 
Plochy odkanalizované jednotnou stokovou sítí se 
člení na tři výrazně ohraničená povodí: 

- povodí sběračů „A“ a „B“, zahrnující pravý břeh 
Malše a pravý břeh Vltavy pod soutokem obou řek,  

- povodí sběračů „C“, „D“ a „V“, zahrnující území 
mezi řekami a na levém břehu Vltavy, 

- povodí sběrače „H“, zahrnující území podél údolni-
ce potoka Čertík. 

 
Základem sítě je kmenová stoka „A“ mezi ČOV Čes-
ké Budějovice a Havlíčkovou kolonií. Na stoku „A“ 
jsou napojeny hlavní sběrače: 

- sběrač „B“ od soutokové šachty u ČOV České Budě-
jovice po Dobrou Vodu, 

- sběrač „D“ od soutokové šachty u ČOV České Budě-
jovice po Litvínovice, 

- sběrač „H“ od soutokové šachty u ČOV České Budě-
jovice po napojení vod z Úsilného, 
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- sběrač „Z“ od místa napojení na stoku „A“ po stá-
vající slévárnu. 

 
Ostatní hlavní sběrače jsou umístěny následovně: 

- sběrač „C“ od místa napojení na sběrač „D“ u vše-
sportovní haly po Včelnou. 

- sběrač „M“ od Vrchlického nábřeží po Staré Hodě-
jovice, 

- sběrač „MÁJ“ od místa napojení na sběrač „D“ po 
sídliště Máj, 

- sběrač „V“; zřízení tohoto sběrače se navrhuje pro 
území v Českém Vrbném. 

 
Konečným recipientem stokové sítě je řeka Vltava v 
profilu pod jezem v Českém Vrbném. Recipientem 
pro dílčí povodí jednotlivých odlehčovacích komor 
jsou přilehlé vodní toky - Vltava, Malše, Dobrovod-
ský potok, Dobrovodská stoka, Mlýnská stoka, Vrá-
tecký potok, potok Čertík, Stoka-sever, Stoka-jih, 
Litvínovický potok a Kyselá voda. Hodějovický po-
tok je recipientem pro dešťovou stokovou síť No-
vých Hodějovic. 
 
Soustavu předávacích míst městské stokové sítě 
tvoří: 

- A - přítok z obcí mimo České Budějovice, a to: 
- A1 - přítok ze Včelné, 
- A2a - přítok ze Starých Hodějovic, 
- A2b - přítok z navrhované zástavby Starých 

Hodějovic, 
- A2c - přítok z navrhované zástavby Starých 

Hodějovic, 
- A3 - přítok ze Srubce (navrženo zřízení), 
- A4 - přítok z Dobré Vody, 
- A5 - přítok z Dobré Vody, 
- A6 - přítok z Hlinska (navrženo zřízení), 
- A7 - přítok z Rudolfova (navrženo zřízení), 
- A8 - přítok z Úsilného, 
- A9 - přítok z Borku, 
- A10 - přítok z Hrdějovic, 
- A11 - přítok z Litvínovic, 

- B - odtok do obce mimo České Budějovice, a to: 
- B1 - odtok do Dobré Vody (navrženo zřízení), 
- B2 – odtok do Dobré Vody (navrženo zříze-

ní). 
 

Soustavu výústních objektů tvoří: 
- výústní objekty odlehčovacích stok z odlehčovacích 

komor, 
- výústní objekty plnící funkci „přepadů“ při dosažení 

tlakového režimu proudění v kanalizaci, 
- výústní objekty na dešťových stokách, 
- vyústění z jednotlivých areálů a nemovitostí; 

režim provozu výústních objektů je stanoven pří-
slušnými vodoprávními rozhodnutími, a to pro: 

- ČOV České Budějovice, 

- výpusť do Vltavy pod Jiráskovým jezem (pouze pro 
srážkové a balastní vody), 

- výpusť do Mlýnské stoky z Hradební ulice, 
- výpusť do Mlýnské stoky z Vrchlického nábřeží, 
- výpusť do Hodějovického potoka z Novohradské 

ulice, 
- výpusť do potoka Čertík (pouze pro odlehčení deš-

ťových vod), 
- výpusť do potoka Čertík, 
- výpusť do Dobrovodského potoka z ulice Dr. Bene-

še, 
- výpusť do Dobrovodského potoka z ulice Na Bar-

borce, 
- výpusť do Dobrovodského potoka z ulice Lázeňská, 
- výpusť do Dobrovodského potoka z ulice Hornická, 
- výpusť do Dobrovodského potoka ulice Srubecká. 
 

Oblasti s navrhovanou oddílnou stokovou sítí 
(s uvedením povodí stok, popisem oblastí, 
navrhovanými ČS a recipienty pro dešťové vody) 
zahrnují tyto části správního území města: 

- povodí stoky „A“: 
- zónu „Průmyslový areál - Kněžské Dvory“ 

(stoka - sever, Dobrovodská stoka), 
- prostor mezi Okružní komunikací a potokem 

Čertík (Čertík), prostor mezi lokalitami Mladé 
- Nové Hodějovice (ČS Nové Hodějovice, Ho-
dějovický potok, Malše), 

- povodí stoky „B“: 
- prostor mezi rybníkem Bor a Pilmanovým 

rybníkem (Stoka-jih), 
- prostor východně od slévárny (Stoka-jih), 
- prostor jižně od Hlinské ulice (Vrátecký po-

tok), 
- prostor východně od Dobré Vody (ČS 1, 2 

Nové Třebotovice, pravostranný přítok Dob-
rovodského potoka) 

- povodí stoky „C“: 
- prostor Roudenská ulice východně od dráhy 

(ČS Roudenská, Malše), 
- prostor Děkanských polí, území podél Plav-

ské silnice a lokalita Nové Roudné (ČS Nové 
Roudné, ČS Plavská, Malše), 

- prostor pravého břehu Vltavy severně od 
areálu Meteor (ČS U Papírny, Vltava) 

- povodí stoky „D“: 
- prostor severní a východní části Zavadilky (ČS 

Zavadilka, přítok a odpad Lišovského rybní-
ka), 

- lokalita Haklovy Dvory (ČS 1,2,3 Haklovy 
Dvory, Starohaklovský a Novohaklovský ryb-
ník), 

- prostor mezi severním a severozápadním 
okrajem Stromovky a okrajem stávající zá-
stavby Čtyřech Dvorů (sběrač Akademie, od-
pad z vodní plochy „Bagr“), 
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- prostor mezi komunikací na Český Krumlov a 
Vltavou (ČS Litvínovická, Vltava), 

- lokalita Třebotovice (Dobrovodský potok), 
- lokalita Kaliště (Spolský potok); 

dle navrženého systému odkanalizování v dané ob-
lasti budou provedeny kanalizační přípojky jednot-
ného nebo oddílného charakteru. Na připojení bu-
de dodržen provozní řád městské stokové sítě. 
 
Oblasti města nenapojené na městskou stokovou 
síť: 

- Třebotovice; oddílná stoková síť s využitím stávají-
cího sběrače DN 400, čištění odpadních vod ve stá-
vající čistírně odpadních vod po její intenzifikaci, 
dešťové vody budou nadále odtékat stávajícím sys-
témem odvodnění, 

- Kaliště; oddílná stoková síť s čistírnou odpadních 
vod pod obcí, dešťové vody budou nadále odtékat 
stávajícím systémem odvodnění; recipientem pro 
vyčištění splaškové odpadní vody bude Spolský po-
tok. 

 
Soubor hlavních OK a ČS stokové sítě (s uvedením 
povodí sběrače, názvu, recipientu, popřípadě návr-
hu opatření) zahrnuje: 

- v povodí stoky „A“: 
- OK Svatotrojická, Vltava, 
- OK Stavidlová šachta, Vltava, 
- OK Sady, Mlýnská stoka, 
- OK1 Střed, Mlýnská stoka (navrženo přesu-

nutí do polohy OK2), 
- OK2 Střed, Mlýnská stoka (navrženo zřízení), 
- OK Vrchlického nábřeží, Mlýnská stoka, 
- OK Kněžské Dvory, přítok Stoky-sever, 
- OK1 Nemanice, Stoka-sever, 
- OK3 Nemanice, Stoka-sever (navrženo zříze-

ní), 
- OK1 ZVIL, Stoka–jih (navrženo nahrazení od-

lehčovací komorou OK2-Z), 
- OK Motor, Stoka–jih (navrženo zřízení nové 

odlehčovací stoky), 
- OK1 Pětidomí, Dobrovodský potok, 
- OK2 Pětidomí, Dobrovodský potok, 
- OK Rudolfov, potok Čertík (navrženo zřízení), 

- v povodí stoky „B“: 
- OK1 Husova Kolonie, Dobrovodská stoka 

(navrženo zrušení), 
- OK2 Husova Kolonie, Dobrovodská stoka 

(navrženo zřízení) 
- OK2-Z, Stoka–jih (navrženo zřízení), 
- OK Pod Garážemi, Dobrovodská stoka, 
- OK Kovošrot, přítok Stoky-jih, 
- OK1 Nové Vráto, Vrátecký potok, 
- OK2 Nové Vráto, Vrátecký potok, 
- OK3 Nové Vráto, Vrátecký potok, 
- ČS Hlinsko, Vrátecký potok (navrženo zříze-

ní), 

- OK Uhelné sklady, Dobrovodská stoka, 
- OK1 Suché Vrbné, Dobrovodský potok (navr-

ženo zrušení), 
- OK2 Suché Vrbné, Dobrovodský potok, 
- OK Nad Shybkou, Dobrovodská stoka (navr-

ženo zrušení), 
- OK1 Lomského, Dobrovodský potok, 
- OK2 Lomského, Dobrovodský potok, 
- OK U Pískárny, Dobrovodský potok (navrže-

no zrušení), 
- OK U Cihelny, Dobrovodský potok, 
- OK Pohůrka, Dobrovodský potok, 
- OK1 Dobrá Voda, Dobrovodský potok (zaří-

zení obce Dobrá Voda), 
- OK2 Dobrá Voda, Dobrovodský potok (zaří-

zení obce Dobrá Voda), 
- v povodí stoky „C“: 

- OK Hvězdárna, Vltava (navrženo zřízení ná-
hradou za OK-Shybka), 

- OK Schneiderova, Vltava, 
- OK Beránkovo nábřeží, Vltava, 
- OK Rožnov, Vltava (navrženo zřízení), 
- OK Včelná, Vltava (zařízení obce Včelná), 
- ČS Roudné, Malše (navrženo zřízení), 

- v povodí stok „D“ a „V“: 
- OK Litvínovice, Litvínovický potok, 
- OK Shybka, Vltava (navrženo zrušení), 
- OK Valcha, Vltava (navrženo zřízení náhra-

dou za OK-Shybka), 
- ČS Dlouhá louka, Vltava, 
- OK Loděnice, Vltava, 
- OK1 Vltava, Vltava, 
- OK2 Vltava, Vltava, 
- OK3 Vltava, Vltava, 
- OK České Vrbné, Vltava (navrženo zřízení 

včetně ČS), 
- v povodí stoky „H“: 

- OK Úsilné, potok Čertík (zařízení okolních 
obcí), 

- OK Borek, Kyselá Voda (zařízení okolních ob-
cí), 

- OK Hrdějovice, potok Čertík, Kyselá Voda (za-
řízení okolních obcí), 

- OK2 Nemanice, potok Čertík; 
správa a provoz stávajících OK a ČS určených ke 
zrušení musí být prováděna až do okamžiku zrušení 
a náhrady v souladu s požadavky stanovenými 
obecně závaznými právními předpisy. Umístění a 
podmínky provozu nově navrhovaných OK a ČS bu-
de upřesněno v navazujících projektových doku-
mentacích. 
 
OPATŘENÍ PRO SPRÁVU A ROZVOJ SUBSYSTÉMU 
KANALIZACE 
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod je jedním z 
prvořadých zájmů města. Pro tento účel bude zajiš-
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těno odvedení co největšího podílu odpadních vod 
stokovou sítí na centrální ČOV a jejich vyčištění v 
souladu s podmínkami stanovenými obecně závaz-
nými právními předpisy a v souladu s normovými 
hodnotami. 
 
Pro dosažení účelu uvedeného v odstavci viz. výše 
bude v odlehčovacích komorách na příslušných re-
cipientech dbáno dodržení poměru ředění Qř = 
(1+4) Q24 m + Qnávrh.balast. Poměr ředění vztažený na 
hydraulickou kapacitu ČOV České Budějovice QČOV 

dešť. = 6000 l/s představuje Qř = (1+7,7) Q24 m, návrh + 
Qnávrh. balast. 

 
Pro další rozvoj městské stokové sítě musí být dbá-
no těchto zásad: 

- stávající síť bude i nadále využita v rozsahu co nej-
větším, 

- systém odkanalizování stávající zástavby jednotnou 
stokovou sítí bude zpravidla zachován, 

- odkanalizování navrhované zástavby bude v blíz-
kosti vhodného recipientu zpravidla řešeno oddíl-
nou stokovou sítí, 

- odkanalizování navrhované zástavby bude při ne-
existenci vhodného recipientu zpravidla řešeno 
jednotnou sítí nebo jinými vhodnými způsoby 
městského odvodnění, například vsakováním deš-
ťových vod do podloží, umožní-li takový postup 
vhodné hydrogeologické podmínky, 

- přítok povrchových odtoků z neznečištěných ploch 
do stokové sítě bude omezen na nejnižší technicky 
dosažitelnou míru, 

- budou uplatněna retardační opatření městského 
odvodnění. 
 
Pro zlepšení stavu odkanalizování území a vyčištění 
odpadních vod se ukládají tato systémová opatření: 

- systémová opatření v povodí sběračů „A“ a „B“: 
- zřízení havarijního přepadu (ze soutokové 

šachty Š1) zaústěného přes rezervní plochy 
ČOV České Budějovice do Dobrovodské stoky 
a osazení protipovodňových uzávěrů na tom-
to přepadu, 

- přepojení sběrače „A30“ do sběrače ve Dvo-
řákově ulici, jehož kapacita bude zvýšena, 
a snížení hladinových maxim na sběrači 
„A30“ v Žižkově třídě, 

- zvýšení kapacity sběrače v Novohradské ulici, 
- zřízení nové odlehčovací stoky z OK Motor 

do Stoky-jih a snížení přetížení kmenové sto-
ky „A“, 

- zřízení oddílné sítě v oblasti navrhované zá-
stavby v plochách výroby a skladování v loka-
litě Suchomel (ozn- 3.4.3.), 

- prodloužení odlehčovací stoky od OK Kněž-
ské Dvory po pravostranný přítok Stoky-
sever, rozšíření jednotné sítě v prostoru na-

vrhované zástavby v Nemanicích západně od 
drážního tělesa a západně od ulice U Čertíka, 

- rozšíření jednotné sítě mezi hřbitovem sv. 
Otýlie a rybníkem Světlík (Nemanický), 

- doplnění oddílné sítě v oblasti navrhované 
zástavby mezi Okružní komunikací a poto-
kem Čertík, 

- rozšíření jednotné sítě v oblasti navrhované 
zástavby jižně od Strakonické komunikace, 

- přemístění OK1 Střed do polohy OK2 Střed 
při obnově jezu mezi Sokolským ostrovem a 
historickým jádrem, 

- podchycení stávajícího vyústění do Mlýnské 
stoky novým sběračem v Mlýnské ulici, 

- zřízení shybky na kmenové stoce „A“ na kři-
žovatce ulic Dukelská - Jirsíkova v místě kří-
žení s navrhovaným profilem protipovodňo-
vého kanálu, 

- zřízení oddílné sítě v oblasti navrhované zá-
stavby v povodí Hodějovického potoka mezi 
lokalitami Mladé - Nové Hodějovice včetně 
ČS Nové Hodějovice, 

- přepojení sběrače „Z“ do nového sběrače 
zřizovaného jako součást dopravního propo-
jení okruhů a využití retardačního potenciálu 
Pilmanova rybníka pro hydraulickou ochranu 
málo kapacitních zatrubněných úseků Stoky-
jih, 

- zvýšení kapacity sběrače „A30“ v ulici A. Kří-
že a zřízení připojovacího místa pro odkana-
lizování plánované zástavby v lokalitě 
V Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.), 

- vyřazení z provozu odlehčovacích komor OK 
Nad Shybkou, OK1 Suché Vrbné a OK U Pís-
kárny v Suchém Vrbném a zvýšení kapacity 
sběrače „B“ a sběrače v Suchovrbenské ulici, 

- přepojení sběrače z Vrbenské ulice do sběra-
če „B“ nad OK Uhelné sklady, 

- prodloužení sběrače ze Suchovrbenské ulice 
do obce Srubec a vytvoření připojovacího 
místa pro obec Srubec; nezbytnou podmín-
kou pro uvedení prodloužené části tohoto 
sběrače do provozu je zřízení obtokového 
protipovodňového kanálu podél východní 
hranice zástavby na levém břehu Dobrovod-
ského potoka v Suchém Vrbném - záchytný 
protipovodňový obtokový kanál Pohůrka na 
východním okraji města (VPS K-6) bude po 
své realizaci využíván do doby realizace dál-
nice D3, poté funkci ochrany území před zá-
plavou a podchycení Pohůreckého potoka 
před dálnicí převezme nová dešťová dálniční 
kanalizace DN 1400 zaústěná do retenční 
nádrže,  a po té budou povrchové vody z do-
tčeného povodí odváděny v trase dálničního 
zářezu do Dobrovodské stoky, 
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- oddělení dešťové a splaškové sítě v oblasti 
Trocnovská ulice - areál firmy Agrozet - vý-
topna Vráto, 

- napojení budoucího sběrače „R“ z Rudolfova, 
Adamova a Kodetky do sběrače „Z“, 

- napojení odpadních vod z obcí Hlinsko, Du-
bičné, Vráto a část Rudolfova do sběrače v 
Hlinské ulici, 

- rozšíření jednotné sítě v oblasti mezi dráž-
ním tělesem, Pražskou třídou a severní částí 
Pražského předměstí, 

- přespádování sběračů ve východní části 
Pražského předměstí do nového sběrače v Jí-
rovcově ulici, 

- doplnění oddílné stokové sítě v povodí Sto-
ky-jih mezi rybníkem Bor a Pilmanovým ryb-
níkem; vlastníci nemovitostí, popřípadě sta-
vebníci budou v tomto území povinni zajistit 
čištění dešťových vod, které se dostanou do 
styku se znečištěnými povrchy, na svém 
vlastním pozemku, na svém vlastním zařízení 
a na své vlastní náklady, například instalová-
ním lapačů ropných látek nebo lapačů písku; 
dešťové vody z jednotlivých areálů musí v 
místě napojení na městskou kanalizační síť 
splňovat kritéria kvality vod dle kanalizační-
ho řádu veřejné kanalizace; ostatní dešťové 
vody musí být před každým vyústěním před-
čištěny (například instalováním dešťových 
vpustí s kalovým sedimentačním prostorem, 
s nornými stěnami a se zápachovou uzávě-
rou, přičemž jejich další likvidace bude pro-
váděna v lokálních zasakovacích prohlubních 
v nivě rozvlněné trasy Stoky-jih. 

 Prohlubně budou součástí systému městské-
ho odvodnění se stanoveným provozním re-
žimem - podrobnosti o zřízení a zásadách 
provozu oddílné dešťové kanalizace včetně 
jednotlivých předčisticích zařízení a zasako-
vacích prohlubní stanoví navazující ÚS nebo 
tam, kde není povinnost ÚS, další stupně 
projektových dokumentací, 

- rozšíření jednotné sítě v povodí Dobrovod-
ské stoky v území Husovy kolonie - zahrádky, 
zrušení stávající OK1 Husova kolonie a zřízení 
nové OK2 Husova kolonie, 

- prodloužení nového sběrače „B“ do Suchého 
Vrbného s nejvýše dosažitelným využitím ka-
pacit stávajícího sběrače „B“, 

- úprava stávající stokové sítě v oblasti mezi 
Rudolfovskou třídou, Trocnovskou ulicí a Ok-
ružní ulicí dle navrženého komunikačního 
skeletu, 

- doplnění oddílné sítě v oblasti jižně od Hlin-
ské ulice, 

- doplnění oddílné stokové sítě v oblasti vý-
chodně od Dobré Vody včetně zřízení dvou 

čerpacích stanic ČS 1 a ČS 2 Nové Třebotovi-
ce; výtlačné řady budou napojeny do kanali-
zační sítě Dobré Vody, která bude prodlou-
žena až po nová připojovací místa na hrani-
cích správního území města, 

- systémová opatření v povodí sběračů „C“, „D“ a 
„V“: 

- zvýšení kapacity nevyhovujících úseků sběra-
če „D“ včetně rekonstrukce OK Loděnice, 

- úprava úseku sběrače „C“ mezi lapačem pís-
ku u hvězdárny a odlehčovací komorou „OK-
Shybka“ spojené se zřízením OK Hvězdárna a 
OK Valcha a zrušením OK Shybka, 

- úprava ČS Na Dlouhé louce včetně dotčené 
stokové sítě, 

- obnova sběrače „C“ v Bachmačské ulici za 
použití chemicky odolného materiálu s ohle-
dem na agresivní odpadní vody čerpané z 
ČOV Nemocnice a z ČOV Papírny, 

- převedení odpadních vod z oblasti Plavské a 
Janáčkovy ulice sběračem „C12“ do sběrače 
„C“ ve Schneiderově ulici, 

- zřízení nové OK Rožnov na náměstí Bratří 
Čapků a rozšíření jednotné sítě na pozemcích 
území Rožnov-sever, 

- doplnění oddílné sítě v území Rožnov-jih, na 
Děkanských polích, v Novém Roudném, po-
dél části Plavské silnice a na pravém břehu 
Vltavy severně od areálu Meteor, 

- doplnění oddílné stokové sítě včetně čerpa-
cích stanic splaškových odpadních vod pro 
nízko položenou zástavbu - ČS Nové Roudné, 
ČS Plavská, ČS U Papírny a ČS Roudenská (vý-
chodně od dráhy v Roudenské ulici), 

- doplnění a úprava jednotné sítě v oblasti na-
vrhované zástavby mezi Husovou třídou a 
ulicí Evžena Rošického, 

- doplnění oddílné sítě v severní a východní 
části Zavadilky včetně zřízení nové ČS Zava-
dilka, 

- doplnění oddílné sítě v Haklových Dvorech 
včetně zřízení ČS 1, ČS 2 a ČS 3 Haklovy Dvo-
ry; do doby výstavby kanalizačního výtlaku 
mezi ČS 1 a Zavadilkou je přípustné zřídit a 
provozovat lokální čistírnu odpadních vod v 
oblasti ČS 1, 

- doplnění oddílné sítě v oblasti navrhované 
zástavby mezi komunikací I/3 a Vltavou 
včetně ČS Litvínovická, 

- doplnění jednotné sítě v oblasti výstaviště 
Parkcentrum, 

- doplnění jednotné sítě v oblasti Branišovské 
komunikace, 

- doplnění oddílné sítě v oblasti mezi severním 
a severozápadním okrajem Stromovky a 
okrajem stávající zástavby Čtyřech Dvorů, 
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- zřízení sběrače „V“ (včetně OK České Vrbné a 
ČS), 

- systémová opatření v povodí sběrače „H“: 
- úprava výusti v levém břehu potoka Čertík 

nad mostem Pražské komunikace, 
- nepropojení sběrače „R“ do sběrače „H“. 

 
Pro dosažení a zachování stanovených podmínek 
odkanalizování území a čistoty vod se stanovují ta-
to protipovodňová opatření: 

- ochrana území za protipovodňovými hrázemi před 
zatopením zpětným vzdutím ze stokové sítě v ome-
zené oblasti na levém břehu Vltavy v úseku vyme-
zeném odlehčovacími komorami OK1 až OK3 Vlta-
va; veškeré odlehčovací stoky musí být osazeny 
protipovodňovými uzávěry a udržovány v provozu-
schopném stavu. V navazujících ÚS nebo tam, kde 
není povinnost ÚS, v dalších stupních projektových 
dokumentací, bude určeno čerpací místo k osazení 
mobilního čerpadla určeného za povodňového sta-
vu k odstraňování vody prosáklých a vod, které 
mohou zatopit dotčené území za přívalové srážky 
při spuštěných uzávěrech. Budou rovněž zřízeny 
protipovodňové uzávěry v pravobřežní hrázi nad 
Trilčovým jezem, 

- ochrana podpovrchových etáží objektů (sklepů, su-
terénů, snížených podlaží) před zatopením zpět-
ným vzdutím ze stokové sítě bude zajištěna zvýše-
ním kapacity jednotlivých úseků stávajících stok, 

- na kanalizačních výpustích z odlehčovacích komor 
jsou v současnosti osazeny protipovodňové stavi-
dlové uzávěry, které mají zabránit průniku velkých 
vod z řeky Vltavy do kanalizace; v ohrožených od-
lehčovacích komorách budou instalovány povod-
ňové uzávěry na škrtících tratích, 

- na kanalizaci budou vybudovány havarijní protipo-
vodňové objekty, které budou sloužit v době po 
opadnutí povodňové vlny k vypouštění vody z kana-
lizace do řeky Malše tak, aby byl zrychlen odtok vo-
dy ze zaplavených území, 

- bude obnoven propustek DN 1000 pod Novohrad-
skou ulicí u křižovatky s ulicí Vidovskou, 

- v západní části města mezi lokalitou Švábův Hrádek 
a stávající zástavbou bude doplněna oddílná dešťo-
vá kanalizační síť pro odvádění povrchových vod do 
hlavního recipientu, to jest do řeky Vltavy, 

- v jihovýchodní části města bude doplněna kanali-
zační síť v trase Ledenické ulice; 

- záchytný protipovodňový obtokový kanál Pohůrka 
na východním okraji města (VPS K-6) bude po své 
realizaci využíván do doby realizace dálnice D3, po-
té funkci ochrany území před záplavou a podchyce-
ní Pohůreckého potoka před dálnicí převezme nová 
dešťová dálniční kanalizace DN 1400 zaústěná do 
retenční nádrže,  a po té budou povrchové vody z 
dotčeného povodí odváděny v trase dálničního zá-
řezu do Dobrovodské stoky, 

 - pro zajištění bezproblémového odtoku povrcho-
vých vod z prostoru tzv. Hliníků v Suchém Vrbném 
bude obnovena vodoteč v trase ulice E. Krásnohor-
ské s vyústěním do Dobrovodské stoky. 

-  záchytný obtokový příkop východně od Nových Ho-
dějovic bude využíván do doby realizace dálnice D3, 
poté funkci odvedení dešťových vod z ul. Ke 
Studánce a z přilehlého území převezme odvodňo-
vací příkop z východní strany tělesa dálnice D3, 
 
V prostoru navrhované oddílné sítě bude dešťová 
kanalizační síť propojena do okolních recipientů pro 
dosažení tohoto účelu jsou jednotliví vlastníci, po-
případě uživatelé a stavebníci povinni zajistit čištění 
dešťových vod, které se dostanou do styku se zne-
čištěnými povrchy, na svém pozemku, na svém za-
řízení a na své náklady. 

 
Stanovuje se podmínka respektovat Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, v platném 
znění. 
 
Koncepce kanalizace je patrná z výkresu č. I.2.6 
Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – 
kanalizace. 
 
 
I.D.2.2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
– ZDROJE A ÚPRAVNY VOD 
 
Hlavním zdrojem vody pro město České Budějovice 
je odběr povrchové vody z vodárenské nádrže Ří-
mov z řeky Malše přes úpravnu vody Plav. Doplň-
kovými zdroji jsou zdroje z vodárenské soustavy 
Jižní Čechy. 
 
V okolí Českých Budějovic jsou tyto významné vyu-
žitelné zdroje podzemních vod: 

- podzemní zdroje Vidov 1 a Vidov 2, 
- podzemní zdroj Úsilné, 
- podzemní zdroje České Vrbné a Opatovice, 
- podzemní zdroj Eliášova štola, 
- podzemní zdroj Rudolfov, 
- podzemní zdroj Jivno, 
- podzemní zdroj Nedabyle; 

uvedené podzemní zdroje vody, s výjimkou zdroje v 
Českém Vrbném, mají vyhlášena nebo navržena 
pásma hygienické ochrany, která jsou chráněna 
podle zvláštních předpisů. 
 
Ostatní významnější zdroje na území Českých Budě-
jovic nebo v bezprostředním sousedství, doplňující 
zdroje vody využitelné pro veřejnou potřebu v pří-
padě nouze jsou: 



část I., kapitola D – koncepce veřejné infrastruktury  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015 158 

- zdroje podzemních vod (pivovar Samson, pivovar 
Budvar, letiště Planá, panelárna Vráto, Třebotovice, 
Nemocnice, firma Bupak), 

- zdroje odběrem z povrchových vod z Vltavy (firma 
Bupak), z povrchových vod z Mlýnské stoky (Prá-
delny a čistírny, TCB.), z povrchových vod z Malše 
(Veřejné služby města, pivovar Samson); 
u podzemních zdrojů se ukládá vyhlášení pásem 
hygienické ochrany, nejsou-li dosud vyhlášena, a to 
pásma hygienické ochrany I. stupně o rozsahu nej-
méně 10x10 m. 
 
Ostatní místní zdroje, které svým významem ob-
vykle nepřesahují bezprostřední hranice svého oko-
lí, mohou být využívány pouze jako doplňkový zdroj 
užitkové vody, ledaže je jejich kvalita pro užití jako 
zdroje vody pitné řádně ověřena a osvědčena. Rov-
něž u těchto zdrojů se ukládá vyhlášení pásem hy-
gienické ochrany, nejsou-li tato pásma hygienické 
ochrany dosud vyhlášena, územním rozhodnutím. 
 
Hlavní úpravnou vody pro město České Budějovice 
je komplex úpravny vody Plav. Ostatní úpravny vod 
v oblasti Českých Budějovic jsou: 

- úpravna vody u staré vodárenské věže, 
- úpravna vody Vidov, 
- úpravna vody Třebotovice pro úpravu vody čerpané 

z vrtaných studní v okolí Třebotovic (určena pro 
místní zařízení VUSS), 

- úpravny vody v areálech jednotlivých odběratelů 
podzemních vod (pivovary Budvar a Samson, Ne-
mocnice); vliv těchto úpraven je dosud lokální a je 
určen pouze pro zásobování vlastních objektů a za-
řízení. 

 
Severní část správního území města Českých Budě-
jovic se nachází v pásmu hygienické ochrany II. B 
(vnější) vodního zdroje Úsilné a část hraničí s pás-
mem II. A (vnitřní). Jižní část správního území města 
České Budějovice zasahuje do pásma hygienické 
ochrany II. B vodního zdroje Vidov. Hranice pásem 
jsou zakreslena ve výkresu č. II.1 – Koordinační vý-
kres. 
 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
– ŘADY A VODOJEMY 
 
Subsystém rozvodu vody tvoří: 

- dálkové výtlačné řady DN 1000, jimiž je voda přivá-
děna do soustavy vodojemů Včelná, Hodějovice, 
Dubičné a Hosín II, 

- dva gravitační dálkové řady DN 1000 z vodojemu 
Včelná, 

- dálkový řad v trase Vodňany - Týn nad Vltavou, z 
jehož odbočky DN 600 u obce Mokré je gravitačně 
napojena městská vodovodní síť v čerpací stanici 
Švábův hrádek, 

- dálkový výtlačný řad DN 1000 z vodojemu Hosín II. 
směrem na Chotýčany; 
z uvedených vodojemů je voda dále přečerpávána 
do výše položených vodojemů Benzina (pro Včel-
nou), Hůrka (pro Nedabyle), Srubec, Dobrá Voda a 
Hlinkova Hora (pro Rudolfov). Gravitačně z vodo-
jemů Hosín II. odtéká voda do níže položeného vo-
dojemu Hosín I., odkud je přečerpávána do vodo-
jemu Těšín (pro obec Hosín). 
 
Soustavu vodojemů určených pro přímé gravitační 
zásobování města České Budějovice tvoří: 

- vodojemy Včelná, Hodějovice, Dubičné a Hosín I, 
jimiž jsou zásobovány rovněž okolní obce ve smě-
rech Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice, Borek, Lišov, 
Vráto, Dobrá Voda, Staré Hodějovice, Včelná, Pla-
ná, Roudné, Litvínovice a Čejkovice, 

- vodojem Švábův hrádek, 
- vodojemy Baba a Veska, které jsou napájeny 

z prameniště Rudolfov-trubky, 
- vodojem Jivno, který je napájen z vodního zdroje 

Jivno, 
- místní vodojem Dobrá Voda, který je gravitačně 

napájen z vodojemu Hlincová Hora, 
- místní vodojem Vidov, 
- místní vodojem Plav s napojením na vodojem Heř-

maň. 
 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
– ROZVODY A SPOTŘEBIŠTĚ 
 
Subsystém zásobování pitnou vodou je založen na 
gravitačním rozvodu z hlavních vodojemů Včelná, 
Hodějovice, Dubičné a Hosín I. Hlavními vodovod-
ními řady městské sítě jsou potrubí DN 1000 a DN 
800 v trase Litvínovice - Čtyři Dvory a spojovací a 
zásobovací řady DN 500 propojující vodojemy Ho-
dějovice a Hosín I. 
 
V oblasti Českých Budějovic jsou instalována tři 
tlaková pásma, a to: 

- tlakové pásmo tvořené hladinou ve vodojemech 
Včelná, Hodějovice, Dubičné, Hosín I. (nejvyšší hla-
dina 457,00 až 462,00 m n.m.). V tomto tlakovém 
pásmu se nachází převážná většina území města 
České Budějovice, s nejvyšší kótou terénu 430 m 
n.m., 

- tlakové pásmo tvořené vodojemy Hlincová Hora, 
Dobrá Voda, Veska, Tešín, Švábův hrádek a auto-
matickou tlakovou stanicí pro obec Staré Hodějovi-
ce, s nejvyšší kótou terénu 475 m n.m., 

- tlakové pásmo tvořené vodojemy Hůrka, Srubec, 
Baba a Hůry, s nejvyšší kótou terénu 510 m n.m., 

- v souvislosti s rozšířením vodovodní sítě do lokalit 
Třebotovice, Nové Třebotovice a Kaliště se zřizuje 
nový vodojem (VDJ Třebotovice) s nejvyšší hladinou 
565,00 m n.m.; nejvyšší kóta terénu nového 4. tla-
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kového pásma je 545 m n.m. (přesné zaměření bu-
de provedeno projektovou dokumentací stavby). 
Napojení zástavby v Nových Třebotovicích na vo-
dovodní síť bude provedeno přes automatickou 
tlakovou stanici z vodovodní sítě Dobré Vody. 
 
OPATŘENÍ PRO SPRÁVU A ROZVOJ SUBSYSTÉMU 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Pro zlepšení výkonu subsystému zásobování vodou 
a pro účelné a účinné využití zdrojů pitné vody se 
stanovují tato opatření: 

- budou odstraněna rizika výlučné závislosti na zdroji 
vody Plav a budou zajištěny další náhradní zdroje, 

- budou obnoveny využitelné podzemních zdroje vo-
dy a jejich zapojení do systému zásobování města, 
zejména zdroje z historického majetku města; pro 
tento účel budou řádně vyhlášena a trvale chráně-
na pásma hygienické ochrany, 

- bude provedena postupná obnova vodovodní sítě a 
tato síť bude uvedena do takového technického 
standardu, který umožní její řádnou správu, úspor-
ný provoz a rozvoj nových aktivit v území; obnova 
bude postupovat podle těchto kritérií: 

1. systémová opatření, 
2. významnost řadu, 
3. četnost poruch, 
4. nevhodnost stávajícího materiálu, 
5. životnost potrubí, 
6. obslužnost ohnisek rozvoje, 
7. zabezpečenost požární vody, 

- při správě a rozvoji subsystému zásobování vodou 
budou důsledně vyžadována opatření provozovate-
lů zaměřená na snižování ztrát a zvyšování kvality 
vody, 

- při ochraně podzemních vodních zdrojů Českobu-
dějovické pánve musí být věnována pozornost infil-
tračním oblastem v okrajových částech pánve a při-
lehlém okolí, 

- vodovodní sítě budou upraveny a doplněny dle na-
vrženého komunikačního skeletu; v případě proká-
zaného nezbytného a odůvodněného zachování 
těchto řadů v současné poloze, budou uvedené vo-
dovody i se svými ochrannými pásmy tvořit věcná 
břemena dotčených pozemků, stanovená v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, 

- budou provedeny systémové zásahy do rozvodů 
vodovodní sítě, a to: 

- využití stávajících i navrhovaných komuni-
kačních přechodů překážek (například řeky 
nebo drážních těles) ke zvýšení počtu propo-
jů městské vodovodní sítě, 

- využití navrhovaných hlavních komunikač-
ních staveb k propojení významných vodo-
vodních řadů, 

- rozšíření vodovodní sítě do oblasti Třeboto-
vic, Nových Třebotovic a Kaliště, napojení 

vodního zdroje Nedabyle - Nová Ves na stá-
vající vodovodní síť a využití tohoto zdroje 
pro zásobování města a pro napojení ostat-
ních významných zdrojů na městskou síť, 

- napojení vodního zdroje Nedabyle - Nová 
Ves na stávající vodovodní síť a využití toho-
to zdroje pro zásobování města a pro napo-
jení ostatních významných zdrojů na měst-
skou síť. 

 
Pro zajištění a zlepšení subsystému zásobování 
města vodou se ukládá: 

- jako náhradní zdroje vody pro zásobování obyvatel-
stva se určují: 

- úpravna vody Nemocnice (stávající zdroj), 
- vrty Nedabyle v k. ú. Nová Ves u Č. Budějovic 

(stávající zdroj), 
- úpravna vody České Budějovice v k. ú. Hrdě-

jovice (navrhovaný zdroj), 
- upravit křížení vodovodního potrubí přes vodoteče 

takto: 
- na Litvínovickém mostě přeřešit křížení vo-

dovodního potrubí DN 500 s řekou Vltavy, 
- vyřešit křížení vodovodní přípojky pro ČOV 

České Budějovice s Dobrovodskou stokou, 
- křížení stávajících i nově navrhovaných vo-

dovodních potrubí s toky (včetně malých to-
ků) na území města České Budějovice prová-
dět s ohledem na ochranu vodovodního po-
trubí před velkou vodou, 

- jakožto důležitý úkol ochrany důležitých uzlů na 
vodovodní síti před velkou vodou zabezpečit pře-
dávací místo šachty Litvínovická (Hlavatecká) na 
vstupu do vodovodní sítě města České Budějovice, 
před průnikem povrchové vody do šachty, která je 
jedním z nejdůležitějších bodů vodovodní sítě Čes-
kých Budějovic, a v případě výpadku zařízení umís-
těného v šachtě je ohrožena dodávka pitné vody 
z Vodárenské soustavy Jižní Čechy do města České 
Budějovice. 
 
Stanovuje se podmínka respektovat Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, v platném 
znění. 
 
Koncepce zásobování vodou je patrná z výkresu č. 
I.2.7 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruk-
tury – zásobování vodou. 
 
 
I.D.2.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
 
Subsystém zásobování města teplem zahrnuje tyto 
centrální zdroje tepla s výkonem větším než 5 MW: 

- TCB, 
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- VVN Vráto; 
dodávky tepla z jiných zdrojů, popřípadě výroba 
tepla způsobem dosud neznámým, se tímto usta-
novením nevylučují. Zdroje tepla a způsoby jeho 
výroby však musí splňovat požadavky stanovené 
tímto opatřením obecné povahy, schválenou 
územně energetickou koncepcí města a obecnými 
právními předpisy. 
 
Stanovuje se návrh trasy pro tepelný rozvod z JETE 
včetně využití dodávky tepla z JETE do sítě CZT 
města.  
 
Subsystém zásobování města teplem zahrnuje tuto 
soustavu parovodů: 

- základní paprskovitý systém s hlavními napáječi: 
- Východ 1, DN 350/150; 
- Východ 2 Fruta, DN 400/200; 
- Západ 1, DN 350/200; 
- Západ 2, DN 350; 
- Sever, DN 500/200; 
- Jih 1, DN 200/100; 
- Jih 2, DN 200/100; 
- Máj, DN 500/250; 
- VT Vráto, DN 500/250; 
- propoj K. Světlá, DN 450/200; 
- Město 1, DN 200/100; 
- technologický odběr VT Papírna, DN 150; 
- VT Mlékárna, DN 200 
- Prádelny a čistírny Novohradská ul., DN 100, 

- napojení spotřebitelů na tepelnou síť CZT, prove-
dené zaokruhovanou podružnou sítí odbočenou z 
hlavních větví a dimenzovanou dle požadovaných 
odběrů s rezervou pro eventuální další odběry. 

- horkovodní tepelnou síť na území sídliště Máj, 
o jmenovitém tlaku PN 16 a nejvýše přípustné tep-
lotě 140 °C. 

 
ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY SUBSYSTÉMU ZÁSO-
BOVÁNÍ TEPLEM 
 
Při využívání energie z dodávaného tepla musí být 
dodržována tato systémová opatření: 

- úspory energií zlepšováním technologického vyba-
vení, 

- omezování rozsahu parokondenzátní sítě přiroze-
nou cestou na nezbytně nutný okruh a rozvíjení zá-
sobování teplem pouze s využitím teplovodní sítě 
s nejvyšší přípustnou teplotou topné vody 105° C, 

- navrhování teplovodních vytápěcích systémů s nej-
výše přípustnou teplotou vratné vody do 60° C v síti 
centrálního zásobování teplem, 

- provozního používání uzavřených parokondenzát-
ních okruhů, 

- využívání možnosti protitlaku páry k vracení kon-
denzátu zpět do zdrojů tepla při současném snižo-

vání čerpací práce na straně kondenzátu do nejvýše 
přípustného přetlaku v rozsahu 0,4 až 0,5 MPa, 

- podpora rozvoje zásobování teplem s využitím tep-
lovodní (105/65° C) a horkovodní sítě (140/70° C), 

- postupné zateplení všech objektů, které nesplňují 
kritéria měrných tepelných ztrát nebo tepelných 
odporů jednotlivých konstrukcí; při výstavbě no-
vých objektů důsledná kontrola tohoto kritéria 
 v rámci prováděných správních řízení, 

- v případě povolování obnovy stávajících staveb, ob-
jektů a zařízení, které nesplňují podmínku dodržení 
stanovených měrných tepelných ztrát nebo tepel-
ných odporů jednotlivých konstrukcí, a při povolo-
vání výstavby nových staveb, objektů a zařízení dů-
sledná kontrola splnění této podmínky zateplením 
staveb, objektů a zařízení, a to v rámci prováděných 
správních řízení. 
 
Pro zajištění a zlepšení subsystému zásobování 
města teplem se ukládá: 

- na území levého břehu Vltavy v lokalitě Sídliště Vl-
tava (ozn. 3.5.1.) a v lokalitě Univerzita (ozn. 2.5.5.) 
přestavět původní lokální úpravny parametrů na 
nové stanice označené CPS 1 a CPS 2. V nich budou 
propojeny všechny tři větve tepelných napáječů 
překračujících řeku Vltavu tak, aby byl systém záso-
bování území teplem na levém břehu schopný 
funkce i při výpadku kteréhokoliv přechodu přes 
řeku (např. při poškození v případě povodně), 

- přeložit přechod přes Vltavu vedený po technolo-
gické lávce (z lokality U Staroměstského hřbitova 
(ozn. 1.4.1.) do lokality Loděnice (ozn. 1.4.4.)) do 
nového mostu v poloze propojení ulic U Trojice – 
Boreckého, při realizaci tohoto mostu. 

 
Stanovuje se návrh trasy pro tepelný rozvod 
z jaderné elektrárny Temelín, včetně využití dodáv-
ky tepla z JETE do sítě centrálního zásobování tep-
lem města.  
 
Koncepce zásobování teplem je patrná z výkresu č. 
I.2.9 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruk-
tury – zásobování teplem. 
 
 
I.D.2.4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PLY-
NEM 
 
Nadřazenou vysokotlakou plynovodní síť tvoří: 

- Severní větev vybavená potrubím o rozměrech DN 
200, DN 150, DN 200/100, 

- Jižní větev vybavená potrubím o rozměrech DN 
250, DN 200, DN 150 a DN 100. 
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Nadřazená síť vysokotlakých RS souvisejících pro-
vozně s územím města zahrnuje RS České Budějovi-
ce/Nemanice, České Budějovice/České Vrbné, Čes-
ké Budějovice/Dobrá Voda, České Budějovi-
ce/Rožnov, České Budějovice/Nové Hodějovice, 
Staré Hodějovice. 
 
Základní síť středotlakých RS v Českých Budějovi-
cích tvoří RS Vrbenská, 
Na Zahrádce, Heydukova, Klaricova, Mladé I., Mla-
dé II., Dukelská, Pražská, Čtyři Dvory, Hlinecká, Vl-
tava, Sokolský ostrov, Nemanice, Plzeňská, Hluboká 
cesta, Meteor, Jiráskovo nábřeží, Kubova. 
 
Základní kostru středotlaké plynovodní sítě v Čes-
kých Budějovicích tvoří čtyři páteřní řady: 

- z jihu plynovod DN 300 napojený na vysokotlakou 
RS 5000 - Rožnov (rožnovská větev), 

- z východu plynovod DN 300 od vysoktlaké RS 10 
000 - Dobrá Voda (dobrovodská větev), 

- ze severovýchodu plynovod DN 300 z vysokotlaké 
RS 3000 – Nemanice (nemanická větev), 

- ze severu plynovod DN 200/150 z vysokotlaké RS 
3000 - České Vrbné (českovrbenská větev), 

- samostatný středotlaký plynovod DN 500/350 pro 
TCB, vedený z RS v Nových Hodějovicích Novohrad-
skou ulicí až do areálu TCB; 
na tyto řady navazuje místní středotlaká a nízkotla-
ká plynovodní síť.  
 
OPATŘENÍ PRO SPRÁVU A ROZVOJ SUBSYSTÉMU 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 
Pro zlepšení výkonu subsystému zásobování ply-
nem se stanovují tato opatření: 

- rozšiřuje se plynofikace v území navržením nových 
plynovodních sítí a doplněním nezbytných zařízení 
RS, pro něž se stanovuje územní záměr ve stávají-
cích koridorech, popřípadě v nových koridorech, 
které musí respektovat vedení pozemních komuni-
kací; v případech, kdy nebude možné provést pře-
místění sítí na veřejně přístupné pozemky, budou 
pozemky soukromé zatíženy věcným břemenem za 
podmínek stanovených obecně závazným právním 
předpisem, 

- posilují se stávající plynovodní sítě vysokotlaké, 
středotlaké a nízkotlaké a stávající zařízení (zejmé-
na RS). 

     
    Koncepce subsystému zásobování plynem je patrná 

z výkresu č. I.2.8 Hlavní výkres - koncepce technické 
infrastruktury – zásobování plynem. 

 
 

 
 
I.D.2.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU TECHNICKÉ IN-
FRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU 
ENERGIÍ 
 
Subsystém zásobování elektrickou energií města je 
napojen z nadřazené energetické sítě zahrnující: 

- elektroenergetické sítě: 
- velmi vysokého napětí VVN/400 kV s napáje-

cími body z rozvodny Dasný a Slavětice, 
a s rezervou zálohového napájení z rozvodny 
Kočín, 

- velmi vysokého napětí VVN/110 kV vedené 
východně a západně od města a zaokruho-
vané v trakční rozvodně Lipno, 

- vysokého napětí VN/22 kV - venkovního ve-
dení, 

- vysokého napětí VN/22 kV - kabelového ve-
dení, 

- v rámci širších vztahů soustavu transformoven s 
rozvodnami VVN/VN: 

- TR 400/110 kV Dasný, 
- TR 400/110 kV Kočín, 
- TR 110/22 kV Lipno. 

 
Subsystém zásobování elektrickou energií na území 
města v soustavě 110 kV tvoří tyto trakční rozvod-
ny: 

- trakční rozvodna TR 110/27 kV Nemanice, 
- distribuční transformovna TR 110/22 kV Sever, 
- distribuční a průmyslová transformovna TR 

110/22/6 kV Škoda, 
- distribuční transformovna TR 110/22 kV Mladé, 
- distribuční transformovna TR 110/22 kV Západ, 
 - distribuční transformovna TR 110/22 kV České Bu-

dějovice Střed. 
 

Z TR 110/22 kV je proveden rozvod 22 kV do pro-
storu města a spádového území.  
Subsystém zásobování elektrickou energií pro po-
třeby města v soustavě NN je zajišťován TS VN/NN - 
TS 22/0,4 kV.  
 
OPATŘENÍ PRO SPRÁVU A ROZVOJ SUBSYSTÉMU 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
Pro účelné a účinné využití výkonu subsystému zá-
sobování elektrickou energií se stanovují tato opat-
ření: 

- ukládá se všem provozovatelům zdrojů a sítí elek-
trické energie provést všude tam, kde to podmínky 
území dovolí, uložení veškerých sítí kabely do země, 
přednostně na pozemky veřejně přístupné (zpravi-
dla podél pozemních komunikací), 
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- s nárůstem požadavků na odběr v zastavěném 
území zahušťovat další TS VN/NN se zasmyčková-
ním na stávající kabelový rozvod VN; v těsné zá-
stavbě budou vestavovány stanice do objektů, po-
případě nepoužívaných zadních traktů (dvorů) do-
mů; v místech, kde již nelze stávající TS prostorově 
rozšířit, budou stanice vyzbrojovány novými tech-
nologiemi menších rozměrů, 

- kabelové elektrické vedení VVN 2x110 kV („TR 
110kV České Budějovice Sřed – přívodní vedení 110 
kV“), zahrnující úsek vedoucí ulicemi Osiková, F. 
Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny v lokalitách U 
Novohradské (ozn. 1.2.4.), Mladé – Červený Dvůr 
(ozn. 2.8.1.) a U Špačků (ozn. 2.8.3.) bude vedeno 
jako podzemní. 

 
Koncepce subsystému zásobování elektrickou 
energií je patrna z výkresu č. I.2.10 Hlavní výkres - 
koncepce technické infrastruktury – zásobování 
elektrickou energií. 

 
 
I.D.2.6 LIKVIDACE TUHÝCH ODPADŮ 

 
Likvidace domovního odpadu se řídí obecně závaz-
nou vyhláškou města. Pro ukládání odpadu pro 
účely třídění se zřizují sběrné dvory. Jejich rozmís-
tění bude určeno tak, aby nebyly ohroženy zájmy 
ochrany přírody a krajiny, zejména zájmy ochrany 
vod, a aby sloužily výlučně pro obsluhu správního 
území města České Budějovice. Jeden sběrný dvůr 
se určuje k obsluze území o ploše nejméně 12,5 
km2, nejvýše však 50 km2, přičemž na celém správ-
ním území města nesmí být zřízeno více než pět 
sběrných dvorů. Podrobnosti o rozmístění sběrných 
dvorů stanoví generel nakládání s odpadem schvá-
lený zastupitelstvem města České Budějovice.  
 
Pro likvidaci spalitelného odpadu jsou na území 
města zřízeny dvě spalovny: 

- spalovna nemocnice, 
- spalovna Ekokombek. 

Povolení ke spalování nové frakce je podmíněno 
palivovou zkouškou a měřením emisí v souladu 
s ustanoveními obecně závazných právních předpi-
sů. 
 
Pro likvidaci organického odpadu bude zřízena 
kompostárna, která musí být  umístěna tak, aby 
nebyly ohroženy zájmy ochrany přírody a krajiny, 
zejména zájmy ochrany vod. 

 

 
I.D.2.7 TELEKOMUNIKACE 

 
Uspořádání subsystému telekomunikací, jeho zřizo-
vání a provoz se řídí ustanoveními obecně závaz-
ných právních předpisů. 
 
Pro rozvoj subsystému telekomunikací se stanovují 
tato závazná opatření na území města: 

- hlavní trasy telekomunikační sítě, jsou-li zřizovány 
v podobě hlubinných nebo podpovrchových kabe-
lovodů závlačnými kabely nebo úložnými kabely, 
smí být umísťovány pouze v tělesech chodníků ne-
bo v zelených pásech; nebudou-li zřízeny, pak mo-
hou být kabely uloženy ve volném terénu, pouze 
podmíněně lze připustit instalaci závěsnými kabely 
na podpěrách, jestliže podmínky v území uložení do 
země neumožňují, 

- vytvářet územní technické a technologické předpo-
klady pro úplnou telefonizaci území, 

- vzhledem k ústřední poloze města z hlediska konfi-
gurace telekomunikační sítě vytvořit a sledovat 
územní koridory pro trasy dálkové, popřípadě 
transportní sítě, a to analogové i digitální, popřípa-
dě pro další nové technologie; dálkové optické ka-
bely budou ukládány přednostně do společných 
tras s místními telefonními sítěmi, pokud budou 
vedeny uvnitř zastavěného území  nebo zastavitel-
ných plochách, 

- při vydávání správních rozhodnutí bude správní or-
gán rozhodující ve věci přihlížet k okolnosti, že ne-
smí být opomíjena potřeba skrytého vedení tele-
fonních přístupových sítí. 

 
Musí být respektována stávající podzemní komuni-
kační vedení, včetně jejich ochranných pásem a zá-
jmových územích ČR-MO. 
 
 
I.D.2.8  RADIOKOMUNIKACE 

 
Uspořádání subsystému radiokomunikací, jeho zři-
zování a provoz se řídí ustanoveními obecně závaz-
ných právních předpisů. 
Jednotlivé vysílače a přijímače a jejich směrové pa-
prsky na území města jsou zakresleny ve výkrese 
č. II.1. Koordinační výkres a musí být nadále chrá-
něny. 
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  
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I.E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
OBECNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY PÉČE O PŘÍRODU 
A KRAJINU 
 
Pro zlepšení péče o přírodu a krajinu v území města 
Českých Budějovic se stanovují zejména tato opat-
ření: 

- rozvíjet bioticky cenné části území v ÚSES krajiny v 
regionálních a celoměstských souvislostech, 

- trvale zlepšovat pro území vhodné vegetační prvky 
v souladu s historickou, estetickou, ekologickou a 
rekreační hodnotou krajiny a zlepšovat ochranu 
těch částí území, kde zůstaly dochovány typické 
znaky harmonické českobudějovické kulturní kraji-
ny, 

- uchovat kompoziční a krajinný obraz města, zejmé-
na chránit panorama svahů Lišovského prahu u 
Dobré Vody na východní hraně území, nivy Malše a 
Vltavy a panorama zalesněného hřebenu Blanského 
lesa a Homolského lesa ve směru západním, 

- navrhnout a zachovávat plně funkční prvky ÚSES 
krajiny na místní i regionální úrovni v podrobnosti 
ÚS, nebo tam, kde není povinnost ÚS, v podrobnos-
ti dalších stupňů projektových dokumentací, 

- zakládat vegetační prvky krajinné zeleně s důrazem 
na vodohospodářskou zádržnost území a ekologic-
kou, krajinotvornou a rekreační funkci trvalé dře-
vinné vegetace, 

- chránit a uchovávat zeleň vnitrobloků jakožto vý-
znamných doplňků zeleně zastavěného území měs-
ta, 

- posílit význam prvků městské zeleně a zajistit, aby 
svou kompozicí a výběrem dřevin odpovídala vý-
znamu rezidenčního města středoevropského vý-
znamu. 

- respektovat podmínky využití zvláště chráněných 
území přírody a ptačích oblastí a evropsky význam-
ných lokalit soustavy NATURA 2000 ( evropsky vý-
znamná lokalita EVL CZ0313138 Vrbenské rybníky a 
ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické rybníky) 
a vytvářet podmínky pro jejich organické doplnění 
a posílení ekologické stability krajiny prostřednic-
tvím vymezených prvků ÚSES (viz kapitola I.E.2 a 
výkres č. I.2.3 Hlavní výkres - koncepce uspořádání 
krajiny). 
 
USPOŘÁDÁNÍ SUBSYSTÉMU ZELENĚ 
 
Základní strukturu zeleně ve správním území města 
tvoří: 

- vegetační prvky městského charakteru, 
- vegetační prvky uličního parteru, 
- zelené klíny, 
- kompoziční osy systému zeleně, 
- hlavní a vedlejší osy vegetační sítě. 

 
Vegetační prvky městského charakteru tvoří zpra-
vidla parkově upravené plochy a parky, historické 
zahrady a památky zahradního umění. 
 
Vegetační prvky uličního parteru tvoří vegetační 
doprovod veřejných prostranství spojených s jiným 
základním způsobem využití a uspořádání území. 
 
Zelené klíny tvoří volné, nezastavěné plochy různo-
rodého charakteru (zeleň městská i krajinná, vodní 
plochy, lesní a zemědělská půda) s případnými sou-
visejícími stavbami (zemědělské usedlosti či stavby 
pro rekreační využití území, zahrádky, chaty). Vý-
znamnou charakteristikou je prostupnost klínu pro 
pěší pohyb, cyklistický pohyb a pohyb koňmo. 
 
Kompoziční osy systému zeleně tvoří páteře kra-
jinného rozvoje, a to: 

- osa řeka Vltavy, 
- osa řeky Malše, 
- celoměstsky významná stromořadí, jimiž se rozumí 

pásy vzrostlých stromů, navrhovaných s ohledem 
na příčný profil stávajících a navržených komunika-
cí, s ohledem na charakter a funkci okolní zástavby i 
přilehlých volných ploch a konečně s důrazem na 
rozmístění v území a na stanovištní podmínky;  
 
Hlavní osy vegetační sítě města tvoří: 

- Mlýnská osa jakožto urbánní biokoridor s vegetač-
ními prvky rekreačního charakteru (území kolem 
Červeného dvora v Mladém), městského charakte-
ru (Vrchlického nábřeží) a uličního parteru (nábřeží 
Na Mlýnské stoce a Na Sadech); osa ústí k Vltavě u 
Dlouhého mostu, 

- Dobrovodská osa jakožto místy přírodní, místy ur-
bánní biokoridor, doprovázející nejdříve Dobrovod-
ský potok, později uměle vybudovanou svodnici 
(označovanou jako Dobrovodská stoka), navrhova-
nou čtyřpruhovou zanádražní komunikací a přírod-
ním biokoridorem Stará řeka pokračující už jako 
součást nadregionálního biokoridoru Vltavy v re-
konstruovaném korytě s výsadbami až k ČOV, 

- Švábská osa jakožto osa spojující Stromovku a Vr-
benské rybníky (regionální biocentra) biochorou 
teplých podmáčených sníženin přes příměstské lesy 
(a místní biocentra) nad Májem, Zavadilku a přes 
Velký Vávrovský rybník. 
 
Vedlejší osy vegetační sítě města tvoří: 

- Vrátecká osa jakožto osa městotvorných krajinných 
prvků lokálního významu, která se napojuje do 
Dobrovodského potoka před jeho přechodem přes 
Rudolfovskou ulici, 
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- Centrální park Husova kolonie v korytě Stoky-jih 
jakožto urbánní biokoridor propojující Rudolfovský 
potok, Světlík, rybník Bor a Pilmanův rybník cen-
trálním parkovým prostorem nové rozvojové území 
Husovy kolonie; osa se v Kněžských dvorech připo-
juje na Dobrovodský potok, 

- Rudolfovská osa jakožto osa zeleně, umožňující 
propojení regionálních biocenter Hlincová hora a 
Čertík severovýchodním okrajem města, s charak-
terem převážně přírodním, v okolí Nemanického 
rybníka rekreačním, 

- Hodějovická osa jakožto osa zeleně, umožňující 
propojení Malše s Dobrovodským potokem přes ze-
lený klín pahorkatin; osa vychází z nově navrhova-
ného regionálního biocentra Tůň u Špačků, dále vy-
užívá revitalizace Hodějovického potoka a uzavírá 
velký budějovický zelený okruh. 
 
USPOŘÁDÁNÍ SOUSTAVY POVRCHOVÝCH VOD 
 
Povrchové vody představují pro uspořádání území 
města České Budějovice mimořádně významný pří-
rodně krajinný, kulturní i civilizační (urbanizační) 
prvek, který musí být trvale chráněn. Soustavu po-
vrchových vod tvoří: 

- vodní toky, 
- vodní plochy. 
 

Soustavu vodních toků tvoří: 
- řeka Vltava s náhony na Stecherův mlýn a Plánský 

mlýn, 
- řeka Malše, 
- Mlýnská stoka, 
- Litvínovický potok, 
- Dehtářský potok, 
- potok Kyselá voda s přítokem Čertík, 
- Stoka-jih, 
- Stoka-sever, 
- Dobrovodská stoka s drobným přítokem z rybníka 

Šafránek, 
- Vrátecký potok, 
- Hodějovický potok. 

 
Soustavu vodních ploch přirozených a umělých tvo-
ří: 

- soustava Vrbenských rybníků, a to: 
- rybník Černiš, 
- Malý Vrbenský rybník, 
- Nový Vrbenský rybník, 
- Starý Vrbenský rybník, 
- rybník Domín, 
- rybník Šnejdlík, 
- Houženský rybník, 
- Starohaklovský rybník, 
- Novohaklovský rybník, 
- Mladohaklovský rybník, 
- rybník Fromvajgl, 

- rybník Zajíčák, 
- Velký Vávrovský rybník, 
- Malý (Nový) Vávrovský rybník, 

- Lišovský rybník, 
- nádrž Bagr, 
- rybníky Čertík, Kamenný, Bor a Pilmanův, 
- rybník Šafránek, 
- Hliníky – Suché Vrbné. 
 

Koncepce subsystému zeleně je patrna zejména z 
výkresu č. I.2.3 Hlavní výkres - koncepce uspořádání 
krajiny. 
 
OPATŘENÍ PRO SOUSTAVU POVRCHOVÝCH VOD 
NA ÚZEMÍ MĚSTA 
 
Zásahy do vodních toků, vodních ploch a s nimi 
bezprostředně souvisejících území a objektů budou 
sledovat především: 

- stabilizaci vodních poměrů v území a revitalizaci 
vodních toků a ploch poškozených, zejména zvýše-
ním čistoty vod, obnovou a zkvalitněním břehových 
porostů, 

- dořešení protipovodňové ochrany města, 
- přirozené začlenění vodních toků a ploch do pro-

středí města. 
 
Pro zlepšení poměrů na řece Vltavě se stanovuje 
provést tato opatření: 

- u jezu České Vrbné zřídit rybí přechod a pro obnovu 
zarybnění řek ve městě doplnit rybí přechody i na 
návazných spádových stupních, 

- pod Novým mostem provést zprůtočnění koryta 
prohrábkou dna řeky a úpravou berem, 

- pro zlepšení údržby břehů toku po břehových hra-
nách podél celého městského úseku toku odstranit 
překážky (oplocení), které sahají až k břehové hra-
ně. 

 
Pro zlepšení poměrů na řece Malši se stanovuje 
provést tato opatření: 

- odstranit překážky v korytě řeky a v území nad 
mostem v Mánesově ulici, 

- mostní profily řeky zprůtočnit dle normových poža-
davků velikosti průtočného otvoru ve vztahu k prů-
toku Q100, 

- jezy Malý, Velký a U Špačků doplnit o rybí přecho-
dy, 

- pro zlepšení hydraulických poměrů při převádění 
povodňových průtoků provést protipovodňová 
opatření úpravou koryta a aktivní inundace pod 
Malým jezem, 

- pro převedení části povodňového průtoku zřídit 
přes pevné jezy kapacitní povodňový průleh za pra-
vou břehovou hranou s využitím počátku trasy 
Mlýnské stoky prodloužením Velkého jezu pohybli-
vým vyhladitelným polem, 
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- upravit pravý břeh zdrže nad Velkým jezem nad 
odbočením Mlýnské stoky. 

 
Pro zlepšení poměrů na Mlýnské stoce a slepém 
rameni Malše se stanovuje provést tato opatření: 

- odkrýt Mlýnskou stoku na Senovážném náměstí, 
- obnovit jez u Předního mlýna na slepém rameni a 

upravit stávající odpadní koryto od slepého rameně 
pod Předním mlýnem, 

- úpravit Mlýnskou stoku na horním úseku při jejím 
odbočení ze zdrže Velkého jezu a podchodu želez-
ničního náspu včetně nového objektu hrazení. 
 
Pro zlepšení poměrů na Dobrovodské stoce se sta-
novuje provést tato opatření: 

- v celé trase zvýšit kapacitu koryta a mostních ob-
jektů na Q100 odstraňováním překážek v korytě toku 
a rekonstrukcí hydraulicky nevhodných objektů, 

- přeložit a úpravit koryto stoky v úseku od Rudolfov-
ské ulice po Pražskou třídu, 

- pro zlepšení protipovodňové ochrany nad úsekem 
a v úseku Suchovrbenského náměstí a pro možnost 
další zástavby v této oblasti provést přeložku úseku 
koryta Dobrovodské stoky v dolní části náměstí a 
zvýšit kapacitu novým zatrubnění přímým úsekem. 
 
Pro zlepšení poměrů na potoku Čertík se stanovuje 
provést tato opatření: 

- určit poměry dělení běžných průtoků mezi vlastní 
potok Čertík, který přivádí vodu do rybníka Voselný 
(Čertík), Stoku-jih a Stoku-sever; určit poměr dělení 
průtoků bude prováděno úměrou v poměrech ob-
jemů rybníků závislých na jednotlivých zásobova-
cích vodotečích s přihlédnutím k průměrnému vý-
paru z hladin rybníků; poměrné dělení bude prove-
deno opravou vzdouvacích stupňů či zařízení na 
hlavním toku a zřízením snadno ovladatelných hra-
zení odbočujících stok, 

- hrazení odbočujících stok v místě podchodu výše 
ležících a ohraničujících komunikací provést tak, 
aby bylo možno přítok i při povodňových stavech 
uzavřít, 

- revitalizaci spojit s požadavky protipovodňové 
ochrany okolního území; trasa bude směrově upra-
vena pomocí neprizmatického příčného profilu 
s kapacitou maximálně do Q100 s použitím pouze 
přírodních opevňovacích prvků; podél toku doplnit 
vhodnou stromovou a keřovou vegetaci, která ne-
bude souvislá a neprostupná, 

- realizovat stranové ohraničení pásu potoční nivy a 
zábrana rozlivu vyšších průtoků do stran, 

- na kritických místech provést zaškrcení vyšších prů-
toků a území nad těmito místy, které bude při po-
vodních zaplavováno jako suchý poldr, sloužící 
k protipovodňové ochraně území v oblasti Nema-
nic. 

 

Pro zlepšení poměrů na Stoce-jih se stanovuje pro-
vést tato opatření: 

- v úseku mezi odbočením z potoka Čertík až po pro-
fil hráze rybníka Bor zachovat stávající charakter 
otevřeného melioračního prizmatického přivaděče; 
nově zřídit vzdouvací objekt v místě odbočení sto-
ky, 

- upravit stoku pod hrází rybníka Bor a v úseku nad 
Pilmanovým rybníkem bude vodoteč revitalizována, 

- v rámci podélného profilu budou vytvořeny ojedi-
něle malé vodní nádržky s výškou přelévané hrázky 
cca 0,4 m; stávající charakter vlhké potoční nivy 
bude dále posílen zřízením místních vsakovacích 
prohlubní v nivě se dnem mírně vyvýšeným nad při-
lehlým dnem potoka a do těchto prohlubní budou 
zaústěny dešťové svody, 

- úpravu koryta stoky pod hrází Pilmanova rybníka 
podřídit požadavku vytvoření kapacitního recipien-
tu pro odvedení dešťových vod z velké části území 
zóny; pod komunikací do vozovny respektovat od-
běr do rybníčka a dále zrušit nekapacitní zatrubnění 
vodoteče, 

- vodoteč upravit do lichoběžníkovitého příčného 
profilu s miskovitým působením dna pro soustře-
dění nižších průtoků a zvýšit kapacitu dolního úseku 
vodoteče po její zaústění do Dobrovodské stoky. 

 
Stoka-sever bude, po uzpůsobení nové trase poto-
ka Čertík a zřízení vzdouvacího objektu při jejím 
odbočení a hradícího objektu v místě prvního pod-
chodu komunikace, ponechána ve stávajícím stavu. 
 
Vrátecký potok bude ponechán ve stávajícím 
stavu. 
 
Hodějovický potok – stanovuje se navrátit do své-
ho původního koryta v Mladém i do původního ko-
ryta pod usazovací nádrží. V původních korytech 
bude zajištěn stálý menší průtok. Pro zajištění toho-
to stavu v dolním úseku potoka v Mladém bude zří-
zen nízký stupeň ve stávajícím korytě. Proti „přetí-
žení“ starého koryta potoka v Mladém bude vtok 
do původního koryta v rozbočení chráněn škrtícím 
objektem. 
 
VODNÍ PLOCHY 
 
Území Budějovické pánve je charakteristické vyso-
kým podílem umělých vodních ploch – rybníků. 
Hospodaření s vodou na rybnících je upraveno ma-
nipulačními řády a nepůsobí podstatné vodohos-
podářské problémy. 
 
Území v bezprostředním sousedství Starohaklov-
ského a Novohaklovského rybníka a rybníka Černiš 
je dobře stabilizované a umožňuje rybářské obhos-
podařování rybníků při zachování vysoké hodnoty 
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území jako přírodního prvku. Je významným záze-
mím pro pěší i cyklistickou turistiku. 
 
Pro využití k rekreačním účelům budou provedena 
opatření na rybnících napájených z potoka Čertík - 
rybník Čertík (Voselný) na vlastním toku, Nemanic-
ký na odbočujícím Nemanickém potoce a Kamenný, 
Bor a Pilmanův na odbočující Stoce-jih. Rybníky 
Kamenný, Bor a Pilmanův budou využity pro krajin-
né zázemí v průmyslové zástavbě. 

 

V rybníku Šafránek bude posílen průtok. 
 
Vodní nádrže budou zřízeny v k. ú. Třebotovice nad 
a pod stávající nádrží Švajce. Tyto nádrže budou ře-
šeny jako retenční - suché, které v době přívalových 
dešťů v povodí pojmou určitý povodňový objem a 
sníží kulminační průtok v zastavěném území na 
dolní části toku. 

 
I.E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je na zá-
kladě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 3, písm. a) 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozmě-
něných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES 
je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním 
nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich 
vzájemných vazeb. Cílem ÚSES je zejména: 

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území 
ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně sta-
bilní krajinu, 

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofon-
du krajiny, 

- zachování či podpoření rozmanitosti původních bio-
logických druhů a jejich společenstev (biodiverzity). 
 
PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ÚSES 
 
Pro všechny plochy, které jsou součástí ÚSES, platí, 
že hlavní je využití sloužící k posílení či zachování 
funkčnosti ÚSES. 
 
Přípustné je budování přírodě blízkých ekosystémů, 
výsadby porostů geograficky původních dřevin, 
změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geo-
graficky původních dřevin. 
 
Podmíněně přípustné je využití pro zařízení tech-
nické infrastruktury, pokud jde o zařízení ve veřej-
ném zájmu, které nelze v rámci systému technické 
či dopravní infrastruktury umístit jinde a které ne-
bude mít zásadní vliv na funkčnost ÚSES, a dále jiné 
využití, které je uvedeno v podmínkách využití da-
ného typu plochy či v obecně stanovených podmín-
kách využití jako přípustné či podmíněně přípustné 
pokud nevratně nenaruší přirozené podmínky sta-
noviště a nesníží aktuální míru ekologické stability 
území. 
 

 

Na území ÚP České Budějovice jsou vymezeny ná-
sledující skladebné části ÚSES: 
 
NADREGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES 
 
Nadregionální biokoridory: 

- NBK 117 Hlubocká obora – K118, 
- NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 
- NBK 169 Červené blato – K118. 

 
Jsou stanoveny ochranné zóny os nadregionálních 
biokoridorů jako podpora koridorového efektu. To 
znamená, že všechny prvky regionálních a místních 
ÚSES, VKP a společenstva s vyšším stupněm ekolo-
gické stability nacházející se v zóně jsou chápány 
jako součást nadregionálního biokoridoru. 
 
Nadregionální biocentra se v území se nevyskytují. 
 
REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES 
 
Regionální biokoridory: 

- RBK 37 Světlík – K118, 
- RBK 3036 Vrbenské rybníky – K118. 

 
Regionální biocentra: 

- RBC 558 Planá, 
- RBC 608 Hlincova Hora, 
- RBC 609 Světlík, 
- RBC 610 Vrbenské rybníky, 
- RBC 611 Bagr. 

 
MÍSTNÍ ÚROVEŇ ÚSES 
 
Do os nadregionálních biokoridorů jsou vkládána 
lokální biocentra v intervalu cca 700-800 m. 
Pro prostorové parametry se pro účely ÚP České 
Budějovice stanovují následující limity: nejmenší 
plocha biocentra lesního a lučního typu - 3 ha; nej-
menší plocha mokřadního biocentra - 1 ha, nej-
menší šířka biokoridoru - 15 m, největší vzdálenost 
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mezi biocentry – 2 000 m, nejvyšší vzdálenost pře-
rušení pro lesní typ - 15 m, pro mokřadní typ - 50 m 
zpevněnou plochou, 80 m ornou půdou, 100 m 
ostatní kulturou, pro luční typ – 1 500 m, nejmenší 
šířka interakčního prvku – 5 až 8 m podle typu spo-
lečenstva a podle typu biocentra nebo biokoridoru, 
na který navazují. 
 
Biokoridor NBK 118 Hlubocká obora – K118 má 
dvě větve, kdy jedna sleduje tok řeky Vltavy a dru-
há je vymezena po západním okraji města České 
Budějovice tak, že propojuje regionální biocentra 
RBC 610 Vrbenské Rybníky a RBC 611 Bagr ve 
Stromovce. 
Do větve sledující tok Vltavy jsou vložena lokální 
biocentra: 

- BC 14 U Trati, 
- BC 15 Loděnice, 
- BC 16 Stará řeka II., 
- BC 17 Stará řeka I., 
- BC 18 Vltavské, 
- BC 20 Výstaviště, 
- BC 21 U Soutoku, 
- BC 22 Háječek, 
- BC 24 U Stecherova mlýna, 

Do větve propojující regionální biocentra RBC 610 
Vrbenské Rybníky a RBC 611 Bagr jsou vložena lo-
kální biocentra: 

- BC 8 Zdráhanka, 
- BC 9 U Novohaklovského rybníka, 
- BC 12 Pod Švábovým Hrádkem, 
- BC 44 Starý Houženský rybník. 

 
Do nadregionálního biokoridoru NBK 169 Červené 
blato – K118 jsou vložena lokální biocentra: 

- BC 26 Na Dukelské, 
- BC 27 Benátky, 
- BC 28 U Malše, 
- BC 45 Tůně u Špačků. 

 
Do nadregionálního biokoridoru NBK 117 Hlubocká 
obora – K118 jsou vložena lokální biocentra: 

- BC 36 U Kostelní cesty, 
- BC 37 České Švýcary, 
- BC 38 Třebotovické, 
- BC 39 Hrbatý. 
 

Do os regionálních biokoridorů jsou vkládána lokál-
ní biocentra v intervalu cca 700-800 m. 
 
Do regionálního biokoridoru RBK 3036 Vrbenské 
rybníky – K118 je vloženo lokální biocentrum: 

- BC 13 Vrbenská tůň. 
 

Do regionálního biokoridoru RBK 37 Světlík – K118 
je vloženo lokální biocentrum: 

- BC 35 Nemanické. 

 

 
Místní systém ÚSES je založen na tvorbě ucelených 
větví ÚSES tvořených typově příbuznými biokorido-
ry a biocentry. 
 
Větev posilující vodní osu NBK 117 Hlubocká obora 
– K118 je tvořena: 

- BK 19 Staré koryto Vltavy (mezi BC 14 - BC 15), 
- BK 21 Stará řeka (mezi BC 16 - BC 17). 

 
Větev posilující vodní osu NBK 169 Červené blato – 
K118 je tvořena: 

- BK 22 Mlýnská stoka, 
- BK 23 Staré rameno Malše U Špačků. 

 
Větev 1 propojující RBC 611 Bagr a RBC 610 Vrben-
ské rybníky je tvořena: 

- BK 14 U Zlaté stoky (mezi RBC 610 – BC 10), 
- BK 15 K Lišovskému rybníku (mezi BC 10 – BC 11), 
- BK 16 Bor (mezi BC 11 s lesním porostem Bor), 
- BC 10 Velký Vávrovský rybník, 
- BC 11 Lišovský rybník. 
 

Větev 2 směřující západně od RBC 610 Vrbenské 
rybníky: 

- BK 6, 
- BK 7 K Čejkovickému rybníku, 
- BK 9 Za Zdráhankou (BC 8 – mimo řešené území), 
- BK 10 Haklovský (mezi RBC 610 – BC 8), 
- BC 7 U Dásenského rybníka (mimo řešené území). 

 
Větev 3 propojující NBK 117 Hlubocká obora – 
K118 s NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kamen je 
tvořena: 

- BK 26 Dobrovodská stoka (mezi BC 17 - BK 27), 
- BK 27 Dobrovodský potok (mezi BK 26 – BC 31), 
- BK 28 Dobrovodská stoka – Dobrá Voda, Třebotovi-

ce (mezi BC 31 – BC 37), 
- BC 31 U Dobré Vody. 

 
Větev 4 propojující NBK 117 Hlubocká obora – 
K118 s NBK 169 Červené blato – K118 v jihový-
chodní části území je tvořena: 

- BK 24 Hodějovický potok (mezi BK 23 – BC 29), 
- BK 25 Odkaliště, 
- BC 29 Hodějovické louky. 

 
Větev 5 propojující větev 3 s NBK 117 Hlubocká 
obora – K118 ve východní části území je tvořena: 

- BK 29 Krátká spojka na Vráteckém potoce (mezi 
BK 26 – BC 30), 

- BK 30 Vrátecký potok (mezi BC 30 – BC 32), 
- BC 30 Na Vráteckém potoce, 
- BC 32 Hlinské. 
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Větev 6 propojující NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí 
Kamen s NBK 117 Hlubocká obora – K118 ve vý-
chodní části území je tvořena: 

- BK 31 Stoka-jih – Motor – Jikov (mezi BC 17 – 
BC 33), 

- BK 32 Kaskáda rybníků v Husově kolonii (mezi BC 33 
– BC 34), 

- BK 33 Stoka-jih – pod Škodovkou (mezi BC 34 – BK 
34), 

- BC 33 Pilmanův rybník, 
- BC 34 Kamenný rybník. 

 
Větev 7 propojující RBC 609 Světlík s NBK 117 Hlu-
bocká obora – K118 – mimo řešené území. Větev je 
tvořena: 

- BK 34 Rudolfovský potok. 
 
Větev 8 posilující NBK 117 Hlubocká obora – K118. 
Větev je tvořena: 

- BK 35 Třebotovice (mezi BC 39 – BC 40), 
- BK 36 U Votavů, 
- BK 39 Spolský potok (mezi BC 41 – BK 40), 
- BK 41 Kališťská pole (mezi BC 42 – mimo řešené 

území), 
- BC 40 Nad Jesení, 

- BC 41 PP Kaliště, 
- BC 42 Za Olší. 
 Z této větve pak pokračují: 
- BK 37 U Kališťského rybníka (mezi BC 41 – mimo ře-

šené území), 
- BK 38 Zalinská strana (mezi BK 39 – mimo řešené 

území), 
 
Větev 9 posilující NBK 117 Hlubocká obora – K118. 
Větev je tvořena: 

- BK 20 Pole u Třebotovice (mezi BC 38 – BC 43), 
- BK 40 Jezera (mezi BK 39 – NBK 117), 
- BK 42 Lesní pod Kalištěm (mezi BK 39 – BC 43), 
- BC 43 U Lesíka. 

 
Větev 10 vycházející z RBK 3036 Vrbenské rybníky – 
K118 směrem západním mimo řešené území je tvo-
řena: 

- BK 6 Dehtářský potok (mezi RBK 3036 – BC 7 mimo 
řešené území). 
 
Jenotlivé prvky ÚSES jsou graficky znázorněny ve 
výkresech č. I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická kon-
cepce a č. I.2.3 Hlavní výkres - koncepce uspořádání 
krajiny. 

 
 
I.E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 
 
Krajina města České Budějovice je relativně dobře 
prostupná. Okrajově je prostupnost krajiny snížena 
v důsledku velkoplošného obhospodařování země-
dělské půdy, případně kompaktními plochami za-
hrádkových lokalit. 
V ÚP České Budějovice jsou zakresleny všechny po-
zemky stávajících účelových komunikací, které je 

potřeba zachovat. Žádná další opatření ke zlepšení 
prostupnosti krajiny ÚP České Budějovice nenavr-
huje. Zpřístupnění pozemků všech vlastníků zajišťují 
komplexní pozemkové úpravy, které v území dosud 
neproběhly. 

 
 
I.E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
 
Výskyt vodní eroze je problémem zejména východ-
ní části řešeného území, tvořeného Lišovským pra-
hem, respektive Dobrovodskou pahorkatinou. 
Vodní eroze postihuje zejména souvislé pozemky 
orné půdy v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic a Tře-
botovice. Řešení protierozní ochrany je záležitostí 
komplexních pozemkových úprav, nebo speciálních 
protierozních opatření, která jsou součástí ploch 
zemědělských. Pro rozčlenění pozemků se v území 
navrhuje plocha krajinné zeleně, sloužící zároveň 
jako interakční prvek ÚSES. 
Pro řešení hlavních problémů města z hlediska pro-
tierozní ochrany se ukládá iniciovat komplexní po-

zemkové úpravy v k. ú. Třebotovice a Kaliště u Čes-
kých Budějovic.  
 
Stanovuje se následující podmínka pro další stupně 
projektových dokumentací konkrétních staveb: 

- zásah v místech dotčení konkrétními stavbami bu-
de řešen tak, aby byla zachována a zajištěna funkč-
nost hlavních melioračních zařízení a vodní toků, 
tzn., že stavba musí být vždy řešena bez negativní-
ho ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů 
stávajících melioračních zařízení v území. 
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I.E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 
V návrhu účinné protipovodňové ochrany města se 
v ÚP České Budějovice rozlišují opatření aktivní 
ochrany a opatření pasivní ochrany, přičemž: 

- opatření aktivní ochrany zahrnují všechna popsaná 
opatření na tocích vedoucí ke zvýšení průtočnosti 
jejich koryt a aktivní zóny záplavových území pře-
devším odstraněním překážek v korytech a na plo-
chách aktivní zóny záplavového území a případně 
vybudováním obtoků eliminujících vliv těchto pře-
kážek, 

- opatření pasivní ochrany zahrnují opatření, která 
zabraňují rozšíření vybřežené vody z koryt na území 
města. Tato opatření zahrnou především ochranné 
bariéry pevné i mobilní včetně koncentračních ka-
nálů při okrajích záplavových území. 

 
Pro území ve stanoveném záplavovém území Q100 

se stanovují tyto zásady: 
- v území aktivní zóny záplavového území jsou pří-

pustné pouze stavby související přímo s vodním to-
kem a povodňovou ochranou, výjimečně mostní 
objekty pro vedení pozemních komunikací, s hydro-
technickým posouzením vlivu těchto staveb na 
zhoršení průtokových poměrů a s nutností prove-
dení případných náhradních opatření za zásahy do 
těchto průtokových poměrů. Návrh mostních otvo-
rů nových i rekonstruovaných musí být prvořadě 
podřízen podmínkám vodohospodářským. Nepří-
pustná je jakákoliv jiná zástavba trvalého ani do-
častného charakteru, ani dočasná zástavba,  ani 
nadměrné a neovlivňované bujení především nižší 
vegetace. V tomto území, 
V ochranné pásmu hráze 15 m od vzdušné paty 
hráze nesmí být prováděny bez zvláštních opatření 
výkopové práce, realizována jakákoli výstavba a  
vysazována hlubokokořenící výsadba stromů,  

- v území záplavového území mimo jeho aktivní zónu  
je stanoven pro investiční výstavbu a hospodaření 
na volných plochách zvláštní režim. 
 
ZÁSADY ŘEŠENÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ MĚSTA 
Z HLEDISKA PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY 
 
Pro řešení hlavních problémů města z hlediska pro-
tipovodňové ochrany se ukládá: 

- realizovat protipovodňovou ochranu na Malši 
(Havlíčkova kolonie, Mladé, oblast u pivovaru) – viz 
VPO VH-29 a VPO VH-38, 

- zajistit dobrou průtočnost Mlýnské stoky – odstra-
nění bariér, 

- zprůchodnit uzavřené urbánní celky, které v zápla-
vovém území vzdouvají hladinu, 

- otevřít příčné násypy a stěny v záplavovém území, 

- realizovat úpravu vedení tras protipovodňových 
hrází Vltavy – Voříškův dvůr – viz VPO VH-41, 

- realizovat úpravu řešení bermy Vltavy v rámci ohrá-
zovaného toku, 

- realizovat úpravu nivelety i příčného profilu Vltavy 
(v oblasti u a pod Novým mostem), 

- posílit průtočnost jezu České Vrbné (otvor plavební 
komory), 

- revidovat ochranné hráze pro hodnoty upravené 
Q100 – viz VPO VH-43, 

- zajistit dostatečnou kapacitu koryt a mostních ob-
jektů malých toků ve městě,  

- realizovat uzávěry všech výustí, 
- snížit hladinu povodně v profilu nízké lávky u Policie 

na Malši, 
- řešit problém nízkého mostu přes Malši v Má-

nesově ulici, 
- zajistit odstranění překážek v aktivní zóně toku – viz 

VPO VH-4, VH-7, VH-27, VH-29, VH-35, VH-38 VH-
47, 

- upravit břehové porosty pro zvýšení průtočnosti 
toků, 

- řešit problém nátoku extravilánových vod do měst-
ského území, 

- řešit problém malé kapacity zatrubněné Dobrovod-
ské stoky na Suchovrbenském náměstí. 
 
JEDNOTLIVÉ TYPY ÚZEMÍ PODLE JEJICH VZTAHU 
K POVODNI 
 
Území města je rozděleno do pěti typů (typ 1 až 5) 
vzhledem ke stupni ohrožení a ochrany: 

- typ 1 - území koryt vodních toků a aktivní zóny zá-
plavového území O100, 

- typ 2 - území záplavového území Q100 – neurčené 
k ochraně, 

- typ 3 - území záplavového území Q100 – určené 
k ochraně, 

- typ 4 - území po d ochrannou hrází a bariér Q100, 
- typ 5 - území mezi hranicí záplavového území Q100 a 

záplavy nejvýše zaznamenané, 
Jedná o typy území ve vztahu k povodni z roku 
2002 a aktualizované dle platných záplavových 
území Q100:  

- pro významné vodní toky Vltava, Malše a Mlýnská 
stoka stanovený rozsah záplavového území a vyme-
zená aktivní zóna záplavového území dle opatření 
obecné povahy č.j.: KUJCK 35548/2010 /OZZL/23/Ci 
s účinností ode dne 22. 2. 2011,  

- pro významný vodní tok Dobrovodský potok stano-
vený rozsah záplavového území a vymezená aktivní 
zóna záplavového území písemností č.j.: KUJCK 
25413/2007 OZZL/2/Zah ze dne 31. 7. 2007. 
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TYP 1 – ÚZEMÍ KORYT VODNÍCH TOKŮ A AKTIVNÍ 
ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100 

 
- v grafické části ÚP České Budějovice je značeno in-

dexem „1“; 
- toto území je nutno přísně chránit z hlediska stavu 

průtočnosti a dle možnosti dlouhodobě působit i ve 
směru zlepšení této průtočnosti odstraňováním zde 
existujících překážek průtočnosti (viz také § 67 vod-
ního zákona), 

- správce vodního toku je mj. povinen pečovat o ko-
ryta vodních toků, zejména udržovat koryta vod-
ních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění 
vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku 
vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmín-
kám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt 
vodních toků nebo na pozemcích sousedících s ko-
rytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou 
odtoku vody při povodňových situacích, 

- objekty mostů nesmí působit nadměrné povodňové 
vzdutí hladiny např. aplikací nedemontovatelných 
plných vysokých zábradlí a protihlukových zábran, 
nevhodným uspořádáním výše ležících částí mostní 
konstrukce apod., 

- objekty mostů musí zůstat i při nejvýše zazname-
naném průtoku vody v dané lokalitě stabilní, 

- v území aktivní zóny je třeba eliminovat příčné pře-
kážky plotů, husté vegetace, zahradního či parko-
vého inventáře, není přípustné zde skladovat volně 
odplavitelné předměty a materiál, 

- v území aktivní zóny záplavového území je nutno 
obecně zamezit přebujení vegetace, eliminovat ke-
řový podrost a stromy s nízkorostoucími větvemi. 
Výsadba nesmí zhoršit průtokové poměry aktivní 
zóny záplavového území. 
 
Nepřípustné: 

- jsou všechny stavby, trvalé i dočasné, nejsou-li sou-
částí systému protipovodňové ochrany, nebo pří-
pustné dle vodního zákona, 

- je měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta 
vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vod-
ních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do 
vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít 
k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bez-
pečnosti, jakož i odkládat takové předměty na mís-
tech, z nichž by mohly být splaveny do vod. Tento 
požadavek se nevztahuje na činnosti prováděné v 
souladu s vodním zákonem. 
 
 
TYP 2 – ÚZEMÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100 – NE-
URČENÉ K OCHRANĚ 

 
- v grafické části ÚP České Budějovice je značeno in-

dexem „2“; 

-  objekty s možným i krátkodobým výskytem lidí, mu-
sí mít zpracovaný Povodňový plán objektu, pravi-
delně aktualizovaný, odsouhlasený příslušným or-
gánem města, 

- z obytných budov je nutné zabezpečit únikové cesty 
nad úrovní kulminační hladiny 100-leté povodně 
pro případnou evakuaci obyvatel, 

- na únikové straně objektů s hrozbou vyššího zapla-
vení (cca nad 0,5 m) musí být zřízen pevný úchyt k 
vyvázání člunů, 

- konstrukce stavebních objektů musí umožňovat 
možnost krátkodobého zaplavení volbou kon-
strukčních materiálů (volba betonu nebo dobře pá-
lené keramiky), objekty musí být dobře založeny a 
obrys objektů opevněn či jinak uzpůsoben proti 
možnosti eroze povrchu terénu u objektu a pode-
mletí objektu samého při jeho obtékání, 

- nutnou součástí ochranných opatření proti nepří-
mému zaplavení je systém uzávěrů na všech kanali-
začních potrubích, stokách, kterými by mohla do ji-
nak chráněných objektů a územních celků vnikat 
voda, 

- je třeba individuálně počítat i s nutností čerpání 
srážkové vody výkonnými stabilními či mobilními 
čerpadly. 
 
Nepřípustné je: 

- skladovat na pozemku volně odplavitelný materiál 
v množství větším než 3 m3, 

- zřizovat stavby či objekty, které nesnesou zaplavení 
vodou a mohou být při povodni destruovány či od-
plaveny, 

- umisťovat na pozemcích zařízení s možností hrozby 
pro kvalitu vody při zaplavení (ropné a hygienicky 
závadné produkty), 

- terénní a jiné úpravy, pokud nejsou prováděné 
v souladu s VZ, 

- vznik příčných komunikačních a jiných konstrukcí    
náspů, shluků vegetace, které by mohly dále 
vzdouvat vodu v území s ohrožením plynulého od-
toku vody. 
 
 
TYP 3 – ÚZEMÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100 – UR-
ČENÉ K OCHRANĚ 

 
- v grafické části ÚP České Budějovice je značeno in-

dexem „3“;  
- území není vhodné pro situování významných objek-

tů s velkou kumulací obyvatel (školy, veřejné budo-
vy, nemocnice aj.) a objektů bydlení pro osoby se 
sníženou pohyblivostí (domovy důchodců aj.), 

-  objekty s možným i krátkodobým výskytem lidí, mu-
sí mít zpracovaný Povodňový plán objektu, pravi-
delně aktualizovaný, odsouhlasený příslušným or-
gánem města, 
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- konstrukce stavebních objektů musí umožňovat 
možnost krátkodobého zaplavení volbou kon-
strukčních materiálů (volba betonu nebo dobře pá-
lené keramiky), objekty musí být dobře založeny a 
obrys objektů opevněn či jinak uzpůsoben proti 
možnosti eroze povrchu terénu u objektu a pode-
mletí objektu samého při jeho obtékání, 

- z obytných budov je nutné zabezpečit únikové cesty 
nad úrovní kulminační hladiny 100-leté povodně 
pro případnou evakuaci obyvatel, na únikové straně 
objektů s hrozbou vyššího zaplavení (ve vyznače-
ných nebezpečných zónách, stanovených na zákla-
dě nebezpečných hloubek) by měl být zřízen pevný 
úchyt k vyvázání člunů, 

- v území se stanovuje do realizace protipovodňo-
vých opatření v dalších stupních projektové doku-
mentace na jednotlivé stavby respektovat omezují-
cí podmínky, stanovené vodoprávním úřadem, po-
případě další právní předpisy a správními rozhod-
nutí věcně a místně příslušných správních orgánů. 

 
Nepřípustné je: 

- skladovat na pozemku volně odplavitelný materiál v 
množství větším než 3 m3, 

- zřizovat stavby či objekty, které nesnesou zaplavení 
vodou a mohou být při povodni destruovány či od-
plaveny, 

- umisťovat na pozemcích zařízení s možností hrozby 
pro kvalitu vody při zaplavení (ropné a hygienicky 
závadné produkty), 

- vznik obvodově uzavřených urbánních celků a te-
rénních úprav, které působí nebo mohou působit  
další vzdutí hladiny vybřežené vody při povodni, 

- umisťovat na pozemcích průmyslové provozy a jiné 
významné objekty, kde zaplavení může způsobit 
velmi významné škody na majetku či způsobit ne-
bezpečí pro kvalitu vody, 

- umisťovat strategické a významné objekty typu 
nemocnice, požární zbrojnice, archiv, sklad CO aj. 
 
 
TYP 4 – ÚZEMÍ POD OCHRANNOU HRÁZÍ A BARIÉR 
NA Q100 

 
- v grafické části ÚP České Budějovice je značeno in-

dexem „4“; 
- součástí tohoto území jsou vlastní protipovodňové 

bariéry, 
- v blízkosti povodňových bariér či hrází je především 

nutno zamezit snižování terénu a provádění trva-

lých výkopů, situování nových staveb, vysazování 
vyšší vegetace apod., 

- v případě povodňové situace je zároveň nutné uza-
vřít existující prostupy. Průchody a výusti musejí 
mít možnost uzavření odpovídajícím hrazením. 
 
Nepřípustné je: 

- na ochranných hrázích ve smyslu § 58 vodního zá-
kona vysazovat dřeviny a jezdit po nich vozidly, po-
kud se nejedná o údržbu, s výjimkou míst k tomu 
určených, 

- vznik obvodově uzavřených urbánních celků a te-
rénních úprav, které působí nebo mohou působit  
další vzdutí hladiny vybřežené vody při povodni, 

- situovat v území objekty a provozovat činnosti zá-
sadního významu pro širší území jako jsou nemoc-
nice, provozy s bezpečnostním a hygienickým rizi-
kem pro okolí při jejich zaplavení, významné do-
pravní uzly a uzly infrastruktury apod. Významnější 
objekty (kumulace obyvatel) musí mít zpracovaný 
Povodňový plán objektu, schválený příslušným or-
gánem obce. 
  
 
TYP 5 – ÚZEMÍ MEZI HRANICÍ ZÁPLAVOVÉHO 
ÚZEMÍQ100 A ZÁPLAVY NEJVÝŠE ZAZNAMENANÉ 

 
-  v grafické části ÚP České Budějovice je značeno in-

dexem „5“;  
- nepřípustné je vznik obvodově uzavřených urbán-

ních celků a terénních úprav, které působí nebo 
mohou působit  další vzdutí hladiny vybřežené vody 
při povodni. 
 
Hranice ploch s Jednotlivými typy ve vztahu k po-
vodni jsou graficky vymezeny zejména ve výkresech 
č. I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce a 
č. I.2.2 Hlavní výkres - členění území podle polohy 
vůči povodni. 
 
Ve výkrese č. II.1. Koordinační výkres je zakreslen 
stanovený rozsah záplavového území a vymezená 
aktivní zóna záplavového území pro významné 
vodní toky Vltava, Malše a Mlýnská stoka, dle opat-
ření obecné povahy č.j.: KUJCK 35548/2010 
/OZZL/23/Ci s účinností ode dne 22. 2. 2011, a pro 
významný vodní tok Dobrovodský potok písemností 
č.j.: KUJCK 25413/2007 OZZL/2/Zah ze dne 
31. 7. 2007. 
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část I., kapitola F 
 
 
 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽI-

TÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE 
MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 

(VČETNĚ STANOVENÍ VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ 
STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁ-
DÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. 
VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STA-

NOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ 
A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 
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ÚP stanovuje závazné podmínky využití území: 
- obecné podmínky využití území a jsou uvedeny v 

kapitole I.B.2 – Ochrana a rozvoj hodnot území; 
-  obecné regulativy, platí pro celé řešené území měs-

ta a jsou uvedené v kapitole I.F.14, včetně výkladu 
pojmů uvedeném v kapitole I.F.15;    

- pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, 
které jsou vymezené v rámci grafické části ÚP Čes-
ké Budějovice (výkres č. I.2.1 Hlavní výkres – urba-
nistická koncepce) platí podmínky využití území 
uvedené v kapitolách I.F.1 až I.F.12; 

- pro některé plochy jsou též stanoveny další pod-
mínky pro jejich využití. Rozšiřují nebo pozměňují 
jednotlivé podmínky využití území pro konkrétní 
plochy – těmito plochami se pro účely ÚP České 
Budějovice rozumí „speciální plochy“ (zkratka SP). 
Jsou uvedeny v kapitole I.F.13 – Další podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití a vyzna-
čeny v grafické části ÚP České Budějovice (výkres č. 
I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce); 

- na území města se dále vztahují limity využití území 
vyplývající ze zákona (ochranná pásma dopravní 
a technické infrastruktury, limity pro ochranu proti 
hluku, ÚSES aj.) nebo jsou stanoveny v rámci ÚP 
České Budějovice. Jedná se zejména o prvky ÚSES 

(viz. kapitola I.E.2 Územní systém ekologické stabili-
ty) a ochranu před povodněmi (viz. kapitola I.E.5 – 
Ochrana před povodněmi). 

 
 Limity využití území, včetně překryvu s prvky ÚSES, 

jsou nadřazeny všem dalším podmínkám využití 
území stanovených v ÚP České Budějovice. 

 
 Podmínky využití pro jednotlivé speciální plochy  

stanovené v kapitole I.F.13 – Další podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou 
nadřazené: 

-  podmínkám využití území stanovených v kapitolách 
I.F.1 až I.F.12; 

-  obecným regulativům stanovených v kapitole I.F.14 
a výkladu pojmů stanoveném v kapitole I.F.15; 

- koncepci rozvoje jednotlivých lokalit města, stano-
vených v kapitole I.B.3.  

 
    Podmínky využití území stanovené v kapitole I.B.2  

Ochrana a rozvoj území jsou nadřazené podmínkám 
využití území stanovené v kapitolách I.F.1 až I.F.13. 

 
  
 

 
 
I.F.1 PLOCHY BYDLENÍ 
 
Plochy bydlení ve smyslu § 4 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., se pro účely ÚP České Budějovice dále člení na: 

- plochy bydlení – individuální bydlení ve vnitřním 
městě (IN-1), 

- plochy bydlení – individuální bydlení v předměstí 
(IN-2), 

- plochy bydlení – individuální bydlení v příměstí (IN-
3), 

- plochy bydlení – kolektivní bydlení ve vnitřním 
městě (KOL-1), 

- plochy bydlení – kolektivní bydlení v předměstí 
(KOL-2), 

- plochy bydlení – kolektivní bydlení v příměstí (KOL-
3), 

- plochy bydlení – venkovské bydlení (VEN), 
- plochy bydlení – zahradní bydlení (BZ), 
- plochy bydlení – venkovské usedlosti (BU). 

 
 
PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ VE 
VNITŘNÍM MĚSTĚ (IN-1) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení individuálního 
charakteru v kvalitním prostředí, umožňující neru-
šený a bezpečný pobyt, dostupnost veřejných pro-
stranství a občanského vybavení. 

  
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, zejména rodinné domy, bytové 
(nájemní) vily a bodové bytové domy individuálního 
charakteru, a s nimi související činnosti, děje a zaří-
zení poskytující služby pro bydlení, 

- domy s pečovatelskou službou, 
- činnosti, děje a zařízení pro kultovní, kulturní, soci-

ální, zdravotní, vzdělávací, 
- činnosti, děje a zařízení pro sportovní účely pro po-

třebu obyvatel přilehlého území lokality a odpoví-
dající charakteru čtvrti, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
by vyvolané přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie.  
 
Podmíněně přípustné, a to i jako monofunkční, 
jsou: 

- obchody, 
- provozovny veřejného stravování, 
- nerušící provozovny služeb, které slouží převážně 

pro potřeby obyvatel přilehlého území velikosti lo-
kality až čtvrti, 

- jednotlivá administrativní zařízení, 
- ubytovací zařízení, 



část I., kapitola F – plochy s rozdílným způsobem využití  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015 175 

- ostatní provozovny nenarušující bydlení, 
- zahradnictví s jednotlivými skleníky či upravené za-

hrady, vymezené oplocením odpovídající svým tva-
rem místním podmínkám, 

- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území a 
nepřekročí svou hrubou podlažní plochou 160 m2; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-
užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží naru-
šují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají dru-
hotně, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy, 

- nákupní zařízení, 
- zařízení dopravních služeb a autobazary. 

 
 
PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ 
V PŘEDMĚSTÍ (IN-2) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení individuálního 
charakteru v kvalitním prostředí, umožňující neru-
šený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 
a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostran-
ství a občanského vybavení. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, zejména rodinné domy, bytové 
(nájemní) vily a bodové domy individuálního cha-
rakteru, a s nimi související činnosti, děje a zařízení 
poskytující služby pro bydlení, 

- domy s pečovatelskou službou, 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktu-

ry nepokračující významem místní dosah, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

by vyvolané přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie.   
 
Podmíněně přípustné, a to i jako monofunkční, 
jsou: 

- obchody, 
- provozovny veřejného stravování, 

- nerušící provozovny služeb, které slouží převážně 
pro potřeby obyvatel přilehlého území velikosti lo-
kality, 

- administrativní zařízení, 
- ubytovací zařízení, 
- stavby pro sociální, církevní, kulturní, zdravotnické, 

školské nebo sportovní účely včetně středisek mlá-
deže pro mimoškolní činnost a center pohybových 
aktivit, sloužící potřebám obyvatel přilehlého území 
o velikosti lokality, 

- drobná chovatelská činnost, 
- drobná pěstitelská činnost; 
- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 

podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území, 
nepřekročí svou hrubou podlažní plochou 100 m2 a 
zůstane zachována výrazná převaha obytné funkce 
v území; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-
užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění.  
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy, 

- nákupní zařízení, 
- zařízení dopravních služeb a autobazary, 
- dočasné stavby s dobou trvání delší než 5 let. 

 
 
PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ V PŘÍ-
MĚSTÍ (IN-3) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení individuálního 
charakteru v kvalitním prostředí, umožňující neru-
šený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 
a relaxaci obyvatel, s méně přísnými požadavky na 
tvar a charakter obytných objektů. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, jimiž se rozumí rodinné domy, 
bytové (nájemní) vily nebo bodové domy individu-
álního charakteru, a s nimi související činnosti, děje 
a zařízení poskytující služby pro bydlení, které mají, 
popřípadě mohou mít, odpovídající zázemí užitkové 
zahrady a vedlejší zemědělsko-samozásobitelské 



část I., kapitola F – plochy s rozdílným způsobem využití  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015 176 

hospodářství, popřípadě drobná zařízení řemeslná 
a výrobní, 

- drobná zařízení chovatelská a pěstitelská, 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktu-

ry nepřekračující významem místní dosah, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

ba vyvolané přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie.   
 
Podmíněně přípustné, a to i jako monofunkční, 
jsou: 

- obchody, 
- provozovny veřejného stravování, 
- nerušící provozovny služeb, které slouží převážně 

pro potřeby obyvatel přilehlého území velikosti lo-
kality, 

- jednotlivá zařízení administrativní, 
- nerušící drobné řemeslné provozovny, 
- zahradnické provozovny, 
- stavby pro bydlení s více jak 3 byty, 
- stavby pro sociální, církevní, zdravotnické, školské 

nebo sportovní účely včetně středisek mládeže pro 
mimoškolní činnost a center pohybových aktivit, 
sloužící potřebám obyvatel přilehlého území o veli-
kosti čtvrti, 

- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území, 
nepřekročí svou hrubou podlažní plochou 250 m2 a 
zůstane zachována výrazná převaha obytné funkce 
v území; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-
užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy, 

- nákupní zařízení, 
- zařízení dopravních služeb a autobazary. 

 
 
 

PLOCHY BYDLENÍ – KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ VE VNI-
TŘNÍM MĚSTĚ (KOL-1) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení kolektivního 
charakteru tvořící blokovou strukturu, v kvalitním 
prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt, 
dostupnost veřejných prostranství a občanského 
vybavení. 
  
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení – obvykle v bytových (nájem-
ních) domech, přičemž platí, že v bytových domech 
nejméně 2/3 podlahové plochy musí odpovídat po-
žadavkům na trvalé bydlení a být k tomuto účelu 
určeny, 

- domy s pečovatelskou službou do 500 m2 hrubé 
podlažní plochy, 

- obchody do 500 m2 hrubé podlažní plochy, 
- nerušící provozovny služeb – s výjimkou ubytova-

cích zařízení – do 500 m2 hrubé podlažní plochy, 
které slouží převážně denní potřebě obyvatel při-
lehlého území velikosti lokality, 

- provozovny veřejného stravování do 500 m2 hrubé 
podlažní plochy, 

- administrativní zařízení jako součást staveb pro 
bydlení, 

- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury 
místního dosahu, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
bu vyvolanou přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie do 500 m2 hrubé podlažní plochy. 
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- ubytovací zařízení s kapacitou do 120 lůžek, 
- ostatní nerušící provozovny, 
- stavby pro administrativu do 1000 m2 hrubé pod-

lažní plochy, 
- obchody, provozovny veřejného stravování a neru-

šící provozovny služeb sloužící potřebám obyvatel 
přilehlého území o velikosti lokality až čtvrti, 

- zahradnictví vybavená skleníky, 
- čerpací stanice pohonných hmot s nejvýše dvěma 

stojany a s poskytováním dalších služeb pro moto-
risty, jsou-li zcela včleněny do garáží v podzemí ob-
jektu. 
Podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- nákupní zařízení, 
- pěstitelské aktivity, s výjimkou aktivit uvedených 

jako podmíněně přípustných, 
- chovatelské aktivity, 



část I., kapitola F – plochy s rozdílným způsobem využití  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015 177 

- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a 
autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, 

- obrátková parkovací stání pro osobní, nákladní au-
tomobily a autobusy, pokud neslouží potřebám vy-
volaných přípustným využitím dané plochy. 
 
 
PLOCHY BYDLENÍ – KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ V PŘED-
MĚSTÍ (KOL-2) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení kolektivního 
charakteru tvořící blokovou strukturu, v kvalitním 
prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt, 
dostupnost veřejných prostranství a občanského 
vybavení. 
  
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení – obvykle bytové (nájemní) do-
my, 

- domy s pečovatelskou službou, 
- obchody do 250 m2 hrubé podlažní plochy, 
- nerušící provozovny služeb do 250 m2 hrubé pod-

lažní plochy, 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktu-

ry místního až celoměstského dosahu, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

by vyvolané přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie do 250 m2 hrubé podlažní plochy. 
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- ubytovací zařízení s kapacitou do 50 lůžek, 
- stavby pro sociální, církevní, kulturní, zdravotnické, 

školské nebo sportovní účely včetně středisek mlá-
deže pro mimoškolní činnost a center pohybových 
aktivit, které slouží převážně pro potřeby obyvatel 
přilehlého území, 

- čerpací stanice pohonných hmot o provozní kapaci-
tě nejvýše dva stojany, s vyloučením čerpání po-
honných hmot pro těžkou nákladní dopravu, jsou-li 
zcela včleněny do objektu podzemních hromadných 
garáží, jejichž kapacita musí být nejméně 50 stání.  
Podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- nákupní zařízení, 
- pěstitelské a chovatelské aktivity, 
- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily 

a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, 
pokud neslouží potřebám vyvolaných přípustným 
využitím dané plochy, 

- zařízení dopravních služeb a autobazary s výjimkou 
těch, které jsou uvedeny jako podmíněně přípust-
né. 
 
 
PLOCHY BYDLENÍ – KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ V PŘÍ-
MĚSTÍ (KOL-3) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení kolektivního 
charakteru, v kvalitním prostředí, umožňující neru-
šený a bezpečný pobyt, dostupnost veřejných pro-
stranství a občanského vybavení. 
  
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení – obvykle bytové (nájemní) do-
my, 

- stavby pro bydlení příměstského charakteru, které 
mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší země-
dělsko-samozásobitelské hospodářství, 

- zahradnické provozy do 500 m2 hrubé podlažní plo-
chy, 

- obchody, provozovny veřejného stravování a neru-
šící provozovny služeb do 500 m2 hrubé podlažní 
plochy, 

- nerušící řemeslné provozovny do 500 m2 hrubé pod-
lažní plochy, 

- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktu-
ry místního až celoměstského významu, 

- odstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané 
přípustným využitím území příslušné plochy, 

- služebny policie do 500 m2 hrubé podlažní plochy. 
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- stavby pro sociální, církevní, kulturní, zdravotnické, 
školské nebo sportovní účely včetně středisek mlá-
deže pro mimoškolní činnost a center pohybových 
aktivit, které slouží převážně pro potřeby obyvatel 
přilehlého území, 

- nerušící provozovny, 
- obchody, které slouží převážně pro denní potřebu 

obyvatel přilehlého území v rozsahu lokality. 
Podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- nákupní zařízení, 
- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily 

a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, 
pokud neslouží potřebám vyvolaných přípustným 
využitím dané plochy, 

- dočasné hospodářské objekty a související drobné 
stavby, 

- obrátková parkovací stání nesouvisející s využívá-
ním obytného území plochy. 
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PLOCHY BYDLENÍ – VENKOVSKÉ BYDLENÍ (VEN) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení převážně indi-
viduálního charakteru na venkově, v kvalitním pro-
středí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt 
a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, doplněné 
o pěstitelské a chovatelské činnosti. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení venkovského charakteru, které 
mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší, se zá-
kladními objekty bezprostředně funkčně související 
zemědělsko-samozásobitelské hospodářství, 

- malá rekreační a sportovní zařízením která mohou 
sloužit pro individuální rekreaci; umístění objektů 
musí být v souladu s charakterem využívání okol-
ních ploch, 

- zahradnické, sadovnické a vinařské provozy, 
- obchody, 
- provozovny veřejného stravování, 
- nerušící provozovny služeb do 250 m2 hrubé pod-

lažní plochy, které slouží převážně pro potřeby 
obyvatel přilehlého území, 

- nerušící řemeslné provozovny, 
- stavby pro zdravotní, vzdělávací, kulturní a kultovní 

účely, 
- administrativní zařízení jako součást objektů pro 

bydlení, 
- nezbytné technické zařízení dopravy v klidu a v po-

hybu, 
- parkovací stání do kapacity soustředěného parko-

viště až o 20 stáních a odstavná stání a garáže pro 
potřeby vyvolané přípustným využitím území pří-
slušné plochy, 

- služebny policie.   
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení s více jak 3 byty, 
- stavby pro sportovní účely včetně středisek mláde-

že pro mimoškolní činnost a center pohybových ak-
tivit, 

- ubytovací a rekreační zařízení s kapacitou do 30 lů-
žek, 

- stavby pro zemědělství a řemeslnou výrobu nevy-
žadující vymezení ochranného pásma, 

- ostatní nerušící provozy,  
- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 

podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-

užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy, 

- nákupní zařízení, 
- velkokapacitní chovatelská a pěstitelská zařízení, 
- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-

tím jiné plochy, 
- zařízení dopravních služeb a autobazary, 
- všechna zařízení vykazující nároky na ochranná 

pásma, která by zatěžovala sousední pozemky, 
- všechna zařízení ovlivňující hlukem využití území 

ostatních ploch. 
 
 
PLOCHY BYDLENÍ – ZAHRADNÍ BYDLENÍ (BZ) 

 
Hlavním využitím plochy je bydlení individuálního 
charakteru v zahradách, v kvalitním prostředí, 
umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každo-
denní rekreaci a relaxaci obyvatel, přičemž pro jed-
notlivé objekty se určuje nejmenší výměra pozem-
ku 1500 m2 a nejmenší podíl nezastavěných a 
k ozelenění určených ploch 70% celkové výměry 
pozemku. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení – rodinné domy nebo bytové 
(nájemní) vily,  

- doplňkové využití poskytující služby pro bydlení ja-
ko součást stavby pro bydlení, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
by vyvolané přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie. 
 
Podmíněně přípustné je v plochách přestavby, v 
kterých je rozhodování o změnách v území podmí-
něno ÚS, zřizování dočasných zahrádek a výstavba 
dočasných staveb pro rodinnou individuální rekrea-
ci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití plo-
chy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby pro 
rodinnou individuální rekreaci musí splňovat pod-
mínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob využití 
UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vyznače-
ny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 
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- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, 

- zařízení dopravních služeb a autobazary. 
 
 
PLOCHY BYDLENÍ – VENKOVSKÉ USEDLOSTI (BU) 

 
Hlavním využitím plochy je zeleň se stavbami pro 
usedlost, jíž se rozumí uzavřený hospodářský celek 
obytných a hospodářských budov s rozsáhlým ze-
mědělským zázemím. Pro nově zakládanou used-
lost se určuje nejmenší rozloha pozemku 10 000 
m2, přičemž smí být zastavěno nejvýše 15% 
z celkové výměry pozemku. Nebude-li možné členit 
dotčené území na plochy o minimální požadované 
výměře, může být jejich plocha menší, a to až do 
7500 m2. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení,  
-  stavby pro zemědělskou nebo lesní výrobu a stavby 

pro nerušící lehkou výrobu včetně související do-
pravní a technické infrastruktury, vytvářející used-
lost,.  

- stavby pro rodinnou individuální rekreaci do 36 m2 
hrubé podlažní plochy, 

- zařízení zemědělské malovýroby, 
- odstavná stání, parkovací stání a garáže bezpro-

středně spojené s funkcí venkovského bydlení pří-
slušné plochy, 

- služebny policie. 

 

Podmíněně přípustné jsou: 
 - zařízení bezprostředně související s bydlením (na-

příklad sportovní zařízení), umožňuje-li způsob vyu-
žití území jeho bezodkladné navrácení hospodář-
skému využití bez nákladů na rekultivaci a nedo-
chází-li ke změně charakteru území a krajinného rá-
zu. 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž pod-
míněně přípustné zřizování dočasných zahrádek 
a výstavba dočasných staveb pro rodinnou indivi-
duální rekreaci v této dočasné ploše zahrádek, po-
kud toto ÚS pověří, a to do doby využití plochy pro 
její stanovený účel; jednotlivé stavby pro rodinnou 
individuální rekreaci musí splňovat podmínky sta-
novené v kapitole I.F.2 pro způsob využití UZ. Plo-
chy přestavby s povinností ÚS jsou vyznačeny ve 
výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- zařízení dopravních služeb a autobazary, 
- stavby stavěné samostatně od stavby hlavní, 
- samostatné dočasné objekty jako sklady a stavby 

pro výrobu a pro funkce nesouvisející s přípustným 
nebo podmíněně přípustným využitím území, 

- hromadná parkovací stání, obrátková odstavná 
stání a hromadné garáže pro nákladní automobily 
a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, 
vyjma těch, které jsou uvedeny jako přípustné nebo 
podmíněně přípustné. 

 
I.F.2 PLOCHY REKREACE 
 
Plochy rekreace ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 
Sb., § 5 se pro účely ÚP České Budějovice dále člení 
na: 

- plochy rekreace – sport a rekreace (SR) 
- plochy rekreace – zahrádky (UZ) 
 
 

PLOCHY REKREACE – SPORT A REKREACE (SR) 

 
Hlavním využitím je umisťování staveb a zařízení za 
účelem zajištění rekreace a sportu v kvalitním pro-
středí. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby, terénní úpravy a zařízení uvedené v § 103 
stavebního zákona (stavby nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení), přičemž míra zastavění 
území objekty nesmí překročit 40% celkové plochy 
pozemku, 

- hřiště, 
- sportoviště organizované tělovýchovy, 
- stavby, terénní úpravy a zařízení uvedené v § 103 

stavebního zákona (stavby nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení) bezprostředně související 
s využitím území pro sport a rekreaci, 

- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu 
vyvolanou přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie. 
 
Podmíněně přípustné jsou nákupní a obslužná zaří-
zení a služby k funkci hlavní, jestliže využití území 
pro související obchodní činnosti a služby nepře-
kročí 25% celkové plochy pozemku. 
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Nepřípustné jsou: 
- stavby pro individuální rekreaci, například chaty, 

zahradní domky, zahradní altány a využití území pro 
zřizování a provoz zahrádek, a to ani dočasně, 

- zařízení dopravních služeb a autobazary. 
 

 
PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKY (UZ) 

 
Hlavním využitím je zřizování a provozování zpra-
vidla oplocených individuálních zahrádek, rekreace 
a pobytové činnosti spojené s drobnými pěstitel-
skými činnostmi.  
 
Přípustné jsou: 

- zahrady, přičemž plochy zahrádek nesmí vytvářet 
bariéru významných pěších tahů v území. 

- drobná pěstitelská činnost. 

Podmíněně přípustné jsou stavby pro rodinnou re-
kreaci s jedním nadzemním podlažím do 16m2 za-
stavěné plochy (včetně verand, vstupů a teras) a do 
5 m výšky, nepodsklepené. Podmínkou je prověření 
umístění staveb ÚS. 
  
Nepřípustné jsou: 

- stavby pro ustájení zvířat, pro chovatelství 
a zemědělské stavby, které mají sloužit pro sklado-
vání a zpracování hořlavých látek (např. seníky, 
sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hno-
jiv), 

- stavby pro bydlení, 
- garáže jako samostatné objekty, popřípadě jako 

součást staveb přípustných, 
- jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou 

uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípust-
ná. 

 
 
I.F.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 
Plochy občanského vybavení ve smyslu vyhlášky č. 
501/2006 Sb., § 6 se pro účely ÚP České Budějovice 
dále člení na: 

- plochy občanského vybavení – sportovní areály (SA) 
- plochy občanského vybavení – ostatní (OV) 

 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ 
AREÁLY (SA) 

 
Hlavním využitím je umisťování staveb a zařízení za 
účelem zajištění rekreace, sportu a zábavy v kvalit-
ním prostředí, přičemž platí, že podíl zastavěného 
území objekty, sportovišti, komunikacemi a obdob-
nými zařízeními převažuje nad plochami volnými. 
 
Přípustné jsou: 

- sportovní a zábavní komplexy, 
- sportoviště organizované tělovýchovy, 
- rekreačních střediska, 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, školské 

a zdravotnické účely, 
- služebny policie, 
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či 

pro majitele, popřípadě správce areálu. 
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- nákupní a obslužná zařízení, za podmínky, že využití 
území pro související obchodní činnosti a služby 
nepřekročí 25% celkové plochy, 

- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu 
vyvolanou podmíněně přípustným využitím přísluš-

né plochy, a to až do počtu 100 stání na jednu plo-
chu. 
 
Nepřípustné je: 

- zřizovat a provozovat na těchto územích stavby pro 
rodinnou individuální rekreaci, například chaty, za-
hradní domky a zahradní altány a využívat území 
pro zřizování a provoz zahrádek, a to ani dočasně, 

- odstavná a parkovací stání a garáže, nestanovuje-li 
přípustné nebo podmíněně přípustné využití jinak. 
 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OSTATNÍ (OV) 

 
Hlavním využitím je umisťování staveb a zařízení 
občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, soci-
ální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, veřejné 
vybavenosti, veřejné vybavenosti pro vojsko a civil-
ní obranu, služeb čtvrťového, městského nebo 
nadměstského významu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro veřejnou správu, 
- stavby pro kulturu, zejména divadla, koncertní síně, 

galerie, muzea, knihovny a archivy,  
- kultovní stavby, zejména kostely, kaple a modliteb-

ny, 
- stavby a zařízení pro sociální služby, 
- stavby a zařízení pro zdravotnické služby a lázeň-

ství, 
- stavby pro vzdělávací, výzkumné a školské služby, 
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- stavby a zařízení poskytující protipožární (hasič-
skou) ochranu a činnosti a zařízení s protipožární 
ochranou bezprostředně související, 

- stavby a zařízení pro veřejnou potřebu bezpečnosti 
a obranu státu, 

- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu 
vyvolanou přípustným využitím území příslušné 
plochy, 

- služebny policie. 
 
Podmíněně přípustné jsou bezprostředně s dru-
hem veřejné vybavenosti související činnosti, děje a 

zařízení obslužné. Podmínkou pro umístění podmí-
něně přípustných staveb je, že nenaruší jednotlivě 
nebo v součtu obytnou pohodu v území. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily 
a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, 
vyjma automobilů přímo související s hlavním vyu-
žitím území. 

 

 
 
I.F.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
Plochy veřejných prostranství ve smyslu vyhlášky č. 
501/2006 Sb., § 7 se pro účely ÚP České Budějovice 
dále člení na: 

- plochy veřejných prostranství – náměstí, náves (N) 
- plochy veřejných prostranství – zeleň městská (ZM) 
- plochy veřejných prostranství – zeleň krajinná (ZK) 
- plochy veřejných prostranství – zeleň parková (ZP) 
- plochy veřejných prostranství – hřbitovy (H) 

 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – NÁMĚSTÍ, 
NÁVES (N) 

 
Hlavním využitím je zajištění ploch určených k ve-
řejnému využívání a přístupných veřejnosti bez 
omezení. Tvoří ji zejména náměstí, silnice, ulice 
a místní komunikace, chodníky, tržiště, průchody 
a podloubí, nadchody, podchody, průchody, pasáže 
a nábřeží. 
 
Přípustné jsou: 

- drobné sakrální stavby, drobná architektura a vy-
bavenost ploch (komunikace, osvětlení, vodní prv-
ky, městský mobiliář), 

- solitérní stromy, 
- odstavná a parkovací stání. 
 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, stavby a zařízení 
neslučitelné s účelem veřejného prostranství. 
 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ 
MĚSTSKÁ (ZM) 

 
Hlavním využitím jsou veřejně přístupná území 
sloužící jako zázemí pro odpočinek a rekreační akti-
vity. Zeleň městská zahrnuje zejména: 

- parkově upravená veřejná prostranství, 
- liniová zeleň a uliční stromořadí, 

- funkce významné izolační a ochranné zeleně měst-
ského prostředí. 

 
Přípustné jsou: 

- činnosti a děje vyplývající z hlavního využití, 
- koupaliště, 
- pláže, 
- kempinky. 

 
Podmíněně přípustné je: 

- jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování 
(mimo objekty pro ubytování) za podmínky, že do-
plňují-li hlavní využití území. 

 
Nepřípustné jsou: 

- všechna zařízení a stavby, která nejsou uvedena ja-
ko přípustná nebo podmíněně přípustná, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel. 

 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ PAR-
KOVÁ (ZP) 

 
Hlavním využitím jsou veřejně přístupné plochy 
sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek a re-
kreační aktivity v přírodním prostředí ve městě. 
Území představují soubory vegetačních prvků a vy-
bavenosti, které jsou součástí urbanistické koncep-
ce města a jeho krajinného obrazu, památkou za-
hradního umění, plochami pro každodenní rekreaci 
obyvatel. V plochách, které jsou součástí systému 
ÚSES ve městě je upřednostňován režim pro zacho-
vání a obnovu přírodních a krajinných hodnot úze-
mí. 
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Přípustné jsou: 
- vegetační úpravy, které svým charakterem odpoví-

dají funkci plochy s ohledem na související ochran-
né režimy, 

- nadzemní a podzemní objekty, stavby a zařízení, 
které svým charakterem odpovídají způsobu využí-
vání ploch zeleně a mají k využití území pro základní 
účel doplňkovou funkci (např. hřiště, odpočívadla, 
altánky, 

- kavárny pavilónového typu, čajovny do 250 m2 
o jednom nadzemním podlaží, 

- parkové a terénní úpravy s vyšším podílem zpevně-
ných ploch (do 30%) a s tím spojené pomníky a po-
dobná zařízení, 

- umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí. 
 
Podmíněně přípustné je: 

- služební bydlení za podmínky, že svou velikostí 
a charakterem odpovídá rozsahu spravovaného 
území a nenarušuje pobytovou pohodu území, 

- podzemní garáže s parkovou úpravou zeleně na 
střeše za podmínky, že nedojde k podstatnému na-
rušení charakteru území. Do doby realizace těchto 
podzemních garáží lze zřídit na povrchu dočasné 
parkovací stání a to v předpokládaném půdorys-
ném rozsahu těchto podzemních garáží, 

- kulturní či kultovní stavby a zařízení za podmínky, 
že svými doprovodnými funkcemi (například parko-
váním, rozptylovými předprostory) nenaruší cha-
rakter území, 

- nízkopodlažní restaurační zařízení bez nároku na 
zvláštní příjezdové plochy (které nejsou součástí 
kompozice parku) za podmínky, že svou velikostí 
a tvarem odpovídá charakteru parku a nenarušuje 
pobytovou pohodu území. 

- umisťování staveb v režimu podmíněné přípustnosti 
se vztahuje pouze na území zeleně o rozloze nad 
2,5 ha (v menší plochách je nepřípustné). 

 
Nepřípustné jsou: 

- všechna zařízení a stavby, která nejsou uvedena ja-
ko přípustná nebo podmíněně přípustná, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel. 
 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ KRA-
JINNÁ (ZK) 

 
Hlavním využitím je území určené pro zachování 
a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. 
Dění v těchto územích je řízeno především přírod-
ními procesy. Souvislá území zeleně ve volné kraji-
ně slouží ve zvýšené míře oddechu, rekreaci, poby-
tu v přírodě. Tento účel musí plnit i vybavení území 
stavebními objekty. Pro plochy krajinné zeleně jsou 

charakteristické přírodě blízké dřevinné a bylinné 
porosty, skály, mokřady, skupiny dřevin, solitéry 
s podrostem bylin, keřů i travnatých porostů bez 
omezení prostorového uspořádání i bez druhové 
skladby, trávníky jakékoliv intenzivní třídě údržby, 
produkční trvalé travní porosty a bylinná společen-
stva. Obvyklé a přípustné jsou činnosti, nenarušující 
tento charakter a dále zřizovat a provozovat 
na těchto územích pěší a cyklistické. 
V plochách, které jsou součástí systému ÚSES ve 
městě je upřednostňován režim pro zachování 
a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. 
Přípustné jsou: 

- přirozené a přírodě blízké dřevinné porosty, skupi-
ny dřevin, solitérní dřeviny s podrostem bylin, by-
linné porosty bez dřevin, liniové porosty stromů, 

- drobná architektura a drobné sakrální stavby, 
- vybavenost území (komunikace, osvětlení, vodní 

prvky), 
- rekreační areály, 
- vodní prvky, 
- hřiště, 
- pěší a cyklistické stezky. 

 
Podmíněně přípustné, za podmínky, že odpovídají 
svým charakterem a rozsahem hlavnímu využití 
území a jsou slučitelné s hlavním využitím: 

- účelové komunikace, 
- drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka a po-

dobně), 
- drobné stavby určené zejména pro vzdělávací a vý-

zkumné funkce (například pozorovací či pěstitelské 
stanice nebo informační zařízení), 

- kempinky 
- stanové tábory, 
- jednotlivé jednoduché stavby služeb včetně služeb 

veřejného stravování, plní-li doplňkovou funkci 
a slouží-li potřebám rekreační funkce území, avšak 
pouze v plochách o rozloze nad 2,5 ha. 
 
Nepřípustné jsou: 

- jakákoliv zařízení a stavby v rozporu s hlavnímu vy-
užití území, nejedná-li se stavby a zařízení uvedené 
jako přípustné nebo podmíněně přípustné, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel. 

 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – HŘBITOVY 
(H) 

 
Hlavním využitím je hřbitov s vegetační úpravou, 
odpovídající svým charakterem funkci území. 

 
Přípustné je na těchto územích stavět hroby, hrob-
ky a pomníky a rovněž zřizovat a provozovat stavby 
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a zařízení, které svým charakterem odpovídají způ-
sobu využívání území, zejména stavby sakrální, od-
počívadla, popřípadě obřadní síně, ohradní a opěr-
né zdi, areálové komunikace a nezbytná technická 
zařízení. 

 
 Podmíněně přípustné činnosti, děje a zařízení se 

neurčují. 
 

Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na 
těchto územích: 

- stavby pro výrobu a průmysl, 
- stavby pro bydlení, 
- sportovní stavby, 
- jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou 

uvedena jako přípustná, 
- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily 

a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, 
vyjma automobilů přímo související s hlavním vyu-
žitím. 

 
 

I.F.5 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
 
Plochy smíšené obytné ve smyslu vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., § 8 se pro účely ÚP České Budějo-
vice dále člení na: 

- plochy smíšené obytné - individuálního charakteru 
ve vnitřním městě (SIN-1), 

- plochy smíšené obytné - individuálního charakteru 
v předměstí (SIN-2), 

- plochy smíšené obytné - individuálního charakteru 
v příměstí (SIN-3), 

- plochy smíšené obytné - kolektivního charakteru ve 
vnitřním městě (SKOL-1), 

- plochy smíšené obytné - kolektivního charakteru v 
předměstí (SKOL-2), 

- plochy smíšené obytné - kolektivního charakteru v 
příměstí (SKOL-3), 

- plochy smíšené obytné - na venkově (SVEN) 
 
 
PLOCHY SMÍŠENÍ OBYTNÉ – INDIVIDUÁLNÍHO 
CHARAKTERU VE VNITŘNÍM MĚSTĚ (SIN-1) 

 
Hlavním využitím je vysoce různorodá skladba 
obytných funkcí individuálního charakteru a funkcí 
veřejného vybavení a služeb místního až celoměst-
ského významu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, jimiž se rozumí rodinné domy, 
popřípadě bytové (nájemní) vily nebo bodové domy 
individuálního charakteru, 

- víceúčelové domy, 
- obchody,  
- stavby administrativy a veřejné správy, 
- provozovny veřejného stravování, 
- zábavní zařízení, 
- ubytovací zařízení, 
- byty jakožto součásti objektů s jinými funkcemi, 
- ostatní podstatně nerušící výrobní provozy, zpravi-

dla řemeslného charakteru, 

- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, 
nebo sportovní účely včetně středisek mládeže 
pro mimoškolní činnost a center pohybových akti-
vit, 

- parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané pří-
pustným využitím území příslušné plochy, a to až 
do počtu 100 stání na jednu plochu, 

- služebny policie.  
 
Podmíněně přípustné, jsou: 

- čerpací stanice pohonných hmot s kapacitou maxi-
málně dvou výdejních míst, za současného splnění 
podmínek: 

- přímého napojení na průjezdné minimálně 
dvoupruhové dopravní komunikace míst-
ního významu nebo vyššího řádu, 

- vyloučení čerpání ropných produktů pro 
těžkou nákladní dopravu, 

- úplného včlenění do jednotného celku 
s objekty hromadných garáží s kapacitou 
nejméně 50 stání nebo s objekty obchodu, 
služeb a administrativy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 250 stání na jed-
nu plochu, 

- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-
užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
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Nepřípustné jsou: 
- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-

středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 
- stavby pro nebytové funkce o hrubé podlažní ploše 

nad 1000 m2, 
- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-

tím jiné plochy, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-

kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy a 
s výjimkou policejních, hasičských a sanitních aut, 

- nákupní zařízení, 
- soustředěná skladovací zařízení, 
- tržiště stánkového charakteru, 
- všechny typy čerpacích stanic pohonných hmot ne-

uvedených jako podmíněně přípustné. 
 
 
PLOCHY SMÍŠENÍ OBYTNÉ – INDIVIDUÁLNÍHO 
CHARAKTERU V PŘEDMĚSTÍ (SIN-2) 

 
Hlavním využitím je vysoce různorodá skladba 
obytných funkcí individuálního charakteru a funkcí 
veřejného vybavení a služeb malého a středního 
rozsahu, místního až celoměstského významu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, jimiž se rozumí rodinné domy, 
popřípadě bytové (nájemní) vily nebo bytové (bo-
dové) domy individuálního charakteru, a s nimi sou-
visející činnosti, děje a zařízení poskytující služby 
pro bydlení, 

- víceúčelové domy, 
- zařízení administrativy, 
- obchody, 
- ubytovací zařízení, 
- provozovny veřejného stravování, 
- řemeslné provozovny, 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, 

nebo sportovní účely včetně středisek mládeže 
pro mimoškolní činnost a center pohybových akti-
vit, 

- zábavní zařízení, nejsou-li z důvodu účelu nebo své 
velikosti přípustná pouze v centrálních územích ne-
bo ve zvláštních území určených pro rekreaci 
a sport, 

- parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané pří-
pustným využitím území příslušné plochy, a to až 
do počtu 100 stání na jednu plochu, 

- služebny policie.  
 
Podmíněně přípustné, jsou: 

- čerpací stanice pohonných hmot, za současného 
splnění podmínek: 

- přímého napojení na trasy automobilové 
dopravy, 

- vyloučení čerpání ropných produktů pro 
těžkou nákladní dopravu, 

- úplného včlenění do jednotného celku 
s objekty parkovacích nebo provozoven 
služeb, obchodu a výroby, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 250 stání na jed-
nu plochu, 

- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-
užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění.  
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- rozsáhlá nákupní zařízení, popřípadě soustředěná 
tržiště stánkového charakteru s kapacitou více než 
10 stánků, 

- stavby pro nebytové funkce o hrubé podlažní ploše 
nad 250 m2, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy 
a s výjimkou policejních, hasičských a sanitních aut, 

- všechny typy čerpacích stanic pohonných hmot ne-
uvedených jako podmíněně přípustné. 
  
 
PLOCHY SMÍŠENÍ OBYTNÉ – INDIVIDUÁLNÍHO 
CHARAKTERU V PŘÍMĚSTÍ (SIN-3) 

 
Hlavním využitím je vysoce různorodá skladba 
obytných funkcí individuálního charakteru a funkcí 
veřejného vybavení, služeb a podnikatelského vyu-
žití – zejména nerušícího řemeslného – místního až 
městského významu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, jimiž se rozumí rodinné domy, 
popřípadě bytové (nájemní) vily nebo bytové (bo-
dové) domy individuálního charakteru, a s nimi sou-
visející činnosti, děje a zařízení poskytující služby 
pro bydlení, 
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- víceúčelové domy, 
- samostatné provozovny výroby a služeb do 1 500 

m2 hrubé podlažní plochy, 
- samostatná zařízení administrativní, 
- samostatné obchody, 
- samostatné provozovny veřejného stravování, 
- samostatné ubytovací zařízení, 
- zahradnictví, 
- zábavní zařízení, nejsou-li z důvodu účelu nebo své 

velikosti přípustná pouze v centrálních územích ne-
bo ve zvláštních území určených pro rekreaci a 
sport, 

- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, 
nebo sportovní účely včetně středisek mládeže pro 
mimoškolní činnost a center pohybových aktivit, 

- parkovací stání a odstavná stání a garáže pro po-
třeby vyvolané přípustným využitím území přísluš-
né plochy, a to až do počtu 250 stání na jednu plo-
chu, 

- služebny policie.  
 
Podmíněně přípustné, jsou: 

- nákupní a servisní zařízení do 5000 m2 hrubé pod-
lažní plochy, 

- čerpací stanice pohonných hmot, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 500 stání na jed-
nu plochu, 

- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-
užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- nákupní zařízení nad 5000 m2 hrubé podlažní plo-
chy, 

- stavby nebo součásti staveb pro nebytové funkce o 
hrubé podlažní ploše nad 1500 m2, nepřipouští-li 
přípustné nebo podmíněně přípustné využití jinak, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-

laných přípustným využitím dané plochy 
a s výjimkou policejních, hasičských a sanitních aut. 
 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – KOLEKTIVNÍHO CHA-
RAKTERU VE VNITŘNÍM MĚSTĚ (SKOL-1) 

 
Hlavním využitím je vysoce různorodá skladba s 
blokovou strukturou obytných funkcí kolektivního 
charakteru a funkcí veřejného vybavení a služeb lo-
kálního, místního, celoměstského významu, popří-
padě regionálního dosahu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, 
- byty jakožto součást objektu využívaného pro jiné 

účely než bydlení, 
- nebytové funkce do 5 000 m2 hrubé podlažní plo-

chy, a to: 
- obchody a nákupní zařízení, 
- administrativní zařízení, 
- provozovny veřejného stravování, 
- ubytovací zařízení a hotely, 
- zábavní zařízení, 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdra-

votnické, nebo sportovní účely včetně středi-
sek mládeže pro mimoškolní činnost a center 
pohybových aktivit, 

- služebny policie, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

bu vyvolanou přípustným využitím území příslušné 
plochy, a to až do počtu 250 stání na jednu plochu. 
 
Podmíněně přípustné, jsou: 

- čerpací stanice pohonných hmot s kapacitou maxi-
málně dvou výdejních míst, za současného splnění 
podmínek: 

- přímého napojení na průjezdné minimálně 
dvoupruhé dopravní komunikace místního 
významu nebo vyššího řádu, 

- vyloučení čerpání ropných produktů pro 
těžkou nákladní dopravu, 

- úplného včlenění do jednotného celku 
s objekty hromadných garáží s kapacitou 
nejméně 50 stání nebo s objekty obchodu, 
služeb a administrativy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 500 stání na jed-
nu plochu, 

- nákupní zařízení a jiné podnikatelské (výrobní) zaří-
zení s celkovou hrubou podlažní plochou do 
10 000 m2 na jednu plochu. 
Podmínkou pro umístění podmíněně přípustných 
staveb je, že nenaruší jednotlivě nebo v součtu 
obytnou pohodu v území. 
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Nepřípustné jsou: 
- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-

středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 
- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-

tím jiné plochy, 
- autobazary, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-

kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy, 

- soustředěná trvalá tržiště se stánkovým prodejem 
pravidelného charakteru (s přípustnou výjimkou se-
zónních trhů a občasných, časově a provozně regu-
lovaných tržních prodejů), 

- nákupní zařízení a výrobní zařízení s celkovou hru-
bou podlažní plochou nad 10 000 m2 na jednu plo-
chu. 
 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – KOLEKTIVNÍHO CHA-
RAKTERU V PŘEDMĚSTÍ (SKOL-2) 

 
Hlavním využitím je vysoce různorodá skladba s 
blokovou strukturou obytných funkcí kolektivního 
charakteru a funkcí veřejného vybavení a služeb lo-
kálního až celoměstského významu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, jimiž se rozumí zejména víceú-
čelové domy, a s nimi související činnosti, děje a za-
řízení poskytující služby pro bydlení, 

- nebytové funkce do 5 000 m2 hrubé podlažní plo-
chy, a to: 

- administrativní zařízení, 
- obchody a nákupní zařízení, 
- provozovny veřejného stravování, 
- ubytovací zařízení, 
- řemeslné provozovny, 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdra-

votnické, nebo sportovní účely včetně středi-
sek mládeže pro mimoškolní činnost a center 
pohybových aktivit, 

- zábavní zařízení, nejsou-li z důvodu účelu 
nebo své velikosti přípustná pouze 
v centrálních územích nebo ve zvláštních 
území určených pro rekreaci a sport, 

- služebny policie, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

bu vyvolanou přípustným využitím území příslušné 
plochy, a to až do počtu 250 stání na jednu plochu. 
 
Podmíněně přípustné, jsou: 

- čerpací stanice pohonných hmot, za současného 
splnění podmínek: 

- přímého napojení na trasy automobilové 
dopravy, 

- vyloučení čerpání ropných produktů pro 
těžkou nákladní dopravu, 

- úplného včlenění do jednotného celku 
s objekty parkovacích nebo provozoven 
služeb, obchodu a výroby, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 750 stání na jed-
nu plochu, 

- nákupní zařízení a jiné podnikatelské (výrobní) zaří-
zení s celkovou hrubou podlažní plochou do 
10 000 m2 na jednu plochu. 
Podmínkou pro umístění podmíněně přípustných 
staveb je, že nenaruší jednotlivě nebo v součtu 
obytnou pohodu v území. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy, 

- nákupní zařízení a výrobní zařízení s celkovou hru-
bou podlažní plochou nad 10 000 m2 na jednu plo-
chu. 
 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – KOLEKTIVNÍHO CHA-
RAKTERU V PŘÍMĚSTÍ (SKOL-3) 

 
Hlavním využitím je vysoce různorodá skladba s 
blokovou strukturou obytných funkcí kolektivního 
charakteru a funkcí veřejného vybavení, služeb a 
nerušícího podnikatelského využití místního až ce-
loměstského významu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, jimiž se rozumí zejména víceú-
čelové domy, a s nimi související činnosti, děje 
a zařízení poskytující služby pro bydlení, 

- nebytové funkce do 10 000 m2 hrubé podlažní plo-
chy, a to: 

- administrativní zařízení, 
- obchody a nákupní zařízení, 
- provozovny veřejného stravování, 
- ubytovací zařízení a hotely, 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdra-

votnické, nebo sportovní účely včetně středi-
sek mládeže pro mimoškolní činnost a center 
pohybových aktivit, 

- provozovny výroby a služeb, 
- zábavní zařízení, nejsou-li z důvodu účelu 

nebo své velikosti přípustná pouze 
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v centrálních územích nebo ve zvláštních 
území určených pro rekreaci a sport, 

- čerpací stanice pohonných hmot, avšak 
s vyloučením čerpání ropných produktů pro 
těžkou nákladní dopravu, 

- služebny policie, 
- nákupní a jiná monofunkční zařízení s kapacitou do 

10 000 m2 celkové hrubé podlažní plochy bezpro-
středně se vztahující k hlavnímu způsobu využití 
území, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
bu vyvolanou přípustným využitím území příslušné 
plochy, a to až do počtu 250 stání na jednu plochu. 
 
Podmíněně přípustné, jsou: 

- čerpací stanice pohonných hmot, 
- nákupní a jiná monofunkční zařízení s kapacitou do 

15 000 m2 celkové hrubé podlažní plochy bezpro-
středně se vztahující k hlavnímu způsobu využití 
území. 
Podmínkou pro umístění podmíněně přípustných 
staveb je, že nenaruší jednotlivě nebo v součtu 
obytnou pohodu v území. 
 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel s kapacitou nad 50 stání na jed-
nu plochu pokud neslouží potřebám vyvolaných 
přípustným využitím dané plochy, 

- monofunkční zařízení s kapacitou nad 15 000 m2 
celkové hrubé podlažní plochy, 

- parkoviště s kapacitou nad 1000 stání. 
 
 
PLOCHY SMÍŠENÍ OBYTNÉ – NA VENKOVĚ (SVEN) 

 
Hlavním využitím je vysoce různorodá skladba 
obytných funkcí individuálního charakteru a funkcí 
veřejného vybavení, služeb a podnikatelského vyu-
žití – zejména nerušícího řemeslného – místního 
významu. 
 
Přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, jimiž se rozumí rodinné domy, 
popřípadě bytové (nájemní) vily nebo bytové (bo-
dové) domy individuálního charakteru, 

- stavby pro bydlení venkovského charakteru, které 
mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší země-
dělské samozásobitelské hospodářství, 

- zahradnické provozy, 
- obchody, 
- provozovny veřejného stravování, 
- nerušící zemědělské provozovny 
- zařízení zdravotní, vzdělávací, kulturní a kultovní, 
- servisní zařízení 
- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřeby vy-

volané přípustným využitím území příslušné plochy, 
a to až do počtu 50 stání na jednu plochu, 

- služebny policie.  
 
Podmíněně přípustné, jsou: 

- obchody, servisní a výrobní zařízení do 2000 m2 
hrubé podlažní plochy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-
by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 250 stání na jed-
nu plochu, 

- podmínkou pro umístění všech výše uvedených 
podmíněně přípustných staveb je, že nenaruší jed-
notlivě nebo v součtu obytnou pohodu v území; 

- v plochách přestavby, v kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno ÚS, je rovněž podmí-
něně přípustné zřizování dočasných zahrádek a vý-
stavba dočasných staveb pro rodinnou individuální 
rekreaci, pokud toto ÚS pověří, a to do doby využití 
plochy pro její stanovený účel; jednotlivé stavby 
pro rodinnou individuální rekreaci musí splňovat 
podmínky stanovené v kapitole I.F.2 pro způsob vy-
užití UZ. Plochy přestavby s povinností ÚS jsou vy-
značeny ve výkrese. I.1. Výkres základního členění. 
 
Nepřípustné jsou: 

- nákupní, servisní a výrobní zařízení nad 2000 m2 
hrubé podlažní plochy, 

- stavby pro nebytové funkce o hrubé podlažní ploše 
nad 1500 m2, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, 

- autobazary a odstavná stání charakteru parkoviště 
a služeb pro motoristy, 

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, pokud neslouží potřebám vyvo-
laných přípustným využitím dané plochy 
a s výjimkou policejních, hasičských a sanitních aut. 
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I.F.6 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
Plochy dopravní infrastruktury ve smyslu vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., § 9 se pro účely ÚP České Budějo-
vice dále člení na: 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro dálnici (D), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro místní komunikace II. třídy (II), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro místní komunikace II. třídy s překryvnou funkcí 
zeleň ekoduktů (II-ZE), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. 
třídy (III), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy 
(MO), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro městské třídy, hlavní a podstatné obslužné ko-
munikace (MT), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro hromadnou dopravu (DH), 

- plochy dopravní infrastruktury – plochy pro dopra-
vu v klidu (DP) 

- plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava 
(DD) 

- plochy dopravní infrastruktury – obsluha automobi-
lové dopravy (DA). 

 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 
DOPRAVY PRO DÁLNICI (D)  

 
Hlavním využitím jsou silniční pozemky pro těleso 
dálnice a pro jejich obslužná a technická dopravní 
zařízení. Část trasy vedena v tunelu (ve výkrese vy-
značena šrafou). 

Přípustné využití je rovněž zřizovat a provozovat 
činnosti, děje a zařízení související se stavbou této 
komunikace. Přípustné jsou zejména: 

- náspy, zářezy, 
- opěrné zdi, 
- mosty, tunelové objekty, 
- stavby protihlukových opatření, 
- inženýrské sítě a jejich přeložky, 
- odvodňovací zařízení, 
- doprovodné a obslužné komunikace, 
- zastávky a točny městské hromadné dopravy včetně 

zázemí pro řidiče,  
- doprovodná a izolační zeleň, zeleň nad tělesem tu-

nelu, 
- překládky a úpravy vodotečí, 

- další nezbytné součásti stavby dálnice. takové, které 
odpovídá využití hlavnímu a není překážkou pro je-
ho realizaci. 

 
Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat čin-
nosti, děje a zařízení doplňující základní účel využití 
plochy, např.: 

- přistávací plochu pro leteckou záchrannou službu, 
- odstavná a parkovací stání. 
 

Nepřípustné je takové využití, které je neslučitelné 
s využitím hlavním nebo je překážkou pro jeho rea-
lizaci a které by mohly ohrozit hygienické, bezpeč-
nostní a technické předpisy. 
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 
DOPRAVY PRO MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY (II)  

 

Hlavním využitím území je dopravní vybavenost 
pro dopravu v pohybu, respektive území pro do-
pravu motoristickou, cyklistickou a pěší jimiž se ro-
zumí území hlavních dopravně sběrných komunika-
cí se zvýšeným využíváním veřejností a veřejně pří-
stupná, zařazená do dopravního skeletu města. 
 
Přípustné využití je takové, které odpovídá využití 
hlavnímu a není překážkou pro jeho realizaci. 
Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat činnosti, 
děje a zařízení související se stavbou komunikací. 
 
Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 

 
 
PLOCHY DOPRANÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 
DOPRAVY PRO MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY 
S PŘEKRYVNOU FUNKCÍ ZELEŇ EKODUKTŮ (II-ZE) 

 
Hlavním využitím jsou území hlavních dopravně 
sběrných komunikací, odpovídající svými parametry 
komunikaci II. třídy, křížící se s plochami zeleně bez 
vzájemného narušování. Komunikace v podstatné 
části trasy vedena v tunelu (ve výkrese vyznačena 
šrafou celá plocha s rozdílným způsoben využití). 

 
Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení související se 
stavbou propojovací komunikace, zejména objekty 
ekoduktů, cyklostezek, násypů, zářezů a ochranné 
zeleně. 
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Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 

 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 
DOPRAVY PRO VYBRANÉ HLAVNÍ OBSLUŽNÉ 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY (III)  

 
Hlavním využitím území je dopravní vybavenost 
pro dopravu v pohybu, respektive území pro do-
pravu motoristickou, cyklistickou a pěší, jimiž se ro-
zumí veřejně přístupná území zařazená do doprav-
ního skeletu města. 
 
Přípustné využití je takové, které odpovídá využití 
hlavnímu a není překážkou pro jeho realizaci. 
Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat činnosti, 
děje a zařízení související se stavbou komunikací. 
 
Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 
DOPRAVY PRO MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE 
III. A IV. TŘÍDY (MO)  

 
Hlavním využitím území je dopravní vybavenost 
pro dopravu v pohybu, respektive území pro do-
pravu motoristickou, cyklistickou a pěší, jimiž se ro-
zumí vybraná veřejně přístupná území s menší do-
pravní zátěží. 
 
Přípustné využití je takové, které odpovídá využití 
hlavnímu a není překážkou pro jeho realizaci. 
Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat činnosti, 
děje a zařízení související se stavbou komunikací. 
 
Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 
 

 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 
DOPRAVY PRO MĚSTSKÉ TŘÍDY, HLAVNÍ A POD-
STATNÉ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE (MT)  

 
Hlavním využitím území je dopravní vybavenost 
pro dopravu v pohybu, respektive území pro do-
pravu motoristickou, cyklistickou a pěší, jimiž se ro-
zumí vybraná veřejně přístupná území liniového 
charakteru, určená i k významnějšímu poskytování 
nedopravních služeb. 
 
Přípustné využití je takové, které odpovídá využití 
hlavnímu a není překážkou pro jeho realizaci. 
Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat činnosti, 
děje a zařízení související se stavbou komunikací. 
 
Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ 
DOPRAVY PRO HROMADNOU DOPRAVU (DH) 

 
Hlavním využitím je území pro hromadnou a osob-
ní dopravu včetně technického zázemí. 
 
Přípustné jsou činnosti, děje a zařízení městské 
hromadné dopravy osob, zejména určené k pro-
vozu vozoven, měníren, točen, stanic a zastávek. 
 
Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PLOCHY 
PRO DOPRAVU V KLIDU (DP) 

 
Hlavním využitím je dopravní vybavenost pro do-
pravu v klidu. 
 
Přípustné jsou: 

- činnosti, děje a zařízení určené pro parkování, 
- zřizování hromadných odstavných stání a parkova-

cích garáží k dopravní obsluze města, a to jako par-
koviště městského významu. 
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Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ 
DOPRAVA (DD) 

 
Hlavním využitím jsou činnosti, děje a zařízení ur-
čené a využívané pro železniční hromadnou dopra-
vu osob a zboží, pro výstavbu a provoz kolejišť 
a osobních a nákladních nádraží. Součástí těchto 
území jsou plochy pro zřizování a provoz technic-
kého zázemí, zejména souvisejících technických 
provozů a zařízení kontejnerové a kombinované 
dopravy. 
 
Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné využití je takové, které je neslučitelné 
s využitím hlavním nebo je překážkou pro jeho rea-
lizaci. 

 

PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – OBSLUHA 
AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (DA) 

 
Hlavním využitím jsou činnosti děje a zařízení ur-
čené a využívané pro dopravní služby a pro zařízení 
určená službám pro automobilisty, zejména servisy, 
opravny a čerpací stanice pohonných hmot. 

 
Podmíněně přípustné využití se nestanovuje. 
 
Nepřípustné je: 

- takové využití, které je neslučitelné s využitím hlav-
ním nebo je překážkou pro jeho realizaci. 
 
 

 

I.F.7 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Plochy technické infrastruktury jsou navrženy ve 
smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 10. 
 
 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI) 

 
Hlavním využitím území je umísťování zařízení 
a staveb sloužící technické obsluze ostatních území. 
 
Přípustné jsou: 

- činnosti, děje a zařízení čistě průmyslové, zaměřené 
výlučně na výrobu středního a velkého rozsahu, 

- činnosti, děje a zařízení čistě zemědělské, zaměře-
né výlučně na pěstitelské a chovatelské činnosti 
středního a velkého rozsahu, 

- vodohospodářské stavby zejména zemní vodojemy, 
úpravny vody, automatické tlakové stanice, 

- stavby a zařízení pro nakládání s odpadními voda-
mi, zejména čistírny odpadních vod a čerpací stani-
ce odpadních vod, 

- stavby a zařízení pro zásobování elektrickou ener-
gií, zejména transformovny (v objektech i sloupo-
vé), vstupní rozvodny (spínací stanice), 

- stavby a zařízení pro zásobování plynem, zejména 
stanice katodové ochrany, RS, kotelny, 

- stavby a zařízení pro zásobování teplem, zejména 
přečerpávací stanice, výměníkové stanice, kotelny, 

- telekomunikační a spojové stavby, zejména traťové 
rozvaděče, síťové rozvaděče, účastnické rozvaděče, 
automatické ústředny, 

- kolektory a produktovody včetně přečerpávacích 
stanic, 

- stavby pro nakládání s odpady, zejména střediska 
sběru, třídění a recyklace odpadů, kompostárny, 
zařízení pro ukládání odpadů, 

- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřeby vy-
volané přípustným využitím území příslušné plochy. 
 
Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na 
těchto územích: 

- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřeby vy-
volané využitím jiné plochy, 

- stavby pro bydlení. 
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I.F.8 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 
Plochy výroby a skladování ve smyslu vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., § 11 se pro účely ÚP České Budě-
jovice dále člení na: 

- plochy výroby a skladování – ve vnitřním městě 
(PA-1), 

- plochy výroby a skladování – v předměstí (PA-2), 
- plochy výroby a skladování – v příměstí (PA-3), 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 

(ZV). 
 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VE VNITŘNÍM 
MĚSTĚ (PA-1) 

 
Hlavním využitím je pro umístění vysoce různorodé 
skladby staveb pro výrobu a skladování a rovněž 
služby správní, obchodní, výstavní, služby zábavní 
a dopravní a technická infrastruktura.  
 
Přípustné jsou: 

- sklady, skladové plochy a komunální provozovny, 
- obchodní zařízení, 
- nákupní zařízení, 
- administrativní zařízení, 
- zařízení pro veřejnou správu, 
- služebny policie, 
- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu 

vyvolanou přípustným využitím příslušné plochy, 
a to do počtu 250 stání na jednu plochu,  
 
Podmíněně přípustné jsou, pokud doplňují hlavní 
využití území: 

- služební bydlení, 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, školské 

a zdravotnické účely, 
- zábavní zařízení, 
- stavby pro sportovní účely, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 500 stání na jed-
nu plochu,  

- čerpací stanice pohonných hmot, za současného 
splnění podmínek: 

- přímého napojení na trasy automobilové do-
pravy, 

- úplného včlenění do jednotného celku 
s objekty parkovacích nebo provozoven služeb, 
obchodu a výroby. 

 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, vyžadující mimo-
řádnou ochranu před zátěží prostředí, popřípadě 
činnosti, děje a zařízení mimořádně ohrožující pro-

středí hlukem a vibracemi, polétavým prachem, 
exhalacemi (emisemi a imisemi) a pachem, které 
lze uskutečnit výlučně v uzavřených areálech, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 

- stavby pro bydlení s výjimkou služebního bydlení. 
 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ V PŘEDMĚSTÍ 
(PA-2) 

 
Hlavním využitím je pro umístění vysoce různorodé 
skladby staveb pro výrobu a skladování a rovněž 
služby správní, obchodní, výstavní, služby zábavní 
a dopravní a technická infrastruktura.  
 
Přípustné jsou: 

- sklady, skladové plochy a komunální provozovny, 
- obchodní zařízení, 
- nákupní zařízení, 
- administrativní zařízení, 
- zařízení pro veřejnou správu, 
- služebny policie, 
- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu 

vyvolanou přípustným využitím příslušné plochy, 
a to do počtu 250 stání na jednu plochu, 
 
Podmíněně přípustné jsou, pokud doplňují hlavní 
využití území: 

- služební bydlení, 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, školské 

a zdravotnické účely, 
- zábavní zařízení, 
- stavby pro sportovní účely, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 750 stání na jed-
nu plochu 

- čerpací stanice pohonných hmot, za současného 
splnění podmínek: 

- úplného včlenění do jednotného celku 
s objekty parkovacích nebo provozoven slu-
žeb, obchodu a výroby. 

 
Nepřípustné jsou: 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, vyžadující mimo-
řádnou ochranu před zátěží prostředí, popřípadě 
činnosti, děje a zařízení mimořádně ohrožující pro-
středí hlukem a vibracemi, polétavým prachem, 
exhalacemi (emisemi a imisemi) a pachem, které 
lze uskutečnit výlučně v uzavřených areálech, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 



část I., kapitola F – plochy s rozdílným způsobem využití  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015 192 

- stavby pro bydlení s výjimkou služebního bydlení. 
 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ V PŘÍMĚSTÍ 
(PA-3) 

 
Hlavním využitím je pro umístění vysoce různorodé 
skladby staveb pro výrobu a skladování a rovněž 
služby správní, obchodní, výstavní, služby zábavní 
a dopravní a technická infrastruktura.  
 
Přípustné jsou: 

- sklady, skladové plochy a komunální provozovny, 
- obchodní zařízení, 
- nákupní zařízení, 
- administrativní zařízení, 
- zařízení pro veřejnou správu, 
- služebny policie, 
- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu 

vyvolanou přípustným využitím příslušné plochy, 
a to do počtu 500 stání na jednu plochu,  
 
Podmíněně přípustné jsou, pokud doplňují hlavní 
využití území: 

- služební bydlení (byty pro osoby zajišťující dohled 
a pohotovost, či rodinné domy pro majitele a ve-
doucí provozoven, které náleží k výrobní provozov-
ně a jsou součástí plochy jejího pozemku 
a stavebního objemu,), 

- stavby pro církevní, kulturní, sociální, školské 
a zdravotnické účely, 

- zábavní zařízení, 
- stavby pro sportovní účely, 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potře-

by vyvolané podmíněně přípustným využitím území 
příslušné plochy, a to až do počtu 1000 stání na 
jednu plochu,  

- čerpací stanice pohonných hmot, 
 
Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení s výjimkou služebního bydlení. 
 
 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ 
VÝROBA (ZV) 

 
Hlavním využitím je pro umístění staveb a zařízení 
zemědělské výroby a zemědělských provozů. 
 
Přípustné jsou: 

- zahradnické a zelinářské areály, 
- pěstební areály, 
- chovatelské areály, 
- stavby a zařízení zemědělských provozoven, 
- stavby a zařízení lesního hospodářství, 
- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 
- zpracovatelské provozovny lesnických podniků, 
- sklady a skladové provozy, 
- služební bydlení související se zemědělským provo-

zem, 
- zařízení poskytující služby zemědělských podniků, 

zejména související zařízení obchodu, 
- parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu 

vyvolanou přípustným využitím území příslušné 
plochy, a to až do počtu 50 stání na jednu plochu, 

- služebny policie. 
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- zařízení pro nestavební využití (například sportovní 
zařízení) za podmínky, že způsob využití území musí 
umožňovat jeho bezodkladné navrácení hospodář-
skému využití bez nákladů na rekultivaci a nedo-
chází-li ke změně charakteru území a krajinného rá-
zu, 

- odstavná a parkovací stání a garáže pro potřebu 
vyvolanou podmíněně přípustným způsobem využi-
tí území příslušné plochy a to až do počtu 100 stání 
na jednu plochu. 
 
Nepřípustné jsou: 

- čerpací stanice pohonných hmot, s výjimkou zaří-
zení sloužícího výlučně pro potřebu provozovatele, 

- odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané využi-
tím jiné plochy, 

- veškeré činnosti, děje a zařízení, vyžadující mimo-
řádnou ochranu před zátěží prostředí, 

- stavby pro bydlení s výjimkou služebního bydlení. 

 
 
I.F.9 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 
Plochy vodní a vodohospodářské jsou navrženy ve 
smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 13. 
 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (V) 

 
Hlavním využitím jsou: 

- vodní toky, 
- nádrže a rybníky stálé i vysychající. 

 
Přípustné jsou stavby a zařízení sloužící výhradně 
pro účely spojené zejména s ochranou a využívá-
ním vodních zdrojů, nebo ochranou proti vodě jako 
přírodnímu živlu a další vodohospodářské účely. 
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Nepřípustné jsou: 

- na těchto územích veškeré činnosti, děje a zařízení 
ohrožující kvalitu podzemních či povrchových vod 
a zhoršujících převedení povodní územím, 

- činnosti, děje a zařízení v rozporu s vodním záko-
nem. 

 
 
 
 
 

 
 
I.F.10 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
 
Plochy zemědělské jsou navrženy ve smyslu vyhláš-
ky č. 501/2006 Sb., § 14. 
 
 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (ZPF) 

 
Hlavním využitím je orná půda, chmelnice, vinice, 
sady, louky a pastviny. Plocha je určená pro hospo-
daření se zemědělskou půdou nebo pro činnosti, 
které s hospodařením na zemědělské půdě souvisí. 
 
Přípustné je: 

- orná půda, 
- louky, pastviny, sady, vinice, chmelnice, 
- polní cesty, stezky pro pěší a cyklisty, 
- účelové komunikace, 
- protierozní a protipovodňová opatření, 
- stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabili-

zaci krajiny, 
- drobné stavby sakrální a pro rekreaci a turistiku 

(výklenkové kaple, boží muka, kříže, pomníky, in-
formační tabule, turistické přístřešky s mobiliářem 
apod.) 
 

Podmíněně přípustné je:  
- využití pro nestavební funkce (např. sportovní), po-

kud způsob využití umožňuje bezodkladné navrá-
cení půdy pro hospodaření, bez nákladů na rekulti-
vaci a nedochází-li ke změně charakteru území 
a krajinného rázu, 

- jednotlivé stavby na pozemcích zemědělského 
půdního fondu sloužící k zajištění provozu zeměděl-
ského hospodářství za podmínky, že jejich zastavě-
ná plocha nepřesahuje 25m2 a výška 5 m, svým úče-
lem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře 
místně souvisejících zemědělských pozemků ve 
vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské 
stavby a jsou technologicky přímo vázané na stano-
viště. Umístění těchto staveb musí respektovat 
funkce okolních ploch. Z těchto staveb jsou vylou-
čeny objekty, které mohou sloužit individuální re-
kreaci nebo bydlení. 
 
Nepřípustné jsou: 

- stavby a zařízení neuvedená jako přípustná nebo 
podmíněně přípustná, 

- objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci, 
- odstavná a parkovací stání. 

 
 
I.F.11 PLOCHY LESNÍ 
 
Plochy lesní jsou navrženy ve smyslu vyhlášky č. 
501/2006 Sb., § 15. 
 
 
PLOCHY LESNÍ (L) 

 
Hlavním využitím pozemků je les. 
  
Přípustné jsou: 

- pozemky s lesními porosty a jiné pozemky určené 
k plnění funkcí lesa ve smyslu platného lesního zá-
kona, což jsou pozemky s lesními porosty, lesní ces-
ty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní past-
viny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ze-

mědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvi-
sejí nebo slouží lesnímu hospodářství, 

- myslivecká zařízení, 
- drobná sakrální architektura (boží muka, kříže), 
- stavby a zařízení provozu lesního hospodářství 

místního dosahu. 
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- stavby rozvíjející rekreační využití území, pokud ne-
narušují charakter území a je možné jejich bezod-
kladné navrácení přírodnímu stavu (například, la-
nová centra, hřiště, turistické odpočívadla, orien-
tační tabule, vyhlídky, rozhledny), 

- zařízení technické infrastruktury pokud jde 
o zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci 
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systému technické infrastruktury umístit jinde 
a které nebude mít zásadní vliv na hlavní využití. 

 
Nepřípustné jsou: 

- všechny ostatní způsoby využití nezahrnuté do pří-
pustného, respektive podmíněně přípustného, vyu-
žití. 

 
 
 
 

 
 
I.F.12 PLOCHY SPECIFICKÉ 
 
Plochy areálů nadměstského významu jsou navrže-
ny na základě vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 19. 
 
 
PLOCHY SPECIFICKÉ - AREÁLY NADMĚSTSKÉHO 
VÝZNAMU (A) 

 
Hlavním využitím je pro umístění areálů celoměst-
ského, popřípadě regionálního významu, které se 
svým rozsahem a účelem využití podstatně odlišují 
od běžného standardu využití území. 
 
Přípustné jsou: 

- nákupní zařízení a velkoplošné obchodní podniky 
do 15 000 m2 hrubé podlažní plochy, 

- plochy pro veletrhy, výstavy a kongresy, 
- rozsáhlé vědeckovýzkumné areály,  
- rozsáhlé areály klinik a nemocnic, 

- zoologické zahrady, 
- parkovací stání do 1 000 stání na jednu plochu, 
- rozsáhlé zábavní areály, 
- mnohoúčelové společenské a průmyslové kom-

plexy s nutností řešení zátěže pro životní prostředí 
a využívání okolního území. 
 
Podmíněně přípustné jsou: 

- nákupní zařízení a velkoplošné obchodní podniky 
nad 15 000 m2 hrubé podlažní plochy, 

- parkovací stání s celkovou kapacitou nad 1 000 stá-
ní na jednu plochu. Podmínkou je vytvoření 
ochranného pásma zeleně v doteku se sousedními 
územími (zejména s plochami pro bydlení), a to 
v minimální šířce biokoridoru. 
 
Nepřípustné využití se nestanovuje. 
 

 
 
I.F.13 DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYU-

ŽITÍ 
 
 Pro některé plochy s rozdílným způsobem využití se 

stanovují další podmínky pro jejich využití, které by-
ly převzaty z předchozích vydaných změn ÚPnM. 
Takto regulované plochy se pro potřeby této ÚPD 
nazývají speciální plochy a jsou ve výkresové části 
označeny indexem SP s číslem označující polohu 
plochy v rámci systému členění města a pořadovým 
číslem. Jsou vymezeny následující plochy se speci-
fickou regulací: 

 
- plochy s označením SP 1.2.4.01, SP 2.1.2.01 a SP 

2.1.8.01 (přejaty ze změny č. 57 ÚPnM). Pro tuto 
plochu platí následující ustanovení: 

- u silnic II/157 a III/15611, jejichž vlastníkem 
je Jihočeský kraj, budou zachovány normové 
parametry pro předpokládanou dopravní zá-
těž, minimálně v současném silničním profi-
lu, 

- součástí DÚR bude posouzení z hlediska hlu-
ku dle zákona o ochraně veřejného zdraví a 
dle nařízení vl. č. 272/2011 Sb., 

- dále bude součástí DÚR návrh protihluko-
vých opatření, zejména ve východním před-
polí podjezdu (tunelu) v lokalitě Pětidomí, 
která povedou ke snížení těchto nepříznivých 
vlivů dopravy, 

- pokud budou stavby v předmětném území 
dotčeny obvodem a ochranným pásmem 
dráhy, je třeba postupovat ve smyslu pří-
slušných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách, v platném znění, 

- v plochách se způsobem využitím plochy do-
pravní infrastruktury – silniční dopravy pro  
místní komunikace II. třídy (II) je přípustné 
rovněž zřizovat a provozovat činnosti, děje a 
zařízení související se stavbou komunikací, 
především rampy, jejich opěrné konstrukce, 
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mostní objekt nad okružní křižovatkou, 
oboustranné chodníky pro pěší proměnné 
šířky, zelené pásy umožňující výsadbu zele-
ně, pojížděné chodníky s parkovacím a od-
stavným stáním, vjezdy a vstupy do přileh-
lých objektů, rampy pro pěší a cyklisty, cyk-
listické trasy vymezené v uličním profilu, 
konstrukce a objekty protihlukových opatře-
ní, trolejové vedení, zastávky hromadné do-
pravy, městský mobiliář, sítě a objekty tech-
nické infrastruktury apod., 

- v ploše SP 2.1.8.01 jsou rovněž přípustné 
zejména stavby dopravních zařízení a do-
pravního vybavení, včetně mostních objektů 
pod kolejištěm dráhy, nosných rámových 
konstrukcí, doplňujících ocelových, oblouko-
vých, roštových konstrukcí, podchod pro pěší 
a cyklisty rozčleněný na část pro pěší a cyklis-
tický provoz, stavebně oddělený od komuni-
kace pro motorovou dopravu, prostor pro 
vedení technologií a sítí technické infrastruk-
tury a odvodnění podjezdu, pohotovostní 
chodníky, 

- stanovuje se podmínka stavebnímu úřadu 
uložit stavebníkovi v rozhodnutí o umístění 
stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 – 3. eta-
pa a následně ve stavebním povolení na tuto 
stavbu plnění prevenční povinnosti předchá-
zet škodám, škodu nezpůsobit, případnou 
újmu reparovat v souladu se zákonem č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění. 

 
- plocha SKOL-1 s označením SP 1.4.4.01 v lokalitě 

Loděnice (ozn. 1.4.4.) (přejatá ze změny č. 75 
ÚPnM). Pro tuto plochu se stanovují platí následují-
cí ustanovení: 

-  v této ploše jsou zcela nepřípustné veškeré 
objekty vyžadující ochranu před nadlimitním 
hlukem dle zákona o ochraně veřejného 
zdraví a dle nařízení vl. č. 272/2011 Sb., a to 
v návaznosti na „levobřežní“ komunikaci (sil-
nice I/3). 

Pro ochranu hodnot navazujícího území v dotčené 
části města, především pro zachování ekologicko-
stabilizačních funkcí územního systému ekologické 
stability lokality a prostupnosti krajiny podél řeky 
Vltavy se stanovují pro další stupně projektové do-
kumentace na jednotlivé stavby v této ploše násle-
dující podmínky: 

- zajistit, aby přilehlé území u Vltavy bylo 
možné i nadále využívat pro krátkodobou re-
kreaci, 

- zachovat prostupnost krajiny a možnost její 
údržby, 

- ponechat dostatečný komunikační koridor 
pro obsluhu sousedního pozemku parc. č. 

2160/1 a na tomto pozemku navrhnout kva-
litní skladbu zeleně, včetně návrhu kvalitních 
původních dřevin v pásu podél bermy řeky 
Vltavy ve směru k nové výstavbě v ploše SP 
1.4.4.01 s tím, že navržená zeleň bude osá-
zena v rámci realizace stavby, 

- zachovat prostupnost území mezi chodníkem 
ulice Na Dlouhé louce a mostem pro pěší 
přes Vltavu formou návrhu pěšiny za hranicí 
pozemku určeného k výstavbě, 

- řešit dopravní připojení objektů v ploše SP 
1.4.4.01 na silnici I/3 pomocí stávajícího při-
pojení (mezi areálem čerpací stanice OMV a 
autosalonem BMW), a to za předpokladu 
splnění platných ČSN a prokázání dostatečné 
kapacity stávajícího připojení na silnici I. třídy 
po navýšení intenzit v přilehlém území, pří-
padné úpravy stávající křižovatky a stávají-
cích napojení, vyvolané připojovanými objek-
ty budou řešeny dle § 39 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění,  

- doložit monitoring (sčítání) stávající dopravy 
uvnitř území a pro koordinaci s dopravou z 
nově připojovaných objektů prověřit případ-
ný návrh opatření k dalšímu vylepšení do-
pravní situace, 

- respektovat v širších vazbách podmínky pro 
prostorové parametry nadregionálního bio-
koridoru a lokálního biocentra dle kapitoly 
I.E.2 Územní systém ekologické stability.    

 
- plocha SKOL-1 s označením SP 1.5.1.01 v lokalitě 

Hardtmuthova (ozn. 1.5.1.) (přejatá ze změny č. 49 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustanove-
ní: 

- v případě objektů pro bydlení nebo jiných 
chráněných objektů bude problém hluku a 
ostatních limitů území realizován na vlastní 
náklady vlastníků dotčených pozemků, 

-  další přestavba, rozšíření objektů je nepří-
pustné mimo stávající pozemky jednotlivých 
vlastníků s tím, že dopad případného zvýšení 
požadavků na dopravní obslužnost je nutno 
řešit pouze na těchto pozemcích, aby nedo-
šlo k ohrožení cenných dřevin, 

-  způsob dopravního napojení bude stávající, 
tj. z ulice Mánesova, 

-  přípustné jsou pouze podnikatelské činnosti, 
děje a zařízení, které nevyžadují pro svou 
obsluhun a provoz těžkou nákladní dopravu. 

 
- plocha SKOL-1 s označením SP 1.5.1.02 v lokalitě 

Hardtmuthova (ozn. 1.5.1.) (přejatá ze změny č. 70 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustanove-
ní: 
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- pro ochranu hodnot v širších vztazích se sta-
novuje, že zástavba v ploše se nebude svým 
objemem, tvarem, měřítkem a architekto-
nickým ztvárněním negativně uplatňovat, a 
to zejména vůči vodárenské věži, která je 
evidována v seznamu kulturních nemovitých 
památek. 

 
- plocha SKOL-1 s označením SP 1.5.2.01 v lokalitě 

U Matice školské (ozn. 1.5.2.) (přejatá ze změny 8 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí, že v DÚR musí být ře-
šen přístup k ZŠ Matice školské. 

 
- plocha IN-2 s označením SP 2.1.4.01 v lokalitě V 

Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.) (přejatá ze změny č. 53 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustanove-
ní: 

- v předstihu před zahájením výstavby jednot-
livých objektů v řešeném území musí být vy-
budována technická infrastruktura, 

- nová výstavba bude napojena na veřejný vo-
dovod a veřejnou kanalizaci, odkanalizování 
bude řešeno jednotnou kanalizací. 

 
- plocha s označením SP 2.1.4.02 v lokalitách Pěti-

domí (ozn. 2.1.2.) a V Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.) 
(přejatá z RP „Suché Vrbné – V Hluboké cestě“). Pro 
tuto plochu platí následující ustanovení: 

- po vydání ÚP České Budějovice zůstává 
v platnosti RP, ve znění jeho pozdějších 
změn,  

- v případě ukončení jeho platnosti dle § 188 
stavebního zákona se v ÚP České Budějovice 
stanovuje, že poté je nezbytné v ploše U 
2.1.4.01 prověřit změny ve využití území ÚS. 

 
- plocha IN-2 s označením SP 2.1.6.01 v lokalitě U 

Dobrovodského potoka (ozn. 2.1.6.) (přejatá ze 

změny č. 43 ÚPnM). Pro tuto plochu platí následují-

cí ustanovení: 
- srážkové vody z nově zpevňovaných ploch v 

řešeném území budou řešeny zasakováním 
na pozemku stavebníka nebo vypouštěním 
do kanalizace přes zpožďovací nádrže, 

-  součástí ÚS bude posouzení z hlediska hluku 
dle zákona o ochraně veřejného zdraví a dle 
nařízení vl. č. 272/2011 Sb., 

 
- plochy s označením SP 2.1.5.01, SP 2.1.6.02, SP 

2.1.7.01., SP 3.1.1.01, SP 3.1.2.01, SP 3.2.2.03 sou-
visející se stavbou dálnice D3 v k. ú. České Budějo-
vice 4, 5 a 6 (přejaty ze změny č. 39 ÚPnM). Pro ty-
to plochu platí následující ustanovení: 

- ve všech plochách je přípustné rovněž vést 
technickou infrastrukturu související se stav-
bou dálnice D3, 

-  stanovuje se podmínka, že se stavbou dálnice 
D3 budou souběžně realizována, v souladu 
s „Hlukovou studií D3 0310/I“ zpracovanou v 
rámci DÚR, potřebná protihluková opatření 
pro ochranu sousedních území s chráněnými 
objekty dle zákona o ochraně veřejného 
zdraví a dle nařízení vl. č. 272/2011 Sb. Tato 
protihluková opatření jsou navržena v DÚR, a 
to převážně protihlukovými stěnami. U ob-
jektů, které nelze efektivně ochránit pro-
tihlukovými opatřeními, je možné alespoň 
chránit vnitřní prostor např. úpravami oken, 

-  pro zajštění požární bezpečnosti do prostoru 
před severní portál tunelu musí být realizo-
ván po nové účelové komunikaci. v prostoru 
bývalé cihelny u Dobrovodské ul. samostatný 
nezávislý příjezd vozidel hasičského záchran-
ného sboru a integrovaného záchranného 
systému; u jižního portálu bude samostatný 
nezávislý příjezd realizován u Ledenické ul. 
Související účelové komunikace budou slou-
žit i pro obsluhu odlučovačů ropných látek. 

- stavby vyžadující napojení na zdroj vody a 
zneškodňování odpadních vod budou napo-
jeny na veřejný vodovod a na veřejnou kana-
lizaci, 

- v DÚR musí být řešeno odvodnění veškerých 
zpevněných i nezpevněných ploch vyjma sil-
ničních těles silnic, které jsou ve správě 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a 
mimo pozemky ve správě této organizace, 

- dešťové vody s povrchu dálnice D3 budou 
svedeny do kanalizace umístěné ve středo-
vém dělícím pruhu a vyvedeny přes odlučo-
vače ropných látek do místních vodotečí, 

-  v DÚR musí být respektovány všechny prvky 
ÚSES v kontaktu se stavbou dálnice D3,- pro 
plochy D v části dálnice D3 vedené v tunelu, 
které jsou součástí peciálních ploch 2.1.5.01 
a SP 2.1.6.02, se stanovuje podmínka: 

- součástí projektové dokumentace pro sta-
vební povolení na stavbu dálnice D3 musí být 
projekt ozelenění pro skladbu zeleně nad tu-
nelem. 

- v rámci projektové dokumentace pro stavební 
povolení na stavbu dálnice D3 bude prove-
den geofyzikální průzkum a měření na zjiště-
ní podzemních dutin; dopady z tohoto prů-
zkumu a měření na technické řešení stavby 
dálnice D3 budou zohledněny v projektové 
dokumentaci pro stavební povolení., 

- pro plochu SKOL-2 severně od Dobrovodské ulice 
směrem ke k. ú. města s obcí Dobrá Voda u Č. B.  
která je součástí speciální plochy SP 2.1.7.01, se 
stanovuje podmínka: 

- nejsou přípustné stavby pro bydlení a další 
chráněné objekty,  
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- pro plochu OV severně od Dobrovodské ulice, která 
je součástí speciální plochy SP 2.1.7.01, se stanovují 
podmínky: 

- v ploše OV je přípustné pouze umístění stavby 
požární stanice pro potřeby Hasičského zá-
chranného sboru ve vazbě na tunel dálnice 
D3, včetně související technické a dopravní 
infrastruktury a souvisejících činností, dějů a 
zařízení poskytující veřejné zvláštní služby 
protipožární (hasičské) ochrany,  

- využití plochy OV je podmíněno vybudová-
ním dálnice D3, 

- pro plochu V jižně od Dovrovodské ulice, která je 
součástí speciální plochy SP 2.1.6.02 se stanovuje 
podmínka: 

 -  retenční nádrže na Dobrovodském potoce 
slouží jak pro zachycení přívalových vod z 
Dobrovodského potoka, tak vod svedených 
sem potrubím z potoka z Pohůrky. 

 
- plocha PA-2 s označením SP 2.1.7.02 v lokalitě Su-

ché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.) (přejatá 
ze změny č. 56 ÚPnM). Pro tuto plochu platí násle-
dující ustanovení: 

- v předstihu před zahájením výstavby jednot-
livých objektů v řešeném území musí být vy-
budována technická infrastruktura, 

- nová výstavba bude napojena na veřejný vo-
dovod a veřejnou kanalizaci, odkanalizování 
bude řešeno oddílnou kanalizací, 

- srážkové vody z nově zpevňovaných ploch 
budou odváděny přes akumulační prostor, 
který zajistí jejich zpomalení, 

- v navazujících řízeních na povolování jednot-
livých staveb v daném území bude prověřen 
jejich vliv na okolní území stávající i navrho-
vané chráněné zástavby a na základě tohoto 
budou realizována případná protihluková 
opatření v rámci této plochy. 

 
- plocha SKOL-2 s označením SP 2.1.8.02 v lokalitě 

Nádraží (ozn. 2.1.8.) (přejatá ze změny č. 33 ÚPnM 
s úpravou vymezení dle změny č. 72 ÚPnM). Pro tu-
to plochu platí následující ustanovení: 

- pro ochranu obytného území, které sousedí z 
jihu s řešeným územím, se stanovuje, že 
podnikatelské činnosti, děje a zařízení nebu-
dou vyžadovat těžkou nákladní dopravu, tzn. 
jsou přípustné podnikatelské činnosti, děje 
a zařízení podstatně nerušící bydlení, bez ná-
roku na těžkou nákladní dopravu.  

 
- plocha SIN-2 s označením SP 2.1.7.03 v lokalitě Su-

ché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.) a plo-
cha PA-2 s označením SP 2.2.2.01 v lokalitě Vrben-
ká (ozn. 2.2.2.) (přejaté ze změny č. 59 ÚPnM). Pro 
tyto plochy platí následující ustanovení: 

- výstavba nových objektů bude umožněna až 
po vybudování technické infrastruktury, 

- nová výstavba bude napojena na veřejný vo-
dovod a veřejnou kanalizaci, 

- dešťové vody z nově zpevňovaných ploch v 
řešeném území budou řešeny odděleně od 
splaškových vod, 

- před vypouštěním dešťových vod do recipi-
entu budou vody zdrženy v dešťových zdr-
žích. 

 
- plocha IN-2 s označením SP 2.2.3.01 v lokalitě Nové 

Vráto (ozn. 2.2.3.) (přejatá ze změny č. 30 ÚPnM). 
Pro tuto plochu platí následující ustanovení: 

- na jednotlivých stavebních pozemcích v uli-
cích Bohuslava Martinů a Josefa Milíče musí 
být umístěna retenční jímka pro zachycení 
patnáctiminutového přívalového deště o in-
tenzitě 144/l/s/ha z nově zpevňovaných 
ploch (střechy, terasy, komunikace apod.). 

 
- plocha SKOL-2 s označením SP 2.5.3.01 v lokalitě 

Čtyři Dvory – domky (ozn. 2.5.3.) (přejatá ze změny 
č. 74 ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující usta-
novení: 

-  bydlení je přípustné pouze ve formě služeb-
ního bydlení, které bude jednoznačně souvi-
set s přípustným, popř. podmíněně přípust-
ným využitím dané plochy, 

-  v souladu se zákonem o ochraně veřejného 
zdraví a s nařízením vl. č. 272/2011 Sb. bude 
v rámci územního, respektive stavebního ří-
zení, u všech staveb vyžadujících ochranu 
před nadlimitním hlukem prokázáno, že nej-
sou překročeny platné hygienické limity pro 
venkovní chráněný prostor stavby a vnitřní 
chráněný prostor stavby, a to z dopravy i ze 
všech stacionárních zdrojů v okolí.  

 
- plochy PA s označením SP 2.3.1.01, SP 2.3.2.01 a SP 

2.3.3.01 v lokalitách Husova kolonie (ozn. 2.3.1.), 
Husova Kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.) a Pekáren-
ská (ozn. 2.3.3.) (přejaty ze změny č. 48 ÚPnM). Pro 
tyto plochy platí následující ustanovení: 

- v předstihu před zahájením výstavby jednot-
livých objektů v řešeném území musí být vy-
budována technická infrastruktura,  

- nová výstavba bude napojena na veřený vo-
dovod a veřejnou kanalizaci, odkanalizování 
bude řešeno oddílnou kanalizací, 

- stanovuje podmínka, že lokální biokoridor BK 
26 Dobrovodská stoka musí být v dalších 
stupních projektové dokumentace respekto-
ván v šíři, která zajistí předpokládané jeho 
fungování k propojení biocentra BC 17 Stará 
řeka I. s lokálním biokoridorem BK 27 Dobro-
vodský potok), 
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- výstavba v těchto plochách je podmíněna 
realizací dotčeného úseku zanádražní komu-
nikace a přeložky Dobrovodského potoka z 
důvodu ochrany nových objektů před ná-
sledky případných záplav, 

- jakýkoliv zásah do koryta včetně změn odto-
kových poměrů v jeho povodí bude projed-
nán a odsouhlasen v dalších stupních doku-
mentace s Povodím Vltavy s. p., závod Horní 
Vltava. 

 
- plocha s označením SP 2.6.4.01 v lokalitě U Plavské 

silnice (ozn. 2.6.4.) (přejatá z RP „Plavská“). Pro tu-
to plochu platí následující ustanovení: 

- po vydání ÚP České Budějovice zůstává v 
platnosti RP, ve znění jeho pozdějších změn,  

- v případě ukončení jeho platnosti dle § 188 
stavebního zákona, se v ÚP České Budějovice 
stanovuje, že poté je nezbytné v ploše U 
2.6.4.01 prověřit změny ve využití území ÚS. 

 
- plocha BZ s označením SP 2.7.1.01 v lokalitě Stro-

movka (ozn. 2.7.1.) (přejata ze změny č. 24 ÚPnM). 
Pro tuto plochu platí následující ustanovení: 

- s ohledem skutečnost, že park Stromovka je 
součástí regionálního biocentra RBC 611 
Bagr, napojeného na nadregionální biokori-
dor NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen 
a zároveň se jedná o registrovaný VKP Stro-
movka, se stanovuje, způsob využití území 
musí respektovat tyto prvky ÚSES a regulati-
vy platné pro biocentrum, to zejména zna-
mená, že nebudou vysazovány nepůvodní 
druhy rostlin ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
- plocha SR s označením SP 2.7.1.02 v lokalitě Stro-

movka (ozn. 2.7.1.) (přejata ze změny č. 63 ÚPnM). 
Pro tuto plochu platí následující ustanovení: 

- podmiňující investicí pro realizaci staveb 
v jsou vždy účinná protihluková opatření 
s ohledem na charakter přilehlých lokalit, 
zejména v kontaktu s chráněnou zástavbou, 
a to na základě posouzení z hlediska hluku 
dle zákona o ochraně veřejného zdraví a na-
řízení vl. č. 272/2011 Sb., která budou vždy 
součástí nabazujících projektových doku-
mentací pro jednotlivé stavby v ploše. 

 
- plocha SKOL-2 s označením SP 2.7.2.02 v lokalitě U 

Litvínovské silnice (ozn. 2.7.2.) (přejata ze změny č. 
47 ÚPnM s úpravou dle změny č. 72 ÚPnM). Pro tu-
to plochu platí následující ustanovení: 

-  maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží 
a využitelné podkroví, 

- v rámci ÚS bude prověřeno řešené dopravní 
napojení pozemků, přičemž bude v ÚS zá-
roveň stanovena podmínka pro další stupně 
projek-tových dokumentací pro jednotlivé 
stavby prokázat zajištění ochrany navazující-
ho území zahradního bydlení, individuálního 
bydlení a městského parku Stromovka. 

 
- plocha IN-2 s označením SP 2.8.1.01 v lokalitě Mla-

dé – Červený Dvůr (ozn. 2.8.1.) (přejata ze změny č. 
19 ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustano-
vení: 

- v dotčené ploše je přípustné realizovat ma-
ximálně čtyři rodinné domy. 

 
- plocha IN-2 s označením SP 2.8.3.01 v lokalitě U 

Špačků (ozn. 2.8.3.) (přejata ze změny č. 35 ÚPnM). 
Pro rozvoj hodnot se s ohledem na charakter zá-
stavby i krajiny v širších vazbách stanovují tyto 
podmínky: 

- výšková hladina nové zástavby bude max. 1 
nadzemní podlaží s možností obytného pod-
kroví; jedním z urbanistických principů rozvo-
je tohoto území je, aby se zde v dálkových 
pohledech i nadále uplatnila veduta centra 
města a přispěla tak k maximální kvalitě byd-
lení, 

- objekty svým objemem, tvarem a měřítkem 
budou vhodným způsobem navazovat na 
stávající zástavbu. 

 
- plocha IN-3 s označením SP 3.1.3.01 v lokalitě Za 

Potokem (ozn. 3.1.3.) (přejata ze změny č. 65 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustanove-
ní: 

- stavby se svým objemem, tvarem, měřítkem, 
půdorysem a materiálovým ztvárněním ne-
smí výrazně uplatňovat ve vazbě na sousední 
krajinu (zejména blízkost ochranného pásma 
přírodní památky „Tůně u Špačků“), 

- nová výstavba bude napojena na veřejný vo-
dovod a veřejnou oddílnou kanalizaci, odka-
nalizování jednotlivých staveb v řešeném 
území nelze řešit ani přechodně jímkami na 
vyvážení, 

- maximální množství srážkových vod bude ře-
šeno přirozeným vsakem do půdy (minimali-
zace zpevňování ploch nepropustnými mate-
riály), 

 
- plocha s označením SP 3.4.1.01 v lokalitě U Kněž-

ských Dvorů (ozn. 3.4.1.) (přejata ze změny č. 69 
ÚPnM). Pro tuto plochu se způsobem využití SKOL-
3 platí následující ustanovení: 

- nepřípustné jsou stavby pro bydlení a další 
chráněné objekty. 
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- plochy s označením SP 3.2.1.01, SP 3.2.3.01, SP 
3.2.4.01, SP 3.3.1.01, SP 3.3.3.01, SP 3.4.1.02, SP 
3.4.2.01, SP 3.4.3.01, SP 3.4.4.01, SP 3.5.3.01, SP 
3.5.5.01, SP 3.5.5.02 a SP 3.5.4.01 (přejaty ze změ-
ny č. 69 ÚPnM).  
Pro tyto plochy platí náledující ustanovení: 

- v plochách se způsobem využití II, které vy-
mezují plochu pro umístění silnice I. třídy č. 
20 – severní spojky, je přípustné rovněž zři-
zovat a provozovat činnosti, děje a zařízení 
související se stavbou komunikací, především 
rampy, jejich opěrné konstrukce, mostní ob-
jekt nad okružní křižovatkou, oboustranné 
chodníky pro pěší proměnné šířky, zelené 
pásy a plochy uvnitř okružní křižovatky 
umožňující výsadbu zeleně, pojížděné chod-
níky s parkovacím a odstavným stáním, 
vjezdy a vstupy do přilehlých objektů, rampy 
pro pěší a cyklisty, cyklistické trasy vymezené 
v uličním profilu, konstrukce a objekty pro-
tihlukových opatření, trolejové vedení, za-
stávky hromadné dopravy, městský mobiliář, 
sítě a objekty technické in-frastruktury 
apod., 

- v ploše se způsobem využití DD jsou rovněž 
přípustné zejména stavby dopravních zaříze-
ní a dopravního vy-bavení, včetně mostních 
objektů pod kolejištěm dráhy, nosných rá-
mových konstrukcí, doplňujících ocelových, 
obloukových, roštových konstrukcí, podchod 
pro pěší a cyklisty rozčleněný na část pro pě-
ší a cyklistický provoz, stavebně oddělený od 
komunikace pro motorovou dopravu, pro-
stor pro vedení technologií a sítí technické 
infrastruktury a odvodnění podjezdu, poho-
tovostní chodníky, 

- navržené úrovňové křížení severní spojky s ul. 
Roberta Bosche bude sloužit k napojení areá-
lu firmy Bosch (ulice Roberta Bosch - jih) a 
zprostředkovaně napojení ulice A. Trägera 
(ulice Roberta Bosche - sever); tato křižovat-
ka také umožní po výstavbě IV. tranzitního 
železničního koridoru propojení Kněžských 
Dvorů s Pražskou třídou (bude zrušen želez-
niční přejezd v ulici Nemanická, přes který je 
propojení realizováno nyní), 

- pro otáčení autobusů na ulici Roberta Bosche 
bude sloužit nově rozšířená plocha na po-
zemcích ve vlastnictví statutárního města 
České Budějovice – na severní straně severní 
spojky, u nové křižovatky s ul. Roberta Bo-
sche s tím, že není vymezena jako funkce 
DH) 

- navržená nová místní obslužná komunikace v 
prostoru areálu společnosti JIP majetková 
s.r.o (bývalý areál společnosti ACAMP, s.r.o.),  
která je zároveň vymezena jako veřejně pro-

spěšná stavba DI-53, bude realizována a 
uvedena do užívání v předstihu před zaháje-
ním realizace stavby severní spojky a v rámci 
její realizace bude osazeno kvalitní dopravní 
značení s informací o připojení areálu auto-
salonu Ford a společností Karel Holoubek – 
Trade Groupe a.s., Rindt a.s. a JIP majetková 
s. r. o. 

Pro další stupně projektové dokumentace na stav-
bu severní spojky se ukládá: 

- křížení se IV. tranzitním železničním korido-
rem řešit mimoúrovňově, 

- zajistit šetrný průchod obytnou zástavbou 
Kněžských Dvorů s ohledem na zatížení hlu-
kem a minimalizaci demolic, přičemž musí 
být respektovány závěry hlukového posou-
zení dle „Technicko ekonomické studie včet-
ně posouzení existujících variant – Přeložka 
silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská 
tř. – silnice I/34 (optimalizace trasy přeložky 
Severní spojka)“, resp. dle aktualizované hlu-
kové studie s podrobným hodnocením hlu-
kových poměrů a návrhem protihlukových 
opatření, které povedou ke snížení těchto 
nepříznivých vlivů dopravy, 

- zajistit minimální dotčení přírodních prvků 
ÚSES, 

- zachovat dopravní obsluhu stávajících ko-
merčních areálů v prostoru ulice Nemanická, 
areálu společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. a 
společnosti HANSA C.B. spol. s r.o., a zajistit 
jejich dostatečné kapacitní dopravní napoje-
ní, 

- řešit způsob provedení stavby severní spojky 
s minimálními nároky na trvalý zábor ZPF, s 
co nejmenším narušením dosavadní organi-
zace ploch zemědělské půdy zachovávající 
možnost jejího obhospodařování běžnými 
mechanizačními prostředky, včetně přemos-
tění ul. Suchomelská v dostatečné šíři, která 
umožní obsluhu severní i jižní části pozemku 
parc. č. 736 v k. ú. České Budějovice 3 bez 
nutnosti výjezdu a sjezdu zemědělských stro-
jů na ul. Suchomelská, 

- stavbu severní spojky řešit bez negativního 
ovlivnění hydrologických a odtokových po-
měrů stávajících melioračních zařízení 
v území, 

- jako součást navazující dokumentace navrh-
nout úpravu sítě zemědělských účelových 
komunikací v případě, že dojde k jejímu na-
rušení, 

- respektovat závěry hlukového posouzení 
„Technicko ekonomické studie včetně po-
souzení existujících variant – Přeložka silnice 
I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – sil-
nice I/34 (optimalizace trasy přeložky Severní 
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spojka)“, přičemž součástí dokumentace bu-
de posouzení z hlediska hluku dle zákona zá-
kona o ochraně veřejného zdraví a dle naří-
zení vl. č. 272/2011 Sb., podrobněji dopraco-
vané v aktualizované hlukové studii podrob-
ným hodnocením hlukových poměrů a ná-
vrhem protihlukových opatření, a to na zá-
kladě „Předběžné hlukové studie“ (zpracova-
tel EIA Servis s.r.o., České Budějovice) – pro-
tihluková opatření musí zajistit splnění hygi-
enických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor stavby, popř. pro chráněný 
venkovní prostor, pokud bude v řešeném 
území definován. (protihluková opatření 
směřující pouze k zajištění ochrany chráně-
ného vnitřního prostoru staveb, např. odpo-
vídajícími typy oken, nebude orgán ochrany 
veřejného zdraví považovat za dostatečná); v 
souladu s vyjádřením Krajské hygienické sta-
nice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích č.j.: 5301/10/HOK.CB ze dne 
9.9.2010 k Předběžné protihlukové studii za-
hrnout do výpočtu hlukového posouzení i 
objekt Střední školy obchodu, služeb a pod-
nikání a VOŠ – Nemanická 436, České Budě-
jovice, 

- dodržet při křížení stavby severní spojky se 
sledovanou vodní cestou Vltava stanovené 
parametry dle předpisů o vnitrozemské 
plavbě, zejména vyhlášku č. 222/1995 Sb., 

- v rámci veřejného prostranství s uličním pro-
filem komunikace severní spojky navrhnout 
doprovodnou liniovou zeleň, která bude plnit 
funkci izolační zeleně za účelem ochrany 
zdraví lidu, a to v maximální možné části její 
trasy, pokud to šířkové uspořádání ve vazbě 
na okolní území umožní, 

- doložit vyjádření Správy železniční dopravní 
cesty, s. o., k dotčení obvodu dráhy a 
ochranného pásma dráhy, 

- technicky řešit kapacitu okružní křižovatky u 
OC Globus s ohledem na předpokládané na-
výšení dopravy v souvislosti s napojením se-
verní spojky tak, aby byla zachována stávající 
kvalitní dopravní funkčnost celého území u 
OC Globus České Budějovice, tzn., aby byla 
zachována dopravní prostupnost této okruž-
ní křižovatky jako hlavního přístupu do celé-
ho území s obchodně komerčními zařízeními 
západně od sil. I/20, 

- řešit dopravní připojení areálů autosalonu 
Ford a společností Karel Holoubek – Trade 
Groupe, a.s. Rindt a.s. a JIP majetková s.r.o. z 
ul. Nemanická pravým odbočením a přes no-
vou stykovou křižovatku ul. Pražská a novou 
místní obslužnou komunikaci přes areál spo-
lečnosti JIP majetková s.r.o (bývalý areál spo-

lečnosti ACAMP, s.r.o.) plnohodnotně, tj. le-
vým i pravým odbočením, 

- zajistit dostatečné kapacitní dopravní napo-
jení stávajících komerčních areálů v prostoru 
ulice Nemanická, areálu společnosti Robert 
Bosch, spol. s r.o., společnosti HANSA C.B. 
spol. s r.o. a společnosti JIP majetková 
s. r. o., 

- zajistit propojení pozemků horní a dolní části 
areálu společnosti Robert Bosch, spol. s r.o., 

- umožnit s vozovkou souběžný pohyb chodců 
a cyklistů po mostech přes Vltavu a přes sle-
pé rameno Vltavy, 

- pro maximální propustnost území příčně ke 
komunikaci pro „běžný život“ – tedy zejména 
pro pěší, cyklistickou, koňskou dopravu, zvěř 
a případnou povodeň  volit větší výšky a dél-
ky mostů, připravit propustky pro prostup 
biokoridorů, vodních toků a inženýrských sítí, 
umožnit propustnost záplav, navrhnout rea-
lizaci protihlukových stěn na mostech, 

- zásah do jednotlivých prvků ÚSES v místech 
dotčení stavbou severní spojky řešit v koor-
dinaci s „Technicko ekonomickou studií 
včetně posouzení existujících variant – Pře-
ložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – 
Pražská tř. – silnice I/34 (optimalizace trasy 
přeložky Severní spojka)“ a v souladu se zá-
konem č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

- řešit zásahy do významných krajinných prvků 
s příslušným dotčeným orgánem na úseku 
ochrany přírody a krajiny, 

- navrhnout opatření pro zachování funkčnosti 
sítě ÚSES, zejména zachování prostupnosti 
pro migrující živočichy, 

- vypracovat biologický posudek s návrhem 
opatření pro zajištění minimalizace negativ-
ních vlivů výstavby a provozu v dané trase na 
faunu, flóru a zaujaté ekosystémy. 

 
- plocha IN-3 s označením SP 3.4.3.02 v lokalitě Su-

chomel (ozn. 3.4.3.) (přejata ze změny č. 32 ÚPnM). 
Pro tuto plochu platí následující ustanovení: 

- navrhované stavby budou napojeny na ve-
řejné vodovodní a kanalizační řady; odkana-
lizování nelze řešit individuálně jímkou na 
vyvážení ani domovní ČOV. 

 
- plocha s označením SP 3.4.5.01 v lokalitách U Vo-

řískova Dvora (ozn. 1.4.3.) a Za Voříškovým Dvorem 
(ozn. 3.4.5.) (přejatá ze změny č. 40 ÚPnM a sou-
běžně pořízeného RP „Za Voříškovým Dvorem“). 
Pro tuto plochu platí následující ustanovení: 

- po vydání ÚP České Budějovice zůstává v 
platnosti RP, 
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- v případě ukončení jeho platnosti dle § 188 
stavebního zákona, se v ÚP České Budějovice 
stanovuje, že poté je nezbytné v ploše U 
3.4.5.01 prověřit změny ve využití území ÚS; 

-  ve dvou plochách SKOL-3 budou objekty tvo-
řit z větší části pás kolem komunikace Stra-
konické šířky min. 60 m od uliční čáry a zá-
stavba bude svým  charakterem souvislá 
vždy v každé z těchto ploch, 

- souběžně se stavbou Sconta bude realizován 
propustek s profilem 2 x 1 m jako I. etapa 
západního průchodu pod tělesem ul. Strako-
nická (tunel); tento západní průchod je sou-
částí výše uvedených protipovodňových 
opatření a současně VPS VH 40 – Otevření 
příčných násypů a stěn v záplavovém území 
(Strakonická silnice s protihlukovým valem a 
stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku,  

- II. etapa západního průchodu bude realizo-
vána po vybudování některých komunikacích 
z dopravního skeletu navrženého dle ÚPnM, 
které převezmou část dopravní zátěže z to-
hoto úseku Strakonické ul., tzn. bude prove-
den tunel v plném profilu, tj. umožňující 
propojení pro cyklisty a pěší. 

Pro projektové dokumentace pro územní a staveb-
ní povolení tyto podmínky: 

- směrem od Sconta budou instalovány samo-
statné řadící pruhy pro pravé a levé odboče-
ní; 

- návrh nové křižovatky bude vycházet ze stu-
die „Kapacitní posouzení nové křižovatky v 
ulici Strakonická v Českých Budějovicích na-
pojující obchodní centrum SCONTO Náby-
tek“  (dále jen „studie Kapacitní posouzení“) 
tak, aby byla zachována v co největší míře 
plynulost dopravy na ul. Strakonická, 

- úprava signálního plánu bude dána jako 
podmínka do  projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Úprava signálního plánu 
se bude vztahovat ke křižovatkám na ulicích 
Pražská, Průběžná, u Sconta a silnice I/20 
(Diamant). Tato úprava bude prováděna ve 
spolupráci s firmou Signalbau Huber CZ, 
s.r.o., Pod Višňovkou 37, Praha 4,  

- šířková úprava stávající lávky přes Dobrovod-
ský potok bude provedena tak, aby byl zajiš-
těn bezpečný provoz automobilové a cyklis-
tické dopravy. Investor má povinnost zajistit 
samostatnou projektovou dokumentaci pro 
území rozhodnutí + pro stavební povolení tý-
kající se rozšíření lávky přes Dobrovodský po-
tok včetně zajištění vlastní stavby. Součástí 
DÚR musí být i stanovisko odboru ochrany 
životního  prostředí Magistrátu města 
České Budějovice ve vazbě na lokální bioko-
ridor LBK 26 Dobrovodská stoka. V souladu s 

vyjádřením Povodí Vltavy, s.p. (správce toku) 
pod značkou 1444/2010-PVL se stanovuje, že 
součástí DÚR  na rekonstrukci Dobrovodské 
lávky včetně rozšíření bude vyjádření Povodí 
Vltavy, s.p. a s ohledem na správcem toku 
připravovanou úpravu koryta Dobrovodské-
ho potoka budou obě akce ve fázi přípravy 
územního řízení koordinovány. 

- u jakékoliv nové výstavby dalších komerčních 
objektů v ploše SP 3.4.5.01 kromě Sconta, 
obsloužených z křižovatky Strakonická ul. s 
komunikací napojující Sconto, bude součástí 
DÚR na jednotlivé stavby vždy doloženo ka-
pacitní této křižovatky. 

 
- plocha SKOL-3 s označením SP 3.5.1.01 v lokalitě 

Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.) přejata ze změny č. 62 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustanove-
ní: 

- poskytování ubytovacích služeb je přípustné 
pouze v případě, že se jedná o hotely, penzi-
ony a jiná ubytovací zařízení sloužící pro 
sportovní a rekreační účely, 

- max. výška zástavby je 5 nadzemních podla-
ží, 

- v souladu se zákonem o ochraně veřejného 
zdraví a v souladu s nařízením vl. č. 272/2011 
Sb. bude v rámci územního, resp. stavebního 
řízení u všech staveb vyžadující ochranu před 
nadlimitním hlukem prokázáno, že nejsou 
předkročeny platné hygienické limity pro 
venkovní chráněný prostor stavby a vnitřní 
chráněný prostor stavby, a to z do-pravy i ze 
všech stacionárních zdrojů v okolí..  

- podmínkou pro navržené využití plochy je 
v dalším stupní projektové dokumentace 
zpracování hlukové studie dle zákona o 
ochraně veřejného zdraví a dle nařízením vl. 
č. 272/2011 Sb., včetně návrhu příp. pro-
tihlukových opatření. 

 
- plocha s označením SP 3.5.2.01 v lokalitě Hvízdal 

(ozn. 3.5.2.) (přejata ze změny č. 54 ÚPnM). Pro tu-
to plochu platí následující ustanovení: 

- srážkové vody z nově zpevňovaných ploch v 
řešeném území budou řešeny zasakováním 
na pozemku stavebníka nebo vypouštěním 
do kanalizace přes zpožďovací nádrže. 

 
- plocha s označením SP 3.5.4.02 v lokalitách Sídliště 

Vltava (ozn. 3.5.1.) a Stará cesta (ozn. 3.5.4.) (přeja-
ta ze změny č. 54 ÚPnM) se způsobem využití SKOL-
3. Pro tuto plochu platí následující ustanovení: 

- max. velikost součtu hrubé podlažní plochy 
nebytových funkcí 10 000 m2 a podmíněně 
15 000 m2 v celé této ploše, 
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- srážkové vody z nově zpevňovaných ploch 
budou řešeny zasakováním na pozemku sta-
vebníka nebo vypouštěním do kanalizace 
přes zpožďovací nádrže. 

 
- plocha A s označením SP 3.6.1.01 v lokalitě U Vá-

vrovských rybníků (ozn. 3.6.1.) (přejata ze změny č. 
41 ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustano-
vení: 

- přípustné využití území je umístění a realiza-
ce koncertního a kongresového centra, včet-
ně drobných komerčních činností (restaura-
ce, kavárna a malé obchody), 

- podmínkou pro navržené využití plochy je v 
dalším stupní projektové dokumentace zpra-
cování hlukové studie dle zákona o ochraně 
veřejného zdraví a dle nařízení vl. č. 
272/2011 Sb., včetně návrhu příp. protihlu-
kových opatření, 

-  nová výstavba bude napojena na veřejný vo-
dovod a veřejnou kanalizaci, odkanalizování 
bude řešeno jednotnou kanalizací, odtok 
dešťových vod bude zpomalen retencí či re-
tardací. 

- plocha s označením SP 3.9.1.01 v lokalitě Rožnov –  
sever (ozn. 3.9.1.) (přejatá z RP „“Rožnov – vesnická 
památková zóna“). Pro tuto plochu platí následující 
ustanovení: 

- po vydání ÚP České Budějovice zůstává v 
platnosti RP,   

- v případě ukončení jeho platnosti dle § 188 
stavebního zákona, se v ÚP České Budějovice 
stanovuje, že poté je nezbytné v ploše U 
3.9.1.02 prověřit změny ve využití území ÚS, 
, pro jejíž řešení se stanovuje podmínka re-
spektovat v souladu s kapitolou I.B.2.2 toho-
to opatření obecné povahy Vyhlášku Jiho-
českého kraje ze dne 19.11.1990 o prohláše-
ní památkových zón ve městech a obcích Ji-
hočeského kraje pro Vesnickou památkovou 
zónu Rožnov, zejména ochranu historického 
půdorysu zástavby a veřejné i vyhražené ze-
leně (humna), 

 
- plocha s označením SP 3.9.2.01 v lokalitě Rožnov-za 

tratí (ozn. 3.9.2.) (přejata ze změny č. 76 ÚPnM). 
Pro tuto plochu platí následující ustanovení: 

- srážkové vody z nově zpevňovaných ploch v 
řešeném území budou řešeny zasakováním 
na pozemku stavebníka nebo vypouštěním 
do kanalizace přes zpožďovací nádrže. 

- nejvýše přípustná výšky zástavby  ploše SP 
3.9.2.01 je 2 nadzemní podlaží a podkroví 
nebo 3 nadzemní podlaží bez podkroví,  

- stávající vyšší objekty, jejichž využití je v sou-
ladu se způsobem využitím ploch SP 3.9.2.01, 

lze i nadále rekonstruovat v celém objemu 
stavby, 

- likvidace dešťových vod bude přednostně ře-
šeny vsakováním nebo retencí před odvádě-
ním povrchových vod do toku. 

 
- plochy s označením SP 3.9.3.01  a SP 3.9.3.02 

v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.) (přejaty ze změny 
č. 44 ÚPnM). Pro tyto plochy platí následující usta-
novení: 

- zástavba v řešeném území změny č. 44 
ÚPnM  bude realizována ve dvou etapách: 
I. etapa v ploše U 3.9.3.01, II. etapa v ploše U 
3.9.3.02 tak, aby se předešlo nežádoucímu 
chaotickému zastavování území, které by od 
počátku vyřadilo celou plochu z možnosti 
zemědělského obhospodařování, 

- objekty svým objemem, tvarem a měřítkem 
budou vhodným způsobem navazovat na 
stávající zástavbu v území severně od řeše-
ného území a ve vazbě na navazující krajinu 
a západně sousedící interakční prvek IP 25, 

- prostorové a objemové podmínky využití 
území, včetně koeficientu zastavění jednotli-
vých pozemků, budou stanoveny v ÚS při 
splnění výše uvedených podmínek, 

- stávající oboustranné stromořadí lip srdči-
tých podél Lidické ulice musí být zachováno 
a zároveň bude tato podmínka jejich ochrany 
převzata v navazujících ÚS, kde budou sta-
noveny pro řešení dalších stupňů projekto-
vých dokumentací zejména na stavby souvi-
sejících s hlavním využitím ploch (zastávky 
MHD, vjezdy na pozemky, technická in-
frastruktura) podrobnější podmínky této 
ochrany, 

-  v předstihu před zahájením výstavby jednot-
livých objektů v řešeném území musí být vy-
budována technická infrastruktura, zejména 
vodovod pro veřejnou potřebu a veřejná ka-
nalizace napojená na ČOV, tzn., že výstavba 
jednotlivých objektů nesmí být zahájena 
před vybavením území těmito sítěmi. 

- nová výstavba bude napojena na veřejný vo-
dovod a veřejnou kanalizaci, odkanalizování 
bude řešeno oddílnou kanalizací a podrob-
nější podmínky pro řešení  veřejné in-
frastruktury budou dány v navazujících ÚS, 

- podél Lidické prochází  kanalizační sběrač DN 
400 ve vlastnictví obce Včelná, se kterou je 
nutné v rámci ÚS projednat podmínky připo-
jení, 

 
- plocha s označením SP 3.9.3.04 v lokalitě Rožnov –  

jih (ozn. 3.9.3.) (přejatá z RP „“Rožnov – vesnická 
památková zóna“). Pro tuto plochu platí následující 
ustanovení: 
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- po vydání ÚP České Budějovice zůstává v 
platnosti RP,   

- v případě ukončení jeho platnosti dle § 188 
stavebního zákona, se v ÚP České Budějovice 
stanovuje, že poté je nezbytné v ploše U 
3.9.3.05 prověřit změny ve využití území ÚS, 
pro jejíž řešení se stanovuje podmínka re-
spektovat v souladu s kapitolou I.B.2.2 toho-
to opatření obecné povahy Vyhlášku Jiho-
českého kraje ze dne 19.11.1990 o prohláše-
ní památkových zón ve městech a obcích Ji-
hočeského kraje pro Vesnickou památkovou 
zónu Rožnov, zejména ochranu historického 
půdorysu zástavby a veřejné i vyhražené ze-
leně (humna), 

 
- plochy SP 1.3.1.01, SP 1.3.3.01, SP 2.1.8.03, SP 

2.2.1.01, SP 2.2.2.02, SP 2.3.3.02, SP 2.4.1.01, SP 
2.4.2.01, SP 2.6.1.01, SP 2.6.4.02, SP 2.7.2.01, SP 
3.1.1.01, SP 3.1.2.01, SP 3.2.2.01, SP 3.2.2.02, SP 
3.2.3.02, SP 3.3.2.01, SP 3.3.4.01, SP 3.4.2.02, SP 
3.4.3.03, SP 3.4.3.04, SP 3.8.2.01, SP 3.9.3.03, SP 
3.9.3.05 a SP 3.9.5.01 (přejaty ze změny č. 72 
ÚPnM). Pro tyto plochu platí následující ustanove-
ní: 

- podmiňující investicí pro realizaci staveb ve 
vymezovaných plochách a koridorech do-
pravních staveb jsou vždy účinná protihluko-
vá opatření s ohledem na charakter stávají-
cích přilehlých lokalit a v kontaktu se stávají-
cí zástavbou podléhající splnění hygienických 
limitů dle zákona dle zákona o ochraně ve-
řejného zdraví a dle nařízení vl. č. 272/2011 
Sb., a to na základě posouzení z hlediska hlu-
ku, která budou vždy součástí projektových 
dokumentací pro tyto stavby, 

- v rámci veřejného prostranství s uličním pro-
filem bude navržena směrem k plochám pro 
bydlení doprovodná liniová zeleň s vhodnými 
druhy dřevin a bylin s vysokou schopností 
zachytávat polétavý prach za účelem snížení 
prašnosti, která bude plnit funkci izolační ze-
leně, a to vždy v maximální možné části tra-
sy, pokud to šířkové uspořádání ve vazbě na 
okolní území umožní. 

 
- plocha SVEN s označením SP 4.0.2.01 v lokalitě 

Třebotovice (ozn. 4.0.2.) (přejata ze změny č. 36 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustanove-
ní: 

- navazující zástavbu je třeba řešit tak, aby 
nebyl setřen tradiční ráz sídelní struktury 
(zachování proporcí, měřítka, tvaru střech, 

členění fasád). Objekty nebudou vyšší než 
dvě nadzemní podlaží a podkroví. Objekty 
budou řešeny v tradičních architektonických 
formách. Objekty a stavební činnosti budou 
situovány v dostatečné vzdálenosti od ná-
vesní kaple tak, aby nemohlo dojít k jejímu 
narušení či ohrožení, 

 
- plocha VEN s označením SP 4.0.2.02 v lokalitě Tře-

botovice (ozn. 4.0.2.) (přejata ze změny č. 71 
ÚPnM). Pro tuto plochu platí následující ustanove-
ní: 

- omezuje se, tj. zpřísňuje, výčet přípustných a 
podmíněně přípustných činností, které jsou 
stanoveny pro způsob využití VEN tak, že 
v této ploše není přípustné realizovat stavbu 
hlavní, ale je přípustné rozšíření obytné za-
hrady ke stávajícímu RD v ploše VEN souse-
dící západně s plochou SP 4.0.2.02, na rozší-
řené zahradě lze umístit pouze stavbu tech-
nického zázemí k tomuto RD, 

 
- dvě plochy VEN s označením SP 4.0.3.01 a SP 

4.0.3.02 v lokalitě Kaliště (ozn. 4.0.3.) (přejaty ze 
změny č. 29 ÚPnM). Pro tyto plochy platí následují-
cí ustanovení: 

- pro ochranu a rozvoj hodnot se pro nové za-
stavitelné plochy stanovuje, že v každé 
z těchto ploch bude možné umístit jeden ro-
dinný dům s odpovídajícím zázemím obytné 
zahrady k němu. Objekty svým objemem, 
tvarem a měřítkem musí vhodným způso-
bem doplňovat stávající zástavbu obytných 
objektů venkovského charakteru přilehlého 
území. Obě plochy jsou určeny pro zástavbu 
jedním jednopodlažním rodinným domem 
(s možností obytného podkroví) typického 
venkovského rázu. V barevnosti fasád se sta-
novuje použít světlé odstíny přírodních od-
stínů (bílá, okr) s krytinou červenou taško-
vou, okna typického venkovského rázu, plo-
cha zástavby včetně doplňkových staveb 
max. 200 m2, doplňkové stavby pouze hos-
podářského charakteru (opět charakteru 
venkovského statku). Nezastavěné plochy 
smí být přetvářeny rovněž způsobem nava-
zujícím na selský statek – sad, částečně za-
hrada, 

- v ploše SP 4.0.3.01 podél východní hranice re-
spektovat interakční prvek IP 27 (vymezený 
změnou č. 29 ÚPnM). 
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I.F.14 OBECNÉ REGULATIVY 
 
Obecnými regulativy se pro účely ÚP České Budějo-
vice rozumí nástroje pro utváření, to jest pro využí-
vání a uspořádání území, jímž je uskutečňování čin-
ností, dějů a zřizování a chodu, popřípadě zániku 
zařízení s těmito činnostmi souvisících v území, o 
nichž se rozhoduje v územním nebo stavebním ří-
zení, popřípadě správním řízení souvisejícím, ne-
stanoví-li zvláštní předpisy jinak. Základní vymezení 
obecných regulativů je společné pro celé správní 
území města. Obecnými regulativy se pro činnosti, 
děje nebo zařízení rozumí centrum, režim, režim 
rozhraní, měřítko a dosah. 
 
CENTRUM 

Centrem se rozumí části území města charakteris-
tické vyšším soustředěním a četností obslužných 
činností a zařízení pro veřejnost, jejichž velikost ne-
ní limitována, s významným podílem území veřej-
ných prostranství. 
Vzhledem k typu a rozsahu působení se rozlišují: 

- centrum celoměstské, soustřeďující ve zvýšené mí-
ře a četnosti činnosti a zařízení celoměstského, po-
případě nadměstského dosahu, zejména činnosti a 
zařízení služeb veřejných (včetně veřejné správy) a 
soukromých, 

- centra čtvrťová, značená v grafických přílohách pě-
ticípou hvězdou v kruhu, soustřeďující ve zvýšené 
míře a četnosti činnosti a zařízení nadmístního do-
sahu, zejména služeb obsluhujících okolí obvykle 
v docházkové vzdálenosti do patnácti minut chůze; 
umístění a vymezení těchto center vychází z pů-
vodního osídlení území nebo z návrhu osídlení nově 
zakládaného, 

- centra lokální, soustřeďující ve zvýšené míře a čet-
nosti základní činnosti a zařízení služeb obsluhují-
cích okolí obvykle v docházkové vzdálenosti do pěti 
minut chůze. 
 
REŽIM 

Režimem se rozumí určení časových a polohových 
podmínek výskytu, četnosti, stupně účinnosti, sou-
středěnosti, součinu působků (zátěže), popřípadě 
zvláštního výkonu správy činností, dějů nebo chodu 
zařízení ve vymezeném území. Režim činností, dějů, 
popřípadě chodu zařízení se obvykle stanovuje pro 
území lokalit, jednotlivých ploch a jejich částí, po-
případě ochranných pásem (včetně režimu v hrani 

cích pásma zvýšené památkové ochrany) a chráně-
ných území, avšak výjimečně může být stanoven i 
pro jinou část území města, zejména centrum, are-
ál, popřípadě městskou čtvrť. 

Zvláštním případem režimu je areál, jímž se rozumí 
území lokality, plochy, popřípadě souboru bloků, 
nečleněné však veřejnými prostranstvími, přesně 
ohraničené, obvykle jednoúčelově využívané.  
Zvláštním případem areálu je areál tvořený územím 
jednoho bloku. 
Z hlediska otevřenosti areálu veřejnosti se rozlišují 
areály: 

- otevřené, a to se stanoveným časovým a provoz-
ním režimem pro zpřístupnění areálu veřejnosti, 
popřípadě přístupné bez stanoveného režimu, 

- uzavřené, veřejnosti nepřístupné. 
 

REŽIM ROZHRANÍ 

Rozhoduje-li se v jednotlivém správním řízení 
o podmínkách využití území, zejména o podmín-
kách umístění stavby na rozhraní území s přípust-
nou vyšší zátěží a méně přísnými regulačními pod-
mínkami a území s přípustnou nižší zátěží a regu-
lačními podmínkami přísnějšími, musí být přihléd-
nuto k podmínkám stanoveným pro to území, jehož 
podmínky využití jsou stanoveny přísněji. 

 
MĚŘÍTKO A DOSAH 

Měřítkem se pro účely této vyhlášky rozumí určení 
velikostních proměnných hodnot, zejména délky, 
šířky, výšky, plošné výměry, hmotnosti, objemu a 
hustoty zařízení, popřípadě činností nebo dějů. 

Dosahem se pro účely této vyhlášky rozumí rozsah 
území pod vlivem způsobu využití a uspořádání 
území, které je vyvoláno vlivem charakteru činnos-
tí, dějů a zařízení na bezprostředně související oko-
lí. 
Dosah se rozlišuje: 

- omezený, jímž se rozumí dosah vlivů způsobu vyu-
žití a uspořádání na území zpravidla v rozsahu po-
zemku či parcely, popřípadě bloku, 

- místní, jímž se rozumí dosah vlivů způsobu využití 
a uspořádání na území zpravidla v rozsahu území 
jedné plochy, 

- lokální, jímž se rozumí dosah vlivů způsobu využití 
a uspořádání na území zpravidla v rozsahu území 
lokality, 

- čtvrťový, jímž se rozumí dosah vlivů způsobu využití 
a uspořádání na území zpravidla v rozsahu území 
čtvrti, 

- celoměstský, jímž se rozumí dosah vlivů způsobu 
využití a uspořádání na území zpravidla pro celé 
území města, 

- regionální, jímž se rozumí dosah vlivů způsobu vyu-
žití a uspořádání na území zpravidla v rozsahu od 
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spádového území města do území regionu jižních 
Čech, 

- metropolitní, jímž se rozumí dosah vlivů způsobu 
využití a uspořádání na území zpravidla v rozsahu 

významně přesahující hranice regionu, to jest 
s významem nadregionálním, popřípadě celorepub-
likovým nebo přesahujícím hranice státu. 

 
 
I.F.15  VÝKLAD POJMŮ 
 
Pro účely ÚP České Budějovice jsou definovány ná-
sledující pojmy: 
 
Administrativní zařízení - zařízení (obvykle stavby) 
určené pro výkon správních činností soukromých i 
veřejných. 
 
Bodový bytový dům individuálního charakteru - je 
stavba pro bydlení s maximálně čtyřmi nadzemími 
podlažími bez možnosti podkroví, sestávající ze 
souboru uzavřených samostatných bytových jedno-
tek, popřípadě bytových celků, dilatačně odděle-
ných, sjednocených dispozičně v jeden kompoziční 
celek jedním hlavním vertikálním komunikačním 
jádrem. 
 
Bodový bytový dům kolektivního charakteru – je 
stavba pro bydlení s minimálně čtyřmi a maximálně 
šesti nadzemími podlažími s možností podkroví, se-
stávající ze souboru uzavřených samostatných by-
tových jednotek, popřípadě bytových celků, dila-
tačně oddělených, sjednocených dispozičně v jeden 
kompoziční celek jedním hlavním vertikálním ko-
munikačním jádrem. 
 
Bytová (nájemní) vila – je stavba pro bydlení s ma-
ximálně třemi plnohodnotnými nadzemími podla-
žími, zpravidla do čtyř samostatných bytů, v roz-
volněné zástavbě zásadně s vlastní neveřejnou za-
hradou. Bytová (nájemní) vila může mít též podkro-
ví. 
 
Bytový (nájemní) dům – je stavba pro bydlení o 
nejméně čtyřech a nejvýše šesti nadzemních pod-
lažích. Součet ploch bytových jednotek musí činit 
nejméně polovinu celkové užitné plochy domu.  
 
Drobná architektura – jedná se zejména o sochy, 
kříže, boží muka, pítka, turistické značení, rozcest-
níky a venkovní posezení.  
 
Drobná chovatelská činnost - chov drobných hos-
podářských zvířat, zejména hrabavé a vodní drůbe-
že, králíků, holubů a včel, a kožešinových zvířat, ze-
jména norků, lišek, psů a nutrií; drobnou chovatel-
skou činností není chov psů, koček, ptáků zpěva-
vých a ozdobných, drobných laboratorních zvířat, 

želv, plazů a jiných drobných živočišných druhů 
subtropů a tropů, neděje-li se tak podnikatelským 
způsobem. 
 
Drobná pěstitelská činnost je nepodnikatelské pěs-
tování zemědělských produktů pro účely samozá-
sobování. 
 
Individuální charakter – charakter území s měřít-
kem odpovídajícím bydlení v rodinných domech, 
popřípadě nájemních vilách; vztahuje se na způsob 
využití a uspořádání území pro plochy IN-1, IN-2, 
IN-3, VEN, BZ, BU, SIN-1, SIN-2, SIN-3, SVEN, SR, 

- v takto označených plochách se stanovuje nejvýše 
přípustná výška objektu 3 nadzemní podlaží a pod-
kroví, není-li stanoveno pro konkrétní stavby a 
území jinak obecně závazným předpisem (včetně 
výnosu, rozhodnutí, vyhlášky a podmínek z kapitoly 
I.F.13), 

-  v těchto typech ploch nejsou (s výjimkou smíšeného 
území s bydlením individuálního charakteru) pří-
pustná zařízení dopravních služeb (zejména servisy, 
opravny, čerpací stanice pohonných hmot autoo-
pravny) a autobazary. 
 
Jednotlivou garáží – se rozumí objekt, popřípadě 
prostor, který slouží k odstavování silničních vozi-
del, má nejvýše 3 stání a může mít pouze jeden 
společný vjezd. 
 
Hromadná garáž - objekt, popř. oddělený prostor, 
který slouží k odstavování nebo parkování vozidel 
a má více než 3 stání; stání jsou řazena buď u vnitř-
ní komunikace, nebo ve více řadách za sebou na ce-
lé ploše podlaží a má zpravidla jeden vjezd. 
 
Hrubá podlažní plocha - je půdorysná plocha všech 
plných nadzemních podlaží stavby nebo souboru 
souvisejících staveb (například provozně související 
stavby, stavby pod společným oplocením nebo 
stavby se společným vstupem) včetně konstrukcí. 
 
Kolektivním charakterem se rozumí charakter úze-
mí s měřítkem odpovídajícím bydlení v nájemních 
bytových domech; vztahuje se na způsob využití a 
uspořádání území pro plochy KOL-1, KOL-2, KOL-3, 
SA, SKOL-1, SKOL-2, SKOL-3, PA-1, PA-2, PA-3, 
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v takto označených plochách se stanovuje přípust-
ná a obvyklá výška objektů, případně nástavby již 
stávajících objektů, zpravidla 4 až 6 nadzemních 
podlaží, nejvýše však 8 nadzemních podlaží, pod-
míněně přípustných (s přihlédnutím k charakteru 
stávající zástavby) až 12 nadzemních podlaží, není-li 
stanoveno pro konkrétní stavby a území jinak 
obecně závazným předpisem (včetně výnosu, roz-
hodnutí, vyhlášky a podmínek z kapitoly I.F.13), 

- v plochách KOL-1, KOL-2 a KOL-3 jsou zakázány za-
řízení dopravních služeb (zejména servisy, opravny, 
čerpací stanice pohonných hmot a autoopravny) a 
autobazary, vyjma čerpací stanice pohonných 
hmot, která je podmíněně přípustná v plochách 
KOL-1 a KOL-2 s podmínkami dle stanoveného vyu-
žití v kapitole I.F – Plochy s rozdílným způsobem 
využití. 
 
Konstrukční výška - průměrná konstrukční výška 
podlaží se pro účely výstavby ve městě stanovuje 
na 3,5 m. 
 
Levobřežní komunikace - komunikace vedoucí po 
ulici Na Dlouhé louce a v jejím prodloužení po ko-
munikacích E55 a E49 až po křižovatku s Husovou 
třídou v Českém Vrbném. 
 
Nákupní zařízení - zařízení (obvykle stavba) pro ob-
chod s hrubou podlažní plochou větší než 2000 m2; 
za hrubou podlažní plochu pro nákupní zařízení se 
považuje plocha pro obchod obecně bez účelového 
vymezení a druhového určení a zároveň součet 
prodejní plochy a skladové plochy. 
  
Nerušící provozovna: 

- která svým vlivem na životní prostředí nepřesahuje 
na hranici svého areálu stanovené hygienické limi-
ty, 

- která nevyvolává dopravu nepřiměřenou svým dru-
hem, frekvencí a kapacitou danému prostředí. 
 
Nerušící služby a výroba - takové činnosti (popří-
padě děje), jejichž negativní působky (účinky 
a vlivy) neomezují, neobtěžují a neohrožují životní 
prostředí a obytnou pohodu sousedů nad míru ob-
vyklou a přípustnou. 
 
Obchodem se rozumí činnost nebo zařízení pro ob-
chod s hrubou podlažní plochou rovnou nebo menší 
než 2 000 m2, respektující omezení dle podmínek 
určených způsobem využívání a uspořádání území 
města. 
 
Odstavování vozidel - pro účely ÚP České Budějo-
vice se tím rozumí umístění vozidla mimo jízdní 
pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo nepouží-
vá, zpravidla v místě bydliště. 

 
Parkování - pro účely ÚP České Budějovice se tím 
rozumí umístění vozidla mimo jízdní pruhy komuni-
kací po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, nalo-
žení nebo vyložení nákladu. 
 
Podkrovím se rozumí přístupný obytný nebo neby-
tový prostor vymezený konstrukcí krovu a dalšími 
stavebními konstrukcemi. Pokud je tímto způso-
bem vymezen prostor o více podlažích, považuje se 
při určování počtu podlaží za podkroví pouze nej-
vyšší z podlaží a všechny ostatní za plnohodnotná 
podlaží. 
 
Rekreačním a sportovním zařízením se rozumí za-
řízení, které slouží pro individuální rekreaci. Malým 
rekreačním a sportovním zařízením se rozumí ob-
jekt do 600 m2 upravených ploch a do 150 m2 
hrubé podlažní plochy. 
 
Řadová garáž - objekt, popřípadě prostor, který 
slouží k odstavování silničních vozidel a má více než 
3 stání. Stání se řadí vedle sebe v jedné řadě nebo 
ve dvou řadách za sebou a každé stání v prvé řadě 
má samostatný vjezd; ve správním území města 
České Budějovice je výstavba řadových garáží ne-
přípustná. 
 
Servisní zařízení - objekt nebo soubor objektů (“za-
řízení”), sloužící k zajištění dalších doplňkových čin-
ností a dějů k funkci hlavní; jedná se především o 
služby k významově podstatným prvkům uspořádá-
ní a využívání území, například servisní zařízení re-
kreačních areálů nebo sportovních ploch. 
 
Severní spojka – stavba přeložky silnice I/20 v úse-
ku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na 
ulici Okružní. 
 
Severní tangenta – územní rezerva, která je vyme-
zena na severním okraji města v souladu se Zása-
dami územního rozvoje Jihočeského kraje od zápa-
du křižovatkou silnic I/20 a II/105, v dotyku s plo-
chami veřejně logistického centra České Budějovice 
– Nemanice, v souběhu se železniční tratí na Plzeň, 
dále jižním směrem. 
  
Služební bydlení je bydlení v bytové jednotce nebo 
domě, který slouží k trvalému bydlení v objektech 
či areálech, které jako takové nejsou určeny k byd-
lení. Služební bytová jednotka zajišťuje chod 
a správu areálu, pro který je zřízena, nevykazuje 
nároky na městské služby. 
  
Stabilizovaná plocha/území - dílčí část území, ve 
kterém se stávající účel, intenzita využití ani dosa-
vadní charakter území nebude výhledově měnit; za 
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změnu se přitom nepovažuje dostavba jednotlivých 
proluk, ani nástavby nebo přístavby stávajících ob-
jektů, ani výstavby souvisejících drobných staveb a 
garáží (pokud jsou respektovány všechny podmínky 
stanovené v ÚP České Budějovice pro příslušnou 
plochu). 
 
Stavbou pro rodinnou individuální rekreaci se ro-
zumí například rekreační domek, chata, zahrádkář-
ská chata, to jest drobná nebo jednoduchá stavba, 
která svými objemovými parametry, vzhledem a 
stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 
rodinnou rekreaci a vůči využití a uspořádání území 
představuje funkci doplňkovou. 
 
Stavba pro zemědělství je: 

- stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba nebo 
soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci 
a jiným hospodářským účelům s výjimkou staveb 
a zařízení pro včely a ryby, 

- doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj. 
stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, 
stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, 
močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování teku-
tých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování 
siláže a silážních šťáv, 

- stavba pro posklizňovou úpravu a skladování pro-
duktů rostlinné výroby, 

- stavba pro skladování hnojiv a přípravků na ochra-
nu rostlin. 
 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, uli-
ce, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 
 
Víceúčelový dům - zpravidla bytový dům, ale též 
budova administrativní, správní, a podobně, v níž 
jsou smíšené funkce, které podstatným způsobem 
neruší bydlení v těchto budovách; součet ploch by-
tových jednotek musí v takových domech činit 
nejméně jednu pětinu celkové podlažní plochy do-
mu. 
 
Zábavním zařízením se rozumí herny, taneční sály, 
noční podniky a obdobná zařízení. 
 
Zanádražní komunikace – komunikace v trase pro-
po-jení okruhů – Rudolfovská – podjezd pod želez-
nicí v trase Mánesova – Dobrovodská ulice – křížení 
v Mladém – Stará Pohůrka. 
 
Zařízením dopravních služeb jsou zejména: 

- servisy, opravny, myčky, 
- čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení 

pro manipulaci a nakládání s nimi (např. překladiš-
tě, stáčírny, mycí rampy, odpařovací stanice), 

- autoopravny, bazary. 
Za zařízení dopravních služeb se nepovažuje řešení 
jednotlivých, dvojitých, popř. sdružených garáží 
(max. do 3 stání), které jsou řešeny v jednotě 
s hlavní hmotou objektu. 
Není-li v textu jmenovitě stanoveno jinak, užívají se 
pojmy v textu uváděné ve smyslu obvyklém v praxi 
územního plánování.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozn.: 
Jednotlivé pojmy jsou v textu uvedeny kurzívou. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE 

PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT  

 
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 

A STAVBÁM VYVLASTNIT  
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I.G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
  
V řešeném území ÚP České Budějovice se vymezují 
následující VPS, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit na základě zákona o vyvlast-
nění: 
 
 
I.G.1.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO ŘE-

ŠENÍ KRITICKÝCH MÍST ZAKLÁDAJÍCÍCH 
ARCHITEKTONICKOU A KULTURNÍ KVA-
LITU 

 
A-1 – stavba (založení) Akademického náměstí: 

- účelem vyvlastnění je realizace náměstí v areálu Ji-
hočeské univerzity, 

- umístění v lokalitě Univerzita (ozn.  2.5.5.). 
 

A-2 – stavba (založení) nového náměstí 
v Brněnském předměstí - centrum území Husovy 
kolonie: 

- účelem vyvlastnění je realizace náměstí, 
- umístění v lokalitě U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.). 
 

A-3 – stavba (založení) nového náměstí v Pražské 
čtvrti: 

- účelem vyvlastnění je realizace náměstí, 
- umístění v lokalitě U Pekárenské (ozn. 1.3.3.). 
 

A-4 – stavba (rozšíření) hřbitova v Mladém: 
- účelem vyvlastnění je rozšíření stávajících ploch 

hřbitova a zvětšení jeho kapacity, 
- umístění v lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.). 
 

A-5 – stavba (založení) nového hřbitova u lesa Bor 
za Zavadilkou: 

- účelem vyvlastnění je založení nových ploch hřbito-
va, 

- umístění v lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 
 

A-6 – stavba (rozšíření) ochranné plochy zeleně 
u hřbitova sv. Otýlie: 

- účelem vyvlastnění je založení nových ploch zeleně 
kolem hřbitova jako ochranný pás proti možné ko-
merční výstavbě v okolí, 

- umístění v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4.). 
 

A-7 – stavba průchodu územím v pokračování ulice 
Kostelní: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalita U Pekárenské (ozn. 1.3.3.). 
 
A-8 – stavba průchodu areálem výstaviště 
v propojení ulic Branišovská-Pekárenská: 

- účelem vyvlastnění je realizace přemostění, komu-
nikace, chodníku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitách Loděnice (ozn. 1.4.4.), Výsta-
viště (ozn. 2.5.7.). 
 
A-9 – stavba průchodu územím v propojení ulice 
F. A. Gerstnera - Generála Svobody - historická tra-
sa koněspřežné železnice – průchod areálem KOH-I-
NOOR: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitě Hardtmuthova (ozn. 1.5.1.). 
 
A-10 – stavba změny profilu Nádražní třídy: 

- účelem vyvlastnění je úprava a rozšíření stávajícího 
profilu ulice, 

- umístění v lokalitách Na Sadech (ozn. 1.3.1.), U Pe-
kárenské (ozn. 1.3.3.), Lannova (ozn. 1.2.1.), Kasá-
renská (ozn. 1.2.2.). 

 
A-11 – stavba změny profilu ulice Na Dlouhé louce, 
tzv. levobřežní komunikace: 

- účelem vyvlastnění je úprava a rozšíření stávajícího 
profilu ulice, 

- umístění v lokalitách Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.), Lo-
děnice (ozn. 1.4.4.), Stromovka (ozn. 2.7.1.), U Slo-
vanské lípy (ozn. 2.5.1.), Výstaviště (ozn. 2.5.7.), 
Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
A-12 – stavba změny profilu Lannovy třídy: 

- účelem vyvlastnění je úprava a rozšíření stávajícího 
profilu ulice, 

- umístění v lokalitě Lannova (ozn. 1.2.1.). 
 
 
I.G.1.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DO-

PRAVU – STAVBY KOMUNIKACÍ PRO 
INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVU 

 
DI-1 – stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti ob-
chvatu města v trase Úsilné-Krasejovka: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace včetně 
doprovodný staveb nájezdů, podjezdů, zářezů 
a mostních konstrukcí, 

- umístění v loaklitách 3.2..2. Nové Vráto – průmys-
lový obvod, Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn.              
2.1.7.), U Dobrovodského potoka (ozn. 2.1.6.), Po-
hůrka (ozn. 2.1.5.), Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), Nové 
Hodějovice - obec (ozn. 3.1.2.). 
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DI-3 – stavba komunikace propojení okruhů v trase 
Okružní-Nádražní: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Zahrádky (ozn. 2.4.1.), Husova 
kolonie - zahrádky (ozn. 2.3.2.), U Pilmanova dvora 
(ozn. 2.4.3.), Otýlie (ozn. 3.2.4.), Za Otýlií (ozn. 
3.2.1.). 
 
DI-4 – stavba zanádražní komunikace v trase propo-
jení okruhů – Rudolfovská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Husova kolonie – zahrádky 
(ozn. 2.3.2.), Husova kolonie (ozn. 2.3.1.), Pekáren-
ská (ozn. 2.3.3.), U Křížku (ozn. 2.2.1.). 
 
DI-5 – stavba zanádražní komunikace v trase Rudol-
fovská – podjezd pod železnicí, včetně ramp a sou-
visejících konstrukcí, protihlukových opatření a po-
jízdných chodníků: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.), Vrben-
ská (ozn. 2.2.2.), lokalita Suché Vrbné - průmyslový 
obvod (ozn. 2.1.7.), Nádraží (ozn. 2.1.8.). 
 
DI-6 – stavba podjezdu pod železnicí v trase Máne-
sova – Dobrovodská ulice, včetně tělesa podjezdu a 
jeho technického řešení a všech jeho souvisejících 
částí (např. protihluková opatření): 

- účelem vyvlastnění je realizace podjezdu, komuni-
kace, inženýrských sítí a chodníku, 

- umístěn v lokalitách U Novohradské (ozn. 1.2.4.), 
Pětidomí (ozn. 2.1.2.), Nádraží (ozn. 2.1.8.), 
  
DI-7 – stavba zanádražní komunikace v trase pod-
jezd pod železnicí – křížení v Mladém, včetně ramp 
a souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření 
a pojízdných chodníků: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Pětidomí (ozn. 2.1.2.), U Ryb-
níčku (ozn. 2.1.3.), Nádraží (ozn. 32.1.8.), Za Hřbito-
vem (ozn. 3.1.1.). 
 
DI-8 – stavba přeložky silnice II/157 v trase křížení 
v Mladém – Stará Pohůrka: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace 
a chodníku, 

- umístění v lokalitách U Rybníčku (ozn. 2.1.3.), Za 
Hřbitovem (ozn. 3.1.1.). 
 
DI-9 – přestavba Novohradské v úseku Osiková-
Šroubárenská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace 
a chodníku, 

- umístění v lokalitách Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), 
Nové Hodějovice – obec (ozn. 3.1.2.). 
 
DI-10 – stavba „hlinského“ přivaděče od dálnice D3 
v trase Hlinská – křížení Rudolfovská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.), Vrben-
ská (ozn. 2.2.2.), Nové Vráto (ozn. 2.2.3.). 
 
DI-11 – přestavba Okružní v úseku teplárna – kříže-
ní Rudolfovská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Nové Vráto – průmyslový ob-
vod (ozn. 3.2.2.), Pekárenská (ozn. 2.3.3.), U Křížku 
(ozn. 2.2.1.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.). 
 
DI-13 – přestavba křižovatky České Vrbné v úseku 
křížení I/20 – Husova: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace a chod-
níku, 

- umístění v lokalitách Stará cesta (ozn. 3.5.4.), České 
Vrbné (ozn. 3.5.5.). 

 
DI-14 – stavba přeložky silnice III/14539 v trase 
propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici 
M. Horákové do ulice Strakonické: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitě U Vávrovských rybníků (ozn. 
3.6.1.). 
 
DI-15 – přestavba mimoúrovňového křížení u No-
vého mostu: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitách Loděnice (ozn. 1.4.4.), Sídliště 
Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
DI-16 – stavba křížení Voříškův Dvůr: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitách U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3.), Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). 

 
DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase 
Litvínovice, M. Horákové – II/603: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitě U Švába (ozn. 3.8.2.), U Hada 
(ozn. 3.8.1.). 
 
DI-18 – stavba propojení v trase Litvínovice - U Pa-
píren - přemostění Vltavy a dále v trase II/603 – Pa-
pírenská: 
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- umístění v lokalitách U Papíren (ozn. 2.6.1.), Rožnov 
– sever (ozn. 3.9.1.). 
 
DI-19 – stavba podjezdu pod rožnovskou železniční 
tratí v trase Jungmanovo náměstí - Plavská silnice: 

- umístění v lokalitách Krumlovská )ozn. 2.6.3.), U 
Plavské silnice (ozn. 2.6.4.),  U Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
DI-20 – stavba komunikace podél rožnovské trati 
včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka No-
vohradské: 

- účelem vyvlastnění je realizace přemostění, komu-
nikace, chodníku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitách U Novohradské (ozn. 1.2.4.), 
Mladé – Červený Dvůr (ozn. 2.8.1.), U Malého jezu 
(ozn. 2.8.2.), U Plavské silnice (ozn. 2.6.4.), U Malše 
(ozn. 3.9.5.). 
 
DI-21 – přestavba úseku Novohradská včetně dvou 
podjezdů pod tratí – Křížkova, Novohradská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v loaklitě U Novohradské (ozn. 1.2.4). 
 
DI-23 – stavba propojení III/15529 – III/00354 včet-
ně železničního podjezdu v trase Lidická – Plavská: 

- účelem vyvlastnění je realizace podjezdu, komuni-
kace, chodníku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 
DI-24 – stavba propojení III/15529 v trase Nové 
Roudné– Plavská: 

- účelem vyvlastnění je realizace nové komunikace, 
chodníku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 
DI-25 – přestavba mimoúrovňového křížení u Lit-
vínovského mostu: 

- účelem vyvlastnění je přestavba mimoúrovňového 
křížení na kruhový objezd, 

- umístění v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 
 
DI-27 - stavba propojení křížení Voříškův Dvůr v tra-
se Kněžské Dvory, Fytocentrum – K. Světlé: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Za Voříškovým Dvorem (ozn. 
3.4.5.), Suchomelská (ozn. 2.4.2.). 
 
DI-28 – stavba (obnova spojení) Kněžskodvorské se 
Strakonickou u areálu OBI: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Suchomelská (ozn. 2.4.2.). 
 
DI-29 – stavba propojení Nádražní a Pražská včetně 
nadjezdu v trase Nádražní – ÚAMK – K. Světlé: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách U Pekárenské (ozn. 1.3.3.), 
Zahrádky (ozn. 2.4.1.). 
 
DI-30 – stavba propojení zanádražní komunikace a 
staré Nádražní včetně podjezdu: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, mostu, 
chodníků a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitách Zahrádky (ozn. 2.4.1.), Husova 
kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.) 
 
DI-31 – stavba propojení Klaricovy a U Trojice v tra-
se Klaricova – stará Nádražní – Pražská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitě U Pekárenské (ozn. 1.3.3.). 
 
DI-32 – stavba propojení výstaviště – Pražské sídliš-
tě včetně přemostění Vltavy v trase J. Boreckého – 
U Trojice: 

- účelem vyvlastnění je realizace přemostění, komu-
nikace, chodníku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitách U Staroměstského hřbitova 
(ozn. 1.4.1.), U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.), Lodě-
nice (ozn. 1.4.4.)., Výstaviště (ozn. 2.5.7.)., Sídliště 
Vltava (ozn. 3.5.1.).  
 
DI-33 – stavba propojení Čtyři Dvory – levobřežní 
komunikace v trase Větrná – Na Sádkách – stadion - 
Na Dlouhé louce: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, chod-
níku a inženýrských sítí, 

- umístění v lokalitách U Slovanské lípy (ozn. 2.5.1.), 
Na Sádkách (ozn. 2.5.4.), Univerzita (ozn. 2.5.5.), U 
Hada (oz. 3.8.1.),  U Švába (ozn. 3.8.2.). 
 
DI-34 – stavba komunikace v trase Nové Hlinsko – 
Hlinsko, Vrbenská – hranice města – Hlinská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový ob-
vod (ozn. 2.1.7.). 
 
DI-35 – stavba komunikace v trase Nové Hlinsko, 
Dobrovodská silnice – Vrbenská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- předmětné území je definováno ve výkrese č. I.3 – 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asa-
nací, 

- předmětné území leží v k. ú. České Budějovice 5, 
v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod 
(ozn. 2.1.7.). 
 
DI-36 – stavba nové komunikace v trase Nové Hlin-
sko, Vrbenská – Hlinská: 
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- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Suché Vrbné – průmyslový 
obvod (ozn. 2.1.7.), Vrbenská (ozn. 2.2.2.). 
 
DI-37 – stavba nové komunikace v trase Nové Hlin-
sko – Rudolfovská, Vrbenského – křížení Rudolfov-
ská: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.), Vrben-
ská (ozn. 2.2.2.). 
 
DI-38 – stavba prodloužení ulice U Sirkárny v trase 
„nová“ Okružní - U Sirkárny: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Pekárenská (ozn. 2.3.3.). 
 
DI-39 – stavba komunikace „nová“ Pekárenská 
v území Husova kolonie v trase U Sirkárny: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Husova kolonie - zahrádky 
(ozn. 2.3.2.), Pekárenská (ozn. 2.3.3.)., U Rozumova 
Dvora (ozn. 2.4.3.), U Pilmanova Dvora (ozn. 2.4.3.), 
Za Otýlií (ozn. 3.2.1.). 
 
DI-40 – stavba komunikace „nová“ Trocnovská 
v lokalitě Husova kolonie v trase Mikuláše z Husi – 
Okružní: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Za Otýlií (ozn. 3.2.1), U Rozu-
mova Dvora (ozn. 2.3.4). 
 
DI-41 – stavba nové komunikace v lokalitě Husova 
Kolonie v trase Horní – SOU – areál Vodní stavby: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Za Otýlií (ozn. 3.2.1), Otýlie (ozn. 
3.2.4.). 
 
DI-42 – stavba nové komunikace při východním 
okraji sléváren v trase U Pily - severní tangenta: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Nové Vráto – průmyslový obvod 
(ozn. 3.2.2.). 
 
DI-43 – stavba nové komunikace v lokalitě Husova 
kolonie v trase přes areál Rozhlasu, Žerotínova – 
Mikuláše z Husi: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Husova kolonie - zahrádky 
(ozn. 2.3.2.), U Rozumova dvora (ozn. 2.3.4.). 

 
DI-44 – stavba nové komunikace v území Husovy 
kolonie v trase Okružní – severní tangenta: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Nové Vráto – průmyslový ob-
vod (ozn. 3.2.2.), Na Světlících (ozn. 3.2.3.). 
 
DI-45 – stavba komunikace v lokalitě Stará cesta 
(ozn. 3.5.4) jako obslužné osy rozvojovým územím: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.) 
Stará cesta (ozn. 3.5.4.). 
 
DI-46 – přestavba křižovatky v Suchém Vrbném na 
křížení v trase Lednická silnice – V Hluboké cestě: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace 
a chodníku, 

- umístění v lokalitě Pětidomí (ozn. 2.1.2.). 
 
DI-47 – stavba nové komunikace přes slévárnu 
v lokalitě Nové Vráto – průmyslový obvod (ozn. 
3.2.2): 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Nové Vráto - průmyslový obvod 
(ozn. 3.2.2). 
 
DI-48 – stavba přeložky ulice Jubilejní v lokalitě 
Nemanice-obec (ozn. 3.3.2.): 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, 
- umístění v lokalitě Nemanice-obec (ozn. 3.3.2.). 

 
DI-49 – stavba nové komunikace v trase zanádražní 
komunikace – Trocnovská (Blahoslavova) v území 
Husovy kolonie: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Pekárenská (ozn. 2.3.3.). 
 
DI-50 – stavba komunikace v území Suché Vrbné 
trase Stará cesta – Dobrovodská silnice: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace 
a chodníku, 

- umístění v lokalitách Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.), 
U Dobrovodského potoka (ozn. 2.1.6.). 
 
DI-52a - stavba přeložky silnice I/20 v úseku OK u 
Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 – OK na ulici Ok-
ružní (severní spojka), včetně všech souvisejících 
konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítí v profilu komunikace 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), Na Svět-
lících (ozn. 3.2.3.), Otýlie (ozn. 3.2.4.), Nemanický 
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rybník (ozn. 3.3.1.), U Čeríka (ozn. 3.3.3.), U Kněž-
ských Dvorů (ozn. 3.4.1.), Kněžské Dvory - obec 
(ozn. 3.4.2.), Suchomel (ozn. 3.4.3.), Ostrov (ozn. 
3.4.4.), U Řeky (ozn. 3.5.3.), České Vrbné (ozn. 
3.5.5.). 

 
DI-52b - úprava OK u Globusu: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Stará cesta (ozn. 3.5.4.), České 
Vrbné (ozn. 3.5.5.). 

 
DI-53 - stavba nové místní komunikace – propojení 
přeložky I/20 se silnicí I/34 jižně od křižovatky Praž-
ská – Nemanická, včetně všech souvisejících kon-
strukcí a tras inženýrských sítí v profilu komunikace: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě U Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.). 
 
DI-54 - stavba (rozšíření, zkapacitnění) silnice I/3 
(Litvínovická ulice) v úseku od křižovatky s ulicí Má-
nesova  jižně na hranici k.ú. České Budějovice 7: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách Stromovka (ozn. 2.7.1.), U Lit-
vínovské silnice (ozn. 2.7.2.). 
 
DI-55 – stavba komunikace I/20, úsek Češnovice – 
Dasný, včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky 
se silnicí II/105 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění  v lokalitách U Staré řeky (ozn. 3.5.6.), 
Rybníky (ozn. 3.6.3.). 
 
DI-56 – stavba jižní tangenty v k.ú. České Budějovi-
ce 7 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 
DI-57 - stavba (úprava parametrů) silnice III/15529 
(Plavská silnice), v trase Rožnov (ul. V. Nováka) – 
Roudné: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace, inže-
nýrských sítí a chodníku, 

- umístění v lokalitách U Plavské (ozn. 2.6.4.), Rož-
nov-jih (ozn. 3.9.3.), Děkanská pole (ozn. 3.9.4.), U 
Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
 
I.G.1.3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DO-

PRAVU – STAVBY PRO HROMADNOU 
DOPRAVU 

 

V řešeném území ÚP České Budějovice jsou navr-
ženy následující veřejně prospěšné stavby, pro kte-
ré lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit na 
základě zákona o vyvlastnění: 
 
DH-1 – stavba měnírny DP č. 4 v ulici U Sirkárny 
a Agrozet: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Za Otýlií (ozn. 3.2.1.). 
 
DH-2 – stavba smyčky trolejbusu v lokalitě Stará 
cesta (ozn. 3.5.4.) – rozvojové plochy: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Stará cesta (ozn. 3.5.4.). 
 
DH-3 – stavba smyčky trolejbusu v území Pražské 
sídliště – Dům techniky: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.). 
 
DH-4 - stavba smyčky trolejbusu v lokalitě U Novo-
hradské (ozn. 1.2.4.) – ul. Křižíkova, Motor: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě U Novohradské (ozn. 1.2.4.). 
 
DH-5 – stavba smyčky trolejbusu a autobusu v ulici 
Horní v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4.): 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4.). 
 
DH-8 – stavba přestupního uzlu z autobusu u smy-
čky trolejbusu, lokalita Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.) – 
ulice Dobrovodská: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.). 
 
DH-10 – stavba smyčky autobusu v lokalitě Pohůrka 
(ozn. 2.1.5.) - Ledenická silnice - hranice správního 
území města: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Pohůrka (ozn. 2.1.5.). 
 
DH-11 – stavba smyčky autobusu v lokalitě Nové 
Vráto (ozn. 2.2.3.) – Rudolfovská třída – hranice 
správního území města: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Nové Vráto – průmyslový obvod 
(ozn. 3.2.2.). 
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DH-12 – stavba smyčky autobusu v území Nového 
Roudného – Plavská silnice – hranice správního 
území města: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 
DH-13 – stavba smyčky autobusu v v lokalitě Haklo-
vy Dvory )ozn.4.0.1.): 

 - účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 
 
DH-22 – stavba kotviště lodí na levém břehu Vltavy 
před Novým mostem: 

- účelem vyvlastnění je stavba kotviště lodí včetně 
přístupové komunikace, 

- umístění v lokalitě Loděnice (ozn. 1.4.4.). 
 
DH-23 – stavba kotviště lodí na levém břehu Vltavy 
za Dlouhým mostem: 

- účelem vyvlastnění je stavba kotviště lodí včetně 
přístupové komunikace, 

- umístění v lokalitě Loděnice (ozn. 1.4.4.). 
 
DH-24 – stavba (úprava stávající) smyčky autobusu 
v Mladém: 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Mladé – Červený Dvůr (ozn. 
2.8.1.). 
 
DH-25 – stavba smyčky trolejbusu a autobusu v lo-
kalitě Na Světlících (ozn. 3.2.3.): 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Na Světlících (ozn. 3.2.3.). 
 
DH-26 – stavba IV. tranzitního železničního korido-
ru na území města České Budějovice: 

- účelem vyvlastnění je realizace komunikace drážní 
doporavy, 

- umístění v lokalitách Na Sadech (ozn. 1.3.1.), U Pe-
kárenské (ozn. 1.3.3.), Nádraží (ozn. 2.1.8.), Zahrád-
ky (ozn. 2.4.1.), Suchomelská (ozn. 2.4.2.), Nemani-
ce - obec (ozn. 3.3.2.), Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), 
Nové Hodějovice - obec (ozn. 3.1.2.), Nemanice-
Světlíky (ozn. 3.3.4.), U Kněžských Dvorů (ozn. 
3.4.1.), Kněžské Dvory - obec (ozn. 3.4.2.), Su-
chomel (ozn. 3.4.3.).  

 
DH-27 - stavba (zdvoukolejnění) trati železnice Pl-
zeň – České Budějovice v části úseku Nemanice – 
Zliv na území města České Budějovice: 

- účelem vyvlastnění je stavba ploch drážní dopravy, 
- umístění v lokalitě Suchomel (ozn. 3.4.3.). 
 

DH 28 – stavba smyčky trolejbusu v v jižní části lo-
kality Rožnov-jih (ozn 3.9.3.): 

- účelem vyvlastnění je realizace vyhrazené plochy 
pro hromadnou dopravu, 

- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 

 
I.G.1.4 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DO-

PRAVU – STAVBY PRO DOPRAVU V KLI-
DU 

 
DK-1 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
DK-3 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
DK-5 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
DK-6 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
DK-7 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). 
 
DK-8 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel: 

- umístění v lokalitě Výstaviště (ozn. 2.5.7.). 
 
DK-15 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.). 
 
DK-16 – stavba hromadné garáže pro 200 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.). 
 
DK-17 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.). 
 
DK-18 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.). 
 
DK-19 – stavba hromadné garáže pro 500 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Šumava (ozn. 2.5.6.). 
 
DK-20 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- účelem vyvlastnění je realizace hromadné garáže, 
- umístění v lokalitě Sídliště Šumava (ozn. 2.5.6.). 

 
DK-21 – stavba hromadné garáže pro 350 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.). 
 
DK-22 – stavba hromadné garáže G22 pro 420 
vozidel: 

- umístění v lokalitě Historické jádro (ozn. 1.1.1.). 
 
DK-23 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Kasárenská (ozn. 1.2.2.). 
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DK-24 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě U Novohradské (ozn. 1.2.4.). 
 
DK-25 – stavba hromadné garáže pro 500 vozidel: 

- umístění v lokalitě Lannova (ozn. 1.2.1.). 
 

DK-27 – stavba hromadné garáže pro 350 vozidel: 
- umístění v lokalitě u Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.). 

 
DK-28 – stavba hromadné garáže pro 380 vozidel: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.). 
 
DK-29 – stavba hromadné garáže pro 360 vozidel: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový ob-
vod (ozn. 2.1.7.). 
 
DK-30 – stavba hromadné garáže pro 150 vozidel: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový ob-
vod (ozn. 2.1.7.). 
 
DK-31 – stavba hromadné garáže pro 380 vozidel. 

- umístění v lokalitě U Křížku (ozn. 2.2.1.). 
 
DK-32 – stavba hromadné garáže pro 300 vozidel: 

- umístění v lokalitě Nemanice – Světlíky (ozn. 
3.3.4.). 

 
DK-33 – stavba hromadné garáže pro 400 vozidel: 

- účelem vyvlastnění je realizace hromadné garáže, 
- umístění v lokalitě Zahrádky (ozn. 2.4.1.). 
 

DK-34 – stavba hromadné garáže pro 400 vozidel: 
- umístění v lokalitě Zahrádky (ozn. 2.4.1.). 
 

DK-35 – stavba hromadné garáže pro 400 vozidel: 
- umístění v lokalitě U Slovanské lípy (ozn. 2.5.1.). 

 
DK-36 – stavba hromadné garáže pro 120 vozidel: 

- umístění v lokalitě Čtyři Dvory – střed (ozn. 2.5.2.). 
 
DK-38 – stavba hromadné garáže pro 150 vozidel: 

- účelem vyvlastnění je realizace hromadné garáže, 
- umístění v lokalitě Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.). 

 
DK-39 – stavba hromadné garáže pro 100 vozidel: 

- umístění v lokalitě Děkanská pole (ozn. 3.9.4.). 
 
DK-40 – stavba hromadné garáže pro 120 vozidel: 

- umístění v lokalitě Nemocnice (ozn. 2.6.2.). 
 
DK-41 – stavba hromadné garáže pro 400 vozidel: 

- umístění v lokalitě Zahrádky (ozn. 2.4.1.). 
 
DK-42 – stavba parkovací plochy typu park & ride u 
smyčky trolejbusu pro 100 vozidel: 

- umístění v lokalitě Stará Cesta (ozn. 3.5.4.). 

 
DK-43 – stavba parkovací plochy typu park & ride 
za hřbitovem Otýlie pro 250 vozidel: 

- umístění v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4.). 
 
DK-44 – stavba hlídané parkovací plochy Čtyři Dvo-
ry pro 100 vozidel: 

- umístění v lokalitě Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.). 
 
DK-45 – stavba hlídané parkovací plochy za hřbito-
vem Otýlie pro 100 vozidel: 

- umístění v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4.). 
 
DK-46 – stavba hlídané parkovací plochy u sportov-
ní haly pro 500 vozidel: 

- umístění v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 
 
DK-47 – stavba nehlídaných parkovacích ploch 28 
vozidel: 

- účelem vyvlastnění je realizace parkovací plochy, 
-   umístění v lokalitě U Malého jezu (ozn. 2.8.2.). 

 
DK-48 – stavba nehlídaných parkovacích ploch pro 
41 vozidel: 

- účelem vyvlastnění je realizace parkovací plochy, 
- umístění v lokalitě U Špačků (ozn. 2.8.3.). 

 
DK-49 – stavba nehlídané parkovací plochy pro 22 
vozidel: 

- umístění v lokalitách Suchomel (ozn. 3.4.3.), Ostrov 
(ozn. 3.4.4.). 
 
DK-50 – stavba nehlídané parkovací plochy pro 80 
vozidel: 

- umístění v lokalitě Suchomel (ozn. 3.4.3.). 
 
DK-51 - stavba hromadné garáže pro 400 vozidel: 

- účelem vyvlastnění je realizace hromadné garáže, 
- umístění v lokalitě Za Poliklinikou (ozn. 1.3.2.). 

 
DK-52 – stavba hromadné garáže pro 1 200 vozidel: 

- umístění v lokalitě Pekárenská (ozn. 2.3.3.). 
 
 
I.G.1.5 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DO-

PRAVU – STAVBY PRO PĚŠÍ DOPRAVU A 
SAMOSTATNÉ CYKLISTICKÉ TRASY 

 
DPC-1 – stavba podchodu pod železnicí pro cyklisty 
a chodce v trase Nádražní (Lannova) – Vrbenská: 

- umístění v lokalitě Nádraží.(ozn. 2.1.8.). 
 
DPC-2 – stavba (prodloužení) podchodu pod tratí 
pro cyklisty a chodce v trase stávajícího koryta Dob-
rovodské stoky: 
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- účelem vyvlastnění je realizace podjezdu, komuni-
kace a chodníku včetně napojení na veřejně pro-
spěšnou stavbu DPC-10 

- umístění v lokalitách U Pekárenské (ozn. 1.3.3.), 
Pekárenská (ozn. 2.3.3.), Zahrádky (ozn. 2.4.1.). 
 
DPC-4 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na levém břehu Vltavy: 

- umístění v lokalitách Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.), U 
Litvínovské silnice (ozn. 2.7.2.), U Papíren (2.6.1.), 
Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), Rožnov-jih (3.9.3.). 
 
DPC-5 – stavba cyklostezky Vltava na nových úse-
cích na pravém břehu Vltavy: 

- umístění v lokalitách V Háječku (ozn. 1.1.3.), Hard-
tmuthova (ozn. 1.5.1.), U Matice školské (ozn. 
1.5.2.), Grünwaldova (ozn. 1.5.3.), U Papíren 
(2.6.1.), U Litvínovské silnice (ozn. 2.7.2.), Za Voříš-
kovým Dvorem (ozn. 3.4.5.), U Řeky (ozn. 3.5.3.), 
České Vrbné (ozn. 3.5.5.), U Staré řeky (ozn. 3.5.6.), 
Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), Rožnov-jih (3.9.3.). 
 
DPC-6 – stavba cyklostezky Malše na nových úse-
cích na levém břehu Malše: 

- umístění v lokalitách V Háječku (ozn. 1.1.3.), Hard-
tmuthova (ozn. 1.5.1.), U Matice školské (ozn. 
1.5.2.), U Pivovaru (ozn. 1.5.4.), U Malše (ozn. 
3.9.5.). 
 
DPC-7 – stavba cyklostezky Malše na nových úse-
cích na pravém břehu Malše: 

- umístění v lokalitě U Malého jezu (ozn. 2.8.2.). 
 
DPC-8 – stavba cyklostezky Stromovka na nových 
úsecích na okružní trase: 

- umístění v lokalitách Stromovka (ozn. 2.7.1.), U 
Švába (ozn. 3.8.2.). 

 
DPC-9 – stavba cyklostezky v lokalitě U Vávrovských 
rybníků (ozn. 3.6.1.), v úseků „přestavbové území 
vojenského cvičiště“: 

- umístění v lokalitě U Vávrovských rybníků (ozn. 
3.6.1.). 
 
DPC-10 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 
stoka, město, Vltava – Rudolfovská: 

- umístění v lokalitách Husova Kolonie (ozn. 2.3.1.), 
Husova Kolonie - zahrádky (ozn. 2.3.2.), Pekárenská 
(ozn. 2.3.3.), Zahrádky (ozn. 2.4.1.), Suchomelská 
(ozn. 2.4.2.), Ostrov (ozn. 3.4.4.), Za Voříškovým 
Dvorem (ozn. 3.4.5.), U Řeky (ozn. 3.5.3.). 

 
DPC-11 – stavba cyklostezky v trase Dobrovodská 
stoka, Suché Vrbné, U Cihelny – U Křížku: 

- umístění v lokalitě U Dobrovodského potoka (ozn. 
2.1.6.). 
 

DPC-12 – stavba cyklostezky v trase Vrátecký po-
tok, SZŠ – Hlinská: 

-  umístění v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.), Vrben-
ská (ozn. 2.2.2.), 
 
DPC-13 – stavba cyklostezky v trase „Pilmanův po-
tok“, Dobrovodská stoka – Bor: 

- umístění v lokalitách Husova Kolonie - zahrádky 
(ozn. 2.3.2.), U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.), Su-
chomelská (ozn. 2.4.2.), U Pilmanova Dvora (ozn. 
2.4.3.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), U Kněžských Dvorů 
(ozn. 3.4.1.), Suchomel (ozn. 3.4.3.), 
 
DPC-14 – stavba cyklostezky v území Husova kolo-
nie v trase Šafránek – Bor – Kammenný rybník – 
Rudolfovská: 

- umístění v lokalitách Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), Nové 
Vráto - průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.), U Rozumo-
va Dvora (ozn. 2.3.4.). 
 
DPC-15 – stavba cyklostezky v trase Pilmanův ryb-
ník – Čertík, Pilmanův rybník – Otýlie: 

- umístění v lokalitách Otýlie (ozn. 3.2.4.)., Nemanic-
ký rybník (ozn. 3.3.1.), 
 
DPC-16 – stavba cyklostezky v trase Kněžské Dvory 
- lokalita Suchomel (ozn. 3.4.3.) – Vltava – Maso-
kombinát – A. Trägera: 

- účelem vyvlastnění je stavba cyklostezky, 
- umístění v lokalitách Suchomel (ozn. 3.4.3.), České 

Vrbné (ozn. 3.5.5.). 
 
DPC-18 – stavba cyklostezky v území Husova Kolo-
nie v trase Dobrovodská stoka – železniční zastávka 
České Budějovice – sever: 

- účelem vyvlastnění je stavba cyklostezky, 
- umístění v lokalitách Husova Kolonie - zahrádky 

(ozn. 2.3.2.), U Pilmanova dvora (ozn. 2.4.3.) 
 
DPC-19 – stavba cyklostezky v území Čtyři Dvory 
v trase Pražské sídliště – přemostění Vltavy – Brani-
šovská – Družba: 

- umístění v lokalitách U Staroměstského hřbitova 
(ozn. 1.4.1.), Loděnice (ozn. 1.4.4.), Výstaviště (ozn. 
2.5.7.), 
 
DPC-20 – stavba cyklostezky území Mladé a lokalitě 
U Špačků (ozn. 2.8.3.) v trase při jižním kraji navr-
žené zástavby: 

- umístění v lokalitě U Špačků (ozn. 2.8.3.). 
 
DPC-21 - stavba cyklostezky v území Mladé a v lo-
kalitě U Malše (ozn. 3.9.5.) v trase po přemostění 
Malše – Plavská: 

- umístění v lokalitě U Malše (ozn. 3.9.5.). 
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DPC-22 – stavba cyklostezky v území Mladé a v lo-
kalitě U Malše (ozn. 3.9.5.) v trase Malše – M. Pa-
řízka: 

- umístění v lokalitě U Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
DPC-23 – stavba cyklostezky území Suché Vrbné 
a v lokalitě U Rybníčku (ozn. 2.1.3.) v trase ulice 
V Hluboké cestě – jih: 

- umístění v lokalitě U Rybníčku (ozn. 2.1.3.). 
 
DPC-24 – stavba cyklostezky v trase centrum – lo-
kalita Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.) - náhon Mlýnské 
stoky: 

- umístění v lokalitách Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.), U 
Požární zbrojnice (ozn. 1.4.2.).   
 
DPC-25 - stavba cyklostezky v trase Čtyři Dvory – 
Šindlovy dvory – úsek na stávající trase lokality U 
Švába (ozn. 3.8.2.): 

- umístění v lokalitě U Švába (ozn. 3.8.2.). 
 
DPC-26 – stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vlta-
vu pro spojení Sokolského ostrova s Dlouhou lou-
kou: 

- umístění v lokalitách Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.), 
Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 

 
DPC-27 – stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vlta-
vu z ulice E. Pittera: 

- účelem vyvlastnění je stavba lávky včetně napojení 
na veřejně prospěšné stavby DPC- 4 a DPC-5, 

- umístění v lokalitách U Matice školské (ozn. 1.5.2.), 
U Litvínovické silnice (ozn. 2.7.2.). 
 
DPC-28 – stavba lávky pro cyklisty a pěší v lokalitě 
Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.): 

- účelem vyvlastnění je stavba lávky včetně napojení 
na veřejně prospěšné stavby DPC-4 a DPC-5, 

- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 
 
I.G.1.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - ZÁSO-

BOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 
E-1 – stavba nové, popřípadě rozšíření stávající tra-
fostanice 22/0,4 kV: 

- umístění v lokalitách Historické jádro (ozn. 1.1.1.), 
Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.), V Háječku (ozn. 
1.1.3.), Lannova (ozn. 1.2.1.), Na Sadech (ozn. 
1.3.1.), Za Poliklinikou (ozn. 1.3.2.), U Pekárenské 
(ozn. 1.3.3.), U Staroměstského hřbitova (ozn. 
1.4.1.), U Požární zbrojnice (ozn. 1.4.2.), U Voříško-
va Dvora (ozn. 1.4.3.), Loděnice (ozn. 1.4.4.), Hard-
tmuthova (ozn. 1.5.1.), Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.), 
Pětidomí (ozn. 2.1.2.), U Rybníčku (ozn. 2.1.3.), V 
Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.), U Dobrovodského po-
toka (ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné – průmyslový obvod 

(ozn. 2.1.7.), U Křížku (ozn. 2.2.1.), Vrbenská (ozn. 
2.2.2.), Husova Kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), Pe-
kárenská (ozn. 2.3.3.), U Rozumova Dvora (ozn. 
2.3.4.), Zahrádky (ozn. 2.4.1.), Suchomelská (ozn. 
2.4.2.), U Slovanské lípy (ozn. 2.5.1.), Čtyři Dvory – 
střed (ozn. 2.5.2.), Univerzita (ozn. 2.5.5.), U Papí-
ren (ozn. 2.6.1.), U Plavské silnice (ozn. 2.6.4.), 
Mladé - Červený Dvůr (ozn. 2.8.1.), U Špačků (ozn. 
2.8.3.), Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), Za Potokem 
(ozn. 3.1.3.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), Nové Vráto - 
průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.), Na Světlících (ozn. 
3.2.3.), Nemanice-obec (ozn. 3.3.2.), U Čertíka (ozn. 
3.3.3.), Nemanice-Světlíky (ozn. 3.3.4.), Kněžské 
Dvory – obec (ozn. 3.4.2.), Suchomel (ozn. 3.4.3.), 
Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.), Sídliště Vltava 
(ozn. 3.5.1.), Stará cesta (ozn. 3.5.4.), České Vrbné 
(ozn. 3.5.5.), U Staré řeky (ozn. 3.5.6.), U Vávrov-
ských rybníků (ozn. 3.6.1.), Zavadilka (ozn. 3.6.2.), 
Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.), U Branišovské silnice (ozn. 
3.7.2.), U Hada (ozn. 3.8.1.),U Švába (ozn. 3.8.2.),  
Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), Rožnov - za tratí (ozn. 
3.9.2.), Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.), Děkanská Pole (ozn. 
3.9.4.), Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.), Třebotovice 
(ozn. 4.0.2.), Kaliště (ozn. 4.0.3.). 

 
E-2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV: 

- umístění v lokalitách Historické jádro (ozn. 1.1.1.), 
Loděnice (ozn. 1.4.4.), U Slovanské lípy (ozn. 2.5.1.), 
Čtyři Dvory – střed (ozn. 2.5.2.), Na Sádkách (ozn. 
2.5.4.), Univerzita (ozn. 2.5.5.), Sídliště Šumava 
(ozn. 2.5.6.),  Výstaviště (ozn. 2.5.7.), Stromovka 
(ozn. 2.7.1.), U Litvínovské silnice (ozn. 2.7.2.), Síd-
liště Vltava (ozn. 3.5.1.), U Vávrovských rybníků 
(ozn. 3.6.1.), Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.), U Branišov-
ské silnice (ozn. 3.7.2.), U Hada (ozn. 3.8.1.), U Švá-
ba (ozn. 3.8.2.), Na Sadech (ozn. 1.3.1.), Za Polikli-
nikou (ozn. 1.3.2.), U Pekárenské (ozn. 1.3.3.), U 
Staroměstského hřbitova (ozn. 1.4.1.), U Voříškova 
Dvora (ozn. 1.4.3.), Otýlie (ozn. 3.2.4.), U Čertíka 
(ozn. 3.3.3.), Nemanice-Světlíky (ozn. 3.3.4.), U 
Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.), Kněžské Dvory – 
obec (ozn. 3.4.2.), Suchomel (ozn. 3.4.3.), Za Voříš-
kovým Dvorem (ozn. 3.4.5.), U Křížku (ozn. 2.2.1.), 
Vrbenská (ozn. 2.2.2.), Husova Kolonie (ozn. 2.3.1.), 
Husova kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), Pekárenská 
(ozn. 2.3.3.), U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.), Za-
hrádky (ozn. 2.4.1.), Suchomelská (ozn. 2.4.2.), Za 
Otýlií (ozn. 3.2.1.), Nové Vráto – průmyslový obvod 
(ozn. 3.2.2.), Na Světlících (ozn. 3.2.3.), Suché Vrb-
né (ozn. 2.1.1.), Pětidomí (ozn. 2.1.2.), U Rybníčku 
(ozn. 2.1.3.), V Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.), U Dob-
rovodského potoka (ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné - 
průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.), Lannova (ozn. 
1.2.1.), U Špačků (ozn. 2.8.3.), U Plavské silnice 
(ozn. 2.6.4.), Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), Rožnov - za 
tratí (ozn. 3.9.2.), Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.), Děkanská 
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Pole (ozn. 3.9.4.), Stará cesta (ozn. 3.5.4.), České 
Vrbné (ozn. 3.5.5.), Zavadila (ozn. 3.6.2.). 

 
E-3 – demontáž venkovního vedení VN 22 kV a 
stavba kabelového rozvodu do země: 

- umístění v lokalitách Stromovka (ozn. 2.7.1.), U Lit-
vínovské silnice (ozn. 2.7.2.), Sídliště Vltava (ozn. 
3.5.1.), Otýlie (ozn. 3.2.4.), Suchomel (ozn. 3.4.3.), 
Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.), U Křížku (ozn. 
2.2.1.), Vrbenská (ozn. 2.2.2.), Husova Kolonie (ozn. 
2.3.1.), Husova Kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), Pe-
kárenská (ozn. 2.3.3.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), Na 
Světlících (ozn. 3.2.3.), Suché Vrbné - průmyslový 
obvod (ozn. 2.1.7.), Stará cesta (ozn. 3.5.4.). 
 
E-4 – stavba (překládka) venkovního vedení VN 22 
kV: 

- umístění v lokalitě U Dobrovodského potoka (ozn. 
2.1.6.). 

 
E-5 – stavba (překládka) venkovního vedení VN 
22 kV: 

- účelem vyvlastnění je přeložení venkovního vedení 
VN 22 kV, 

- umístění v lokalitách Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), No-
vé Hodějovice – obec (ozn. 3.1.2.). 

 
E-6 - stavba nové transformovny 110/22kV ve stře-
du města u Mánesovy ulice: 

- umístění v lokalitě U Novohradské (ozn. 1.2.4.). 
 

E-7 - stavba kabelového elektrického vedení VVN 
2x110 kV v úseku od transformovny Mladé do nové 
transformovny České Budějovice střed: 

- umístění v lokalitách Havlíčkova Kolonie (ozn. 
1.2.3.), U Novohradské (ozn. 1.2.4.), Mladé – Čer-
vený Dvůr (ozn. 2.8.1.) U Špačků (ozn. 2.8.3.), Za 
Potokem (ozn. 3.1.3.). 

 
 
I.G.1.7 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – STAVBY 

POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
H-1 – stavba požární stanice ve vazbě na tunel dál-
nice D3: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový ob-
vod (ozn. 2.1.7.). 
 
 
I.G.1.8 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - ODKA-

NALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

 
K-2 – stavba (provedení intenzifikace) ČOV Třebo-
tovice a výstavba oddílné stokové sítě v obci: 

-  umístění v lokalitě Třebotovice (ozn. 4.0.2.). 
 

K-3 – stavba čerpací stanice ČS1 a ČS2 Nové Třebo-
tovice a oddílné stokové sítě v Nových Třebotovi-
cích: 

- umístění v lokalitě Třebotovice (ozn. 4.0.2.). 
 
K-4 – stavba ČOV Kaliště a oddílové stokové sítě: 

- umístění v lokalitě Kaliště (ozn. 4.0.3.). 
 
K-5 – stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B“ v trase 
zanádražní komunikace a nového sběrače „B19“ v 
souběhu se stavbou propojení okruhů: 

- umístění v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.), Husova 
Kolonie (ozn. 2.3.1.), Husova Kolonie – zahrádky 
(ozn. 2.3.2.), Pekárenská (ozn. 2.3.3.), U Pilmanova 
Dvora (ozn. 2.4.3.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.) Otýlie 
(ozn. 3.2.4.). 

 
K-6 – stavba obtokového protipovodňového kanálu 
na východním okraji města: 

-  tento kanál bude využíván do doby realizace dálnice 
D3, poté funkci ochrany území před záplavou a 
podchycení Pohůreckého potoka před dálnicí pře-
vezme nová dešťová dálniční kanalizace DN 1400 
zaústěná do retenční nádrže,  a po té budou povr-
chové vody z dotčeného povodí odváděny v trase 
dálničního zářezu do Dobrovodské stoky, 

- umístění v lokalitách Pohůrka (ozn. 2.1.5.), U Dob-
rovodského potoka (ozn. 2.1.6.) 
 
K-7 – stavba záchytného obtokového příkopu vý-
chodně od Nových Hodějovic: 

- tento kanál bude využíván do doby realizace dálni-
ce D3, poté funkci odvedení dešťových vod z ul. Ke 
Studánce a z přilehlého území převezme odvodňo-
vací příkop z východní strany tělesa dálnice D3,  

- umístění v lokalitách U Rybníčku (ozn. 2.1.3.), Za 
Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), Nové Hodějovice - obec 
(ozn. 3.1.2.). 
 
K-8 – stavba (úprava) stávajícího levostranného pří-
toku řeky Malše mezi Rožnovem a Novým Roud-
ným: 

- umístění v lokalitách Děkanská Pole (ozn. 3.9.4.), U 
Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
K-9 – stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny 
sběračů městské stokové sítě: 

- umístění na celém k. ú. České Budějovice. 
 
K-10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území: 

- umístění na celém k. ú. České Budějovice. 
 

K-11 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 
České Vrbné: 

- umístění v lokalitě České Vrbné (ozn. 3.5.5.). 
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K-12 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 1, 
2, 3 Haklovy Dvory: 

- umístění v lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 
 
K-13 – stavba (obnova) čerpací stanice odpadních 
vod ČS Dlouhá louka: 

- umístění v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 
 
K-14 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Lit-
vínovická: 

- umístění v lokalitě U Litvínovské silnice (ozn. 
2.7.2.). 
 
K-15 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 
U Papíren: 

- umístění v lokalitě U Papíren (ozn. 2.6.1.). 
 
K-16 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 
Nové Roudné: 

- umístění v lokalitě Děkanská pole (ozn. 3.9.4.). 
 
K-17 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 
Plavská: 

- umístění v lokalitě U Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
K-18 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 
Roudenská: 

- umístění v lokalitách Grünwaldova (ozn. 1.5.3.), U 
Malše (ozn. 3.9.5.).  
 
K-19 – stavba čerpací stanice ČS Nové Hodějovice: 

- umístění v lokalitě Za Potokem (ozn. 3.1.3.). 
 

K-20 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Za-
vadilka: 

- umístění v lokalitě Zavadilka (ozn. 3.6.2.). 
 

K-21 – stavba odlehčovací komory OK Valcha: 
- umístění v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 

 
K-22 – stavba odlehčovací komory OK Hvězdárna: 

- umístění v lokalitě V Háječku (ozn. 1.1.3.). 
 

K-23 – stavba odlehčovací komory OK Rožnov: 
- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 

K-24 – stavba odlehčovací komory OK České Vrbné: 
- umístění v lokalitě České Vrbné (ozn. 3.5.5.). 
 

K-25 – stavba odlehčovací komory OK2 Z: 
- umístění v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4.). 
 

K-26 – stavba odlehčovací komory OK2 Husova Ko-
lonie: 

- umístění v lokalitě Husova Kolonie - zahrádky (ozn. 
2.3.2.). 

 
K-27 – stavba odlehčovací komory OK3 Nemanice: 

- umístění v lokalitě Nemanický rybník (ozn. 3.3.1.). 
 
K-28 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK 
Vrchlické nábřeží: 

- umístění v lokalitě Havlíčkova kolonie (ozn. 1.2.3.).  
 

K-29 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK 
Kněžské Dvory: 

- umístění v lokalitě Kněžské Dvory - obec (ozn. 
3.4.2.). 

 
K-30 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK 
Motor: 

- umístění v lokalitě Kněžské Dvory – obec (ozn. 
3.4.2.). 

 
K-31 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK Pe-
kárenská: 

- umístění v lokalitě Pekárenská (ozn. 2.3.3.). 
 

K-32 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK3 
Nové Vráto: 

- umístění v lokalitě U Křížku (ozn. 2.2.1.). 
 

K-33 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK 
Uhelné sklady: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový ob-
vod (ozn. 2.1.7.). 

 
K-34 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK1 
Lomského: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.). 
 

K-35 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK2 
Lomského: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.). 
 

K-36 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK1 
Pětidomí: 

- umístění v lokalitě Pětidomí (ozn. 2.1.2.). 
 

K-37 – stavba (obnova) odlehčovací komory OK2 
Pětidomí: 

- umístění v lokalitě Pětidomí (ozn. 2.1.2.). 
 

K-38 – stavba (obnova) ČOV Nemocnice: 
- umístění v lokalitě Nemocnice (ozn. 2.6.2.). 

 
K-39 – stavba dešťové dálniční kanalizace DN 300 
až 1400, včetně odlučovačů ropných látek: 

- umístění v lokalitách Pohůrka (ozn. 2.1.5.), U Dob-
rovodského potoka (ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné – 
průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.) Za Hřbitovem (ozn. 
3.1.1.), Nové Hodějovice – obec (ozn. 3.1.2.), Nové 
Vráto – průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.). 
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K-40 – stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 
400 z Pohůrky: 

- umístění v lokalitě U Dobrovodského potoka (ozn. 
2.1.6.).  

 
K-41 – stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 
1000 z Dobré Vody po severním okraji retenční ná-
drže: 

- umístění v lokalitě U Dobrovodského potoka (ozn. 
2.1.6.).  

 
K-42 – stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 
300 ze Starých Hodějovic: 

- umístění v lokalitě Nové Hodějovice – obec (ozn. 
3.1.2.). 
 
K-43 - stavba čerpací stanice odpadních vod ČS No-
vé Hodějovice II: 

- umístění v lokalitě Za Potokem (ozn. 3.1.3.). 
 
 
I.G.1.9 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – PLYN 

 
P-1 – stavba vysokotlaké regulační stanice VTL RS 
10 000 

- umístění v lokalitě Nové Vráto – průmyslový obvod 
(ozn. 3.2.2.). 
 
P-2 – stavba nových tras plynovodů vedených navr-
ženým komunikačním skeletem: 

- umístění v lokalitách Husova kolonie (ozn. 2.3.1.), 
Husova kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), U Rozumo-
va Dvora (ozn. 2.3.4.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.). 

 
P-3 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě: 

- umístění v lokalitách Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), 
Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 

 
P-4 – stavba nových plynovodů: 

- umístění v lokalitách U Kněžských Dvorů (ozn. 
3.4.1.), Kněžské Dvory - obec (ozn. 3.4.2.), Su-
chomel (ozn. 3.4.3.). 

 
P-5 – stavba prodloužení stávajících plynovodních 
řadů: 

- umístění v lokalitách U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3.), Suchomelská (ozn. 2.4.2.). 

 
P-6 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě: 

- umístění v lokalitách U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3.), Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). 

 
P-9 – stavba středotlakého plynovodu za Dlouhým 
mostem a vedení jedné větve plynovodu Dlouhým 
mostem na pravý břeh Vltavy: 

- v lokalitách V Háječku (ozn. 1.1.3.), Dlouhá louka 
(ozn. 1.1.4.), Loděnice (ozn. 1.4.4.). 
 
P-10 – stavba středotlaké RS 

- umístění v lokalitě V Háječku (ozn. 1.1.3.) 
 
P-11 – stavba nízkotlakého plynovodu a jeho pro-
pojení s páteřním nízkotlakým řadem na Lidické uli-
ci: 

- umístění v lokalitě V Háječku (ozn. 1.1.3.). 
 

P-12 – stavba (zvýšení dimenze) potrubí středotla-
kého plynovodu mezi RS v ulici Hejdukova a 
v areálu nemocnice: 

- umístění v lokalitách Nemocnice (ozn. 2.6.2.), 
Krumlovská (ozn. 2.6.3.). 

 
P-14 – stavba propojení obou sítí přes středotlakou 
RS v sousedství školy v ulici Třešňová: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.). 
 
P-15 – stavba (zvýšení dimenze) potrubí v úseku od 
RS k ulici K. Buriana: 

- umístění v lokalitě Havlíčkova Kolonie (ozn. 1.2.3.). 
 
P-16 – stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu 
DN 250: 

- umístění v lokalitách Pohůrka (ozn. 2.1.5.) U Dob-
rovodského potoka (ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné – 
průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.), Za Hřbitovem (ozn. 
3.1.1.), Nové Hodějovice – obec (ozn. 3.1.2.).Nové 
Vráto – průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.) 

 
P-17 – stavba (překládka) středotlakého plynovodu: 

- umístění v lokalitách U Dobrovodského potoka 
(ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné – průmyslový obvod 
(ozn. 2.1.7.), Nové Hodějovice – obec (ozn. 3.1.2.). 

 
P 18 – stavba redukční stanice RS: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový ob-
vod (ozn. 2.1.7.). 
 
P 19 – stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sí-
tě: 

- umístění v lokalitách Mladé – Červený Dvůr (ozn. 
2.8.1.), U Špačků (ozn. 2.8.3.), Za Potokem (ozn. 
3.1.3.). 
  
 
I.G.1.10 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – TEPLO 

 
T-1 – stavba kondenzátovodu: 

- účelem vyvlastnění je stavba propojovacího potrubí 
mezi teplárnou a výtopnou, 

- umístění v lokalitách U Novohradské (ozn. 1.2.4.), 
Pětidomí (ozn. 2.1.2.), Suché Vrbné – průmyslový 
obvod (ozn. 2.1.7.), Nádraží (ozn. 2.1.8.)., U Křížku 
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(ozn. 2.2.1.), Vrbenská (ozn. 2.2.2.), Za Otýlií (ozn. 
3.2.1.), Nové Vráto – průmyslový obvod (ozn. 
3.2.2.). 
 
T-2 – stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla 
z JETE, včetně navazujících sítí, předávacích stanic a 
souvisejících opatření: 

- účelem vyvlastnění je realizace přívodního potrubí 
a předávacích stanic, 

-  umístění v lokalitách U Pekárenské (ozn. 1.3.3.), Hu-
sova Kolonie - zahrádky (ozn. 2.3.2.), U Rozumova 
dvora (ozn. 2.3.4.), Zahrádky (ozn. 2.4.1.), Su-
chomelská (ozn. 2.4.2.), Čtyři Dvory – střed (ozn. 
2.5.2.), Čtyři Dvory – domky (ozn. 2.5.3.), Univerzita 
(ozn. 2.5.5.), Sídliště Šumava (ozn. 2.5.6.), Za Otýlií 
(ozn. 3.2.1.), Nové Vráto – průmyslový obvod (ozn. 
3.2.2.), Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.), Sídliště 
Vltava (ozn. 3.5.1.), U Řeky (ozn. 3.5.3.), 
U Vávrovských rybníků (ozn. 3.6.1.), Sídliště Máj 
(ozn. 3.7.1.), České Vrbné (ozn. 3.5.5.), U Staré řeky 
(ozn. 3.5.6.). 

 
T-3 – stavba předávací stanice tepla a teplovodní 
síť: 

- umístění v lokalitách Husova kolonie - zahrádky 
(ozn. 2.3.2.), U Rozumova dvora (ozn. 2.3.4.), Za 
Otýlií (ozn. 3.2.1.), Suchomel (ozn. 3.4.3.), U Brani-
šovské silnice (ozn. 3.7.2.), U Hada (ozn. 3.8.1.). 

 
T-4 – stavba teplovodní sítě: 

- umístění v lokalitě Na Světlících (ozn. 3.2.3.). 
 

T-5 – stavba předávací stanice tepla, teplovodní sítě 
a parovodní přípojky: 

- umístění v lokalitách U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3.), Zahrádky (ozn. 2.4.1.). 

 
T-6 – přeložka trasy horkovodu z technologické láv-
ky do nového mostu v ulici U Trojice: 

- umístění v lokalitách U Staroměstského hřbitova 
(ozn. 1.4.1.), U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.), Lodě-
nice (ozn. 1.4.4.).  
T-7 – CPS – řídící bod – propojení tras přes Vltavu 
(vyšší zabezpečení při havárii): 

- umístěné v lokalitách Univerzita (ozn. 2.5.5.), Sídliš-
tě Vltava (ozn. 3.5.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.G.1.11 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - ZÁSO-
BOVÁNÍ VODOU 

 
V-3 – stavba vodojemu Třebotovice, a to stavba ne-
zbytného přiváděcího a rozvodného řádu ve správ-
ním území České Budějovice: 

- umístění v lokalitě Třebotovice (ozn. 4.0.2.). 
 

V-4 – stavba přeložky hlavního řadu „A“ DN 500 v 
trase zanádražní komunikace a položení nového 
řadu DN 300 v souběhu se stavbou propojení okru-
hů: 

- umístění v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.), Husova 
Kolonie (ozn. 2.3.1.), Husova Kolonie – zahrádky 
(ozn. 2.3.2.), Pekárenská (ozn. 2.3.3.), U Pilmanova 
dvora (ozn. 2.4.3.), Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), Otýlie 
(ozn. 3.2.4.). 

 
V-5 – stavba (zvýšení počtu) vodovodních propojů 
levého a pravého břehu Vltavy: 

- umístění v lokalitách Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.), Lo-
děnice (ozn. 1.4.4.), U Papíren (ozn. 2.6.1.). 

 
V-6 – stavba rozvodných řadů po k. ú. Kaliště u Čes-
kých Budějovic: 

- umístění v lokalitě Kaliště (ozn. 4.0.3.). 
 

V-7 – stavba (přesun) předávacího místa B20 se-
verně od Českého Vrbného: 

- umístění v lokalitě U Staré řeky (ozn. 3.5.6.). 
 

V-8 – stavba (obnova) většiny hlavních a rozvod-
ných vodovodních řadů na celém správním území 
České Budějovice: 

- umístění na celém k. ú. České Budějovice. 
 
V-9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle 
navrženého komunikačního skeletu a způsobu vyu-
žití území na celém správním území města České 
Budějovice: 

- umístění na celém k. ú. České Budějovice. 
 
V-10 – stavba (překládka) vodovodních řadů DN 
150, DN 500 a DN 1000: 

- umístění v lokalitách U Dobrovodského potoka 
(ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné – průmyslový obvod 
(ozn. 2.1.7.), Nové Hodějovice – obec (ozn. 3.1.2.), 
Nové Vráto – průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.). 

 
Vymezené VPS jsou graficky znázorněny ve výkrese 
č. I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací. 
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I.G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
  
V řešeném území ÚP České Budějovice jsou navr-
žena následující veřejně prospěšná opatření ve 
smyslu stavebního zákona, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit na základě zákona 
o vyvlastnění: 
 
I.G.2.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ – ZE-

LEŇ 

 
Z-1 – obnova plochy městské zeleně klínu Vrben-
ských rybníků: 

- umístění v lokalitě U Vávrovských rybníků (ozn. 
3.6.1.).  

 
Z-2 – obnova vybraných vegetačních prvků regio-
nálního biocentra RBC 610 Vrbenské rybníky: 

- umístění  v lokalitách Rybníky (ozn. 3.6.3.), U Černi-
še (ozn. 3.6.4.). 

 
Z-3 – založení parku Výstaviště: 

- umístění v lokalitě Výstaviště (ozn. 2.5.7.).  
 
Z-4 – rozšíření parku Staroměstský hřbitov: 

- umístění v lokalitě U Staroměstského hřbitova (ozn. 
1.4.1.). 

 
Z-5 – založení parku Sokolský ostrov: 

- umístění v lokalitě Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.).  
  

Z-6 – rozšíření břehových, doprovodných a rekreač-
ních porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen a trvalá péče o ně: 

- umístění v lokalitách V Háječku (ozn. 1.1.3.), Dlouhá 
louka (ozn. 1.1.4.),U Staroměstského hřbitova (ozn. 
1.4.1.), U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.), Loděnice 
(ozn. 1.4.4.), Grünwaldova (ozn. 1.5.3.), U Papíren 
(ozn. 2.6.1.), Nemocnice (ozn. 2.6.2.), U Litvínovické 
silnice (ozn. 2.7.2.), Za Voříškovým Dvorem (ozn. 
3.4.5.), Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.), U Řeky (ozn. 
3.5.3.), České Vrbné (ozn. 3.5.5.), U Staré řeky (ozn. 
3.5.6.), Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), Rožnov-jih (ozn. 
3.9.3.). 

 
Z-7 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
podél Dobrovodského potoka a trvalá péče o ně: 

- umístění v lokalitách Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.), U 
Dobrovodského potoka (ozn. 2.1.6.), Suché Vrbné – 
průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.), U Křížku (ozn. 
2.2.1.), Vrbenská (ozn. 2.2.2.), Husova Kolonie (ozn. 
2.3.1.), Husova Kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), Pe-
kárenská (ozn. 2.3.3.), Zahrádky (ozn. 2.4.1.), Su-
chomelská (ozn. 2.4.2.). 
 

Z-8 – založení biocentra Na Vrbenském potoce: 
- umístění v lokalitě Vrbenská (ozn. 2.2.2.). 

 
Z-9 – založení biokoridoru v Husově Kolonii: 

- umístění v lokalitě Za Otýlií (ozn. 3.2.1.). 
 
Z-10 – založení propojení biokoridorů v parku na 
Senovážném náměstí: 

- umístění v lokalitě Historické jádro (ozn. 1.1.1.). 
 
Z-11 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
biokoridoru Mlýnské stoky a trvalá péče o ně: 

- umístění v lokalitách Kasárenská (ozn. 1.2.2.), 
Havlíčkova kolonie (ozn. 1.2.3.), U Novohradské 
(ozn. 1.2.4.), U Malého jezu (ozn. 2.8.2.), 
 
Z-12 – rozšíření parku Benátky: 

- umístění v lokalitě U Malého jezu (ozn. 2.8.2.).  
 
Z-13 – obnova a založení rekreačních ploch zeleně 
U Špačků a založení přírodního parku Malše: 

- umístění v lokalitách Děkanská Pole (ozn. 3.9.4.)., U 
Malše (ozn. 3.9.5.), 
 
Z-14 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
biokoridoru u Malše a trvalá péče o ně: 

- umístění v lokalitě U Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
Z-15 – obnova a založení rekreačních ploch městské 
zeleně u Malše: 

- umístění v lokalitách U Matice školské (ozn. 1.5.2.), 
U pivovaru (ozn. 1.5.4.).  
 
Z-16 – založení biocentra kolem rybníka Čertík (RBC 
609 Světlík): 

- umístění v lokalitách Na Světlících (ozn. 3.2.3.), U 
Čertíka (ozn. 3.3.3.), Nemanice (ozn. 3.3.2).  
 
Z-17 – založení spojovacích ploch rekreační zeleně 
Pilmanův rybník – Čertík: 

- umístění v lokalitách Za Otýlií (ozn. 3.2.1.),  Otýlie 
(ozn. 3.2.4.), Nemanický rybník (ozn. 3.3.1.). 
 
Z-18 – založení biocentra BC 13 Vrbenská tůň 
v regionálním biokoridoru Dehtářský potok: 

- umístění v lokalitě U Staré řeky (ozn. 3.5.6.). 
 
Z-19 – rozšíření lokálního biocentra BC 14 U Trati 
v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen: 

- umístění v lokalitě U Staré řeky (ozn. 3.5.6.). 
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Z-20 – rozšíření lokálního biocentra BC 15 Loděnice 
u splavu v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Vl-
tava: 

-  umístění v lokalitě U Staré řeky (ozn. 3.5.6.). 
 

Z-21 – rozšíření lokálních biocenter BC 16 Stará ře-
ka II a BC 17 Stará řeka I v nadregionálním biokori-
doru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen: 

- umístění  v lokalitách Suchomel (ozn. 3.4.3.), Ostrov 
(ozn. 3.4.4.), Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.), U 
Řeky (ozn. 3.5.3.), a České Vrbné (ozn. 3.5.5.). 
 
Z-22 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
lokálního biocentra BC 18 Vltavské v nadregionál-
ním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí 
Kámen a trvalá péče o ně: 

- umístění v lokalitách Za Voříškovým Dvorem (ozn. 
3.4.5.), Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.), U Řeky (ozn. 
3.5.3.), České Vrbné (ozn. 3.5.5.). 
 
Z-23 – rozšíření lokálního biocentra (BC 19) U No-
vého mostu v nadregionálním biokoridoru NBK 118 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen: 

- umístění v lokalitě Loděnice (ozn. 1.4.4.). 
 
Z-24 – založení lokálního biocentra (BC 20) Výsta-
viště v nadregionálním biokoridoru (NRBK 118) 
Hlubocká obora – Dívčí Kámen: 

- umístění v lokalitě Loděnice (ozn. 1.4.4.). 
 
Z-25 – obnova lokálního biocentra BC 21 U Soutoku 
v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen: 

- umístění v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 
 
Z-26 – rozšíření porostů regionálního biocentra RBC 
611 Bagr: 

- umístění v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.). 
 
Z-27 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
lokálního biocentra BC 22 Háječek 
v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Hlubocká 
obora – Dívčí Kámen: 

- umístění v lokalitách Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.), V 
Háječku (ozn. 1.1.3.), Hardtmuthova (ozn. 1.5.1.). 
 
Z-28 – rozšíření lokálního biocentra BC 23 Na 
Litvínovickém potoce v nadregionálním biokoridoru 
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen: 

- umístění v lokalitě U Papíren (ozn. 2.6.1.). 
 
Z-29 – rozšíření břehových a doprovodných porostů 
biocentra BC 24 U Stecherova mlýna v nadregionál-
ním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí 
Kámen: 

- umístění v lokalitě Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.). 
 

Z-30 – rozšíření lokálního biokoridoru BC 25 Pod je-
zem v nadregionálním biokoridoru NBK 118 Hlu-
bocká obora – Dívčí Kámen (část ve správním úze-
mí): 

- umístění v lokalitách Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.), 
Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 
Z-31 – založení přírodního parku Malše a rozšíření 
lokálního biocentra BC 28 U Malše 
v nadregionálním biokoridoru NBK 169 Červené 
blato – K118:  

- umístění v lokalitách Děkanská pole (ozn. 3.9.4.), U 
Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
Z-32 – rozšíření lokálního biocentra BC 27 Benátky 
v nadregionálním biokoridoru NBK 169 Červené 
blato – K118: 

- umístění v lokalitách U Malého jezu (ozn. 2.8.2.), U 
Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
Z-33 – rozšíření lokálního biocentra BC 26 Dukelská 
v nadregionálním biokoridoru NBK 169 Červené 
blato – K118: 

- umístění v lokalitách Kasárenská (ozn. 1.2.2.), Hard-
tmuthova (ozn. 1.5.1.). 
 
Z-34 – rozšíření regionálního biokoridoru RBK 37 
Světlík – K118: 

- umístění v lokalitě Nemanice-obec (ozn. 3.3.2.). 
 

Z-35 – rozšíření jednotlivých ploch břehových, do-
provodných a rekreačních porostů nadregionálního 
biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí kámen: 

- umístění v lokalitách Na Sádkách (ozn. 2.5.4.), U 
Švába (ozn. 3.8.2.), Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 

 
Z-36 – rozšíření jednotlivých ploch nadregionálního 
biokoridoru NBK 117 Hlubocká obora - K118 (lokali-
ta 4.0.2.Třebotovice): 

- umístění v lokalitě Třebotovice (ozn. 4.0.2.). 
 
 

I.G.2.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ – VO-
DOHOSPODÁŘSTVÍ 

 
VH-2 – stavba plavební komory a rybího přechodu 
na jezu České Vrbné: 

- umístění  v lokalitě U Staré řeky (ozn. 3.5.6.). 
 
VH-3 – přeložka koryta Dobrovodské stoky mimo 
skládku: 

- umístění v lokalitách Ostrov (ozn. 3.4.4.), Za Voříš-
kovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). 

 
VH-4 –zkapacitnění koryta Stoky-sever: 

- umístění v lokalitě Suchomel (ozn. 3.4.3.). 
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VH-6 – zprůtočnění koryta Vltavy prohrábkou: 
- umístění v lokalitách Loděnice (ozn. 1.4.4.), Sídliště 

Vltava (ozn. 3.5.1.), U Řeky (ozn. 3.5.3.). 
 

VH-7 –zkapacitnění koryta Stoky-jih: 
- umístění v lokalitách Suchomelská (ozn. 2.4.2.), Su-

chomel (ozn. 3.4.3.). 
 

VH-11 – přeložka koryta Dobrovodské stoky: 
- umístění v lokalitách Husova kolonie (ozn. 2.3.1.), 

Husova Kolonie - zahrádky (ozn. 2.3.2.), Pekárenská 
(ozn. 2.3.3.), Zahrádky (ozn. 2.4.1.). 

 
VH-14 – obnova průtoku Zlaté stoky: 

- umístění v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.). 
 
VH-15 – zprůtočnění koupaliště Bagr: 

- umístění v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.). 
 

VH-16 – stavba sportovní plavební propusti a rybí-
ho přechodu na Jiráskově jezu: 

- umístění v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 
 
VH-21 – stavba pohyblivého jezu na konci slepého 
ramene: 

- umístění v lokalitě Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.). 
 

VH-24 – odkrytí Mlýnské stoky na Senovážném 
náměstí: 

- umístění v lokalitě Historické jádro (ozn. 1.1.1.). 
 

VH-26 – stavba ochranného přístavního bazénu 
sportovní plavby a kotviště vyhlídkové plavby s půj-
čovnou loděk: 

- umístění v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). 
 
VH-27 – zprůtočnění koryta Dobrovodského stoky 
a odstranění překážek: 

- umístění v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.), Vrben-
ská (ozn. 2.2.2.), Pekárenská (ozn. 2.3.3.). 

 
VH-28 – přeložka koryta a zkapacitnění zatrubněné 
Dobrovodské stoky na Suchovrbenském náměstí: 

- umístění v lokalitě Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.). 
 

VH-29 –odstranění překážek v korytě Malše: 
- umístěné v lokalitách U Matice školské (ozn. 

1.5.2.),U Pivovaru (ozn. 1.5.4.), U Malše (ozn. 
3.9.5.). 

 
VH-30 – rekonstrukce vodního toku slepé rameno 
Malše u Malého jezu: 

- umístění v lokalitě U Malého jezu (ozn. 2.8.2.). 
 

VH-31 – stavba hrazení – protipovodňová bariéra: 
- umístění v lokalitě U Malého jezu (ozn. 2.8.2.). 

 

VH-33 – stavba sportovní plavební propusti a rybí-
ho přechodu na Trilčově jezu: 

- umístění v lokalitě U Papíren (ozn. 2.6.1.). 
 
VH-34 – stavba sportovní plavební propusti a rybí-
ho přechodu na Rožnovském jezu, rekonstrukce je-
zu: 

- umístění v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
 
VH-35 – revitalizace Hodějovického potoka 

 - umístění v lokalitách U Malého jezu (ozn. 2.8.2.), U 
Špačků (ozn. 2.8.3.), Za Potokem (ozn. 3.1.3.), 
 
VH-38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíč-
kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky: 

- umístění v lokalitách Havlíčkova kolonie (ozn. 
1.2.3.), U Matice školské (ozn. 1.5.2.), U Pivovaru 
(ozn. 1.5.4.), U Malého jezu (ozn. 2.8.2.), U Špačků 
(ozn. 2.8.3.), U Malše (ozn. 3.9.5.). 
 
VH-39 – zajištění dobré průtočnosti Mlýnské stoky 
– odstranění bariér: 

 - umístění v lokalitě Historické jádro (ozn. 1.1.1.). 
 

VH-40 – otevření příčných násypů a stěn v záplavo-
vém území (Strakonická silnice s protihlukovým va-
lem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku: 

 - umístění v lokalitách U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3..), Za Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). 

 
VH-41 – úprava vedení ochranných hrází Vltavy: 

- umístění v lokalitách Ostrov (ozn. 3.4.4.), Za Voříš-
kovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). 

 
VH-42 – úprava řešení bermy Vltavy v rámci ohrá-
zovaného toku: 

- umístění v lokalitách Za Voříškovým Dvorem (ozn. 
3.4.5.), U Řeky (ozn. 3.5.3.). 

 
VH-43 – revize ochranných hrází pro nové hodnoty 
Q100: 

- umístění v lokalitách U Papíren (2.6.1.), U Řeky 
(ozn. 3.5.3.), U Staré řeky (ozn. 3.5.6.), České Vrbné 
(ozn. 3.5.5.), Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.). 

 
VH-44 – realizace uzávěrů všech výustí (Výstaviště): 

 - umístení v lokalitách Loděnice (ozn. 1.4.4.), Výsta-
viště (ozn. 2.5.7.). 

 
VH-45 – snížení hladiny v profilu řeky – nízká lávka 
u Policie (Malše): 

 - umístění v lokalitě U Malého jezu (ozn. 2.8.2.), U 
Malše (ozn. 3.9.5.). 

 
VH-46 – úprava nízkého mostu přes Malši v Máne-
sově ulici: 
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 - umístění v lokalitách Kasárenská (ozn. 1.2.2.), 
Havlíčkova Kolonie (ozn. 1.2.3.), Hardtmuthova 
(ozn. 1.5.1.), U Matice školské (ozn. 1.5.2.). 

 
VH-47 – odstranění překážek v aktivní inundaci to-
ku (vysazovaná a neudržovaná vegetace), zvětšení 
průtočného profilu pod mostem: 

- umístění v lokalitě U Malého jezu (ozn. 2.8.2.). 
 

VH-48 – stavba Lannova plavebního kanálu: 
- umístění v lokaliách Sokolský ostrov (ozn. 1.1.2.), U 

Požární zbrojnice (ozn. 1.4.2.). 

 
VH-49 – stavba retenční nádrže Na Dobrovodském 
potoce: 

- umístění v lokalitě U Dobrovodského potoka (ozn. 
2.1.6.). 

 
Vymezené VPO jsou graficky znázorněny ve výkrese 
č. I.1.2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatře-
ní a asanací. 

 
 

 
 
I.G.3 PLOCHY PRO ASANACI 
 
Je vymezena, resp. přejata ze změny č. 72 ÚPnM,   
následující plocha pro asanaci: 
 
AS-1 – plocha pro asanaci a asanační úpravy A2 Po-
pílkoviště: 

-  umístění v lokalitách Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), No-
vé Hodějovice – obce (ozn. 3.1.2.). 

Vymezená plocha pro asanaci je graficky znázorně-
na ve výkrese č. I.3 Výkres veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací. 

 
 
 

 
 
I.G.4 STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 
 
V ÚP České Budějovice nejsou navržené žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 
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část I., kapitola H 
 
 
 
 
 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 

PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 

KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
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ÚP České Budějovice nestanovuje žádné VPS a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
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část I., kapitola I 
 
 
 
 
 
 

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ  
 

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA  
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ÚP České Budějovice nestanovuje žádné kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 
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část I., kapitola J 
 
 
 
 
 
 

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ  
  ÚZEMNÍCH REZERV   

 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
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PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV 
 
ÚP České Budějovice vymezuje, resp. přejímá ze 
změny č. 72 ÚPnM,  následující územní rezervu: 
 
ÚR1 - D/R Severní silniční tangenta města České 
Budějovice. 
 
Tato územní rezerva je vymezena od západu křižo-
vatkou silnic I/20 a II/105, v dotyku s plochami ve-
řejně logistického centra České Budějovice – Ne-
manice, v souběhu se železniční tratí na Plzeň, dále  
 

 
 
jižně od zastavěného území sídel Hrdějovice a Bo-
rek, přes regionální biocentrum 609 Světlík severně 
od rybníka Čertík až na novou křižovatku se stávající 
čtyřpruhovou silnicí I/34 cca 1 km od mimoúrovňo-
vé křižovatky Úsilné s připuštěním též alternativy 
napojení přímo do zmíněné mimoúrovňové křižo-
vatky Úsilné, pokud to bude technicky možné. 
 
Šíře a trasa koridoru územní rezervy  se vymezuje v 
koordinaci s ÚS pořízenou krajským úřadem – „Se-
verní silniční tangenta města České Budějovice a 
VLC CB – Nemanice“.    
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část I., kapitola K 
 
 
 
 
 
 

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO ÚZEMNÍ STUDIÍ 
 

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍ-

NEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII 
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
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ÚZEMNÍ STUDIE 
 
V ÚP České Budějovice se vymezují plochy, v kte-
rých je uloženo prověření změn jejích využití územ-
ní studií, a to vždy před podáním návrhu na zaháje-
ní prvního správního řízení o povolení činností (ob-
vykle stavebních), dějů nebo zařízení, pro něž je vy-
užití území určeno. Lhůta pro pořízení ÚS, jejich 
schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto ÚS  
do evidence územně plánovací činnosti se stanovu-
je na 10 let od doby nabytí účinnosti ÚP České Bu-
dějovice. 
 
Jsou-li pozemky součástí plochy, pro kterou je v ÚP 
České Budějovice stanovena podmínka prověřit 
změny využití území v ÚS, je odbor magistrátu měs-
ta pověřený pořizováním ÚPD povinen stanovit za-
dání. Na tuto skutečnost musí stavební úřad, po-
případě odbor magistrátu města pověřený pořizo-
váním, žadatele o vydání územního rozhodnutí vý-
slovně upozornit. 
 
U všech urbanistických studií a ÚS s daty vloženými 
do evidence územně plánovací činnosti (ILAS) poři-
zovatel prověří následně po vydání ÚP České Budě-
jovice jejich aktuálnost. V případě potvrzení aktuál-
nosti se budou i nadále využívat jako neopomenu-
telný ÚPP.  
V případě, že se rozsah hranic řešeného území 
těchto urbanistických studií a ÚS liší od hranic ploch 
s povinností ÚS  vymezených v ÚP České Budějovi-
ce, není tato odlišnost důvodem pro ukončení 
možnosti jejich využití dle § 25 stavebního zákona 
pro další rozhodovací procesy v územním plánování 
a v navazujících územních a stavebních řízeních.  
 
Pro ÚS, která bude nově pořizována pro plochu 
v rozsahu řešeného území dle ÚP České Budějovice, 
pokud se v části této plochy již nachází řešené 
území urbanistická studie nebo ÚS s daty vloženými 
do evidence územně plánovací činnosti a 
s prověřenou aktuálností po vydání ÚP České Budě-
jovice, se stanovuje povinnost prověřít řešení tako-
vé urbanistické studie nebo ÚS a po prověření pře-
vzít s případnou nezbytnou úpravou a zapracovat 
do řešené nové ÚS.  
 
ÚS musí obsahovat zejména: 

- podmínky pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb, to jest: 

- výškovou hladinu zástavby 
- hustotu zastavění jednotlivých pozemků 
- stavební čáru 
- stavební hranici 
- velikost bloků 
- uliční profil 
- míru otevřenosti bloků 

- požadovanou urbanistickou a architektonic-
kou kvalitu 

- řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní řešení 
včetně napojení jednotlivých stavebních pozemků 
na obslužné komunikace a řešení dopravy v klidu 
pro potřeby jednotlivých objektů na vlastních po-
zemcích 

- řešení inženýrských sítí. 
 
Výškou zástavby se rozumí stanovení: 

- obecné výšky zástavby, která se pro tyto účely re-
guluje ve třech stupních: 

- stanovením nejnižšího a nejvyššího počtu pl-
ných podlaží, to jest nejnižší a nejvyšší mož-
né zástavby (v grafické a textové příloze zna-
čeno římskými číslicemi v intervalu), 

- stanovením nejvyššího možného počtu pl-
ných podlaží, to jest nejvyšší možné zástavby 
(v grafické a textové příloze značeno římskou 
číslicí), 

- stanovením počtu podlaží zástavby, tj. poža-
dované výšky (v grafické a textové příloze 
značeno římskou číslicí v kroužku). 

- průměrné konstrukční výška podlaží, která se pro 
účely regulace výšky výstavby ve městě stanovuje 
na 3,5m. 

 
Regulace polohy se provádí stanovením regulačních 
čar. Rozumí se jimi: 

- stavební čára, která udává hranici plochy určené k 
zastavění a zároveň polohu hlavního objemu objek-
tu, 

- uliční čára, která udává profil veřejného uličního 
prostranství, 

- stavební hranice, která udává meze plochy pozem-
ku určené k zastavění. Hlavní objem objektu nesmí 
tuto hranici překročit. Plocha vymezená stavebními 
hranicemi udává zastavitelnou část parcely. Poloha 
čáry je udána vzdáleností od přilehlé uliční nebo 
boční hranice stavebního pozemku. Vzdálenosti 
udané záporným číslem se odměřují od zadní hrany 
pozemku vzhledem k poloze k ulici, 

- stavební hranice pro umístění vedlejších staveb, 
kterou se udávají meze plochy přípustné k zastavě-
ní vedlejšími stavbami. Kromě staveb, které podle 
regulačních podmínek lze umístit ve stavebních ne-
bo volných plochách, se dle této hranice umísťují 
stavby vedlejší (například garáže, altány, hřiště, ba-
zény a podobná zařízení), pokud jejich účel a použí-
vání není v rozporu s určeným způsobem využívání 
a uspořádání území. 

 
 Plochy s povinností jednotlivých ÚS jsou vymezeny 

ve výkrese č. I.1. Výkres základního členění území. 
Jednotlivé plochy, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno územní studií, jsou 
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rozlišeny kódem s označením U + pětimístným čí-
selný kód. Jedná se o následující plochy: 

- plocha U 1.1.4.01 v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 
1.1.4.). Bude řešena mimoúrovňová křižovatka 
u Litvínovského mostu na úrovňovou křižovatku 
městského typu, umožňující nejen komfortní a bez-
pečný provoz vozidlové dopravy, ale i minimálně 
stejně komfortní pohyb pěších a cyklistů, a to zá-
sadně v jedné úrovni, přičemž vazba Stromovka-
Vltava má dominantní význam; 

- plocha U 1.1.4.02 v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 
1.1.4.); 

- plocha U 1.2.3.01 na pomezí lokalit Havlíčkovy ko-
lonie (ozn. 1.2.3.) a U Novohradské (ozn. 1.2.4.). ÚS 
řešící navržené území KOL-1 s návazným dořešením 
zeleně a nábřeží Mlýnské stoky; 

- plocha U 1.2.4.01 na pomezí lokalit Havlíčkovy ko-
lonie (ozn. 1.2.3.) a U Novohradské (ozn. 1.2.4.). ÚS 
řešící navržené území SKOL-1 s návazným dořeše-
ním zeleně a nábřeží Mlýnské stoky; 

- plocha U 1.2.4.02 v jižní části lokality U Novohrad-
ské (ozn. 1.2.4.) včetně navazujících ploch v sou-
sedních lokalitách Krumlovská (ozn. 2.6.3.), U Plav-
ské silnice (ozn. 2.6.4.), Mladé – Červený Dvůr (ozn. 
2.8.1.), U Malého jezu (ozn. 2.8.2.) a U Malše (ozn. 
3.9.5.); 

- plocha U 1.3.2.01 v lokalitě Za Poliklinikou (ozn. 
1.3.2.). ÚS se bude zabývat dořešením prostoru 
Mariánského náměstí. V ÚS bude vyřešen charakter 
a podíl zeleně v prostoru Mariánského náměstí, 
přičemž východiskem bude převládající pěší pohyb 
a výrazná převaha podílu zeleně (stromy na terénu 
– bez „kontejnerů“), přičemž minimální podíl zele-
ně bude 15 % v úrovni terénu (se závlahou a mini-
mální vrstvou zeminy 400 mm) a 15 % jako půdo-
rysný průmět stromů nad zpevněnými plochami; 

- plocha U 1.3.3.01 v lokalitě U Pekárenské (ozn. 
1.3.3.) 

- plocha U 1.3.3.02 v lokalitě U Pekárenské (ozn. 
1.3.3.); 

- plocha U 1.4.1.01 v lokalitě U Staroměstského hřbi-
tova (ozn. 1.4.1.); 

- plocha rozvojového území U 1.4.3.01 v lokalitě U 
Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.) při ulici Strakonická; 

- plocha U 1.4.4.01 v lokalitách Loděnice (ozn. 1.4.4.) 
a Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.). ÚS se bude zabývat 
přeměnou levobřežní komunikace z dopravního ko-
ridoru na městskou třídu a přeměnou území výsta-
viště v obchodní administrativní a prezentační cen-
trum jako součást vnitřního města, fungující 
v zeleni a otevřené k Vltavě. V tomto území bude 
navržená výška zástavby minimálně 4, maximálně 5 
nadzemních podlaží; 

- plocha U 1.4.4.02 v lokalitách Loděnice (ozn. 
1.4.4.). ÚS se bude zabývat přeměnou levobřežní 
komunikace z dopravního koridoru na městskou 
třídu a přeměnou území výstaviště v obchodní ad-

ministrativní a prezentační centrum jako součást 
vnitřního města, fungující v zeleni a otevřené k Vl-
tavě. V tomto území bude navržená výška zástavby 
minimálně 4, maximálně 5 nadzemních podlaží; 

- plocha U 2.1.1.01 v lokalitě Suché Vrbné (ozn. 
2.1.1.); 

- plocha U 2.1.1.02 na východě lokality Suché Vrbné 
(ozn. 2.1.1.); 

- plocha U 2.1.3.01 při zanádražní komunikaci 
v lokalitě U Rybníčku (ozn. 2.1.3.) pro SKOL-2 v roz-
sahu plochy dle změny č. 37 ÚPnM musí být řešeno 
ÚS, zejména s důrazem na prověření realizace 
technické infrastruktury navržených objektů (odka-
nalizování) investorem. Odvedení dešťových vod 
musí být řešeno v souladu s podmínkami stanove-
nými v kapitole I.B.3.2.1.3. Ve vztahu k navrhované 
chráněné zástavbě musí být součástí ÚS hluková 
studie dle zákona zákona o ochraně veřejného 
zdraví a dle nařízení vl. č. 272/2011 Sb.; 

- plocha U 2.1.3.02 v lokalitě U Rybníčku (ozn. 
2.1.3.). ÚS upřesní vedení hranice mezi plochami IN 
a ZM v oblasti parcel č. 582/2, 583/5, 583/6, 583/7, 
583/8 a 583/9 v k. ú. České Budějovice 6 spolu 
s řešením „zeleného klínu“ tak, aby byla zajištěna 
jeho funkčnost, včetně podmínek vzniku a udržení 
tohoto zeleného klínu (stanovení přípustné zátěže 
a režimu); 

- plocha U 2.1.3.03 v lokalitách U Rybníčku (ozn. 
2.1.3.) navržená jako sportovně rekreační areál re-
gionálního významu; 

-  plocha U 2.1.3.04 při zanádražní komunikaci v loka-
litě U Rybníčku (ozn. 2.1.3.) pro SIN-2 musí být ře-
šeno ÚS, zejména s důrazem na prověření realizace 
technické infrastruktury navržených objektů (odka-
nalizování) investorem. Odvedení dešťových vod 
musí být řešeno v souladu s podmínkami stanove-
nými v kapitole I.B.3.2.1.3; 

- plocha U 2.1.4.01 v lokalitě V Hluboké cestě (ozn. 
2.1.4.) a ve velmim malé části lokality Pětidomí 
(ozn. 2.1.2.). Pro tuto plochu se  stanovuje, že po 
vydání ÚP České Budějovice zůstává v platnosti RP 
„Suché Vrbné – V Hluboké cestě“, ve znění jeho 
pozdějších změn, a v případě ukončení jeho plat-
nosti dle § 188 stavebního zákona je nezbytné v 
ploše U 2.1.4.01 prověřit změny ve využití území 
ÚS. 

- plocha U 2.1.6.01 v lokalitě U Dobrovodského po-
toka (ozn. 2.1.6.); 

- plocha U 2.1.6.02 v lokalitě U Dobrovodského po-
toka (ozn. 2.1.6.). ÚS bude podrobně řešit členění 
plochy na jednotlivé pozemky a jejich dopravní na-
pojení a dopravní obsluhu, včetně řešení odstav-
ných stání pro parkování na pozemku s dostateč-
nou kapacitou pro potřeby objektů pro bydlení, na-
pojení na veřejnou technickou infrastrukturu, 
podmínky pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb, včetně podmínek ochrany navrženého cha-
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rakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a 
urbanistických a architektonických hodnot (napří-
klad uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zá-
stavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití 
pozemků). Součástí ÚS bude hluková studie dle zá-
kona o ochraně veřejného zdraví a dle nařízení vl. č. 
272/2011 Sb. V rámci ÚS bude zachován průjezd 
územím návaznosti na ulici Suchovrbenskou;  

- plocha U 2.1.7.01 se způsobem využití PA-2 
v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 
2.1.7.); 

- plocha U 2.1.7.02 v lokalitách U Křížku (ozn. 2.2.1.) 
a Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.); 

- plocha U 2.1.7.03 se způsobem využití SIN-2 v loka-
litě Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.); 

- plocha U 2.1.7.04 se způsobem využití IN-2 v lokali-
tě Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.); 

- plocha U 2.1.8.01 v jihovýchodní části lokality Ná-
draží (ozn. 2.1.8.) se způsobem využití PA-2. V ÚS 
budou upřesněny územní nároky na interakční pr-
vek – navržená liniová zeleň. Je nutné zde postupo-
vat v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dra-
hách, v platném znění; 

- plocha U 2.1.8.02 na jihu lokality Nádraží (ozn. 
2.1.8.). Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska 
ochrany veřejného zdraví bylo území vyhodnoceno 
jako podmínečně vhodné pro umístění chráněných 
objektů (bydlení, školy apod.), je jejich umístění 
podmíněno prověřením změn ÚS. Tato studie musí 
především vyhodnotit hlukovou zátěž z dopravy 
a stacionárních zdrojů ve vztahu k navrhované 
a stávající chráněné zástavbě. 

- plocha U 2.2.1.01 v lokalitě U Křížku (ozn. 2.2.1.); 
- plocha U 2.2.2.01 v lokalitě Vrbenská (ozn. 2.2.2.); 
- plocha U 2.2.2.02 v lokalitě Vrbenská (ozn. 2.2.2.); 
- plocha s označením U 2.3.2.01 v lokalitě Husova ko-

lonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.); 
- plocha U 2.3.2.02 v lokalitě Husova kolonie – za-

hrádky (ozn. 2.3.2.); 
- plocha s označením U 2.3.2.03 v lokalitě Husova ko-

lonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.); 
- plocha U 2.3.2.04 v lokalitě Husova kolonie – za-

hrádky (ozn. 2.3.2.) a částečně zasahující na severní 
část lokality Husova kolonie (ozn. 2.3.1.); 

- plocha U 2.3.2.05 v lokalitě Husova kolonie – za-
hrádky (ozn. 2.3.2.) a částečně zasahující na severní 
část lokality Husova kolonie (ozn. 2.3.1.); 

- plocha U 2.3.3.01 podél zanádražní komunikace 
v lokalitě Pekárenská (ozn. 2.3.3.); 

- plocha U 2.3.3.02 v lokalitě Pekárenská (ozn. 2.3.3.) 
a U Křížku (ozn. 2.2.1.);  

- plocha U 2.3.4.01 v lokalitě U Rozumova dvora 
(ozn. 2.3.4.); 

- plocha U 2.3.4.02 v lokalitě U Rozumova Dvora 
(ozn. 2.3.4.); 

- plocha U 2.4.1.01 v lokalitě Zahrádky (ozn. 2.4.1.); 

- plocha U 2.4.1.02 v lokalitě Zahrádky (ozn. 2.4.1.), 
částečně zasahující do lokality Husova kolonie - za-
hrádky (ozn. 2.3.2.); 

- plocha U 2.4.2.01 v lokalitě Suchomelská (ozn. 
2.4.2.). ÚS bude řešit navrženou nízkopodlažní indi-
viduální zástavbu spolu s částečnou přeložkou 
a prodloužením ulice K. Světlé včetně přilehlých 
ploch; 

- plocha U 2.4.2.02 v lokalitě Suchomelská (ozn. 
2.4.2.); 

- plocha U 2.5.1.01 v lokalitách U Slovanské lípy (ozn. 
2.5.1.) a Čtyři Dvory - střed (ozn. 2.5.2.). Toto území 
bude řešeno s důrazem na maximální podíl bioticky 
aktivních ploch zeleně; 

- plocha U 2.5.1.02 v lokalitách U Slovanské lípy (ozn. 
2.5.1.) a Na Sádkách (ozn. 2.5.4.). Toto území bude 
řešeno s důrazem na maximální podíl bioticky ak-
tivních ploch zeleně; 

- plocha U 2.4.5.01 v lokalitě Na Sádkách (ozn. 
2.5.4.); 

- plocha U 2.4.5.02 v lokalitě Na Sádkách (ozn. 
2.5.4.); 

- plocha U 2.5.5.01 v lokalitě Univerzita (ozn. 2.5.5.) 
se způsobem využití OV pro doplnění areálu Jiho-
české univerzity; 

- plocha U 2.5.5.02 v jihovýchodní části lokality Uni-
verzita (ozn. 2.5.5.); 

- plocha U 2.5.5.03 v jížní části lokality Univerzita 
(ozn. 2.5.5.); 

-  plocha U 2.5.5.04 pro smíšenou funkci v jjihozápad-
ní části lokality Univerzita (ozn. 2.5.5.); 

- plocha U 2.5.6.01 v severní části lokality Sídliště 
Šumava (ozn. 2.5.6.); 

- plocha U 2.5.7.01 v lokalitách Loděnice (ozn. 
1.4.4.), Výstaviště (ozn. 2.5.7.) a Čtyři Dvory – střed 
(ozn. 2.5.2.). ÚS se bude zabývat přeměnou levo-
břežní komunikace z dopravního koridoru na měst-
skou třídu a přeměnou území výstaviště v obchodní 
administrativní a prezentační centrum jako součást 
vnitřního města, fungující v zeleni a otevřené k Vl-
tavě. V tomto území bude navržená výška zástavby 
minimálně 4, maximálně 5 nadzemních podlaží; 

- plocha U 2.5.7.02 v lokalitách Loděnice (ozn. 
1.4.4.), Výstaviště (ozn. 2.5.7.) a Čtyři Dvory – střed 
(ozn. 2.5.2.). ÚS se bude zabývat přeměnou levo-
břežní komunikace z dopravního koridoru na měst-
skou třídu a přeměnou území výstaviště v obchodní 
administrativní a prezentační centrum jako součást 
vnitřního města, fungující v zeleni a otevřené k Vl-
tavě. V tomto území bude navržená výška zástavby 
minimálně 4, maximálně 5 nadzemních podlaží; 

- plocha U 2.6.1.01 v lokalitě U Papíren (ozn. 2.6.1.). 
ÚS bude řešit obytné a smíšené funkce 
s dostatečným zastoupením zeleně a současně čás-
tečnou přeložku a prodloužení ulice Papírenské 
včetně přemostění Vltavy; 
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- plocha U 2.6.4.01 v jižní části lokality U Plavské sil-
nice (ozn. 2.6.4.). Pro tuto plochu se  stanovuje, že 
po vydání ÚP České Budějovice zůstává v platnosti 
RP „Plavská“, ve znění jeho pozdějších změn, a v 
případě ukončení jeho platnosti dle § 188 stavební-
ho zákona je nezbytné v ploše U 2.6.4.01 prověřit 
změny ve využití území ÚS; 

- plocha U 2.7.1.01 v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.); 
- plocha U 2.7.1.02 v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.); 
- plocha U 2.7.1.03 v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.); 
- plocha U 2.7.1.04 v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.). 

V ÚS musí být řešení napojení pozemků na kanali-
zační sběrač pod starou Litvínovickou silnicí projed-
náno s obcí Litvínovice jako vlastníkem tohoto sbě-
rače. Součástí ÚS musí být hluková studie dle záko-
na o ochraně veřejného zdraví a dle nařízení vl. č. 
272/2011 Sb., včetně návrhu případných protihlu-
kových opatření ve vztahu ke stávající ploše pro 
sport a rekreaci – např. vyčleněním prostoru pro 
realizaci protihlukové stěny apod.; 

- plocha U 2.7.1.05 v lokalitě Stromovka (ozn. 2.7.1.); 
- plocha U 2.7.2.01 v lokalitě U Litvínovské silnice 

(ozn. 2.7.2.). Pro tuto plochu je stanovena maxi-
mální výška zástavby 3 nadzemní podlaží a využi-
telné podkroví. V rámci ÚS bude prověřeno řešené 
dopravní napojení pozemků, přičemž bude v ÚS zá-
roveň stanovena podmínka pro další stupně projek-
tových dokumentací pro jednotlivé stavby prokázat 
zajištění ochrany navazujícího území zahradního 
bydlení, individuálního bydlení a městského parku 
Stromovka; 

- plocha U 2.7.2.02 v lokalitě U Litvínovské silnice 
(ozn. 2.7.2.). V ÚS Pro řešení ÚS a další stupně pro-
jektových dokumentací na jednotlivé stavby se sta-
novuje podmínka, že jsou nepřípustní nová napoje-
ní na přilehlou silnic I/3 (E 55); 

- plocha U 2.7.2.03 v lokalitě U Litvínovské silnice 
(ozn. 2.7.2.); 

- plocha U 2.7.2.04 v lokalitě U Litvínovské silnice 
(ozn. 2.7.2.); 

- plocha U 2.7.2.05 v lokalitě U Litvínovské silnice 
(ozn. 2.7.2.); 

- plocha U 2.8.2.01 v lokalitě U Malého jezu (ozn. 
2.8.2.); 

- plocha U 2.8.2.02 v lokalitě U Malého jezu (ozn. 
2.8.2.); 

- plocha U 2.8.3.01 v lokalitě U Špačků (ozn. 2.8.3.); 
- plocha U 2.8.3.02 v lokalitě U Špačků (ozn. 2.8.3.). 

Prostorové a objemové podmínky využití území, 
včetně koeficientu zastavění jednotlivých pozemků, 
budou s ohledem na charakter zástavby i krajiny v 
širších vazbách v ÚS stanoveny: 

- výšková hladina nové zástavby bude max. 1 
nadzemní podlaží s možností obytného pod-
kroví, aby se veduta města uplatňovala v kvali-
tě bydlení, 

- objekty svým objemem, tvarem a měřítkem 
budou vhodným způsobem navazovat na stá-
vající zástavbu. 

ÚS rovněž upřesní případný územní rozsah možné-
ho dotčení interakčním prvkem IP 16. 
ÚS bude respektovat projektové dokumentace: 

- „Protipovodňová ochrana řeky Malše Havlíčko-
va kolonie – Mladé – III. etapa“ (projektant VH 
TRES spol. s.r.o., U Malše 20, České Budějovi-
ce), která řeší protipovodňovou ochranu na 
pravém břehu Malše v úseku od Špačků přes 
Mladé a kolem Mlýnské stoky po Malý jez., 

- „Lokalita U Špačků“ protipovodňová ochrana 
území“ (projektant Ing. Jan Bouchal – Sys Tech, 
Plavská 5, České Budějovice). 

Zároveň bude v ÚS převzata podmínka, že v před-
stihu před realizací jednotlivých staveb v řešeném 
území, bude realizována stavba dle projektové do-
kumentace „Lokalita U Špačků protipovodňová 
ochrana území“; 

- plocha U 3.1.1.01 v lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 
3.1.1.); 

- plocha U 3.1.1.02 v lokalitách U Rybníčku (ozn. 
2.1.3.), Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.); 

- plocha U 3.1.1.03 v lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 
3.1.1.); 

- plocha U 3.1.1.04 v lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 
3.1.1.); 

- plocha U 3.1.1.05 v lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 
3.1.1.); 

- plocha U 3.1.2.01 v lokalitě Nové Hodějovice – 
obec (ozn. 3.1.2.), 

- plocha U 3.1.3.01 na severovýchodě lokality Za Po-
tokem (ozn. 3.1.3.); 

- plocha U 3.1.3.02 na jihozápadě lokality Za Poto-
kem (ozn. 3.1.3.). Pro řešení ÚS se stanovují násle-
dující podmínky: 

-  pro posílení systému zeleně budou v souladu 
§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., na každé 2 ha za-
stavitelné plochy bydlení vymezeny související 
plochy veřejného prostranství o výměře nej-
méně 1 000 m2. 

-  v předstihu před zahájením výstavby jednotli-
vých objektů v řešeném území musí být vybu-
dována veřejná infrastruktura, výstavba jed-
notlivých objektů nesmí být zahájena před vy-
bavením území jejím vybudováním,  

- pokud ÚS prověří možnost vybudovat veřejnou 
infrastrukturu v etapách při zajištění bezpro-
blémového fungování její postupné realizace 
a jejího napojení v rámci výstavby další etapy, 
je možné v rámci ÚS rozdělit plochu na smys-
luplné celky, v kterých bude možné realizovat 
po etapách veškerou potřebnou veřejnou in-
frastrukturu, tj. jak technickou, tak i dopravní. 
Další stupně projektové dokumentace a správ-
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ní rozhodnutí musí být vždy řešeny pro celou 
navrženou etapu, 

- pro zpracování ÚS a další stupně projektové do-
kumentace se stanovuje, že odkanalizování no-
vých objektů bude řešeno napojením na oddíl-
nou kanalizaci, přičemž odkanalizování jednot-
livých staveb v řešeném území nelze řešit ani 
přechodně jímkami na vyvážení a maximální 
množství srážkových vod bude řešeno přiroze-
ným vsakem do půdy (minimalizace zpevňová-
ní ploch nepropustnými materiály), 

- při vymezování veřejných prostranství v rámci 
ÚS bude jejím projektantem přihlédnuto ke 
skutečnosti, že se nejedná o zastavitelnou plo-
chu s předpokladem naprosto nové parcelace v 
dosud nezastavěném území, a proto budou, 
pokud možno, v maximální míře respektovány 
stávající pozemky soukromých zahrad a před-
nostně využity stávající veřejné prostory v zá-
padní části řešeného území (části pozemků 
parc. č. 2502/3 a 2502/16). 

- územní nároky na umístění veřejně prospěšných 
staveb, včetně uvedení seznamu dotčených 
pozemků, budou v ÚS upřesněny tak, aby byly 
součástí veřejného prostranství. 

- plocha U 3.1.3.03 na jihozápadě lokality Za Po-
tokem (ozn. 3.1.3.); 

- plocha U 3.2.1.01 v lokalitě Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), 
částečně zasahující do lokality Otýlie (ozn. 3.2.4.); 

- plocha U 3.2.1.02 v lokalitě Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), 
částečně zasahující do lokality Otýlie (ozn. 3.2.4.) a 
U Pilmanova dvora (ozn. 2.4.3.). Plochu je možné 
řešit pouze v celku; 

- plocha s označením U 3.2.1.03 v lokalitě Za Otýlií 
(ozn. 3.2.1.); 

- plocha s označením U 3.2.1.04 v lokalitě Za Otýlií 
(ozn. 3.2.1.); 

- plocha s označením U 3.2.1.05 v lokalitě Za Otýlií 
(ozn. 3.2.1.); 

- plocha U 3.2.3.01 v lokalitě Na Světlících (ozn. 
3.2.3.), částečně zasahujíí do lokality U Čertíka (ozn. 
3.3.3.); 

- plocha U 3.2.3.02 ležící v lokalitě Na Světlících (ozn. 
3.2.3.); 

- plocha s označením U 3.2.3.03 v lokalitě Na Světlí-
cích (ozn. 3.2.3.); 

- plocha U 3.2.4.01 ležící v lokalitách Otýlie (ozn. 
3.2.4.) a Za Otýlií (ozn. 3.2.1.); 

- plocha U 3.2.4.02 v lokalitě Otýlie (ozn. 3.2.4). Sou-
částí ÚS bude mimo jiné prověření organizace a 
dopravního napojení jednotlivých bloků; 

- plocha U 3.3.1.01 v lokalitě Nemanický rybník (ozn. 
3.3.1.); 

- plocha U 3.3.1.02 v lokalitě Nemanický rybník (ozn. 
3.3.1.); 

- plocha U 3.3.3.01 v lokalitě U Čertíka (ozn. 3.3.3.); 

- plocha s označením U 3.3.3.02 v lokalitě U Čertíka 
(ozn. 3.3.3.); 

- plocha U 3.3.4.01 v lokalitě Nemanice – Světlíky 
(ozn. 3.3.4.), částečně zasahující do lokality Nema-
nice - obec (ozn. 3.3.2.); 

- plocha U 3.4.3.01 v severní části lokality Suchomel 
(ozn. 3.4.3.); 

- plocha U 3.4.5.01 v jihovýchodní části lokality Za 
Voříškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). Pro tuto plochu 
se  stanovuje, že po vydání ÚP České Budějovice zů-
stává v platnosti RP „Za Voříškovým Dvorem“ a v 
případě ukončení jeho platnosti dle § 188 stavební-
ho zákona je nezbytné v ploše U 3.4.5.01 prověřit 
změny ve využití území ÚS. Pro řešení ÚS jsou sta-
noveny podmínky v kapitole I.F.13 u plochy SP 
3.4.5.01; 

- plocha U 3.4.5.02 v jihozápadní části lokality Za Vo-
říškovým Dvorem (ozn. 3.4.5.). 

- plocha U 3.5.1.01 v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 
3.5.1.). ÚS bude řešit rozvojové území severně od 
křižovatky „diamant“ k světelné křižovatce u Lidlu 
podél levobřežní komunikace, včetně návrhu její 
změny z pouze dopravní komunikace na městskou 
třídu (obchodní parter, chodníky, stromořadí, par-
kování, zeleň); 

- plocha U 3.5.1.02 v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 
3.5.1.). ÚS prověří možné navýšení dopravního zatí-
žení v ulici Krčínova způsobené plánovanými zámě-
ry v území, popř. navrhne podmínky pro zlepšení 
dopravní situace v této ulici, např. úpravou příčné-
ho profilu komunikace; 

- plocha U 3.5.1.03 v lokalitě Sídliště Vltava (ozn. 
3.5.1.). ÚS bude řešit rozvojové území severně od 
světelné křižovatky u Lidlu podél levobřežní komu-
nikace, včetně návrhu její změny z pouze dopravní 
komunikace na městskou třídu (obchodní parter, 
chodníky, stromořadí, parkování, zeleň); 

- plocha U 3.5.2.01 v lokalitě Hvízdal (ozn. 3.5.2.). 
Pro zpracování ÚS se stanovují následující podmín-
ky: 

-  zohlednit polohu lokality, která vytvoří přechod 
mezi zastavěným územím a volnou krajinou, 

- respektovat přírodní hodnoty, zvláště z hlediska 
zachování krajinného rázu, 

-  podmínky pro umístění a prostorové uspořádá-
ní staveb stanovit s ohledem na blízkost pří-
rodní rezervace Vrbenské rybníky.   

Součástí ÚS musí být hluková studie dle zákona o 
ochraně veřejného zdraví a dle nařízení vl. č. 
272/2011 Sb. Dále bude ÚS řešit případná protihlu-
ková opatření, která zajistí splnění limitů hluku sta-
novených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. na hrani-
ci jednotlivých chráněných prostorů dle § 30 záko-
na o ochraně veřejného zdraví; 

- plocha U 3.5.4.01 v lokalitě Stará cesta (ozn. 3.5.4.). 
V ÚS bude podrobněji řešena křižovatka „U Cara“;  
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- plocha U 3.5.4.02 v lokalitě Stará cesta (ozn. 3.5.4.), 
částečně zasahující na severní část lokality Sídliště 
Vltava (ozn. 3.5.1.). Součástí této plochy je v její již-
ní části speciální plocha SP 3.5.4.02, pro kterou se 
stanovuje max. velikost součtu hrubé podlažní plo-
chy nebytových funkcí 10 000 m2 a podmíněně 
15 000 m2 v celé této speciální plochy. V ÚS bude 
stanoveno, že srážkové vody z nově zpevňovaných 
ploch budou řešeny zasakováním na pozemku sta-
vebníka nebo vypouštěním do kanalizace přes 
zpožďovací nádrže. 

- plocha U 3.5.5.01 v lokalitě České Vrbné (ozn. 
3.5.5.). V ÚS zde bude řešena nízkopodlažní zástav-
ba, uzavírající hranici zastavěného území v této lo-
kalitě; 

- plocha U 3.6.2.01 v lokalitě Zavadilka (ozn. 3.6.2.); 
-  plocha U 3.6.2.02 v lokalitě Zavadilka (ozn. 3.6.2.);. 
-  plocha U 3.6.2.03 v lokalitě Zavadilka (ozn. 3.6.2.); 
-  plocha U 3.6.2.04 v lokalitě Zavadilka (ozn. 3.6.2.); 
-  plocha U 3.6.2.05 v lokalitě Zavadilka (ozn. 3.6.2.); 
- plocha U 3.7.2.01 v lokalitě U Branišovské silnice 

(ozn. 3.7.2.).; 
- plocha zahrádek U 3.8.1.01 v západní části lokality 

U Hada (ozn. 3.8.1.). ÚS bude řešit regulaci území 
zahrádek; 

- plocha U 3.8.1.02 ve východní části lokality U Hada 
(ozn. 3.8.1.); 

- plocha U 3.8.1.03 ve východní části lokality U Hada 
(ozn. 3.8.1.); 

- plocha U 3.8.1.04 ve východní části lokality U Hada 
(ozn. 3.8.1.); 

- plochy bydlení U 3.8.2.01 v lokalitě U Švába (ozn. 
3.8.2.). Bloky volně stojících rodinných domů budou 
sítí obslužných komunikací navazovat na síť stávají-
cích obslužných komunikací navržených v ÚP České 
Budějovice; 

- plochy bydlení U 3.8.2.02 v lokalitách U Švába (ozn. 
3.8.2.) a Univerzita (ozn. 2.5.5.). Bloky volně stojí-
cích rodinných domů budou sítí obslužných komu-
nikací navazovat na síť stávajících obslužných ko-
munikací navržených v ÚP České Budějovice; 

- plochy bydlení U 3.8.2.03 v lokalitě U Švába (ozn. 
3.8.2.). Bloky volně stojících rodinných domů budou 
sítí obslužných komunikací navazovat na síť stávají-
cích obslužných komunikací navržených v ÚP České 
Budějovice; 

- plochy bydlení U 3.8.2.04 v lokalitách U Švába (ozn. 
3.8.2.) a Univerzita (ozn. 2.5.5.). Bloky volně stojí-
cích rodinných domů budou sítí obslužných komu-
nikací navazovat na síť stávajících obslužných ko-
munikací navržených v ÚP České Budějovice; 

- plocha U 3.9.1.01 na hranici lokalit Rožnov-sever 
(ozn. 3.9.1.) a Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). ÚS prověří 
území z hlediska návaznosti na památkovou zónu a 
ostatní navazující plochy; 

- plocha U 3.9.1.02 v lokalitě Rožnov-sever (ozn. 
3.9.1.). Pro tuto plochu se  stanovuje, že po vydání 

ÚP České Budějovice zůstává v platnosti RP „“Rož-
nov – vesnická památková zóna“ a v případě ukon-
čení jeho platnosti dle § 188 stavebního zákona je 
nezbytné v ploše U 3.9.1.02 prověřit změny ve vyu-
žití území ÚS, pro jejíž řešení se stanovuje podmín-
ka respektovat v souladu s kapitolou I.B.2.2 tohoto 
opatření obecné povahy Vyhlášku Jihočeského kra-
je ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón 
ve městech a obcích Jihočeského kraje pro Vesnic-
kou památkovou zónu Rožnov, zejména ochranu 
historického půdorysu zástavby a veřejné i vyhra-
žené zeleně (humna); 

- plocha U 3.9.2.01 ve východní části lokality Rožnov 
– za tratí (ozn. 3.9.2.); 

- plocha U 3.9.2.02 v jižní části lokality Rožnov – za 
tratí (ozn. 3.9.2.) a v severní části lokalty Děkanská 
pole (ozn. 3.9.4.) ; 

- plochy U 3.9.3.01 a U 3.9.3.02 v jižní části lokality 
Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). Pro zpracování ÚS v těchto 
plochách se stanovují následující podmínky přejaté 
ze změny č. 44 ÚPnM: 

- zástavba v řešeném území bude realizována ve 
dvou etapách – I. etapa v ploše U 3.9.3.01, II. 
etapa v ploše U 3.9.3.02 tak, aby se předešlo 
nežádoucímu chaotickému zastavování území, 
které by od počátku vyřadilo celou plochu z 
možnosti zemědělského obhospodařování, 

- objekty svým objemem, tvarem a měřítkem 
budou vhodným způsobem navazovat na stá-
vající zástavbu v území severně od řešeného 
území a ve vazbě na navazující krajinu a západ-
ně sousedící interakční prvek IP 25, 

- prostorové a objemové podmínky využití úze-
mí, včetně koeficientu zastavění jednotlivých 
pozemků, budou stanoveny v ÚS při splnění vý-
še uvedených podmínek, 

- stávající oboustranné stromořadí lip srdčitých 
podél Lidické ulice musí být zachováno a záro-
veň bude tato podmínka jejich ochrany převza-
ta v navazujících ÚS, kde budou stanoveny pro 
řešení dalších stupňů projektových dokumen-
tací zejména na stavby souvisejících s hlavním 
využitím ploch (zastávky MHD, vjezdy na po-
zemky, technická infrastruktura) podrobnější 
podmínky této ochrany, 

-  v předstihu před zahájením výstavby jednotli-
vých objektů v řešeném území musí být vybu-
dována technická infrastruktura, zejména vo-
dovod pro veřejnou potřebu a veřejná kanali-
zace napojená na ČOV, tzn., že výstavba jed-
notlivých objektů nesmí být zahájena před vy-
bavením území těmito sítěmi. 

- nová výstavba bude napojena na veřejný vo-
dovod a veřejnou kanalizaci, odkanalizování 
bude řešeno oddílnou kanalizací a podrobnější 
podmínky pro řešení  veřejné infrastruktury 
budou dány v navazujících ÚS,. 
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- podél Lidické prochází  kanalizační sběrač DN 
400 ve vlastnictví obce Včelná, se kterou je 
nutné v rámci ÚS projednat podmínky připoje-
ní, 

-  pro ochranu stávajícího oboustranného stro-
mořadí podél Lidické ulice jsou v ÚP České Bu-
dějovice vymezeny  stávající stromořadí lip srd-
čitých, a to zvlášť pro každou stranu podél Li-
dické ulice jako nové interakční prvky IP č 29 a 
IP 30, jejich územní rozsah bude upřesněn v 
rámci ÚS, 

- součástí ÚS bude vyhodnocení hlukové zátěže 
(hlukové studie) z Lidické ul. a železniční trati 
České Budějovice - Kájov, včetně návrhu pří-
padných protihlukových opatření z Lidické ul. a 
včetně podmínky pro plochy sousedících s že-
lezniční tratí České Budějovice – Český 
Krumlov, že prostorové regulativy pro umístění 
jednotlivých objektů bydlení budou stanoveny 
v dostatečné vzdálenosti od železniční tratě 
tak, aby nebylo nutné zřizovat protihluková 
opatření proti hluku z provozu této dráhy;    

- plocha U 3.9.3.03 mezi tratěmi v jižní části lokality 
Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). Součástí ÚS bude řešení 
systémové zeleně podél železniční trati, zejména 
bude řešen její rozsah a charakter;  

- plocha U 3.9.3.04 ve východní části lokality Rožnov-
jih (ozn. 3.9.3.). Součástí ÚS bude řešení systémové 
zeleně podél železniční trati, zejména bude řešen 
její rozsah a charakter; 

- plocha U 3.9.3.05 v lokalitě Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.). 
Pro tuto plochu se  stanovuje, že po vydání ÚP Čes-
ké Budějovice zůstává v platnosti RP „“Rožnov – 
vesnická památková zóna“ a v případě ukončení je-

ho platnosti dle § 188 stavebního zákona je nezbyt-
né v ploše U 3.9.3.05 prověřit změny ve využití 
území ÚS , pro jejíž řešení se stanovuje podmínka 
respektovat v souladu s kapitolou I.B.2.2 tohoto 
opatření obecné povahy Vyhlášku Jihočeského kra-
je ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón 
ve městech a obcích Jihočeského kraje pro Vesnic-
kou památkovou zónu Rožnov, zejména ochranu 
historického půdorysu zástavby a veřejné i vyhra-
žené zeleně (humna); 

- plocha U 3.9.4.01 v lokalitě Děkanská Pole (ozn. 
3.9.4.); 

- plocha U 3.9.4.02 severně podél navrženého „zele-
ného klínu“ v lokalitě Děkanská Pole (ozn. 3.9.4.); 

- plocha U 3.9.4.03 v lokalitě Děkanská Pole (ozn. 
3.9.4.); 

-   plocha U 3.9.5.01 v lokalitě U Malše (ozn. 3.9.5.); 
-   plocha U 3.9.5.02 v lokalitě U Malše (ozn. 3.9.5.); 
- plocha s označením U 4.0.1.01 v jihovýchodní části 

lokality Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). ÚS navrhne ře-
šení nového lesního hřbitova v této ploše; 

- plocha s označením U 4.0.1.02 ve středu lokality 
Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.); 

- plochy BU s označením U 4.0.1.03, U 4.0.1.04, 
U 4.0.1.05, U 4.0.1.06 a U 4.0.1.07 v západní části 
lokality Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.); 

- plocha VEN s označením U 4.0.2.01 v lokalitě Tře-
botovice (ozn. 4.0.2.). Pro řešení ÚS platí, že v této 
ploše bude umístěno maximálně 12 RD; 

- plochy s označením U 4.0.2.02 až U 4.0.2.10 
v lokalitě Třebotovice (ozn. 4.0.2.); 

- plochy s označením U 4.0.3.01 až U 4.0.3.03 
v lokalitě Kaliště (ozn. 4.0.3.). 
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část I., kapitola L 
 
 
 
 
 
 

STAVBY, PRO KTERÉ MŮŽE 
DOKUMENTACI VYPRACOVÁVAT POUZE 

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
 

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
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OHNISKA ÚZEMÍ 
 
Ohniska území, jsou body a centra urbánní struktu-
ry významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání 
a pro uchování hodnotných urbánních vztahů 
v území. 
Ohnisko území lze považovat za plochu zvláštního 
významu. Pro stavby zasahující do této plochy ně-
kterou částí své půdorysné plochy platí, že archi-
tektonickou část projektovou dokumentaci pro ně 
může vypracovávat pouze autorizovaný architekt a 
není zde možné provést stavební řízení ve zkrácené 
podobě. 
Vymezení ohnisek území je patrné z výkresu č. I.2.1 
Hlavní výkres - urbanistická koncepce. 
 
 

KOMPOZIČNÍ OSY 
 
Kompoziční osy jsou linie (zpravidla komunikační) 
významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání 
a pro uchování hodnotných urbánních vztahů 
v území. Kompoziční osy spojují významné prvky v 
území, jejichž vzájemný vztah nesmí být narušen. 
Ve vzdálenosti 30 m od kompoziční je vymezena 
plocha zvláštního významu. Pro stavby ležící někte-
rou částí své půdorysné plochy v této ploše může 
vypracovávat architektonickou část projektové do-
kumentace jen autorizovaný architekt.  
Vymezení kompozičních os je patrné z výkresu 
č. I.2.1 Hlavní výkres - urbanistická koncepce. 
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PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ K POŘIZOVÁNÍ ZMĚN ÚPnM  

PO VYDÁNÍ ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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Pořizování změn ÚPnM, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, budou na-
dále pořizovány jako změny upraveného ÚP České Budějovice a v souladu s ním.
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ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
A POČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
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Dokumentace ÚP České Budějovice obsahuje v originálním vyhotovení 230 stran x A4 textu: strany 16 až 245 to-
hoto opatření obecné povahy. 
 
Grafická část ÚP České Budějovice obsahuje celkem 13 výkresů a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako následující  přílohy: 

- příloha č. I/1: I.1 Výkres základního členění území 1:10 000 

- příloha č. I/2a: I.2.1 Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:10 000 

- příloha č. I/2b: I.2.2 Hlavní výkres - členění území podle polohy vůči povodni 1:10 000 

- příloha č. I/2c: I.2.3 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny 1:10 000 

- příloha č. I/2d: I.2.4 Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000 

- příloha č. I/2e: I.2.5 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – záplavová území 1:10 000 

- příloha č. I/2f: I.2.6 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – kanalizace 1:10 000 

- příloha č. I/2g: I.2.7 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – zásobování vodou 1:10 000 

- příloha č. I/2h: I.2.8 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – zásobování plynem 1:10 000 

- příloha č. I/2i: I.2.9 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury – zásobování teplem 1:10 000 

- příloha č. I/2j: I.2.10 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - zásobování elektrickou energií  1:10 000 

- příloha č. I/3: I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:  5 000 

- příloha č. I/4: I.4 Schéma základních tras hromadné 1:10 000 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ČÁST II. – ODŮVODNĚNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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část II., kapitola A 
 
 

VYHODNOCENÍ KOORDINACE 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S 

POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VY-

DANOU KRAJEM 
 

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
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II.A.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
řešené území: k. ú. České Budějovice 1-7, 
 k. ú. České Vrbné, 
 k. ú. Haklovy Dvory, 
 k. ú. Kaliště u Českých Budějovic 
 k. ú. Třebotovice 
kód obce: CZ0311 544256 

kraj: Jihočeský 
okres: České Budějovice 
katastrální výměra: 55,56 km2 
počet obyvatel: 95 410 (stav k 5. 11. 2010) 
 

 

 
 
II.A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
Samo město České Budějovice z hlediska svého vý-
znamu v širších vztazích je statutárním městem 
a přirozeným spádovým střediskem jihočeského 
regionu. Je sídlem mnoha institucí a služeb místní-
ho, regionálního i nadregionálního významu. Z hle-
diska územního členění je součástí velkého územ-
ního celku českobudějovické sídelní aglomerace. 
Vazby na širší území republiky, zejména na Prahu 
jako hlavní město státu, se zintenzívní po vybudo-
vání kapacitního dopravního propojení. Při orienta-
ci pozornosti k zahraničním sousedům směrem ke 
státním hranicím, nabývá na významu styk s Hor-
ním Rakouskem (Linec) a východním Bavorskem 
(Pasov) a vazba na hraniční pásmo Šumavy a Bavor-
ského lesa jako na rekreační potenciál. Tento styk 
je také stejně významný pro širší vztahy města. 
Vzhledem ke geografické poloze města (Linec 100 
km, Pasov 120 km, Praha 150 km, Plzeň 150 km, 
Brno 190 km, Vídeň 190 km) budou vazby na jižní 
sousedy nabývat i nadále na významu. Uvnitř regi-
onu má město nejsilnější vazby na okresní město 
Český Krumlov a v rámci okresu České Budějovice 
na Hlubokou nad Vltavou. 
 
Významný pro rozvoj města je rekreační potenciál 
regionu s množstvím kulturních památek, chráně-
ných krajinných oblastí a přírodních útvarů mimo-
řádné hodnoty (CHKO Třeboňsko, CHKO Blanský 
les, CHKO Šumava, návrh CHKO Novohradské hory). 
V dostupné vzdálenosti se nachází oblast Lipenské 
přehradní nádrže, střediska rekreace a vodních 
sportů. 

Do užšího spádového území města lze zahrnout 
všechny obce, které byly před rokem 1989 součástí 
administrativního územního obvodu města. Tyto 
byly a dosud jsou vázány na vyšší veřejnou vybave-
nost města. Město má vazbu na nadřazenou vodá-
renskou soustavu, koncipovanou jako nadregionál-
ní systém, dotýkající se okresů Jihočeského a Stře-
dočeského kraje. 
 
Obce navazující na řešené území ÚP České Budějo-
vice: 

- Branišov (západ) 
- Litvínovice (západ) 
- Planá (západ) 
- Boršov nad Vltavou (jihozápad) 
- Včelná (jih) 
- Roudné (jih) 
- Staré Hodějovice (jih) 
- Srubec (jihovýchod) 
- Dobrá Voda u Českých Budějovic (východ) 
- Ledenice (jihovýchod) 
- Zvíkov (východ) 
- Hlincová Hora (východ) 
- Dubičné (východ) 
- Hlinsko u Vráta (východ) 
- Vráto (východ) 
- Hůry (severovýchod) 
- Úsilné (severovýchod) 
- Hrdějovice (sever) 
- Hluboká nad Vltavou (sever) 
- Dasný (sever) 
- Čejkovice (severozápad) 

 
 
II.A.3 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 
 

- ÚP České Budějovice je v souladu s PÚR ve znění ak-
tualizace č. 1 (schválena vládou České republiky dne 
15. 4. 2015).  

- ÚP České Budějovice respektuje zařazení území obcí 
z ORP České Budějovice do rozvojové oblasti OB10 

leží dle PÚR uvnitř rozvojové oblasti OB 10 České 
Budějovice, je v souladu se zásadami pro rozhodo-
vání s úkoly pro územní plánování, v ÚP České Bu-
dějovice jsou vytvářeny podmínky pro dopravní na-
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pojení oblasti OB10 koridorem dálnice D3 a korido-
rem konvenční železnice C-E 551, 

-  řešené území ÚP České Budějovice se nedotýká roz-
vojové osy OS 6, specifické oblasti SOB 01 Šumava, 
ani jiných záměrů v oblasti technické a dopravní in-
frastruktury,  

- jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační 
a kulturní hodnoty území (viz kapitola I.B.2 Ochrana 
a rozvoj hodnot území), 

- vedle podmínek pro vznik ÚSES jsou vytvářeny 
i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně pří-
stupné zeleně (viz tzv. zelené klíny a zelené pásy – 
kapitola II.E.8 Odůvodnění koncepce uspořádání 
krajiny), čímž je zvyšována a udržována ekologická 
stabilita a vytvářeny podmínky k zajištění ekologic-
kých funkcí krajiny a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvy-
šování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny, 

- jsou vytvářeny podmínky pro ochranu krajinného 
rázu (viz kapitola I.B.2.1 Přírodní hodnoty), 

- jsou vytvářeny podmínky pro preventivní ochranu 
území před potenciálními riziky a přírodními kata-
strofami v území (viz kapitola I.E.2 Územní systém 
ekologické stability, kapitola I.E.4 Protierozní opat-
ření a kapitola I.E.5 Ochrana před povodněmi), 

- lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pra-
covních příležitostí jsou v území vytvářeny podmín-
ky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských 
změn, 

- vymezením zastavitelných ploch ve venkovských 
částech města České Budějovice je podporován po-
lycentrický rozvoj sídelní struktury a jsou vytvářeny 
předpoklady pro posílení partnerství mezi měst-
skými a venkovskými oblastmi, 

- stanovením podmínek využití území jednotlivých 
ploch průmyslového a zemědělského charakteru 
jsou vytvářeny předpoklady pro jejich polyfunkční 
využívání, 

- vymezením ploch zeleně v zastavěném území jsou 
tyto plochy chráněny a jsou vytvářeny podmínky 
pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále 
pro zachování prostupnosti krajiny, 

- vymezením ploch pro cyklostezky a další cesty, 
sportovní plochy a areály jsou vytvářeny podmínky 
pro rozvoj a využití území pro různé formy cestov-
ního ruchu, 

- vymezením ploch pro cyklostezky je podporováno 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky, 

- zastavitelné plochy nejsou vymezovány v záplavo-
vých územích. Zastavěné území není v konfliktu 
s aktivní zónou záplavového území, ani v ní nejsou 
navrhovány nové zastavitelné plochy. Velké plochy 
jsou však zasaženy záplavovým územím Q100, týká 
se to především lokalit U Hřbitova a sídliště Na 
Pražské na Vltavě a Havlíčkovy kolonie na Malši. 
V současné době se realizují protipovodňová opat-
ření na řece Vltavě v úseku od jezu v Českém Vrb-
ném po Dlouhý most. Práce spočívají v rozšíření a 
prohloubení prostoru, kudy v současnosti nerozvod-
něná řeka protéká, a zároveň s tím i ve snížení 
úrovně náplavek. Cílem projektu je zabránit rozlití 
vody při povodních do zastavěného území města. 
(citace „České Budějovice – rozbor udržitelného 
rozvoje území“; zpracovatel Institut regionálních in-
formací, s. r. o., srpen 2008). 

 
 
II.A.4 SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 
Dle § 54 odst. (5) stavebního zákona je obec povin-
na uvést do souladu ÚPnM s následně vydanou do-
kumentací kraje, to znamená se ZÚR, které byly vy-
dány Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 
13. 9. 2011, s účinností ode dne 7. 11. 2011.  ÚP 
České Budějovice je v souladu se ZÚR ve znění 
k tomuto datu, tj. ke dni 7. 11. 2011. Není plně 
v souladu s 1. aktualizací ZÚR, která byla vydána Za-
stupitelstvem Jihočeského kraje dne 18. 12. 2014, s 
účinností ode dne 6. 1. 2015, a to s ohledem na ná-
sledně popsané skutečnosti.   
Po společném jednání o návrhu ÚP České Budějovi-
ce, resp. úpravy ÚPnM na ÚP České Budějovice, 
které se uskutečnilo dne 11. 7. 2011, vydal dle § 51 
stavebního zákona v tehdy platném znění krajský 
úřad souhlasné stanovisko při vědomí, že ZÚR jsou 
těsně před vydáním. V té době bylo zároveň s kraj-

ským úřadem dohodnuto, že lze pokračovat v pro-
cesu pořizování ÚP České Budějovice za předpokla-
du neprodleného zahájení pořizování samostatné 
změny ÚPnM ve vazbě na ZÚR. Po vydání obou do-
kumentací by byl proveden soutisk aktuálního 
právního stavu. Proto v souladu s touto dohodou z 
podzimu 2011 byl neprodleně na nejbližším mož-
ném jednání zastupitelstva města v únoru 2012 
schválen návrh na pořízení změny ÚPnM ve vazbě 
na ZÚR.  
S ohledem na neustále vyvíjející se výklady a ko-
mentáře ke stavebnímu zákonu, na jeho novelu, na 
judikaturu nejvyššího správního soudu a s tím sou-
visející požadavky krajského úřadu, vydal krajský 
úřad dne 5. 11. 2012 nové stanovisko a následně na 
základě žádosti pořizovatele dne 7. 1. 2013 i meto-
dickou pomoc, že bude tedy možné pokračovat v 
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procesu pořizování ÚP České Budějovice až násled-
ně po vydání změny ÚPnM ve vazbě na ZÚR a po 
zapracování této změny do návrhu ÚP České Budě-
jovice. Z tohoto důvodu nebylo možné pokračovat 
od r. 2012 v procesu pořizování, tj. zahájit řízení o 
návrhu ÚP České Budějovice, který byl po kontrole 
pořizovatele odevzdán 26. 7. 2012. 
Dne 11. 12. 2014 byla usnesením zastupitelstva 
města č. 18/VII/014 vydána změna č. 72 ÚPnM ve 
vazbě na ZÚR s tím, že byl neprodleně zaslán pro-
jektantovi pokyn pořizovatele pro včlenění jejího 
řešení do návrhu ÚP České Budějovice. 
Během tohoto procesu vydalo Zastupitelstvo Jiho-
českého kraje dne 18. 12. 2014 1. aktualizaci ZÚR. 
Řešení, které tato aktualizace obsahuje, nebyla do 
návrhu ÚP České Budějovice před řízením zapraco-
vána a budou řešena následnou změnou nového ÚP 
České Budějovice dle § 55 stavebního zákona. Ten-
to postup je v souladu s vyjádřením Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR ze dne 11.6.2014, č.j. MMR-
24902/2014-81: „V případě, že v této době bude 
vydána 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, obsa-
hující řešení, která by nemohla být zapracována 
v rámci řízení o Úpravě ÚPnM na ÚP dle § 53 sta-
vebního zákona (řešení by nesplňovala parametry 
úprav dle §188 odst. 1. stavebního zákona), dopo-
ručujeme dokončit ÚPnM bez těchto částí řešení a 
tyto řešit následnou změnou nového územního plá-
nu města České Budějovice dle §55 stavebního zá-
kona. Do té doby nebude možné rozhodovat podle 
částí územního plánu, které byly v rozporu s 1. ak-
tualizací ZÚR Jihočeského kraje.“ 
S návrhem zahájit po vydání ÚP České Budějovice 
proces pořizování změny ÚP České Budějovice vět-
šího rozsahu z vlastního podnětu města, která bude 
mimo jiné řešit i zajištění souladu ÚP České Budějo-
vice s 1. aktualizací ZÚR,  souhlasila na svém jedná-
ní dne 3. 6. 2015 usnesením č. 774/2015 rada měs-
ta. Zastupitelstvo město dne 29. 6. 2015 vzalo 
usnesením č. 140/2015 tuto informaci o dalším po-
stupu po vydání ÚP České Budějovice na vědomí.  
 
 
II.A.4.1 POSOUZENÍ SOULADU ÚP ČESKÉ BUDĚ-

JOVICE SE ZÚR VE ZNĚNÍ KE DNI 
7. 11. 2011 

 
Soulad s bodem (3) – ZÚR stanovují tyto priority 
pro zajištění příznivého životního prostředí: 

- jsou respektovány podmínky využití zvláště chráně-
ných území přírody a ptačích oblastí a evropsky vý-
znamných lokalit soustavy NATURA 2000 (viz kapi-
tola I.E.1 Koncepce uspořádání krajiny a kapitola 
II.E.4.1 Přírodní hodnoty území) a je zajištěno jejich 
organické doplnění a posílení ekologické stability 
krajiny prostřednictvím vymezených prvků ÚSES 
(viz. kapitola I.E.2 Územní systém ekologické stabili-

ty a viz výkres č. I.2.3. Hlavní výkres – koncepce 
uspořádání krajiny),  

- z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznam-
nějších území zahrnutých do CHOPAV, ochrany po-
vrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů 
v území kraje jsou podporovány a vytvářeny územní 
opatření, která povedou ke zvýšení retenčních 
schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdro-
jů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i bu-
doucí potřeby kraje následujícím způsobem: 

- je stanoven požadavek na koncipování kra-
jinné zeleně polyfunkčně s důrazem na vo-
dohospodářskou retenci (viz kapitola I.B.2.1 
Přírodní hodnoty), 

- jsou navrženy nové retenční nádrže pro pří-
valové deště (viz kapitola I.E.1 Koncepce 
uspořádání krajiny), 

- je vymezeno VPO pro retenční nádrž VH-49 
(viz kapitola I.G.2 Veřejně prospěšná opatře-
ní), 

- jsou navržena opatření pro zmírnění projevů lidské 
činnosti z hlediska ochrany ovzduší, půd a vod 
v území následujícím způsobem: 

- ÚP České Budějovice pro ochranu ovzduší 
podporuje rozvoj CZT se zdroji tepla z JETE a 
z TCB, a tím nepřímo k omezování lokálních 
topenišť, které jsou často zdrojem znečištění 
ovzduší. Zároveň jsou rozvojové plochy navr-
hovány zejména v plochách zabezpečené 
technickou infrastrukturou, zejména CZT 
umožňující relativně bezpečné vytápění a zá-
sobování teplem v lokalitách, citlivých na 
kvalitu ovzduší a teplotní inverzi, 

- jsou asanována devastovaná území (viz kapitola 
I.G.3 Plochy pro asanaci), 

- z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy jsou 
navržena opatření pro ochranu před vodní a větr-
nou erozí, před svahovými deformacemi (viz kapito-
la I.E.4 Protierozní opatření) a před neodůvodně-
nými zábory kvalitní půdy (viz kapitola II.E – Vyhod-
nocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL), 
s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a 
lesní hospodaření,  

- z hlediska ochrany, zachování, udržení a v rámci 
specifických oblastí případně i obnovy jedinečného 
výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření cha-
rakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy 
minimalizuje urbanistická koncepce necitlivé zásahy 
do krajiny a je minimalizována urbánní fragmentace 
volné krajiny (zejména dopravními stavbami) a na-
opak jsou podpořeny úpravy, činnosti a aktivity, 
které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných 
hodnot území (viz např. zelené klíny a pásy – kapi-
tola II.E.8 Odůvodnění koncepce uspořádání kraji-
ny),  

- z hlediska zachování migračních tras zvěře a zejmé-
na velkých savců minimalizuje ÚP České Budějovice 
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fragmentaci území, případně navrhuje opatření pro 
prostupnost navržených dopravních staveb, např. 
vymezením ploch II-ZE a části plochy D vedené v 
tunelu (viz kapitola I.F.6  Plochy dopravní in-
frastruktury), 

- při územně plánovací činnosti a dále při přípravě, 
realizaci a provozování konkrétních záměrů v jed-
notlivých rozvojových oblastech a osách, ve speci-
fických oblastech a ve stabilizovaných plo-
chách/území a koridorech jsou respektovány prin-
cipy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů 
ZÚR na životní prostředí (tzv. dokumentace SEA), 
včetně podmínek vyplývajících z hlavních environ-
mentálních limitů vycházejících ze stávající legislati-
vy, tj. zejména podmínek vyplývajících z území 
chráněných v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vyplývajících z CHOPAV a z ochranných 
pásem vodních zdrojů dle vodního zákona, podmí-
nek ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, podmí-
nek ochrany lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o le-
sích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a podmínek 
ochrany kulturních památek dle zákona o státní 
památkové péči,  

- jsou vytvářeny podmínky k ochraně stávajících a vy-
tváření nových, zatím nefunkčních prvků ÚSES (viz. 
kapitola I.E.2 – Územní systém ekologické stability a 
viz. veřejně prospěšné opatření k založení prvku 
ÚSES - kapitola I.G.2 – Veřejně prospěšná opatření). 
ÚP České Budějovice není překážkou pro zvyšování 
podílu zatravněných a lesních ploch, mokřadů a 
dalších ekosystémů zvyšujících biodiverzitu, ekolo-
gickou stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi 
půdy.  

 
Soulad s bodem (4) – ZÚR stanovují tyto priority 
pro zajištění hospodářského rozvoje kraje: 

- plochy pro rozvojové projekty jsou v ÚP České Bu-
dějovice situovány zejména v rozvojových oblas-
tech a rozvojových plochách vymezených v souladu 
s PÚR a v rozvojových oblastech a rozvojových 
osách nadmístního významu vymezených v ZÚR,  

- ÚP České Budějovice vytváří podmínky pro využívá-
ní ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavě-
ném území, s cílem podpořit přednostně rekon-
strukce a přestavby nevyužívaných objektů (tzv. 
„brownfields“) a nezhoršit podmínky pro využívání 
zastavěného území,  

- ÚP České Budějovice vytváří podmínky pro rozvoj 
hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, 
turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace v 
souladu se specifickými podmínkami v části území, 
kde převažují přírodní hodnoty,  

- ÚP České Budějovice vytváří podmínky pro uplat-
nění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a 

mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnic-
ky a rekreačně atraktivních oblastech, s cíli umožnit 
intenzivnější rekreační a turistické využívání území 
a zlepšení prostupnosti krajiny,  

- ÚP České Budějovice zejména ve vymezených roz-
vojových osách zajišťuje nezbytný rozvoj nadřaze-
ných systémů dopravní obsluhy a veřejné technické 
vybavenosti – viz. kapitola I.D – Koncepce veřejné 
infrastruktury, 

- ÚP České Budějovice není překážkou využívání 
technologií s nízkou spotřebou primárních surovin, 
nízkoemisních, nízkoodpadových a energeticky ne-
náročných technologií.  
 
Soulad s bodem (5) – ZÚR stanovují tyto priority 
pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel: 

- nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně 
zabezpečení kvality života obyvatel a obytného pro-
středí jsou v ÚP České Budějovice eliminovány for-
mou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vyba-
venosti, dopravní obsluhy a urbanistického rozvoje i 
ve specifických a marginálních oblastech města,  

- pro posílení polycentrického uspořádání sídelní 
struktury kraje jsou v ÚP České Budějovice posíleny 
vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby 
mezi urbánními, venkovskými a marginálními ob-
lastmi, 

- jsou vytvořeny územně plánovací předpoklady pro 
snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální 
soudržnosti obyvatel, především posílením nabídky 
vhodných rozvojových s ohledem na zachování pří-
rodních hodnot území,  

- při vymezování zastavitelných ploch jsou vyloučeny 
nekoncepční formy využívání volné krajiny. Zastavi-
telné plochy jsou situovány v návaznosti na zasta-
věné území, jsou respektovány stávající historicky 
utvářené sídelní struktury a je dán důraz na ochra-
nu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v 
krajině, včetně ochrany jednotlivých kulturních pa-
mátek. 

 
Údaje o respektování vymezených nadmístních 
rozvojových oblastí a os : 

 Dotčené území leží v rozvojové ose republikového 
významu OB 10 Rozvojová oblast České Budějovice. 
Toto zařazení a z něj vyplývající zásady pro rozho-
dování v území ÚP České Budějovice zohledňuje, 
zejména: 

- podporuje kapacitní dopravní napojení především 
na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a 
železniční tahy s vazbou na Rakousko a na regionál-
ní letiště s mezinárodním provozem České Budějo-
vice – viz kapitola I.D.1 Dopravní infrastruktura a 
viz. veřejně prospěšné dopravní stavby vymezené v 
kapitole I.G.1 Veřejně prospěšné stavby, 
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- v přírodně a krajinářsky cenném území České Budě-
jovice – Stromovka – Vrbenské rybníky – Hluboká 
nad Vltavou věnuje ÚP České Budějovice zvláštní 
pozornost územně technickým řešením s ohledem 
na limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny, 

- jsou řešeny územní souvislosti upřesněného korido-
ru dálnice D3, koridoru konvenční železnice C-E551, 
tj. tzv. IV. tranzitního železničního koridoru, splav-
nění Vltavy do Českých Budějovic a dále jižní tan-
genty města, severní spojky, zanádražní komunika-
ce, dopravní napojení regionálního letiště s meziná-
rodním provozem České Budějovice a veřejného lo-
gistického centra na území obce s rozšířenou pů-
sobností České Budějovice na nadřazený dopravní 
systém tak, aby došlo k odlehčení dopravního zatí-
žení v jádrovém území – viz kapitola I.D.1 Dopravní 
infrastruktura, 

- je zpřesněn rozsah zastavitelných ploch v území do-
tčeným vymezením rozvojové oblasti OB 10 České 
Budějovice, jsou stanovena pravidla pro jejich vyu-
žití (viz kapitola I.F Plochy s rozdílným způsobem 
využití), 

- řešení urbanizace území bylo navrženo s ohledem 
na minimalizaci negativních vlivů územního rozvoje 
na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeo-
logického dědictví (viz např. kapitola II.E Vyhodno-
cení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL), 

- při řešení rozvojových ploch rozvojové oblasti OB 
10 České Budějovice bylo dbáno na dostatečné za-
stoupení zeleně a ekoduktů. 
 

 
Plochy nadmístního významu pro bydlení: 

SO10 „České Budějovice – Čtyři Dvory - plocha pro 
smíšenou obytnou funkci, s funkcí nového po-
lyfunkčního městského centra na místě revi-
talizovaného území opuštěného areálu voj-
ska, s předpokládanou výstavbou koncertní-
ho a kongresového centra je vymezena na 
severozápadním okraji města České Budějo-
vice.“ 

SO11 „České Budějovice – Za Stromovkou - plocha 
je vymezena na západním okraji Českých Bu-
dějovic, které jsou ohniskem stejnojmenné 
rozvojové oblasti republikového významu 
OB10, coby rozvojová plocha nad-místního 
významu pro smíšenou obytnou funkci.“ 

SO14 „České Budějovice – Rožnov - plocha je vyme-
zena na jižním okraji Českých Budějovic, v 
územním klínu mezi řekami Vltavou a Malší, 
jako perspektivní rozvojová plocha pro smí-
šenou obytnou funkci. Podmínkou využití této 
plochy je respektování stanovených ochran-
ných pásem letiště Planá u Českých Budějo-
vic.“ 

- plochy jsou řešeny s ohledem na ochranu přírody a 
krajinného rázu, kulturně historických hodnot v 
území a uchování sociální soudržnosti obyvatelstva, 

- je respektováno a dále upřesněno vymezení těchto 
ploch ve výkresové části ZÚR, 

- podmínky pro využití těchto ploch je stanoveno 
s ohledem na zachování majority ploch bydlení a 
ploch smíšených obytných a dále jsou minoritně 
přípustné také plochy občanského vybavení, plochy 
veřejných prostranství, plochy rekreace, plochy 
související dopravní a technické infrastruktury, 

- v rámci těchto ploch je situováno také zařízení ob-
čanské vybavenosti odpovídající rozsahu a charak-
teru dané plochy a dostatečně velké plochy veřejné 
a izolační zeleně, 

- plochy jsou řešeny s ohledem na minimalizaci zábo-
rů zemědělského půdního fondu ve vyšší třídě 
ochrany, trvalé zábory zemědělské půdy jsou smě-
řovány na půdní fond s nižší kvalitou.  

 
Plochy nadmístního významu pro výrobu a průmy-
sl: 

KP21 „České Budějovice – Kněžské dvory - plocha 
pro průmyslové využití je vymezena v návaz-
nosti na stávající severní průmyslovou zónu 
města České Budějovice a na navrhované ve-
řejné logistické centrum jako součást rozvo-
jové oblasti republikového významu OB10. 
Podmínkou pro využití této rozvojové plochy 
je zajištění dostatečné protipovodňové 
ochrany.“ 

KP22 „České Budějovice – Okružní - plocha pro 
komerční a průmyslové využití je navržena v 
návaznosti na stávající východní průmyslo-
vou zónu města České Budějovice a na vyso-
kou školu technického zaměření, se skvělou 
dopravní dostupností, jako součást rozvojové 
oblasti republikového významu OB 10.“ 

KP35 „České Budějovice – vědeckotechnologický 
park - vědeckotechnologický park je navržen 
ve vazbě na areál Akademie věd a Jihočeské 
univerzity na jihozápadním okraji města jako 
součást rozvojové oblasti republikového vý-
znamu OB10.“ 

- plochy jsou řešeny s ohledem na ochranu přírody a 
krajinný ráz, kulturně historické hodnoty v území a 
sociální soudržnost obyvatelstva, 

- je respektováno a dále upřesněno vymezení ploch z 
grafické části ZÚR, 

- při stanovení podmínek pro využití těchto ploch je 
zachována majorita ploch výroby a skladování, 
ploch smíšených výrobních a ploch občanského vy-
bavení, dále jsou minoritně přípustné také plochy 
veřejných prostranství, plochy potřebné dopravní a 
technické infrastruktury,  
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- součástí těchto ploch jsou především ucelené areá-
ly nadmístního až republikového významu pro 
mnohoúčelové průmyslové, komerční, případně i 
vzdělávací zařízení, vědeckotechnologické, spole-
čenské a zábavní komplexy, 

- řešení dopravních vazeb těchto ploch byla věnová-
na mimořádná pozornost a je zajistit dobrou do-
pravní dostupnost těchto ploch i pro obyvatelstvo z 
širšího území,  

- v rámci těchto ploch je situováno i zařízení veřejné 
vybavenosti a dostatečně velké plochy veřejné a 
izolační zeleně,  

- plochy jsou řešeny s ohledem na minimalizaci zábo-
rů ZPF ve vyšší třídě ochrany, trvalé zábory ZPF jsou 
směřovány na zemědělskou půdu s nižší kvalitou. 

 
Plochy nadmístního významu pro asanaci a asa-
nační úpravy: 

A2 „Popílkoviště - jedná se o asanační území 
vymezené na jihovýchodním okraji města 
České Budějovice a na rozhraní správních 
území sousedních obcí Staré Hodějovice a 
Srubec v prostoru úložiště elektrárenského 
popílku.“ 

- ÚP České Budějovice podrobně vymezil hranici 
ploch s nutnou asanací. Plocha pro asanaci A2 dle 
ZÚR byla do ÚP České Budějovice přejata jako plo-
cha pro asanaci AS-1 – viz kapitola 1.G.3, 

 
Koridory a plochy nadmístního významu pro ve-
řejnou dopravní infrastrukturu: 

D1/6 „Dálnice D3 - úsek Borek – Dolní Třebonín, 
úsek je vymezen pro novou stavbu dálnice 
ve složitém terénu urbanizovaného území 
aglomerace Českých Budějovic, obvyklá ší-
ře koridoru se stanovuje na 600m s rozší-
řením v místě předpokládaných mimoú-
rovňových křižovatek a pro napojení dnešní 
silnice I/3 (v budoucnu II/603) v předpoklá-
dané mimoúrovňové křižovatce Krasejov-
ka“ 

D3/4 „IV. tranzitní železniční koridor - Ševětín – 
České Budějovice (severní okraj, Ne-
manice), záměr zde prochází velmi složitým 
terénem, šířka koridoru proměnná až 600 
m“ 

D3/5 „IV. tranzitní železniční koridor - průchod 
Českými Budějovicemi (Nemanice na se-
verním okraji – Hodějovice na jižním okra-
ji), šířka koridoru se zde z důvodu průchodu 
silně urbanizova-ným územím redukuje na 
100m s osou ve stávající trati“ 

D3/6 „IV. tranzitní železniční koridor - úsek Čes-
ké Budějovice – Horní Dvořiště (státní hra-
nice), úsek převážně ve volné krajině, šíře 

koridoru 600m, v úseku od Dolního Třebo-
nína po Kaplice-nádraží v souběhu se zá-
měrem rychlostní silnice R3 kvůli snížení 
fragmentace krajiny“ 

D7/6 „Silnice I/20 - úsek Češnovice – Dasný (kři-
žovatka se silnicí II/105), koridor pro 
4pruhovou silnici v nové stopě, východní 
obchvat Češnovic a Dasného, vč. přestavby 
mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/105, 
koridor proměnné šíře 350–800m, reduko-
ván mimo zastavěná území sídel“ 

D7/7a „Silnice I/20 - severní silniční spojka města 
České Budějovice, západní část, průchod 
urbanizovaným územím města České Bu-
dějovice v úseku kruhová křižovatka u Glo-
busu – kruhová křižovatka na Okružní ulici, 
návrh nové trasy vč. nového mostu přes Vl-
tavu, šíře koridoru 200 m“ 

D7/7b „Silnice I/20 - severní silniční spojka města 
České Budějovice, východní část, podjezd či 
podjezdy pod tělesem dráhy IV. tranzitního 
železničního koridoru a ulicí A. Trägera, po-
třebné demolice několika objektů, přestav-
ba Nema-nické ulice po křižovatku s Praž-
skou třídou, zlepšení parametrů Okružní 
ulice, šíře koridoru 200m, pro Okružní ulici 
zúžen koridor na 50 m“ 

D7/8 „úsek Okružní – křižovatka Hlinsko, zlepše-
ní parametrů Okružní ulice navazující na 
silnici I/20, nový úsek pozemní komunikace 
od rybníku Kamenný přes Hlinskou ulici na 
novou mimoúrovňovou křižovatku Hlinsko 
na D3, obvyklá šíře koridoru 100m“ 

D14/1 „Železnice Plzeň – České Budějovice - úsek 
České Budějovice, Nemanice - Zliv, koridor 
pro zdvoukolejnění stávající železnice, šíře 
koridoru 200 m“  

D18/1 „Vltavská vodní cesta - úsek České Budějo-
vice – Hluboká nad Vltavou, začíná obratiš-
těm mezi Jiráskovým jezem a Dlouhým 
mostem, navazuje koncové přístaviště (tu-
ristický přístav) Lannova loděnice pod 
Dlouhým mostem (na levém břehu), turis-
tický přístav Nový most (na levém břehu), 
ochranný přístav České Vrbné (na levém 
břehu), nová plavební komora České Vrbné 
(na pravém břehu) a modernizace jezu 
České Vrbné, dále nákladní přístav Hrdějo-
vice (na pravém břehu) navazující na zá-
měr veřejného logistického centra České 
Budějovice - Nemanice, sportovní přístav 
Hluboká nad Vltavou (levý břeh nad jezem 
Hluboká nad Vltavou), plavební komora na 
jezu v Hluboké nad Vltavou, šíře koridoru 
100-200m“ 

D26 „Jižní tangenta České Budějovice - záměr je 
vymezen koridorem pro silnici II. třídy spo-
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jující dálnici D3 (předpokládaná mimoú-
rovňová křižovatka Roudné) a dnešní silnici 
I/3 (budoucí silnice II/603 směrem na Kap-
lici, na Český Krumlov v prostoru Boršova 
nad Vltavou) napojující záměr veřejného 
mezinárodního letiště České Budějovice na 
nadřazenou silniční síť. Koridor je vymezen 
v šíři 100 m“ 

D42/1 „Silnice II/156 - úsek České Budějovice 
(mimoúrovňová křižovatka s dálnicí D3 
Hodějovice) – Nová Ves, jižní obchvat 
Doubravice, severní obchvat Nové Vsi, šíře 
koridoru 100 m“ 

D57 „Litvínovická silnice - zkapacitnění dnešní 
silnice I/3 (Litvínovická ulice) v úseku České 
Budějovice (křižovatka s ulicí Mánesova) – 
Boršov nad Vltavou (křižovatka s napoje-
ním plánované jižní tangenty), šíře korido-
ru 100 m“ 

D63/2 „Dopravní skelet města České Budějovice - 
Zanádražní komunikace, úsek je vymezen 
od křižovatky s již realizovaným tzv. „Pro-
pojením okruhů“ ve čtvrti Husova kolonie 
přes navrženou kruhovou křižovatku u vy-
ústění podjezdu pod nádražím, vč. nového 
křížení s Rudolfovskou třídou až po napo-
jení na Novohradskou ulici novou kruhovou 
křižovatkou v prostoru severně od Nových 
Hodějovic, včetně napojení na plánovanou 
D3 v mimoúrovňové křižovatce Pohůrka. 
Šíře koridoru 100 m“ 

D63/3 „Podjezd pod nádražím, krátký úsek pod-
jezdu pod nádražím České Budějovice spo-
jující Mánesovu ulici a navrženou Zaná-
dražní komuni-kaci přibližně ve směru po-
kračování kolmých ulic Průmyslová a Dob-
rovodská, tunelový úsek s křižovatkami u 
obou ústí tunelu, šíře koridoru 100 m s roz-
šířením v místě křižovatek“ 

D75/7 „Cyklostezka – úsek české Budějovice – 
Včelná – Boršov nad Vltavou“ 

- všechny výše uvedené plochy a koridory, vyjma ko-
ridoru D18/1, jsou vymezeny pro záměry, plochy a 
koridory veřejné dopravní infrastruktury, a jsou ře-
šeny v ÚP České Budějovice s ohledem na ochranu 
přírody, krajinný ráz, kulturně historické hodnoty v 
území a sociální soudržnost obyvatelstva, V korido-
ru nadmístního významu  D18/1 – „Vltavská vodní 
cesta“ přejaty kotviště lodí na levém břehu Vltavy 
před a za Novým mostem jako VPS DH-22 a DH-23, 
plavební komora a rybí přechod na jezu České Vrb-
né:jako VPO VH-2. 

- vymezení ploch a koridorů veřejné dopravní in-
frastruktury jsou dále v ÚP České Budějovice upřes-
něny podle konkrétních podmínek v daném území, 
na základě dohody s dotčenými orgány a s ohledem 

na ochranu přírody (zejména s ohledem na hranice 
národního parku, chráněných krajinných oblastí, 
maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 
významných lokalit), ochranu povrchových a pod-
zemních vod (hranice CHOPAV, pásem hygienické 
ochrany vodních zdrojů), ochranu půdního fondu, s 
ohledem na krajinný ráz, s ohledem na kulturně his-
torické hodnoty v území při splnění požadavku re-
spektování nemovitých kulturních památek a pa-
mátkově chráněných území v daném prostoru a na 
sociální soudržnost obyvatelstva, 

- při stanovení podmínek pro využití těchto ploch a 
koridorů je zachována majorita ploch dopravní in-
frastruktury, technické infrastruktury a ploch výro-
by a skladování, 

- součástí koridorů jsou především dálnice, rychlostní 
silnice, silnice, železnice, cyklostezky, stavby souvi-
sející se splavněním Vltavy a s výše uvedeným sou-
visející stavby a zařízení, vč. náspů, zářezů, opěr-
ných zdí, přeložek vedení technické infrastruktury 
apod., v rámci těchto ploch jsou situovány i zařízení 
veřejné vybavenosti a dostatečně velké plochy ve-
řejné a izolační zeleně,  

- při upřesňování těchto ploch na lokální úrovni byly 
řešeny také střety se stávající veřejnou technickou 
a dopravní infrastrukturou s preferencí jejího za-
chování a využití, 

- je zachována prostupnost krajiny jak pro její obyva-
tele (napojení místních komunikací, sjezdy, pod-
chody), tak pro migrující živočichy (viz vymezení 
ploch II-ZE a D v ÚP České Budějovice). 

 
Elektroenergetika 

Ee30 „Transformovna Mladé – střed, záměr trans-
formovny 110/22kV ve středu města u Má-
nesovy ulice, vymezeno čtvercovým polygo-
nem o straně 25 0m“ 

Ee34 „Kabelové VVN 2x110kV Mladé – České Bu-
dějovice střed, záměr kabelového vedení VVN 
2 x 110kV v úseku od transformovny Mladé 
do plánované nové transformovny České Bu-
dějovice střed ulicemi Osiková, Františka Ha-
lase, Křižíkova, Polní a U elektrárny. Závazně 
se stanovuje požadavek na podzemní kabe-
lové vedení. Záměr je vymezen koridorem o 
redukované šíři 50 m v trase výše uvedených 
ulic“ 

- tyto koridory jsou ÚP České Budějovice dále zpřes-
něny v rámci stanovených koridorů podle konkrét-
ních podmínek v daném území a na základě dohody 
s dotčenými orgány a s ohledem na krajinný ráz, na 
ochranu přírody (hranice Národního parku Šumava, 
hranice CHKO, hranice maloplošně zvláště chráně-
ných území přírody, evropsky významné lokality 
soustavy NATURA 2000, prvky ÚSES), ochranu les-
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ního a půdního fondu a s ohledem na kulturně his-
torické hodnoty v území,  

- při upřesňování těchto ploch na lokální úrovni byly 
řešeny také střety se stávající veřejnou technickou 
a dopravní infrastrukturou. 

 
Zásobování teplem 

Et1 „Dálkový horkovod ETE – Chlumec – Munice 
– České Budějovice“ 

- tento koridor je v ÚP České Budějovice zpřesněn 
podle konkrétních podmínek v daném území a na 
základě dohody s dotčenými orgány a s ohledem na 
krajinný ráz, na ochranu přírody (hranice maloploš-
ných zvláště chráněných území), ochranu lesního a 
půdního fondu a s ohledem na kulturně historické 
hodnoty v území,  

- při upřesňování tohoto koridoru na lokální úrovni 
byly řešeny také střety se stávající veřejnou tech-
nickou a dopravní infrastrukturou.  
 
Plochy a koridory ÚSES 

nadregionální biokoridory: 
117 Hlubocká obora – K118,  
118 Hlubocká obora - Dívčí Kámen,  
169 Červené blato - K118,  

regionální biocentra: 
558 Planá,  
608 Hlincova Hora, 
609 Světlík, 
610 Vrbenské rybníky, 
611 Bagr, 

regionální biokoridory: 
37 Světlík - K118, 
3036 Vrbenské rybníky – K118, 

ochranná zóna nadregionálního biokodoru OZN-
RBK 17.  

- ÚP České Budějovice zpřesňuje vymezení prvků 
ÚSES a to tak, že změna hranice polygonu daného 
prvku v obou směrech nepřekračuje 50 m oproti 
vymezení v grafické části ZÚR při současném zacho-
vání funkčnosti prvku a za podmínky, že polygony 
nadregionálních biokoridorů mají šířku minimálně 
40m, 

- ÚP České Budějovice zajišťuje územní ochranu prv-
ků ÚSES zařazením potřebných ploch, tj. zejména 
nefunkčních prvků ÚSES mezi VPO, 

- na území regionálních biocenter nejsou navrženy 
žádné zastavitelné plochy, 

- přednostně jsou v ÚP České Budějovice stanoveny 
pro tyto plochy využití území jako plochy přírodní, 
plochy smíšené nezastavěného území, příp. plochy 
vodní a vodohospodářské nebo plochy lesní, a to 
dle skutečné aktuální podoby v daném území, 

- ÚP České Budějovice nenavrhuje žádné migrační 
překážky v území biokoridorů, liniová vedení veřej-
né infrastruktury jsou navrhovány přednostně kol-
mo na prvek, nikdy ne podélným směrem v ploše 
biokoridoru, 

- další podmínky využití území ploch ÚSES jsou sta-
noveny tak, aby v území byly vytvořeny předpokla-
dy pro zachování přírodě blízkých biotopů a lokalit 
ohrožených rostlin a živočichů, 

- ze ZÚR je přejata a dále zpřesněna ochranná zóna 
nadregionálních biokoridorů. 
 
Územní rezervy pro dopravní stavby 

D/R „Severní silniční tangenta města České Budě-
jovice - územní rezerva pro budoucí principi-
ální řešení propo-jení silnice I/20 a dálnice D3 
severně mimo zastavěná území a zastavitel-
né plochy města České Budějovice, územní 
rezerva je vymezena od západu křižovatkou 
silnic I/20 a II/105, v dotyku s plochami ve-
řejně logis-tického centra České Budějovice – 
Nemanice, v soubě-hu se železniční tratí na 
Plzeň, dále jižně od zastavěné-ho území sídel 
Hrdějovice a Borek, přes regionální biocen-
trum RBC 609 Světlík severně od rybníka Čer-
tík až na novou křižovatku se stávající 
4pruhovou silnicí I/34 cca 1km od mimoúrov-
ňové křižovatky Úsilné s připuštěním též al-
ternativy napojení přímo do zmíněné mimoú-
rovňové křižovatky Úsilné, pokud to bude 
technicky možné. Koridor územní rezervy je 
vymezen v proměnné šíři, obvykle 200 m. Ko-
ridor a vlastní vedení trasy bude prověřeno 
územní studií“ 

ÚP České Budějovice přejímá ze ZÚR územní rezer-
vu D/R s upřesněním změnou č. 72 ÚPnM vymeze-
né šíře a trasy koridoru územní rezervy v koordinaci 
s ÚS pořízenou krajským úřadem – „Severní silniční 
tangenta města České Budějovice a VLC CB – Ne-
manice“  – viz též kapitola I.J Vymezení ploch a ko-
ridorů územních rezerv. 
 
Soulad s bodem (46) – Stanovení podmínek kon-
cepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 

ÚP České Budějovice respektuje ZÚR pro upřesnění 
územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních 
hodnot stanovují stanovené v bodě (46) písm. a. 
ÚP České Budějovice zapracovává úkoly stanovené 
v bodě (46) písm. b, zejména: 

- ve zvláště chráněných územích, evropsky význam-
ných lokalitách a ptačích oblastech jsou v rámci ÚP 
České Budějovice vymezovány především plochy 
přírodní, plochy vodní a vodohospodářské, plochy 
lesní a plochy smíšené nezastavěného území, ÚP 
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České Budějovice nenavrhuje žádné nové zastavi-
telné plochy, 

- při navrhování nových zastavitelných ploch jsou v 
ÚP České Budějovice zohledňovány zásady ochrany 
ZPF a PUPFL, nové rozvojové plochy jsou situovány 
přednostně mimo I. a II. třídu ochrany ZPF a mimo 
lesní pozemky,  

- zároveň jsou zastavitelné plochy v ÚP České Budě-
jovice přednostně vymezovány v návaznosti na již 
urbanizované území (tj. zastavěné nebo již vymeze-
né zastavitelné plochy), a to i za cenu méně pozitiv-
ního dopadu na ochranu ZPF,  

- při stanovování podmínek využití území je dbáno na 
posilování retenční schopnosti území, na zajištění 
migrační prostupnosti příčných překážek na tocích, 
na obnovu přirozených hydrodynamických procesů 
v údolních nivách, to vše ve vztahu k posílení biodi-
verzity a k protipovodňové prevenci, podporována 
obnovu břehových porostů a ploch lužních lesů, vy-
tvářeny ochranné pásma travních porostů v údol-
ních nivách, je dbáno na ochranu povrchových a 
podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a 
léčivých vod a podporovány jejich hospodárné vyu-
žívání, vytvářeny územní předpoklady k ekologicky 
přijatelnému rekreačnímu využití vodních ploch a 
toků při omezení negativního dopadu jejich hospo-
dářského využití, respektovány požadavky na kva-
litní propojení obytného a přírodního prostředí v 
území,  

- upřesněny navrhované sportovně rekreační plochy 
nadmístního významu s ohledem na specifické 
podmínky ochrany přírody v daném území. 

ÚP České Budějovice respektuje zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje pro upřesnění územních 
podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot sta-
novují stanovené v bodě (47) písm. c. 
ÚP České Budějovice zapracovává úkoly stanovené 
v bodě (47) písm. d, zejména: 

- do ÚP České Budějovice jsou promítnuty územní 
podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o nemo-
vitého památkového fondu kraje a o zvláště chrá-
něných památkových území, je dbáno na kvalitu a 
soulad řešení nové zástavby v jejich okolí,  

- při urbanizaci území je respektován charakter kraji-
ny ve vymezených krajinných památkových zónách 
a v dalších územích s obdobným charakterem, je 
podporována údržbu, obnovu a doplnění originál-
ních krajinných prvků a segmentů ve prospěch za-
chování specifického krajinného rázu, není připouš-
těna zástavbu vymykající se měřítku krajiny a vý-
razně narušující krajinný a architektonický ráz a ne-
gativně ovlivňující panoramatické pohledy, 

- jsou vytvářet územní podmínky pro zachování ce-
listvosti a ochrany lokalit archeologických nálezů na 
území kraje formou jejich vymezení, coby veřejně 
prospěšných opatření. 

ÚP České Budějovice respektuje ZÚR pro upřesnění 
územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních 
hodnot stanovují stanovené v bodě (48) písm. a. 
ÚP České Budějovice zapracovává úkoly stanovené 
v bodě (48) písm. b, zejména: 

- v ÚP České Budějovice jsou vymezeny rozvojové 
plochy a racionálně vyřešeno jejich napojení na ve-
řejnou dopravní a technickou infrastrukturu, před-
nostně jsou využívat nevyužité a opuštěné areály,  

- územně jsou zajištěny strategicky důležité koridory 
dopravních staveb formou veřejně prospěšných 
staveb, 

- při urbanizaci území kraje jsou zajištěny vhodným 
polycentrickým uspořádáním jednotlivých rozvojo-
vých ploch podmínky pro sociální soudržnost oby-
vatel kraje,  

- jsou respektována stanovená ochranná pásma le-
tišť, zejména navrženého mezinárodního veřejného 
letiště České Budějovice,  

- pro plochy s obytnou a smíšenou funkcí, komerční a 
průmyslovou funkcí a funkcí sportovní a rekreační 
je zajištěna dostupnost veřejnou dopravou. 

 
Vymezení veřejně prospěšných staveb 

 Informace o zapracování VPS dle bodu (54): 
- stavba nadmístního významu D1 – „Dálnice D3“ je 

do ÚP České Budějovice přejata jako VPS DI-1, 
- stavba nadmístního významu D3 – „IV. tranzitní že-

lezniční koridor“ je do ÚP České Budějovice přejata 
jako VPS DH-26, 

- stavba nadmístního významu D7 – „Silnice I/20“ je 
do ÚP České Budějovice přejata jako VPS DI-52a, 
včetně části této komunikace nadmístního význa-
mu, která nebyla řešena v ZÚR  vymezené  jako VPS 
DI-52b a a související obslužné komunikace vyme-
zené jako VPS DI-53, úsek D7/8 jako VPS DI-10 a DI-
11, 

- stavba nadmístního významu D14 – „Železnice Pl-
zeň – České Budějovice“ je do ÚP České Budějovice 
přejata jako VPS DH-27, 

- z koridoru nadmístního významu  D18/1 – „Vltavská 
vodní cesta“ přejaty kotviště lodí na levém břehu 
Vltavy před a za Novým mostem jako VPS DH-22 a 
DH-23, 

- stavba nadmístního významu D26 – „Jižní tangenta 
České Budějovice“ je do ÚP České Budějovice přeja-
ta jako VPS DI-56, 

- stavba nadmístního významu D42 – „Silnice II/156“ 
je v ÚP součásti VPS DI-1, řešení přejato ze změny č. 
39 ÚPnM, 

- stavba nadmístního významu D57 – „Litvínovická 
ulice“ je do ÚP České Budějovice přejata jako VPS 
D-54, 

- stavba nadmístního významu D63 – „Dopravní ske-
let města České Budějovice“ je do ÚP České Budě-
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jovice přejata jako VPS DI-4, DI-5, DI-7, DI-8, DI-9, 
DI-10, 

- stavba nadmístního významu D75 – „Cyklostezky“ – 
dotčená část D75/7 cyklostezka – úsek České Budě-
jovice – Včelná – Boršov nad Vltavou  je do ÚP Čes-
ké Budějovice přejata jako série VPS DPC-5, 

- stavba nadmístního významu Ee30 – „Transformo-
vna České Budějovice – střed“ je do ÚP České Budě-
jovice přejata jako VPS E-6, 

- stavba nadmístního významu Ee34 – „Kabelové ve-
dení VVN 2x110kV Mladé – České Budějovice“ je do 
ÚP České Budějovice přejata jako VPS E-7, 

- stavba nadmístního významu Et1 – „Dálkový horko-
vod ETE – Chlumec – Munice – České Budějovice“ je 
do ÚP České Budějovice přejata jako VPS T-2. 

 
Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných 
opatření 

Informace o zapracování VPO dle bodu (55): 
- NBK 117 Hlubocká obora – K118 je do ÚP České 

Budějovice přejat jako VPO Z-36, 
- NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí Kámen je do ÚP 

České Budějovice přejat jako VPO Z-6, včetně zalo-
žení nebo rozšíření lokálních biocenter vymezených 
jako VPO Z-19, Z-20, Z-21, Z-22, Z-23, Z-24, Z-25, Z-
27, Z-28, Z-29, Z-30, Z-35, 

- NBK 169 Červené blato - K118 je do ÚP přejat jako 
VPO Z-14, včetně založení nebo rozšíření lokálních 
biocenter vymezených jako VPO Z-31, Z-32, Z-33, 

- RBC 558 Planá není v ÚP České Budějovice vymeze-
no jako VPO, protože jeho podstatná část leží mimo 
řešené území města, 

- RBC 608 Hlincova Hora není v ÚP České Budějovice 
vymezeno jako VPO, protože jeho podstatná část 
leží mimo řešené území města, 

- RBC 609 Světlík je do ÚP České Budějovice přejato 
jako VPO Z-16, 

- RBC 610 Vrbenské rybníky je do ÚP České Budějovi-
ce přejato jako VPO Z-2, 

- RBC 611 Bagr je do ÚP České Budějovice přejato ja-
ko VPO Z-26, 

- RBK 37 Světlík - K118 je do ÚP České Budějovice 
přejat jako VPO Z-34, 

- RBK 3036 Vrbenské rybníky – K118 je do ÚP České 
Budějovice přejat jako VPO Z-18, 

- z koridoru nadmístního významu  D18/1 – „Vltavská 
vodní cesta“ přejata plavební komora a rybí pře-
chod na jezu České Vrbné:jako VPO VH-2.  
 
Soulad s body (58) a (59) – stanovení obecně plat-
ných požadavků nadmístního významu na řešení a 
koordinaci v územně plánovací činnosti obcí 

ÚP České Budějovice respektuje požadavky nad-
místního významu na koordinaci územně plánovací 
činnosti obcí a na řešení v ÚPD obcí, zejména: 

- v ÚP České Budějovice jsou promítnuty vymezené 
plochy a koridory, včetně nadregionálního a regio-
nálního ÚSES,  

- v ÚP České Budějovice jsou promítnuty VPS a VPO, 
- koridory a plochy andmístního významu vč. ÚSES a 

vedení veřejné dopravní a technické infrastruktury 
jsou v ÚP České Budějovice koordinovány 
s územími okolních obcí, 

- požadavek dle bodu (58) písm. e. zahrnout do ÚP 
České Budějovice v území dotčených vedením dál-
nice D3 v oblasti Českých Budějovic doporučení 
nejdříve realizovat dálnici D3 a až poté rozvojové 
plochy pro bydlení na východním okraji Českých 
Budějovic v bezprostřední blízkosti budoucí dálnice 
nelze stanovit v ÚP České Budějovice, resp. nebyl 
stanoven ve změně č. 72 ÚPnM ve vazbě na ZÚR, a 
to na základě konstatování, že zástavba je již reali-
zována, 

- při zpřesňování koridorů dopravní a technické in-
frastruktury jsou v ÚP České Budějovice vyloučeny 
zásah do kulturních památek, 

- při zpřesňování koridorů dopravní a technické in-
frastruktury v ÚP České Budějovice a při přípravě 
konkrétních záměrů jsou vyloučeny, případně mi-
nimalizovány zásah do zvláště chráněných území a 
do I. a II. zóny Národního parku Šumava a CHKO, 

- při zpřesňování koridorů dopravní a technické in-
frastruktury v ÚP České Budějovice jsou vyloučeny, 
případně minimalizovány zásah do biocenter ÚSES, 
křížení s biokoridory ÚSES jsou vyřešeny tak, aby 
byla co možná nejméně ovlivněna funkčnost bioko-
ridoru, 

- při zpřesňování koridorů dopravní a technické in-
frastruktury v ÚP České Budějovice a při přípravě 
konkrétních záměrů v plochách a koridorech je mi-
nimalizován zábor zemědělského půdního fondu, 
především zábor půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF, 

- při zpřesňování ploch a koridorů v ÚP České Budě-
jovice a při přípravě konkrétních záměrů v plochách 
a koridorech jsou minimalizovány zábory a zásahy 
do PUPFL, především do lesů zvláštního určení a le-
sů ochranných,  

- při zpřesňování ploch a koridorů v ÚP České Budě-
jovice a při realizaci konkrétních záměrů v záplavo-
vých územích je zajištěno, kromě protipovodňové 
ochrany vlastních záměrů, aby nedocházelo ke 
zhoršování odtokových poměrů v území během po-
vodňových průtoků,  

- v ÚP České Budějovice a při realizaci záměrů je zdů-
razněna a respektována ochrana podzemních a po-
vrchových vodních zdrojů,  

- požadavek dle bodu (59) písm. b. řešit v rámci nava-
zujících ÚPD dotčených obcí novou cyklostezku 
nadmístního významu podél řeky Malše zajišťující 
propojení zejména pro pěší a cyklisty České Budě-
jovice – Roudné – Vidov – Plav, případně i dále již-
ním směrem, je v ÚP České Budějovice řešen na 
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území města České Budějovice v koordinaci s roz-
pracovanou DÚR „Cyklostezka České Budějovice 7 – 
Roudné“,  

- požadavek dle bodu (59) písm. e. řešit v navazujících 
územních plánech dotčených obcí úpravu vedení 
trasy a zlepšení parametrů silnice III/15529, která je 
spojnicí obcí Besednice, Ločenice, Mokrý, Lom, 
Branišovice, Komářice, Římov, Hamr, Doudleby, 
Plav, Roudné s jižní částí Českých Budějovic, je v ÚP 
České Budějovice řešen vymezením úpravy para-
metrů stávající komunikace Plavská silnice až na 
hranici katastru města s katastrem obce Roudné, 

- požadavek dle bodu (59) písm. f. řešit v rámci změn 
ÚPnM záměr D63/4 (tzv. Jižní přeložka), do ÚP Čes-
ké Budějovice je přejato řešení ze změny č. 72 
ÚPnM ve vazbě na ZÚR, kde bylo koordinováno s 
dokumentací „Studie dopravního řešení silnice I/3 v 
kontextu s plánovanými stavbami dle ÚPO Planá, 
ÚPO Litvínovice a ZÚR Jihočeského kraje“, 

-  požadavek dle bodu (59) písm. l. ověřit možné řeše-
ní v rámci navazujících ÚPD města České Budějovice 
a obce Litvínovice pro vedení tzv. západního do-
pravního půloblouku města České Budějovice, ), do 
ÚP České Budějovice je přejato řešení ze změny č. 
72 ÚPnM ve vazbě na ZÚR, v této změně ÚPnM byla 
po ověření upravena část trasy navržené komunia-
ce  oproti původnímu ÚPnM dle aktuální hranice 
mezi katastrálními územími města a obce Litvínovi-
ce a v koordinaci se studiemi „Komunikační propo-
jení sídliště Máj – Litvínovice v úseku ul. Milady Ho-
rákové – hranice k.ú. České Budějovice“ a „Studie 
řešení přeložky III/14322 včetně nového přemostě-
ní Vltavy a napojení na silnici III/00354 (pro specifi-
kaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy), 
podprojekt Vyhledávací studie pro ochranu trasy v 
úseku hranice k.ú. Č. Budějovice/Litvínovice včetně  

- silnice I/3, Trasa přeložky silnice III/14322 – 2. 
etapa“. 
 
 
II.A.4.2 POSOUZENÍ SOULADU ÚP ČESKÉ BUDĚ-

JOVICE S 1. AKTUALIZACÍ ZÚR 
S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 6. 1. 2015 

 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 18. 12. 2014 
1. vydalo 1. aktualizaci ZÚR. Řešení, která tato ak-
tualizace obsahuje, nebyla do návrhu ÚP zapraco-
vána a budou řešena následnou změnou nového ÚP 
dle § 55 stavebního zákona – více viz v úvodu kapi-
toly II.A.4. 
ÚP České Budějovice se od 1. aktualizace ZÚR odli-
šuje v těchto bodech: 

- nejsou zapracovány nově vymezené prvky ÚSES: 
- RBC 4076 Ostrov, 
- RBC 4078 U Votavů, 
- RBK 0 U lesa – Bagr, 
- RBK 0 Vrbenské rybníky – U lesa, 

- není zapracována stavba nadmístního významu D88 
„Severní silniční tangenta města České Budějovice“, 

- severní silniční tangenta je v ÚP České Budějovice 
vymezena jako územní rezerva, 

- plocha severní silniční tangenty je vymezena jako 
plocha ve které je proveření změn jejího využití 
podmíněna územní studií, 

- plocha nadmístního významu veřejné logistické 
centrum České Budějovice - Nemanice je vymezena 
jako plocha ve které je proveření změn jejího využití 
podmíněna územní studií, 

- šíře koridorů VPS neodpovídá bodu (54a) 1. aktuali-
zace ZÚR. 

 
 
II.A.5 KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
 
Řešení širších vztahů zahrnuje návaznost ÚP České 
Budějovice na okolní katastrální území především 
z hlediska vedení liniových sítí, komunikací a prvků 
ÚSES. Návaznost všech jmenovaných součástí návr-
hu je prověřena a zajištěna.  
 
Koordinace a návaznosti na řešení vybraných 
územních plánů okolních obcí: 
 
ÚP Úsilné (prosinec 2008) - územní rezerva D/R Se-
verní silniční tangenta města České Budějovice, re-
gionální biocentrum 609 Světlík: 

- V k. ú. Úsilné je severní silniční tangenta vymezena 
jako návrh, nikoliv územní rezerva. V ÚP České Bu-
dějovice je ze změny č. 72 ÚPnM přejato zpřesnění 

koridoru územní rezervy severní silniční tangenty 
oproti vymezení v k. ú.  Úsilné, včetně úpravy vy-
mezení napojení na silnici I/34. V navazujících ÚPD, 
ÚPP a dalších stupních projektové dokumentace 
v k. ú. Úsilné je potřeba toto respektovat. 

- ÚP České Budějovice respektuje všechny ostatní 
záměry navazující na ÚP Úsilné, včetně návaznosti 
na regionální biocentrum 609 Světlík. 
 
ÚP Hůry (srpen 2009) - koridor dopravy republiko-
vého významu D1 - dálnice D3, D1/6 - úsek Borek – 
Dolní Třebonín: 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti na řešení 
tohoto úseku v ÚP Hůry. 
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ÚP Vráto (říjen 2010) - koridor dopravy republiko-
vého významu D1 - dálnice D3, D1/6 - úsek Borek – 
Dolní Třebonín: 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti na řešení 
tohoto úseku v ÚP Vráto. 

 
ÚP Rudolfov (leden 2010, ve znění pozdějších 
změn) - koridory dopravy republikového významu 
D1 - dálnice D3, D1/6 - úsek Borek – Dolní Třebonín; 
D7 - Silnice I/20, D7/8 - úsek Okružní – křižovatka 
Hlinsko: 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti na řešení 
těchto záměrů v ÚP Rudolfov, ve znění pozdějších 
změn. 

 
ÚP Dobrá Voda u Českých Budějovic (leden 2012) - 
koridor dopravy republikového významu D1 - dálni-
ce D3, D1/6 - úsek Borek – Dolní Třebonín: 

- V k. ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic je úsek 
D1/6 koridoru dálnice D3 vymezen v celé šíři dle 
ZÚR, v ÚP České Budějovice přejato ze změny č. 72 
ÚPnM ve vazbě na aktuálnější podklady zúžení ko-
ridoru v k. ú. České Budějovice 5, které navazuje na 
katastr Dobré Vody u Českých Budějovic. 
 
ÚP Srubec (říjen 2010) - koridor dopravy republiko-
vého významu D1 - dálnice D3, D1/6 - úsek Borek – 
Dolní Třebonín, koridor dopravy nadmístního vý-
znamu D63 - Dopravní skelet města České Budějo-
vice, D63/2 - úsek Zánádražní komunikace, nadre-
gionální biokoridor 117 - Hlubocká obora – K118, 
včetně ochranné zóny, plocha nadmístního význa-
mu pro asanaci a asanační úpravy A2 - Popílkoviště: 

- V ÚP České Budějovice přejato ze změny č. 72 
ÚPnM ve vazbě na aktuálnější podklady zpřesnění 
plochy pro asanaci Popílkoviště, v navazujícím k. ú. 
Srubec je plocha rozsáhlejší.  

- Všechny ostatní záměry ze ZÚR ÚP respektuje 
v návaznosti na ÚP Srubec. 
 
ÚP Dubičné (leden 2010) - nadregionální biokoridor 
117 - Hlubocká obora – K118, včetně ochranné zó-
ny:  

- V k. ú. Dubičné je vymezen nadregionální biokori-
dor 117 bez propojení mezi lokálním biocentrem 
LBC 4 (v ÚP Dubičné) a nadregionálním biokorido-
rem 117 (v ÚP Dubičné s názvem NRBK 3 a v ÚP 
České Budějovice s názvem NRBK 5, rozhraní kata-
strálních území Třebotovice, Kaliště u Č. Budějovic).  

 
ÚP Hlincová Hora (březen 2011) - nadregionální bi-
okoridor 117 - Hlubocká obora – K118, včetně 
ochranné zóny:  

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti těchto 
záměrů na řešení ÚP Hlincová Hora. 

 

ÚP Staré Hodějovice (duben 2002, ve znění pozděj-
ších změn) - koridory dopravy republikového vý-
znamu D1 - dálnice D3, D1/6 - úsek Borek – Dolní 
Třebonín; D3 - IV. tranzitní železniční koridor, D3/6 
- úsek České Budějovice – Horní Dvořiště (státní 
hranice), koridor dopravy nadmístního významu 
D42 - Silnice II/156, D42/1 úsek České Budějovice 
(mimoúrovňová křižovatka s dálnicí D3 Hodějovice) 
– Nová Ves, jižní obchvat Doubravice, severní ob-
chvat Nové Vsi, nadregionální biokoridor 169 - Čer-
vené blato – K118, včetně ochranné zóny, plocha 
nadmístního významu pro asanaci a asanační úpra-
vy A2 - Popílkoviště: 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti těchto 
záměrů na řešení ÚP Staré Hodějovice, ve znění je-
ho pozdějších změn. 
 
ÚP Roudné (červen 2014) - nadregionální biokori-
dor 169 - Červené blato – K118, včetně ochranné 
zóny, požadavky nadmístního významu na řešení a 
koordinaci v územně plánovací činnosti konkrétních 
obcí – řešit v navazujících ÚP dotčených obcí úpra-
vu vedení trasy a zlepšení parametrů silnice 
III/15529, která je spojnicí obcí Besednice, Ločenice, 
Mokrý, Lom, Branišovice, Komářice, Římov, Hamr, 
Doudleby, Plav, Roudné s jižní částí Českých Budě-
jovic; – řešit v rámci navazujících ÚPD dotčených 
obcí novou cyklostezku nadmístního významu podél 
řeky Malše zajišťující propojení zejména pro pěší a 
cyklisty České Budějovice – Roudné – Vidov – Plav, 
případně i dále jižním směrem:  

- Návrh přeložky Plavské silnice (silnice III/15529) 
z ÚPnM byl změnou č. 72 ÚPnM zrušen, pro zacho-
vání dopravních návazností na ÚP Roudné je v ÚP 
v trase jižní části původní přeložky na území města 
místní obslužná komunikace, jejíž další napojení na 
dopravní skelet města České Budějovice bude pro-
věřeno v rámci ÚS v lokalitě Děkanská pole (ozn. 
3.9.4.), zároveň je v ÚP České Budějovice přejata ze 
změny č. 72 ÚPnM VPS DI-57 – stavba (úprava pa-
rametrů) silnice III/15529 (Plavská silnice), v trase 
Rožnov (ul. V. Nováka) – Roudné.  

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti všech zá-
měrů na řešení ÚP Roudné. 
 
ÚP Včelná (leden 2012, ve znění pozdějších změn) - 
koridory dopravy nadmístního významu D26 - Jižní 
tangenta České Budějovice; D75 - cyklostezky, 
D75/7 - úsek České Budějovice – Včelná – Boršov 
nad Vltavou: 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti těchto 
záměrů na řešení ÚP Včelná, ve znění jeho pozděj-
ších změn. 

 
Územní plán obce Boršov nad Vltavou (březen 
2002, ve znění pozdějších změn) - koridory dopravy 
nadmístního významu D26 - Jižní tangenta České 
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Budějovice; D75 - cyklostezky, D75/7 - úsek České 
Budějovice – Včelná – Boršov nad Vltavou, nadregi-
onální biokoridor 118 - Hlubocká obora – Dívčí Ká-
men a ochranná zóna nadregionálního biokoridoru 
117 -Hlubocká obora – K118: 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti těchto 
záměrů na řešení územní plán obce Boršov nad Vl-
tavou, ve znění jeho pozdějších změn. 
 
Územní plán obce Planá (září 2001, ve znění poz-
dějších změnú) 

- nadregionální biokoridor 118 - Hlubocká obora – 
Dívčí Kámen a ochranná zóna nadregionálního bio-
koridoru 117 - Hlubocká obora – K118: 

- ÚP prověřil návaznosti těchto záměrů na řešení 
územního plánu obce Planá, ve znění jeho pozděj-
ších změn. 
 
ÚP Litvínovice (září 2014) - koridory dopravy nad-
místního významu D26 - Jižní tangenta České Budě-
jovice; D57 – Litvínovická ulice, nadregionální bio-
koridor NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen a 
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NBK 
117 Hlubocká obora – K118, požadavky nadmístní-
ho významu na řešení a koordinaci v územně plá-
novací činnosti konkrétních obcí – řešit v rámci 
změn ÚPnM záměr D63/4 (tzv. Jižní přeložka); – 
ověřit možné řešení v rámci navazujících územně 
plánovacích dokumentací města České Budějovice a 
obce Litvínovice pro vedení tzv. západního doprav-
ního půloblouku města České Budějovice: 

- V ÚP České Budějovice je ze změny č. 72 ÚPnM 
převzata upravená část trasy sběrné komunikace 
navržené v ÚPnM v pokračování ulice M. Horákové 
spojující sídliště Máj a Šumava s Litvínovicemi v ná-
vaznosti na trasu vymezenou v novém ÚP Litvínovi-
ce, včetně úpravy (posunutí jižním směrem) řeše-
ného území aktuálně dle katastrálních hranic mezi 
městem a obcí Litvínovice. 

- Návaznost přemostění řeky Vltavy v pokračování 
Papírenské ulice navržené rozšíření silnice I/3 včet-
ně malé části rozšíření stávající okružní křižovatky 
na jihu hranice s Litvínovicemi jsou v ÚP České Bu-
dějovice řešeny rovněž v koordinaci s ÚP Litvínovi-
ce, úprava trasy přemostění je řešena i v souladu 
s dohodou mezi městem České Budějovice a obcí 
Litvínovice dne 3. 11. 2011 (zápis uložen 
v dokladové části změny č. 72 ÚPnM). 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti těchto 
záměrů na řešení ÚP Litvínovice Planá. 
 
ÚP Čejkovice (březen 2010) - nadregionální bioko-
ridor 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen a ochranná 

zóna nadregionálního biokoridoru 117 - Hlubocká 
obora – K118: 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti těchto 
záměrů na řešení ÚP Čejkovice. 

 
ÚP Hluboká nad Vltavou (červenec 2011, ve znění 
pozdějších změn) - koridory dopravy republikového 
významu D7 - Silnice I/20, D7/6 - úsek Češnovice – 
Dasný (křižovatka se silnicí II/105); D14 - Železnice 
Plzeň – České Budějovice, D14/1 - úsek České Budě-
jovice, Nemanice – Zliv; D18 - Vltavská vodní cesta, 
D18/1 - úsek České Budějovice – Hluboká nad Vlta-
vou, koridor nadmístního významu pro veřejnou 
technickou infrastrukturu Et 1 - Dálkový horkovod 
ETE – Chlumec – Munice – České Budějovice, nad-
regionální biokoridor 118 - Hlubocká obora – Dívčí 
Kámen, OZ nadregionálního biokoridoru 117 - Hlu-
bocká obora – K118, územní rezerva D/R Severní 
silniční tangenta města České Budějovice: 

- V ÚP České Budějovice je přejato ze změny č. 72 
ÚPnM zpřesnění koridoru Et 1ve vazbě na aktuál-
nější podklady, v navazujících ÚPD v k. ú. Bavorovi-
ce je potřeba toto respektovat. 

- Dále je v ÚP České Budějovice jsou převzaty ze 
změny č. 72 ÚPnM přístavy jako součást Vltavské 
vodní cesty, v ÚP Hluboká nad Vltavou tato stavba  
vymezena není z důvodu jeho vydání před vydáním 
ZÚR, v navazujících ÚPD v k. ú. Bavorovice je potře-
ba toto respektovat. 

- V ÚP České Budějovice je převeden návrh silniční 
tangenty z ÚPnM do rezervy s přejatým upřesně-
ním koridoru ze změny č. 72 ÚPnM ve vazbě na ak-
tuálnější podklady, v ÚP Hluboká nad Vltavou kori-
dor není vymezen z důvodu jeho vydání před vydá-
ním ZÚR, v navazujících ÚPD v k. ú. Bavorovice je 
potřeba toto respektovat. 

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti i ostatních 
záměrů na řešení ÚP Hluboká nad Vltavou. 
 
ÚP Hrdějovice (březen 2010) - koridory dopravy re-
publikového významu D3 - IV. tranzitní železniční 
koridor, D3/4 - Ševětín – České Budějovice (severní 
okraj, Nemanice); D14 - Železnice Plzeň – České Bu-
dějovice, D14/1 - úsek České Budějovice, Nemanice 
– Zliv; regionální biokoridor 37 Světlík – K118, 
územní rezerva D/R Severní silniční tangenta města 
České Budějovice: 

- V ÚP České Budějovice je převeden návrh silniční 
tangenty z ÚPnM do rezervy s přejatým upřesně-
ním koridoru ze změny č. 72 ÚPnM oproti vymezení 
v k. ú. Hrdějovice, a to ve vazbě na aktuálnější pod-
klady.  

- ÚP České Budějovice prověřil návaznosti i ostatních 
záměrů na řešení ÚP Hrdějovice. 

 

 



část II., kapitola B – proces pořízování územního plánu a údaje o splnění zadání                                               ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015  261 

 

 
 
 
 
 
 

část II., kapitola B 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

 
PROCES POŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE 

A VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  



část II., kapitola B – proces pořízování územního plánu a údaje o splnění zadání                                               ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  262 

 

II.B.1 PROCES POŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE A SOULAD SE ZADÁNÍM  
 
Z ustanovení § 188 odst. (1) stavebního zákona 
před jeho poslední novelou, tj. před 1. 1. 2013, vy-
plývalo, že do 31. 12. 2015 je nutné upravit  ÚPnM 
podle požadavků nových právních předpisů nebo 
vydat nový ÚP (v novele platné od 1. 1. 2013 se 
tento termín posunul do 31. 12. 2020) nebo pořídit 
ÚP nový.  
ÚP České Budějovice je pořízen úpravou ÚPnM 
schváleného v roce 2000, jehož závazná část byla 
vydána OZV. ÚPnM byl opakovaně dotčen dílčími 
změnami, pořízenými v letech 2002 až 2015, a to 
pod pořadovými čísly 1 až 49, 51 až 76, aniž však 
byla dotčena základní urbanistická koncepce vývoje 
města.  
O pořízení úpravy ÚPnM na ÚP České Budějovice. 
rozhodlo zastupitelstvo města dne 17. 12. 2009 
usnesením 333/2009.  
Projektantem je společnost Architekti Hrůša & 
spol., Ateliér Brno s.r.o., zastoupená prof. Ing. arch. 
Petrem Hrůšou. 
Pro provedení úpravy ÚPD podle § 188 odst. (1 ) 
stavebního zákona se neukládá pořízení zadání ÚP. 
Včlenění věcně měněných částí původní územně 
plánovací dokumentace do úpravy podle § 188 
odst. 1 stavebního zákona bylo posouzeno podle 
charakteru těchto změn a konstatováno – i po pro-
jednání s DO, hájícími jim svěřené veřejné zájmy –, 
že tyto změny byly dílčího charakteru a nepůsobily 
a nepůsobí změnu urbanistické koncepce včetně 
koncepce krajiny, infrastruktury a dalších územně 
plánovacích souvislostí. Velmi důležité je rovněž 
odlišit směrné a závazné části územního plánu; i v 
tomto smyslu je mezi oběma podobami, tj. mezi 
ÚPnM a ÚP České Budějovice, určitý, z platné práv-
ní úpravy plynoucí rozdíl, který však není změnou. 
Formální uspořádání plynoucí z nové právní úpravy, 
které však rovněž není změnou, působí jiné uspo-
řádání a řazení částí textu. 
Výklad rozsahu projednání je třeba odvíjet zejména 
z § 50 odst. 2 a 4 ve spojení s § 4 a od § 51 až § 53 
stavebního zákona. Úpravou dosavadní ÚPD dochá-
zí pouze ke změně vyjádření již dříve schválené 
koncepce podle požadavků platné právní úpravy. 
Nevzniká nová koncepce, ani není dosavadní kon-
cepce měněna (například vymezením nových ploch, 
určením jiného způsobu jejich využití a uspořádání, 
nedochází ke změně dříve dohodnutých podmínek 
ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních 
předpisů a podobně). Tato skutečnost však nezna-
mená, že se obsah v některých ohledech neliší; z 
dosavadní ÚPD se například nepřejímají podrob-
nosti, které podle nyní platných právních předpisů 
nepatří do ÚP České Budějovice, i když je v někte-
rých případech původní ÚPD na základě stanovisek 

DO, návrhů projektantů nebo požadavků města ob-
sahovala. Podrobnosti nepatřící do ÚP nelze v rám-
ci projednávání DO vyžadovat a pořizovatelem ak-
ceptovat. Změnou se tudíž nerozumí, je-li pro popis 
způsobu využití a uspořádání území zvolena jedno-
dušší forma a jsou-li z ÚP České Budějovice vypuš-
těny podmínky a požadavky úrovni ÚP neodpovída-
jící; změnou koncepce není zjednodušení popisu 
způsobu využití území (funkcí) a popisu uspořádání 
(struktur), pokud tím není výslovně dotčen napří-
klad zájem na přísné ochraně území (obvykle 
ovšem stanovené podle zvláštních předpisů). 
 
Pro ÚP České Budějovice nebylo tedy zpracováno 
zadání. Při zpracování ÚP České Budějovice bylo vy-
cházeno z platných ÚAP, z platných právních před-
pisů a z požadavků vyplývajících ze smlouvy o dílo. 
 
Společné jednání o návrhu ÚP České Budějovice se 
uskutečnilo dne 11. 7. 2011. V rámci společného 
jednání bylo uplatněno 8 stanovisek DO, na jejichž 
základě bylo třeba před zahájením řízení o ÚP Čes-
ké Budějovice návrh upravit. Dle § 50 odst. (2) sta-
vebního zákona ve znění platném v r. 2011 mohly 
své připomínky uplatnit pouze sousední obce na 
základě oznámení pořizovatelem místa a doby ko-
nání společného jednání. K návrhu ÚP České Budě-
jovice pro společné jednání nebyla uplatněna žádná 
připomínka sousedních obcí. Ovšem nad rámec § 
50 stavebního zákona v tehdy platném znění byly k 
návrhu pro společné jednání uplatněny 2 připomín-
ky ostatních, jejichž vyhodnocení je součástí sou-
částí tohtoto odůvodnění – viz kapitola II.H.1. 
Následně na základě pořizovatelem doloženého 
návrhu ÚP České Budějovice a zprávy o jeho pro-
jednání po posouzení podle § 51 stavebního zákona 
vydal Krajský úřad – Jihočeský kraj dne 8. 9. 2011 
pod č.j.: KUJCK/34748/2011/OREG/2 stanovisko, v 
kterém konstatoval, že návrh této ÚPD neobsahuje 
upozornění na nedostatky z hlediska § 51 odst. (2) 
stavebního zákona v tehdy platném znění a lze za-
hájit řízení o návrhu.  
 
Dále krajský úřad v rámci poskytování odborné a 
metodické pomoci obcím podle § 67 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vydal Posouzení krajského 
úřadu – metodická pomoc pod č.j. 
KUJCK/34748/2011/OREG/3 ze dne 14. 9. 2011, 
které obsahuje upozornění na jevy, které by bylo 
vhodné přehodnotit a upravit. Posouzení krajského 
úřadu s metodickou pomocí bylo dne 19. 9. 2011 
předáno projektantovi ÚP České Budějovice. Pro-
jektant si dne 26. 9. 2011 k ujasnění sporných bodů 
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předmětného posouzení ve vazbě na výklad sta-
vebního zákona a s ohledem na rozhodnutí NSS v 
Brně k obdobné problematice, zejména s ohledem 
na možnosti zjednodušení ustanovení některých 
regulačních podmínek a právní kontinuitu v jejich 
novém vyjádření, objednal konzultační činnost 
JUDr. & PhDr. Jiřího Plose jako autora OZV  (peda-
gog na Fakultě architektury ČVUT Praha, právní po-
radce Kanceláře České komory architektů, v té do-
bě sekretář České komory architektů). Následně byl 
dne 6. 2. 2012 zaslán projektantem pořizovateli 
dopis se sdělením výsledků této  konzultace.  
Návrh ÚP České Budějovice pro řízení dle § 52 sta-
vebního zákona byl upraven dle výsledků společné-
ho jednání a dle metodické pomoci krajského úřa-
du v koordinaci s výsledky konzultace JUDr. & PhDr. 
Jiřího Plose a předán pořizovateli  ke kontrole dne 
8. 3. 2012 a následně po odstranění nedostatků 
dne 26. 7. 2012. 
 
V předmětném stanovisku krajského úřadu ze dne 
8. 9. 2011 byl návrh ÚP České Budějovice posuzo-
ván z hlediska souladu s ÚPD kraje platnou ke dni 
vydání tohoto stanoviska, tj. konkrétně se změnou 
č. 1 a 2 ÚP velkého územního celku Českobudějo-
vické sídelní regionální aglomerace.  
V té době bylo zároveň s krajským úřadem dohod-
nuto, že lze pokračovat v procesu pořizování ÚP 
České Budějovice za předpokladu neprodleného 
zahájení pořizování samostatné změny ÚPnM ve 
vazbě na ZÚR, které nabyly účinnosti dne 7. 11. 
2011. Po vydání obou dokumentací by byl prove-
den soutisk aktuálního právního stavu. Proto v sou-
ladu s touto dohodou z podzimu 2011 byl nepro-
dleně na nejbližším možném jednání zastupitelstva 
města v únoru 2012 schválen návrh na pořízení 
změny ÚPnM ve vazbě na ZÚR.  
S odvoláním na seminář Územní plánování aneb jak 
pořídit, zpracovat a vydat územní plán, který se ko-
nal dne 26. 4. 2012, požádal pořizovatel krajský 
úřad o nové posouzení návrhu ÚP České Budějovice 
z hlediska souladu s ÚPD kraje před zahájením říze-
ní dle § 52 a násl. stavebního zákona. 
 S ohledem na neustále vyvíjející se výklady a ko-
mentáře ke stavebnímu zákonu, na jeho novelu, na 
judikaturu NSS a s tím související požadavky kraj-
ského úřadu, vydal krajský úřad dne 5. 11. 2012 
nové stanovisko a následně na základě žádosti poři-
zovatele dne 7. 1. 2013 i metodickou pomoc s tím, 
že bude možné pokračovat v procesu pořizování ÚP 
České Budějovice až následně po vydání změny č. 
72 ÚPnM ve vazbě na ZÚR a po zapracování této 
změny do návrhu ÚP České Budějovice. Z tohoto 
důvodu nebylo možné pokračovat od r. 2012 v pro-
cesu pořizování, tj. zahájit řízení o návrhu ÚP České 
Budějovice. 

Po vydání změny č. 72 ÚPnM ve vazbě na ZÚR (vy-
dána usnesením zastupitelstva města č. 18/VII/014 
dne 11. 12. 2014 s účinností ode dne 31. 12. 2014) 
byl neprodleně zaslán projektantovi pokyn pořizo-
vatele pro včlenění jejího řešení do návrhu ÚP Čes-
ké Budějovice. 
Během tohoto procesu vydalo Zastupitelstvo Jiho-
českého kraje dne 18. 12. 2014 1. aktualizaci ZÚR.  
 
Část ceny díla (návrh pro společné jednání) byla 
uhrazena z přidělené dotace Integrovaného ope-
račního programu. Dle Podmínek Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace je příjemce povinen zajistit vydání 
ÚP České Budějovice zastupitelstvem města a na-
bytí jeho účinnosti nejpozději do pěti let od realiza-
ce projektu, to znamená do 17. 12. 2015. Město se 
přičiněním všech výše uvedených okolností, včetně 
vydání 1. aktualizace ZÚR, nikoliv nečinností poři-
zovatele, ocitlo v časové nouzi pro splnění termínu 
z Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Proto požádal pořizovatel dopisem zn.: 
OÚP/2014/O-823/Sl-V ze dne 29. 5. 2014 o mož-
nost prodloužení tohoto stanoveného termínu. V 
odpovědi Ing. Tomáše Sklenáře, ředitele odboru 
územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, č.j.: MMR-24902/2014-81 ze dne 10. 7. 2014 
bylo uvedeno, že stanovený termín 17. 12. 2015 
nelze prodloužit. Zároveň ministerstvo doporučilo 
bezodkladně vydat změnu ÚPnM ve vazbě na ZÚR a 
následně dokončit ÚP České Budějovice. „V přípa-
dě, že v této době bude vydána 1. aktualizace ZÚR 
Jihočeského kraje, obsahující řešení, která by ne-
mohla být zapracována v rámci řízení o Úpravě 
ÚPnM na ÚP dle § 53 stavebního zákona (řešení by 
nesplňovala parametry úprav dle §188 odst. 1. sta-
vebního zákona), doporučujeme dokončit ÚPnM 
bez těchto částí řešení a tyto řešit následnou změ-
nou nového územního plánu města České Budějovi-
ce dle §55 stavebního zákona. Do té doby nebude 
možné rozhodovat podle částí územního plánu, kte-
ré byly v rozporu s 1. aktualizací ZÚR Jihočeského 
kraje.“ 
Řešení z 1. aktualizace ZÚR, která jsou odlišná od 
řešení původní ZÚR, nebyla tedy přejata do změny 
č. 72 ÚPnM a následně včleněna do návrhu ÚP Čes-
ké Budějovice před řízením, budou řešena násled-
nou změnou nového ÚP České Budějovice. S ná-
vrhem zahájit po vydání ÚP České Budějovice pro-
ces pořizování změny ÚP České Budějovice většího 
rozsahu z vlastního podnětu města, která bude 
mimo jiné řešit i zajištění souladu ÚP České Budě-
jovice s 1. aktualizací ZÚR,  souhlasila na svém jed-
nání dne 3. 6. 2015 usnesením č. 774/2015 rada 
města. Zastupitelstvo města dne 29. 6. 2015 vzalo 
usnesením č. 140/2015 tuto informaci o dalším po-
stupu po vydání ÚP České Budějovice na vědomí. 
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Návrh ÚP České Budějovice pro řízení dle § 52 sta-
vebního zákona se začleněním řešení změny č. 72 
ÚPnM ve vazbě na ZÚR včetně aktuálního právního 
stavu, tzn. zejména včetně ÚAP, katastrální mapy), 
obsahu textové a grafické části v souladu s novelou 
stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006. Sb. a se 
zapracováním v mezidobí od července 2012 vyda-
ných dalších změn č. 55 až 71 ÚPnM byl odevzdán 
dne 18. 2. 2015. 
V souladu s § 50 odst. (8) stavebního zákona vydal 
krajský úřad na základě upraveného návrhu ÚP 
České Budějovice dne 16. 3. 2015 písemné potvr-
zení odstranění nedostatků dopisem č.j.: 
KUJCK/21037/2015/OREG, v kterém konstatoval, že 
lze zahájit řízení o návrhu této ÚPD s odkazem na 
závěr dopisu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: 
MMR-24902/2014-81 ze dne 10. 7. 2014 
s upozorněním, že podle těch čístí ÚP České Budě-
jovice, které  nejsou v soualdu s 1. aktualizací ZÚR, 
nelze do doby zajištění tohoto souladu rozhodovat. 
Oznámení o zahájení řízení o ÚP dle § 52 stavební-
ho zákona a §§ 171 až 174 správního řádu bylo uči-
něno veřejnou vyhláškou ze dne 24. 3. 2015. Tato 
veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
Magistrátu města České Budějovice po dobu min. 
38 dnů (od 8. 4. 2015 do 19. 5. 2015). Oznámení 
bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách sta-
tutárního města České Budějovice spolu s návrhem 
této ÚPD. Veřejné projednání proběhlo dne 
11. 5. 2015.  
V rámci řízení o ÚP České Budějovice bylo uplatně-
no stanovisko odboru životního prostředí, země-
dělství a lesnictví Krajského úřadu – Jihočeského 
kraje, přičemž požadavky byly před předložením 
k vydání do návrhu ÚP České Budějovice zapraco-
vány – více viz kapitola II.E.3 Soulad se zvláštními 
právními předpisy a stanovisky DO. Krajský úřad ja-
ko nadřízený orgán uplatnil stanovisko č.j.: KUJCK 
35471/2015/OREG ze dne 14. 5. 2015, v kterém 
konstatoval, že od společného jednání, resp. od vy-
dání potvrzení o odstranění nedostatků, nedošlo v 

návrhu ÚP České Budějovice k žádným změnám, 
které by měly vliv na koordinaci území s ohledem 
na širší vztahy, politiku územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci kraje, proto neuplatňuje 
stanovisko dle § 52 odst. (3) stavebního zákona. 
Krajský úřad pouze upozornil , že dne 15. 4. 2015 
byla schválena vládou České republiky aktualizace 
č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 2008 s upozorně-
ním, aby dle ní bylo návrh ÚP České Budějovice 
upraven, tato úprava byla zajištěna v příslušné ka-
pitoly II.A.3 před vydáním ÚP České Budějovice.  
Dále bylo v rámci řízení o ÚP České Budějovice 
uplatněno 21 námitek od dotčených osob podle § 
52 odst. (2) stavebního zákona a 2 připomínky. 
Pořizovatel ve spolupráci s  určeným zastupitelem 
při pořizování ÚPD ve správním území města České 
Budějovice, kterým je v souladu s usnesením zastu-
pitelstva města č. 19/VII/2014 Ing. Františkem Ko-
nečný, Ph.D., vyhodnotil výsledky projednání a 
zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách, včetně 
odůvodnění rozhodnutí o námitkách, a návrh vy-
hodnocení připomínek. Tyto návrhy upravil po po-
souzení JUDr. & PhDr. Jiřího Plose a vyzval v soula-
du s § 53 stavebního zákona DO a krajský úřad jako 
nadřízený orgán k uplatnění stanoviska, a to i k ná-
vrhu vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny 
nad rámec § 50 stavebního zákona ve znění plat-
ném v r. 2011 k návrhu pro společné jednání. V 
řádné lhůtě dle § 53 stavebního zákona bylo uplat-
něno 5 stanovisek DO, včetně stanoviska krajského 
úřadu jako nadřízeného orgánu (s upozorněním na  
aktualizaci č. 1 PÚR), všechna tato stanoviska byla 
souhlasná. Ostatní DO stanoviska v řádné lhůtě ne-
uplatnily, proto se v souladu s § 53 odst. (1) sta-
vebního zákona má za to, že s návrhem pořizovate-
le souhlasí. Rozhodnutí o námitkách včetně odů-
vodnění rozhodnutí a vyhodnocení všech připomí-
nek k návrhu ÚP České Budějovice jsou součástí to-
hoto odůvodnění – viz kapitola II.G Rozhodnutí o 
námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí a kapito-
la II.H Vyhodnocení připomínek. 

 
 
II.B.2 SOULAD S POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍMI ZE SMLOUVY O DÍLO 
 
Smlouva o dílo na zhotovení ÚP České Budějovice, 
odstavec 1.3. stanovuje neopominutelné obsahové 
náležitosti úpravy ÚPnM na ÚP České Budějovice 
v návaznosti na použité podklady: 
 
Transformace veřejně prospěšných staveb (včetně 
možného předkupního práva) 

- V ÚPnM byly vymezeny VPS, pro které bylo možné 
vyvlastnit dotčené pozemky a stavby na základě zá-
kona č. 50/1976 Sb., (v době schválení ÚPnM platný 

stavební zákon) § 108, odst. 1, písm. a). Tento zá-
kon pozbyl platnosti a byl nahrazen stavebním zá-
konem, v kterém institut vyvlastnění doznal změn – 
veřejně prospěšné stavby se dělí na „veřejně pro-
spěšné stavby“ a na „veřejně prospěšné opatření“, 
přičemž je přesně definován jejich okruh. Z toho 
důvodu byla provedena revize VPS vymezených 
v ÚPnM, byly rozčleněny na VPS a VPO dle staveb-
ního zákona, § 2, odst. 1, písm. l) a m). 
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 Další změna se týká nového rozdělení VPS a VPO na 
ty, které je možné vyvlastnit a na ty, na které se 
vztahuje překupní právo. ÚPnM všechny VPS jako 
stavby, pro které lze vyvlastnit. Ani ÚP České Budě-
jovice nevymezuje žádné VPS a VPO, pro které by 
bylo možné uplatnit předkupní právo. Více viz kapi-
toly I.G a I.H. 

 
 Přehodnocení míry regulace jednotlivých ploch ve 

smyslu jejich redukce (povinnost pořídit RP, ÚS) 
- byla provedena redukce ploch, kde je změna využití 

území podmíněna ÚS. Byly vypuštěny zejména sta-
bilizované území/plochy a nezastavěné území (orná 
půda, les). Všechny podmínky na prověření změn 
využití území RP, urbanistickou studí opatřenou 
nebo pořízenou byly změněny na podmínku prově-
ření změn využití území pomocí ÚS, a to pouze v 
rozvojových a přestavbových plochách. Proto byl po 
prověření snížen i počet kompozičních os na hlavní 
dopravní linie, zde pouze s povinností zpracovat 
projektovou dokumentaci stavby autorizovaným 
architektem. Povinnost RP nelze uložit s ohledem 
na skutečnost, že ÚP České Budějovice je pořízen 
formou úpravy ÚPnM dle § 188 stavebního zákona, 
přičemž součástí ÚP České Budějovice by musela 
být i zadání RP. 
Předmětná problematika ÚS a RP je stavebním zá-
konem řešena odlišně než ji řešil ÚPnM a OZV. 
V ÚPnM byla povinnost zpracovat pro určitá území 
RP či ÚS, resp. urbanistické studie, stanovena nad 
rámec zákona č. 50/1976 Sb., nikoliv však v rozporu 
s ním. Rozsah řešeného území pro jednotlivé RP a 
ÚS vždy stanovil v souladu s příslušnými články OZV 
v zadání pořizovatel, a to zejména s ohledem na 
urbanistické a dopravní vztahy, návaznost na širší 
vazby a limity v území. Dle krajského úřadu musí 
být v ÚP jednoznačně definovány celé plochy pro 
jednotlivé ÚS a RP, krajský úřad se odvolává na § 43 
odst. 2 stavebního zákona. 
Více viz kapitola II.E.11 Odůvodnění stanovení 
ploch, kde je změna využití podmíněna ÚS. 

 
 Stanovená zadání pro RP ke všem plochám a kori-

dorům, kde zůstane povinnost pořídit tuto ÚPD 
- v ÚP České Budějovice nejsou stanoveny žádné plo-

chy, kde je stanovena povinnost prověřit změnu 
využití území pomocí RP (viz výše). Z toho důvodu 
není stanoveno ani zadání pro RP. 

 
 Nové obecnější stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

- stávající plochy byly rozděleny do kategorií dle řa-
zení stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., § 4-19. 
Některé plochy pro jejich vzájemnou podobnost 
nebo nepatrný rozsah byly sloučeny dohromady 
a celkově tedy byl redukován jejich počet 
s ohledem na snadnější a přehlednější práci s ÚP 
České Budějovice. Popis jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití byl striktně rozdělen 
do kategorií „hlavní využití“, „přípustné využití“, 
„podmíněně přípustné využití“ a „nepřípustné vyu-
žití“. To vše bylo provedeno se současnou snahou o 
maximální zachování původního vyznění jednotli-
vých ploch a jejich omezení a nařízení. Více viz kapi-
tola II.E.9 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití.  
Zároveň bylo zrušeno číslování makrobloků, jednot-
livé plochy jsou značeny pouze indexy způsobů vyu-
žití.    
 
Prověření dle ÚPnM navrženého způsobu řešení 
parkovacího deficitu v jednotlivých lokalitách a 
možnosti výstavby či dostavby řadových garáží ve 
vnitroblocích. 

- po prověření způsobu řešení parkovacího deficitu 
dle ÚPnM, v kterém byly vymezeny formou VPS pro 
hromadné garáže, jsou tyto VPS přejaty do ÚP Čes-
ké Budějovice.  
V ÚP České Budějovice je stanoveno shodně s 
ÚPnM, že výstavba  řadových garáží na celém úze-
mí města je nepřípustná.  
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VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ       

NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH  
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 
VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR 

(§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),  
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
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ÚP České Budějovice vymezuje, resp. přejímá ze 
změny č. 69 ÚPnM  ve vazbě na severní spojku, 
jako záležitost nadmístního významu, které není 
řešena v ZÚR v rámci zapojení navrhované ko-
munikace severní spojky na stávající komunikaci 
I/20, úpravu okružní křižovatky u obchodného 
centra Globus tak, aby umožnila přenesení zvý-
šené dopravní zátěže z nové komunikace při za-
chování dopravní obslužnosti stávajícího areálu 
napojeného touto okružní křižovatkou. Tato 
úprava je je vymezena jako VPS DI 52b. 
 
Úprava křižovatky je nezbytná pro navýšení její 
přepravní kapacity, přičemž je preferováno ře-

šení s minimálními stavebními zásahy – je uva-
žováno rozšíření křižovatky o jeden pruh „dov-
nitř“ – kde je v současné době nepojíž-děná kon-
strukce vozovky. V souladu s požadavkem poři-
zovatele na základě doporučení Ředitelství silnic 
a dálnic ČR pro ponechání vůle pro nezbytné 
rozšíření křižovatky byla před vydáním změny č, 
69 ÚPnM do plochy křižovatky zahrnuta i plocha 
uvnitř (včetně rozšíření vymezené VPS DI 52b).  
Uvnitř křižovatky bude moci být i nadále mimo 
nezbytné rozšíření vozovky realizována veřejná 
zeleň. 
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮ-
SLEDKŮ NA ZPF A PUPFL 

 
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZAMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
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II.D.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘE-
ŠENÍ NA ZPF 

 
 
POUŽITÁ METODIKA 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na země-
dělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu: 

- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění záko-
na č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy č. 3 této vyhlášky, 

- vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 
- společného metodického doporučení odboru 

územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR a odboru ochrany horninového a půdního pro-
středí MŽP ČR, uveřejněného ve Věstníku MŽP ČR, 
částce 8-9 ze září 2011. 

 Na základě vyhlášky č. 48/2011 Sb., kterou se změ-
nilo zařazení některých BPEJ do tříd ochrany bylo 
oproti ÚPnM upraveno vyhodnocení předpokláda-
ných důsledků navrhovaného řešení na jednotlivé 
třídy ochrany ZPF. 
 
 
STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ÚZEMÍ 

 
Z hlediska využití území jsou k. ú. města České Bu-
dějovice členěna takto: 

 

STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU (ha) 
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České Budějovice 1 34,63  0,80   0,80  1,51 17,49 14,83 

České Budějovice 2 934,51 157,04 52,01 0,96 37,65 247,66 10,04 85,63 86,03 505,15 

České Budějovice 3 734,02 132,10 69,59  31,51 233,20 2,34 39,29 146,19 313,00 

České Budějovice 4 625,28 139,48 47,06  47,78 234,32  33,18 93,03 264,75 

České Budějovice 5 322,88 52,18 65,60  14,79 132,57  2,38 62,11 125,82 

České Budějovice 6 460,40 98,13 73,05  11,03 182,21  13,11 80,40 184,68 

České Budějovice 7 454,63 120,08 68,67  8,12 196,87 0,67 29,53 82,90 144,66 

České Vrbné 552,45 85,74 7,77  101,66 195,17 96,63 151,14 12,45 97,06 

Haklovy Dvory 602,95 273,93 9,55 2,38 107,52 393,38 8,53 157,90 9,98 33,16 

Kaliště u ČB 312,87 180,76 3,57  43,96 228,29 57,60 10,26 3,22 13,50 

Třebotovice 525,16 240,30 13,74 1,98 93,11 349,13 120,65 9,78 6,27 39,33 

Celkem 5 559,78 1 479,74 411,41 5,32 497,13 2 393,60 296,46 533,71 600,07 1 735,94 
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STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU (%) 
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České Budějovice 1 100,00 0,00 2,31 0,00 0,00 2,31 0,00 4,36 50,51 42,82 

České Budějovice 2 100,00 16,80 5,57 0,10 4,03 26,50 1,07 9,16 9,21 54,06 

České Budějovice 3 100,00 18,00 9,48 0,00 4,29 31,77 0,32 5,35 19,92 42,64 

České Budějovice 4 100,00 22,31 7,53 0,00 7,64 37,47 0,00 5,31 14,88 42,34 

České Budějovice 5 100,00 16,16 20,32 0,00 4,58 41,06 0,00 0,74 19,24 38,97 

České Budějovice 6 100,00 21,31 15,87 0,00 2,40 39,58 0,00 2,85 17,46 40,11 

České Budějovice 7 100,00 26,41 15,10 0,00 1,79 43,30 0,15 6,50 18,23 31,82 

České Vrbné 100,00 15,52 1,41 0,00 18,4 35,33 17,49 27,36 2,25 17,57 

Haklovy Dvory 100,00 45,43 1,58 0,39 17,83 65,24 1,41 26,19 1,66 5,50 

Kaliště u ČB 100,00 57,77 1,14 0,00 14,05 72,97 18,41 3,28 1,03 4,31 

Třebotovice 100,00 45,76 2,62 0,38 17,73 66,48 22,97 1,86 1,19 7,49 

Celkem 100,00 26,63 7,40 0,08 8,94 43,05 5,33 9,60 10,79 31,22 

 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že jako ZPF jsou vy-
užito 43 % z celkové rozlohy správního území města 
České Budějovice. Pouze v k. ú. Haklovy Dvory, Ka-
liště u Českých Budějovic a Třebotovice převyšuje 
podíl zemědělské půdy 50 % celkové výměry ka-
tastru. 
Zemědělská půda je v převažující míře zorněna 
(27%), menší podíl zemědělských pozemků tvoří tr-
valé travní porosty (9%) a zahrady (7%). 
 
 
AGRONOMICKÁ KVALITA PŮD 

 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského 
půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pě-
timístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřu-
je: 

- 1. místo – klimatický region, 
- 2. a 3. místo – hlavní půdní jednotka – je syntetická 

agronomická jednotka charakterizovaná půdním 
typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně 
charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu 
a vláhového režimu v půdě, 

- 4. místo – kód kombinace sklonitosti a expozice, 
- 5. místo – kód kombinace skeletovitosti a hloubky 

půdy. 
 
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jed-
notlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – 
V.) dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 
ochrany.  
 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky 
je rovněž stanovena základní sazba odvodů při zá-
boru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Převážná část území s výjimkou k. ú. Třebotovice a 
Kaliště u Českých Budějovic leží v klimatickém regi-
onu MT2 mírně teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ 
označeném písmenem 5, k. ú. Třebotovice a Kaliště 
u Českých Budějovic leží v klimatickém regionu 
MT4 – mírně teplém, vlhkém, v kódu BPEJ označe-
ném číslicí 7. 
Převážná část zemědělsky obhospodařovaných půd 
v řešeném území je v daném klimatickém regionu 
středně produkční, zařazená do III. - V. třídy ochra-
ny. 
 
I. třída – bonitně nejcennější půdy, které je možno 
odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 
výjimečně, a to převážně na záměry související s 
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové stavby zásadního významu.  
V řešeném území se jedná převážně o fluvizemě 
v nivě Vltavy, Malše a jejich přítoků, jsou většinou 
součástí zastavěného území, v k. ú. Třebotovice se 
jedná o kambizemě v západní části katastru. 
II. třída – zemědělské půdy, které mají nadprůměr-
nou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chrá-
něné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na 
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.  
Půdy řazené do této třídy se v řešeném území vy-
skytují v poměrně malých výměrách, opět je tvoří 
fluvizemě, v Třebotovicích i kambizemě. 
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III. třída – půdy s průměrnou produkční schopností 
a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít eventuelně pro výstav-
bu.  
V řešeném území je tvoří pseudogleje, často 
v zastavěném území. Nachází se v téměř celém k. ú. 
České Budějovice 4, České Budějovice 5, Kaliště u 
Českých Budějovic, na cca polovině území k. ú. Čes-
ké Budějovice 2 a Třebotovice. 
 IV. třída – půdy s převážně podprůměrnou pro-
dukční schopností s jen omezenou ochranou, využi-
telné pro výstavbu.  
V řešeném území jsou do této třídy řazeny pře-
vážně málo úrodné pseudogleje a půdy na štěrko-
píscích nízkých říčních teras. Půdy řazené to této 
třídy se výrazněni nacházejí v k. ú. České Budějovi-
ce 1 (zastavěné území), České Budějovice 2 (pře-
vážně zastavěné území), České Budějovice 3 (zasta-
věné území), České Budějovice 7 (převážně zasta-
věné území), Haklovy Dvory. 
V. třída – půdy jsou zařazeny půdy s velmi nízkou 
produkční schopností, u nichž lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití.  
V řešeném území se půdy řazené do této třídy vy-
skytují pouze sporadicky, tvoří je a půdy na štěrko-
píscích nízkých říčních teras a hydromorfní půdy 
úzkých niv a rybničních pánví převážně v k. ú. České 
Vrbné, Haklovy Dvory a České Budějovice 6. 
 
 
INVESTICE DO PŮDY 

 
Část zemědělské půdy řešeného území je odvodně-
na. Odvodňovány byly zejména oglejené půdy 
(pseudogleje), hydromorfní půdy (gleje) a fluvize-
mě. Nejrozsáhlejší odvodněné plochy jsou v k. ú. 
Haklovy Dvory, České Vrbné, Kaliště u Českých Bu-
dějovic a Třebotovice. Odvodňovací soustavy spra-
vuje Zemědělská vodohospodářská správa, odvod-
ňovací detail je majetkem vlastníka pozemků. 
V případě výstavby na odvodněných pozemcích je 
nutné prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho na-
rušení nedošlo k podmáčení širšího okolí stavby. 
 
ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚ-
DĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

 
V řešeném území hospodaří AGRA Zvíkov, ZD Hos-
ín. 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

 
Zemědělská půda mimo zastavěné území je povět-
šinou sloučena do velkých celků orné půdy. Kom-
plexní pozemkové úpravy v území doposud nebyly 
realizovány. 
 
 
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Návrh ÚSES pro potřeby ÚP České Budějovice byl 
zpracován. Zahrnuje vymezení biokoridorů a bio-
center ve všech hierarchických úrovních – nadregi-
onální, regionální a lokální. 
Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, pro-
jektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se 
dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují některá 
ustanovení o ochraně ZPF. 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

 
ÚP navrhuje v Českých Budějovicích lokality záboru 
zemědělské půdy pro: 

- plochy bydlení (IN-1, IN-2, IN-3, KOL-1, KOL-2, KOL-3, 
VEN, BZ, BU), 

- plochy smíšené obytné (SIN-1, SIN-2, SIN-3, SKOL-1, 
SKOL-2, SKOL-3), 

- plochy výroby a skladování (PA-1, PA-2, PA-3, ZV, A), 
- plochy dopravní infrastruktury (D, II, II-ZE, III, MO, MT, 

DH, DP, DD, DA), 
- plochy rekreace (SR), 
- plochy občanského vybavení (OV, SA), 
- plochy technické infrastruktury (TI), 
- plochy veřejných prostranství (N). 

 
Vedeni snahou o co nejmenší narušení zemědělského 
využívání nezastavěných ploch, situovali autoři návrhu 
lokality záboru ZPF v maximální možné míře 
v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.  

ÚP České Budějovice navrhuje ve správním území 
České Budějovice ke změně funkčního využití celkem 
714,69 ha pozemků, z toho 67,70 ha zemědělských 
půd v I. a II. třídě ochrany a 487,43 ha zemědělských 
půd ve III. až V. třídě ochrany. Celkem 548,13 ha ze-
mědělských půd, z nichž bylo 264 ha dříve odvodněno. 

 
navržené rozvojové 

stavební plochy 
z toho zábor ZPF 

z toho zábor ZPF v I. a II. 
třídě ochrany 

z toho zábor ZPF ve 
III. – V. třídě ochrany 

z toho odvodněné plochy  

ha % ha % ha % ha % ha % 

714,69 100 548,13 76,7 60,70 8,5 487,43 68,2 264,80 37,1 
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PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF V NAVRŽENÝCH PLOCHÁCH ZMĚN 
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CB2/7 České Budějovice 2 IN 3,06 orná, zahrada, N 2,99 55301 III. 0,86   0,88 

            55311 IV. 2,14     

CB2/8 České Budějovice 2 IN 6,40 orná, N 6,30 55301 III. 4,22   0,90 

            55311 IV. 2,07     

CB2/9 České Budějovice 2 KOL 5,81 orná, N 5,70 54702 III. 1,46   5,69 

            55301 III. 2,03     

            55311 IV. 2,22     

            55201 III. 0,85     

CB2/11 České Budějovice 2 IN 1,88 
orná, zahrada, TTP, 

N  0,99 55201 III. 0,34     

            55301 III. 0,64     

CB2/13 České Budějovice 2 KOL 0,05  N             

CB2/14 České Budějovice 2 KOL 0,17  N             

CB2/16 České Budějovice 2 BZ 15,93 orná, TTP, N 15,58 54702 III. 5,98   11,81 

            55201 III. 4,46     

            55301 III. 2,42     

            55311 IV. 2,72     

CB2/17 České Budějovice 2 SKOL 5,07 orná, N 5,04 54702 III. 0,88   4,97 

            55301 III. 2,18     

            55311 IV. 1,98     

CB2/18 České Budějovice 2 SKOL 0,74 TTP, N 0,01 54702 III. 0,01   0,74 

CB2/20 České Budějovice 2 SKOL 3,53  N           0,68 

CB2/21 České Budějovice 2 SKOL 0,29  N             

CB2/22 České Budějovice 2 SKOL 0,11  N             

CB2/23 České Budějovice 2 SKOL 0,32  N             

CB2/24 České Budějovice 2 SKOL 0,89  N             

CB2/25 České Budějovice 2 SKOL 0,64  N             

CB2/26 České Budějovice 2 SKOL 4,01  N             

CB2/27 České Budějovice 2 SKOL 0,80  N             

CB2/29 České Budějovice 2 SKOL 0,38 orná, N 0,01 52112 V. 0,01     

CB2/31 České Budějovice 2 SKOL 0,72  N             

CB2/32 České Budějovice 2 OV 3,72 zahrada, N 3,67 52212 IV. 0,03   0,01 

      55301 III. 1,64   

      55311 IV. 2,00   

CB2/33 České Budějovice 2 OV 2,32 orná, N 2,30 54702 III. 0,25   1,17 

            55301 III. 0,84     

            55311 IV. 1,21     

CB2/34 České Budějovice 2 SR 0,94 TTP 0,93 23   0,02     

            55201 III. 0,91     

CB2/35 České Budějovice 2 SR 0,30 TTP 0,28 55201 III. 0,28     

CB2/36 České Budějovice 2 SA 1,90  N             

CB2/37 České Budějovice 2 SR 0,45  N             

CB2/38 České Budějovice 2 SR 2,36  N             

CB2/39 České Budějovice 2 SR 3,06  N             

CB2/40 České Budějovice 2 SA 1,70 orná, N 0,14 55600 I. 0,14 0,14   

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB2/41 České Budějovice 2 SR 0,93  N       

CB2/43 České Budějovice 2 II 3,14 
orná, zahrada, TTP, 

N 1,42 54702 III. 0,10   0,58 

            55301 III. 0,87     

            55311 IV. 1,76     

CB2/44 České Budějovice 2 III 0,93 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,59 54702 III. 0,05   0,30 

            55301 III. 0,37     

            55311 IV. 0,18     

CB2/45 České Budějovice 2 II 4,8 orná 0,05 55600 I. 0,01 0,01 0,01 

       orná 0,05 55600 I. 0,88 0,88 0,88 

    orná 2,67 55600 I. 0,35 0,35 0,35 

    orná 0,07 55600 I. 0,05 0,05 0,05 

    orná 0,02 55600 I. 2,67 2,67 2,67 

    orná 0,08 55600 I. 0,07 0,07 0,07 

    orná 0,02 55600 I. 0,02 0,02 0,02 

    orná 0,24 55600 I. 0,08 0,08 0,08 

CB2/46 České Budějovice 2 MO 0,20 orná, TTP, N 0,14 55301 III. 0,14     

CB2/48 České Budějovice 2 MO 0,54 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,31 55201 III. 0,16   0,08 

            55301 III. 0,15     

CB2/51 České Budějovice 2 DP 0,29 TTP, N 0,02 55201 III. 0,02     

CB2/52 České Budějovice 2 MO 0,28  N             

CB2/53 České Budějovice 2 MO 0,09  N             

CB2/54 České Budějovice 2 MO 0,12  N             

CB2/55 České Budějovice 2 MO 0,50  N             

CB2/56 České Budějovice 2 MT 0,47  N             

CB2/59 České Budějovice 2 MO 1,06  N             

CB2/60 České Budějovice 2 MO 0,32 orná, N 0,20 55600 I. 0,20 0,2   

CB2/61 České Budějovice 2 DP 0,04  N             

CB2/62 České Budějovice 2 II 2,67 TTP 0,35 55800 II. 0,30 0,30 0,30 

    TTP 1,62 55600 I. 1,57 1,57 1,57 

    orná 0,24 55600 I. 0,19 0,19 0,19 

    TTP 0,32 55800 II. 0,32 0,32 0,32 

    TTP 0,14 55600 I. 0,14 0,14 0,14 

CB3/1 České Budějovice 3 IN 8,00 orná, zahrada, N 8,00 52210 III. 7,71     

            55301 III. 0,21     

CB3/2 České Budějovice 3 IN 3,61 orná 3,61 52210 III. 3,61     

CB3/3 České Budějovice 3 IN 1,35 orná, zahrada, N 1,33 52210 III. 1,33     

CB3/4 České Budějovice 3 IN 4,28 
orná, zahrada, TTP, 

N 4,28 55201 III. 2,83   3,20 

            55301 III. 0,90     

            56401 III. 0,55     

CB3/5 České Budějovice 3 IN 0,62 TTP, N 0,05 55600 I. 0,05 0,05   

CB3/6 České Budějovice 3 BZ 3,99 orná, TTP, N 3,89 55201 III. 0,40   3,79 

            55301 III. 3,25     

            56401 III. 0,24     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB3/9 České Budějovice 3 SKOL 0,10 orná 0,10 55600 I. 0,10 0,1 0,08 

CB3/10 České Budějovice 3 SKOL 1,99 TTP, N 1,31 55600 I. 1,31 1,31   

CB3/11 České Budějovice 3 SKOL 0,44  N             

CB3/12 České Budějovice 3 SKOL 1,20 orná 1,20 52210 III. 1,20     

CB3/13 České Budějovice 3 SKOL 3,05 orná, N 2,91 55301 III. 2,57     

            56401 III. 0,34     

CB3/14 České Budějovice 3 SKOL 3,45 orná, N 3,31 55111 IV. 2,82     

            55301 III. 0,49     

CB3/15 České Budějovice 3 SKOL 1,70 orná, TTP, N 1,70 55111 IV. 0,01     

            55301 III. 1,29     

            56401 III. 0,39     

CB3/17 České Budějovice 3 SKOL 2,25 orná, N 2,06 55111 IV. 2,06     

CB3/18 České Budějovice 3 SKOL 2,90 orná, N 2,90 55111 IV. 2,80     

CB3/19 České Budějovice 3 SKOL 2,80 orná 2,80 55111 IV. 1,85     

            55301 III. 0,95     

CB3/20 České Budějovice 3 SKOL 0,22 orná 0,22 55301 III. 0,22     

CB3/21 České Budějovice 3 SKOL 0,25  N             

CB3/22 České Budějovice 3 SKOL 0,35 orná, TTP, N 0,34 55301 III. 0,34     

CB3/23 České Budějovice 3 SKOL 0,11 orná 0,11 52212 IV. 0,11     

CB3/24 České Budějovice 3 PA 10,01 orná, TTP, N 9,46 52213 V. 2,01 7,45   

      55600 I. 7,45     

CB3/25 České Budějovice 3 PA 6,58 orná, TTP, N 4,68 52213 V. 3,74     

            57001 V. 0,94     

CB3/26 České Budějovice 3 A 0,78 orná, TTP, N 0,69 55111 IV. 0,05     

            56401 III. 0,65     

CB3/27 České Budějovice 3 A 0,59 TTP,  0,59 56401 III. 0,59     

CB3/28 České Budějovice 3 SR 0,05 orná, N 0,01 55301 III. 0,01     

CB3/29 České Budějovice 3 SR 0,38 orná 0,38 52210 III. 0,38     

CB3/30 České Budějovice 3 II 2,50 orná, TTP, N 2,24 52212 IV. 0,65     

            54702 III. 0,03     

            55111 IV. 0,03     

            55301 III. 1,54     

CB3/31 České Budějovice 3 MO 1,32 orná, N 1,07 55111 IV. 0,92     

            55301 III. 0,15     

CB3/32 České Budějovice 3 DP 0,46 orná 0,46 55111 IV. 0,39     

            55301 III. 0,07     

CB3/33 České Budějovice 3 MO 0,18 orná, TTP, N 0,14 55301 III. 0,07     

            56401 III. 0,04     

            56701 V. 0,02     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB3/37 České Budějovice 3 III 1,10 orná, N 1,10 52210 III. 0,68 0,16   

CB3/38 České Budějovice 3 III 7,00 orná, N 0,09 52210 III. 6,20     

            55600 I. 0,50 0,5   

CB3/39 České Budějovice 3 DP 0,40  N             

CB3/40 České Budějovice 3 II 0,41 orná, TTP, N 0,41 52213 V. 0,34 0,04   

            54067 V. 0,03     

            55600 I. 0,04     

CB3/41 České Budějovice 3 MO 0,26 orná, TTP, N 0,01 55600 I. 0,01 0,01   

CB3/42 České Budějovice 3 MO 0,19 orná, N 0,16 55600 I. 0,16 0,16   

CB3/43 České Budějovice 3 MO 0,33 orná, N 0,23 55600 I. 0,23 0,23   

CB4/1 České Budějovice 4 SKOL 0,60 TTP 0,60 55301 III. 0,60     

CB4/2 České Budějovice 4 SKOL 10,00 orná, TTP, N 9,74 55111 IV. 2,19     

            55201 III. 0,04     

            55301 III. 7,51     

CB4/3 České Budějovice 4 SKOL 0,46 orná, N 0,42 55111 IV. 0,42     

CB4/4 České Budějovice 4 SKOL 0,96 orná, N 0,96 55111 IV. 0,96     

CB4/5 České Budějovice 4 SKOL 0,63 orná, N 0,43 55111 IV. 0,43     

CB4/6 České Budějovice 4 SKOL 10,31 orná, TTP, N 8,00 55111 IV. 5,38     

            55301 III. 2,61     

CB4/7 České Budějovice 4 SKOL 2,85 orná, N 2,84 55201 III. 0,17     

            55301 III. 2,67     

CB4/8 České Budějovice 4 SKOL 2,06 orná, TTP, N 1,91 55201 III. 0,92     

            55301 III. 0,99     

CB4/9 České Budějovice 4 SKOL 2,37 orná, TTP, N 1,42 55201 III. 1,42     

CB4/10 České Budějovice 4 SKOL 2,21 orná, TTP, N 2,04 55201 III. 2,04     

CB4/11 České Budějovice 4 SKOL 1,15 TTP, N 1,13 54702 III. 0,18     

            55111 IV. 0,95     

CB4/12 České Budějovice 4 SKOL 1,44 TTP, N 1,36 55111 IV. 1,36     

CB4/13 České Budějovice 4 SKOL 0,10 TTP, N 0,08 54702 III. 0,04     

            55111 IV. 0,04     

CB4/14 České Budějovice 4 SKOL 1,19 TTP, N 1,02 54702 III. 0,55     

            55201 III. 0,47     

CB4/15 České Budějovice 4 SKOL 1,36 TTP, N 1,32 54702 III. 0,03     

            55201 III. 1,09     

            55301 III. 0,21     

CB4/16 České Budějovice 4 SIN 0,39 TTP 0,39 55201 III. 0,36   0,11 

            56401 III. 0,03     

CB4/17 České Budějovice 4 SIN 0,14 TTP 0,14 55201 III. 0,14   0,07 

CB4/18 České Budějovice 4 SIN 1,60 TTP, N 1,57 53201 III. 1,23   1,57 

            56401 III. 0,34     

            55301 III. 0,10     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB4/23 České Budějovice 4 PA 1,11 TTP, N 1,10 55301 III. 1,10     

CB4/24 České Budějovice 4 PA 4,98 orná, N 4,92 54700 III. 0,05     

            55301 III. 4,87     

CB4/25 České Budějovice 4 PA 2,60 orná, TTP, N 2,38 55301 III. 1,75 0,63   

            55600 I. 0,01     

            55800 II. 0,62     

CB4/26 České Budějovice 4 PA 0,75 orná, TTP, N 0,68 55301 III. 0,67     

            56401 III. 0,01     

CB4/27 České Budějovice 4 PA 3,89 orná, N 1,48 55111 IV. 0,05     

            55201 III. 0,67     

            55301 III. 0,75     

CB4/28 České Budějovice 4 PA 6,80 orná, N 6,37 55301 III. 6,37     

CB4/29 České Budějovice 4 PA 0,61 orná, N 0,61 55301 III. 0,61     

CB4/30 České Budějovice 4 A 4,98 orná, N 4,65 55111 IV. 0,76     

            55301 III. 0,63     

            56401 III. 3,27     

CB4/31 České Budějovice 4 A 3,51 orná, TTP, N 3,50 55301 III. 3,41     

            56401 III. 0,09     

CB4/32 České Budějovice 4 A 4,26 orná, TTP, N 4,18 55301 III. 3,52 0,66 4,05 

            55600 I. 0,66     

CB4/33 České Budějovice 4 A 11,14 orná, TTP, N 10,00 54700 III. 0,33 0,61 8,32 

            55301 III. 7,33     

            55600 I. 0,61     

            56401 III. 1,73     

CB4/34 České Budějovice 4 A 12,75 orná, TTP, N 11,37 54700 III. 5,29 0,81 11,97 

            55301 III. 5,20     

            55600 I. 0,81     

            56401 III. 0,07     

CB4/35 České Budějovice 4 A 0,47 orná, TTP, N 0,26 56401 III. 0,26     

CB4/36 České Budějovice 4 A 0,86 orná, N 0,84 52110 IV. 0,84     

CB4/37 České Budějovice 4 A 8,87 
orná, zahrada, TTP, 

N 8,85 52110 IV. 4,77   0,28 

            55301 III. 2,58     

            56401 III. 1,38     

            56701 V. 0,11     

CB4/38 České Budějovice 4 A 2,78 orná, N 2,75 52110 IV. 1,14   0,70 

            56401 III. 1,61     

CB4/39 České Budějovice 4 A 2,25 orná, N 2,25 52110 IV. 2,10   0,02 

            56401 III. 0,13     

            56701 V. 0,02     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB4/41 České Budějovice 4 D 3,92 orná, TTP, N 3,63 53201 III. 1,85   0,36 

            55301 III. 0,97     

            56401 III. 0,82     

CB4/42 České Budějovice 4 III 0,82 orná, TTP, N 0,75 54700 III. 0,04 0,17 0,01 

            55301 III. 0,55     

            55800 II. 0,17     

CB4/43 České Budějovice 4 III 0,40 orná, N 1,29 55111 IV. 0,16 0,31 1,53 

            55301 III. 0,10     

            55600 I. 0,14     

CB4/44 České Budějovice 4 III 2,19 orná, TTP, N 2,04 55111 IV. 0,23   0,02 

            55201 III. 0,41     

            55301 III. 1,37     

            56401 III. 0,04     

CB4/45 České Budějovice 4 III 3,08 
orná, zahrada, TTP, 

N 2,65 54702 III. 0,23     

            55111 IV. 0,39     

            55201 III. 1,14     

            55301 III. 0,89     

CB4/46 České Budějovice 4 II 0,88 orná, TTP, N 0,87 52110 IV. 0,44   0,27 

            53201 III. 0,17     

            55301 III. 0,01     

            56401 III. 0,25     

CB4/47 České Budějovice 4 II 0,59 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,30 52110 IV. 0,12   0,21 

            55201 III. 0,02     

            56401 III. 0,08     

            56701 V. 0,09     

CB5/1 České Budějovice 5 IN 0,72 TTP, N 0,41 55201 III. 0,40     

            55301 III. 0,01     

CB5/2 České Budějovice 5 IN 0,29  N             

CB5/3 České Budějovice 5 KOL 0,24 orná, TTP 0,24 55201 III. 0,19     

            56401 III. 0,05     

CB5/4 České Budějovice 5 IN 0,07 orná, TTP, N 0,07 56401 III. 0,07     

CB5/7 České Budějovice 5 IN 0,61 orná, zahrada, N 0,61 29   0,07     

            35   0,07     

            52110 IV. 0,13     

            52113 V. 0,86     

            55201 III. 0,21     

            55211 IV. 1,62     

            56401 III. 0,51     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB5/8 České Budějovice 5 IN 0,72 zahrada, N 0,49 29   0,45     

            35   0,03     

            52113 V. 0,01     

CB5/10 České Budějovice 5 IN 0,48 orná, TTP 0,45 54700 III. 0,40     

CB5/11 České Budějovice 5 IN 0,14 orná, TTP, N 0,10 55301 III. 0,10     

CB5/12 České Budějovice 5 IN 3,79 
orná, zahrada, TTP, 

N 3,61 55113 V. 0,71     

            55301 III. 3,10     

CB5/15 České Budějovice 5 KOL 5,44 
orná, zahrada, TTP, 

N 4,82 55113 V. 1,85     

            55201 III. 2,32     

            55301 III. 0,65     

CB5/16 České Budějovice 5 IN 1,68 orná, N 1,60 55113 V. 0,63     

            55201 III. 0,98     

CB5/17 České Budějovice 5 IN 1,47 orná, N 0,21 52213 V. 0,21     

CB5/18 České Budějovice 5 IN 0,06 orná, zahrada, N 0,03 55211 IV. 0,03     

CB5/19 České Budějovice 5 BZ 2,08 orná, N 1,30 52112 V. 0,08     

            55113 V. 0,13     

            55201 III. 1,10     

CB5/20 České Budějovice 5 IN 2,48 orná, zahrada, N 2,28 52213 V. 1,69     

            55211 IV. 0,59     

CB5/21 České Budějovice 5 SKOL 2,37 orná, N 2,36 52213 V. 2,12     

            55211 IV. 0,24     

CB5/22 České Budějovice 5 SKOL 6,65 orná, TTP, N 6,22 52213 V. 3,16     

            54712 IV. 2,44     

            55211 IV. 0,62     

CB5/23 České Budějovice 5 SKOL 0,19 orná 0,19 55201 III. 0,19     

CB5/24 České Budějovice 5 SKOL 0,85 zahrada, TTP, N 0,72 55201 III. 0,26     

            55211 IV. 0,46     

CB5/26 České Budějovice 5 SR 1,08 orná, N 0,24 52112 V. 0,24     

CB5/27 České Budějovice 5 SA 4,25 orná, N 3,51 52112 V. 1,05     

            55201 III. 2,47     

CB5/28 České Budějovice 5 SR 10,76  N             

CB5/29 České Budějovice 5 SR 0,28 orná, N 0,19 55113 V. 0,19     

CB5/30 České Budějovice 5 PA 0,14  N             

CB5/31 České Budějovice 5 A 0,89  N           0,83 

CB5/32 České Budějovice 5 A 0,20  N           0,19 

CB5/33 České Budějovice 5 D 2,63 orná, zahrada 2,62 54700 III. 0,41     

            55201 III. 0,53     

            55211 IV. 1,53     

            56401 III. 0,14     

            56701 V. 0,01     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB5/34 České Budějovice 5 D 5,78 
orná, zahrada, TTP, 

N 5,72 52113 V. 0,30     

            55201 III. 4,87     

            56401 III. 0,54     

CB5/35 České Budějovice 5 D 3,86 orná, TTP, N 0,38 55201 III. 0,14     

            55211 IV. 0,24     

CB5/36 České Budějovice 5 III 0,54 orná, TTP, N 0,18 55201 III. 0,18     

CB5/37 České Budějovice 5 MO 0,12 orná, TTP, N 0,11 55201 III. 0,08     

            56401 III. 0,04     

CB5/38 České Budějovice 5 D 0,43 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,38 55201 III. 0,08     

            56401 III. 0,31     

CB5/40 České Budějovice 5 III 0,75 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,52 29   0,05     

            52113 V. 0,19     

            55201 III. 0,16     

      55211 IV. 0,07   

            56401 III. 0,05     

CB5/41 České Budějovice 5 MT 1,00 orná, N 0,33 55113 V. 0,07   0,01 

            55201 III. 0,26     

CB5/42 České Budějovice 5 III 1,12 orná, TTP, N 0,49 52213 V. 0,30     

            54712 IV. 0,12     

            55211 IV. 0,07     

CB5/43 České Budějovice 5 II 0,10  N           0,10 

CB5/44 České Budějovice 5 D 0,35 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,33 55201 III. 0,33     

CB6/1 České Budějovice 6 IN 0,28 orná 0,28 55600 I. 0,11 0,28   

            55800 II. 0,17     

CB6/6 České Budějovice 6 IN 3,22 orná, zahrada, N 2,64 52213 V. 1,79   3,18 

            55301 III. 0,84     

            56701 V. 0,02     

CB6/7 České Budějovice 6 IN 1,07 
orná, zahrada, TTP, 

N 1,40 54702 III. 1,17     

            55011 III. 0,16     

            55201 III. 0,07     

CB6/8 České Budějovice 6 BZ 2,45 
orná, zahrada, TTP, 

N 2,45 55211 IV. 1,78 0,67 2,32 

            55800 II. 0,67     

CB6/10 České Budějovice 6 BZ 0,15 orná, zahrada 0,15 55800 II. 0,15 0,15   

CB6/12 České Budějovice 6 BU 1,89 orná, N 1,33 55600 I. 0,32 1,33   

            55800 II. 1,01     

CB6/13 České Budějovice 6 BZ 0,33 orná 0,33 55600 I. 0,10 0,33   

            55800 II. 0,23     

CB6/15 České Budějovice 6 SIN 3,71 orná, TTP, N 3,65 52213 V. 0,20 3,46 3,42 

            55600 I. 2,65     

            55800 II. 0,80     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB6/16 České Budějovice 6 SIN 0,83 orná, N 0,67 52213 V. 0,04 0,63 0,73 

            55600 I. 0,30     

            55800 II. 0,33     

CB6/17 České Budějovice 6 SIN 1,53 orná 1,53 55301 III. 1,53   1,53 

CB6/18 České Budějovice 6 SR 0,55 orná, N 0,54 55800 II. 0,54 0,54   

CB6/19 České Budějovice 6 OV 3,13 orná, N 2,44 52213 V. 2,44   2,82 

CB6/20 České Budějovice 6 PA 2,18 orná, N 1,99 52112 V. 0,37   1,96 

            55301 III. 1,62     

CB6/21 České Budějovice 6 A 1,71 orná, N 1,67 52112 V. 1,05   1,70 

            55301 III. 0,62     

CB6/22 České Budějovice 6 A 0,20 orná, N 0,14 52112 V. 0,14   0,20 

CB6/23 České Budějovice 6 A 8,87 orná, N 7,54 52112 V. 5,03   8,41 

            52213 V. 2,52     

CB6/24 České Budějovice 6 A 4,52 orná 4,52 52112 V. 2,02   4,52 

            52213 V. 1,94     

            55301 III. 0,56     

CB6/25 České Budějovice 6 A 2,25 orná, TTP, N 2,03 52213 V. 1,60 0,43 1,15 

            55800 II. 0,43     

CB6/26 České Budějovice 6 DD 0,43 orná, TTP, N 0,08 52213 V. 0,04 0,04   

            55600 I. 0,02     

            55800 II. 0,03     

CB6/27 České Budějovice 6 D 6,93 orná, TTP, N 5,90 52112 V. 0,02   1,94 

            52212 IV. 0,03     

            54702 III. 0,08     

            55201 III. 1,78     

            55301 III. 1,96     

            56701 V. 2,04     

CB6/28 České Budějovice 6 D 4,22 
orná, zahrada, TTP, 

N 3,01 52901 II. 0,05 0,05 0,00 

            53201 III. 2,79     

            55313 V. 0,17     

CB6/29 České Budějovice 6 II 1,94 orná, TTP, N 1,51 52112 V. 0,52 0 1,63 

            52213 V. 0,81     

            55301 III. 0,17     

CB6/30 České Budějovice 6 DP 0,70 orná, N 0,61 52213 V. 0,61   0,66 

CB6/31 České Budějovice 6 MO 1,24 orná, TTP, N 0,38 55600 I. 0,05 0,38 0,06 

            55800 II. 0,33     

CB6/32 České Budějovice 6 DP 0,09 orná 0,09 55800 II. 0,09 0,09   

CB7/2 České Budějovice 7 IN 1,20 orná, N 1,04 55600 I. 1,04 1,04 1,13 

CB7/3 České Budějovice 7 IN 1,07 orná, N 0,98 55600 I. 0,98 0,98 0,84 

CB7/4 České Budějovice 7 IN 2,78 orná, zahrada, N 2,78 52210 III. 0,02 2,76 2,78 

            55600 I. 2,76     

CB7/8 České Budějovice 7 IN 1,23 TTP 1,06 55111 IV. 1,06     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB7/9 České Budějovice 7 IN 0,21 orná, N 0,21 54702 III. 0,21   0,21 

CB7/11 České Budějovice 7 IN 0,87 orná 0,87 54702 III. 0,87   0,76 

CB7/12 České Budějovice 7 IN 0,33 orná 0,33 54702 III. 0,33   0,33 

CB7/13 České Budějovice 7 IN 5,11 orná 5,11 54702 III. 1,11   7,50 

            55201 III. 4,00     

CB7/14 České Budějovice 7 IN 0,88 orná 0,88 54702 III. 0,14   0,88 

            55201 III. 0,74     

CB7/15 České Budějovice 7 IN 2,82 orná, zahrada, N 2,82 54702 III. 0,97 1,12 2,62 

            55201 III. 0,73     

            55800 II. 1,12     

CB7/16 České Budějovice 7 IN 0,96 orná 0,96 54702 III. 0,55   0,94 

            55201 III. 0,41     

CB7/17 České Budějovice 7 IN 0,22 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,18 55201 III. 0,18     

CB7/18 České Budějovice 7 BZ 2,70 orná, N 2,70 52210 III. 0,91 1,79 2,70 

            55600 I. 1,79     

CB7/19 České Budějovice 7 BZ 5,88 
orná, zahrada, TTP, 

N 5,87 52212 IV. 5,84 0,03 5,58 

            55600 I. 0,03     

CB7/20 České Budějovice 7 SIN 0,79 orná, N 0,78 52212 IV. 0,78     

CB7/21 České Budějovice 7 SIN 1,29 orná, N 1,14 52212 IV. 1,14     

CB7/22 České Budějovice 7 SIN 0,81 orná, zahrada 0,81 52212 IV. 0,81     

CB7/23 České Budějovice 7 SIN 4,21 orná, N 3,88 52212 IV. 3,88     

CB7/24 České Budějovice 7 SIN 2,21 orná, N 2,08 52212 IV. 2,08     

CB7/27 České Budějovice 7 SKOL 3,89 orná, N 3,89 52212 IV. 3,76   3,12 

            55301 III. 0,13     

CB7/28 České Budějovice 7 SIN 2,70 orná, N 2,70 52210 III. 0,76   2,70 

            52212 IV. 1,94     

CB7/29 České Budějovice 7 SIN 2,20 orná 2,20 52212 IV. 2,20   2,20 

CB7/30 České Budějovice 7 SIN 3,33 orná 3,33 52212 IV. 3,33   3,33 

CB7/32 České Budějovice 7 SIN 4,20 orná, N 4,14 52212 IV. 2,20     

            55301 III. 1,94     

CB7/33 České Budějovice 7 SIN 0,83 orná, N 0,83 52212 IV. 0,10   0,83 

            54702 III. 0,14     

            55301 III. 0,59     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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CB7/35 České Budějovice 7 SIN 0,46 orná, N 0,44 54702 III. 0,44   0,46 

CB7/37 České Budějovice 7 SIN 1,63 orná, N 1,63 52210 III. 1,25   1,63 

            52212 IV. 0,38     

CB7/38 České Budějovice 7 MO 4,46 orná, zahrada, N 3,51 52210 III. 0,85 0,97 3,89 

            52212 IV. 1,67     

            55111 IV. 0,02     

            55600 I. 0,92     

            55800 II. 0,05     

CB7/39 České Budějovice 7 MO 0,01  N             

CB7/40 České Budějovice 7 II 0,25 orná, TTP, N 0,25 55111 IV. 0,25     

CB7/41 České Budějovice 7 II 0,12 orná, N 0,02 55111 IV. 0,02     

CB7/42 České Budějovice 7 II 0,25 orná, N 0,24 54702 III. 0,24   0,19 

CB7/43 České Budějovice 7 MO 0,09 orná 0,09 54702 III. 0,09   0,09 

            55201 III. 0,30     

CB7/44 České Budějovice 7 MO 0,31 orná 0,31 54702 III. 0,20   0,31 

            55201 III. 0,12     

CB7/45 České Budějovice 7 II 0,41 orná, TTP, N 0,28 54702 III. 0,08 0,04 0,32 

            55201 III. 0,16     

            55800 II. 0,04     

CB7/46 České Budějovice 7 DH 0,04 orná 0,04 55201 III. 0,04   0,04 

CB7/47 České Budějovice 7 MO 0,16  N             

CB7/48 České Budějovice 7 DD 1,08 orná, N 0,26 52212 IV. 0,26     

CB7/49 České Budějovice 7 TI 0,06  N             

CV/1 České Vrbné IN 0,29 orná, TTP, N 0,01 55600 I. 0,01 0,01   

CV/2 České Vrbné IN 8,34 orná, TTP, N 8,19 55600 I. 6,02 8,19   

            55800 II. 2,18     

CV/3 České Vrbné VEN 0,16 
orná, zahrada, TTP, 

N 0,16 55600 I. 0,16 0,16 0,16 

CV/4 České Vrbné IN 0,12  N             

CV/5 České Vrbné VEN 0,20  N             

CV/6 České Vrbné IN 0,57  N             

CV/8 České Vrbné BZ 3,78 TTP, N 0,05 52112 V. 0,05     

CV/11 České Vrbné SKOL 0,77 orná, TTP, N 0,54 52112 V. 0,42   0,67 

            55201 III. 0,12     

CV/16 České Vrbné SA 0,32 TTP, N 0,05 55800 II. 0,05 0,05   

CV/18 České Vrbné MO 0,52 TTP, N 0,06 55800 II. 0,06 0,06   

CV/22 České Vrbné MO 0,17  N             

CV/23 České Vrbné MO 0,07  N             

CV/24 České Vrbné MO 2,18 TTP 0,66 55600 I. 0,21 0,21 0,21 

    TTP 1,10 55600 I. 1,10 1,10 1,10 

    TTP 0,05 55600 I. 0,05 0,05 0,05 

    TTP 0,26 55600 I. 0,23 0,23 0,23 

    TTP 0,06 55600 I. 0,06 0,06 0,06 

    orná 0,05 55600 I. 0,05 0,05 0,05 

CV/25 České Vrbné MO 1,86 TTP 1,19 55800 II. 1,19 1,19 1,19 

    TTP 0,29 55800 II. 0,29 0,29 0,29 

    TTP 0,38 55800 II. 0,38 0,38 0,38 

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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HD/1 Haklovy Dvory IN 2,33 orná, zahrada, N 2,33 55201 III. 1,05   0,05 

            55211 IV. 1,28     

HD/5 Haklovy Dvory VEN 1,00 orná, N 1,00 55201 III. 0,05   0,84 

            55211 IV. 1,05     

HD/7 Haklovy Dvory VEN 0,27 orná, zahrada, N 0,27 55201 III. 0,27   0,25 

HD/9 Haklovy Dvory VEN 0,38 orná, N 0,18 56701 V. 0,18     

HD/10 Haklovy Dvory BZ 3,98 orná, N 3,85 29   0,05   0,21 

            55111 IV. 0,26     

            55201 III. 1,66     

            55211 IV. 1,88     

HD/11 Haklovy Dvory BU 5,15 orná, TTP, N 4,34 35   0,41   3,75 

            55001 III. 0,27     

            55301 III. 4,01     

            55411 IV. 0,02     

HD/12 Haklovy Dvory BU 14,60 
orná, zahrada, TTP, 

N 14,60 55201 III. 0,66   14,37 

            55301 III. 7,34     

            55411 IV. 6,60     

HD/13 Haklovy Dvory SR 1,31 TTP, N 1,19 55411 IV. 1,19     

HD/14 Haklovy Dvory OV 7,16 orná, N 6,32 55411 IV. 6,32   5,86 

HD/15 Haklovy Dvory TI 0,70 zahrada, TTP, N 0,60 29   0,01     

            55411 IV. 0,09     

            56701 V. 0,50     

HD/16 Haklovy Dvory N 0,18 orná, N 0,12 29   0,08     

            55111 IV. 0,02     

            55201 III. 0,02     

HD/18 Haklovy Dvory MO 0,87 orná, TTP, N 0,01 56701 V. 0,01   0,30 

KA/1 Kaliště u Č. B. VEN 3,89 
orná, zahrada, TTP, 

N 3,87 75001 III. 3,87   2,99 

KA/2 Kaliště u Č. B. VEN 0,32 zahrada, TTP 0,32 75001 III. 0,32   0,12 

KA/3 Kaliště u Č. B. BU 3,02 TTP, N 3,01 29   0,02   2,93 

            75001 III. 2,21     

            76701 V. 0,78     

KA/4 Kaliště u Č. B. BU 6,32 TTP, N 6,23 75001 III. 1,66   5,74 

            76701 V. 4,57     

KA/5 Kaliště u Č. B. ZV 1,89 TTP, N 1,85 75001 III. 0,14   1,89 

            76701 V. 1,71     

TR/1 Třebotovice  VEN 2,10 zahrada, TTP, N 2,10 73211 II. 0,38 0,38   

            75001 III. 1,72     

*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
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PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR ZPF V NAVRŽENÝCH PLOCHÁCH ZMĚN 
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TR/2 Třebotovice  VEN 2,27 zahrada, TTP, N 2,18 72911 I. 2,18 2,18   

TR/3 Třebotovice  VEN 0,28 TTP 0,28 75001 III. 0,28   0,14 

TR/4 Třebotovice  VEN 1,06 zahrada, sad, TTP 1,06 72911 I. 1,06 1,06   

TR/5 Třebotovice  VEN 0,70 orná, N 0,70 72911 I. 0,69 0,69   

TR/6 Třebotovice  VEN 2,30 zahrada, TTP, N 2,19 73214 V. 1,01     

            75011 III. 1,12     

            76811 V. 0,02     

            77889 V. 0,04     

TR/7 Třebotovice BU 1,16 TTP 1,16 73204 III. 0,78 0,33   

            73211 II. 0,33     

            73251 V. 0,05     

TR/8 Třebotovice BU 2,43 TTP, N 2,40 23   0,21   1,81 

            75001 III. 0,27     

            76701 V. 1,92     

TR/9 Třebotovice ZV 1,35  N             

Město České Budějovice celkem 540,34  439,48    43,76 189,19 

 
*) označení plochy záboru dle výkresu č. II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
**) N – není součástí ZPF 
 
 
ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 
Urbanistická hlediska, zdůvodňující uvedený zábor 
zemědělského půdního fondu lze shrnout do těchto 
závěrů: 

- k odnětí zemědělské výrobě jsou přednostně navr-
hovány plochy již značně narušeny předchozí různě 
kvalitní urbanizací, 

- jako „zážehové body“ rozvoje jsou dále přednostně 
navrhovány plochy ZPF, jejich zemědělské obhos-
podařování je obtížné, pozemky jsou zaváženy sta-
vebním rumem, příp. trpí střídavým zamokřováním, 

- dále jsou pro zábor navrhovány lokality, zabezpe-
čené technickou infrastrukturou, zejména parovo-
dem (CZT). To umožňuje relativně bezpečné vytá-
pění a zásobování teplem v lokalitách, citlivých na 
kvalitu ovzduší a teplotní inverzi, 

- urbanistická koncepce ÚP České Budějovice je zalo-
žena na vytváření polyfunkčních území. Určitá hus-
tota obyvatelstva vyžaduje přiměřenou nabídku 
pracovních příležitostí přímo v jednotlivých obyt-
ných čtvrtích a v jejich okolí. Plochy pracovních pří-
ležitostí lehké průmyslové výroby mohou přispět 
k žádoucímu smísení funkcí, 

- koncepce zeleně předpokládá masivní ozelenění 
plochy, souvisejících s nadregionálními biokoridory 

NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen a NBK 169 
Červené blato – K118. U obou nadregionálních bio-
koridorů jde vždy o dvojici os – charakteru vodního 
a charakteru nivního. Plochy pro zábor ZPF ve pro-
spěch nezastavitelných území a ploch zeleně nejsou 
do bilance záboru ZPF zahrnovány, 

- ÚP České Budějovice předpokládá přísnou ochranu 
tzv. „zelených klínů“ města. Ty představují mozaiku 
volných, nezastavěných ploch různého charakteru 
(zeleň městská i krajinná, vodní plochy, lesní a ze-
mědělská půda) s případnými stavbami (zeměděl-
ské usedlosti či stavby pro rekreační využití, za-
hrádky, chaty). Zelené klíny jako harmonická krajina 
vstupují co nejdále do jádrového města. Intenzita 
funkcí se směrem do krajiny zřeďuje. Důležitou cha-
rakteristikou je prostupnost klínu pro pěší pohyb 
(pro cyklistu, jezdce na koni, bruslaře 
na kolečkových bruslích, běžkaře…), 

- plán ÚSES zajišťuje prostorové předpoklady pro vy-
budování účelně uspořádané sítě biocenter a bio-
koridorů, která bude v čase trvalá a v prostoru spo-
jitá a která stavem svých vnitřních podmínek zajistí 
trvalou existenci přirozeného genofondu území. 
Obnova ekologické stability území se projeví nepo-
chybně i na obnově půdní úrodnosti a na regenera-
ci půdního fondu jako nenahraditelného přírodního 
zdroje, 
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- všechny lokality záboru byly projednány s orgánem 
ochrany ZPF již v rámci procesu pořizování ÚPnM. 
Následně v rámci pořizování ÚP České Budějovice 
vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR jako DO 
ochrany ZPF, s ohledem na skutečnost, že nejsou 
vymezovány nové zastavitelné plochy v nezastavě-
ném území,  dne 12. 8. 2011 souhlasné stanovisko 
č.j.: 731/510/2011-Os. 

  
Největší zábory ZPF jsou navrhovány v místech nej-
většího rozvoje města: 

- Husova kolonie (ozn. 2.3.1.), 
- Kněžské Dvory – Nemanice, 
- Mladé (ozn. 2.8.), 
- Rožnov (ozn. 3.9.), 
- Švábův Hrádek (ozn. 3.8.), 
- Nové Vráto (ozn. 2.2.3.), 

- území mezi Suchým Vrbným a Novými Hodějovice-
mi. 
Nejvíce záborů bonitních půd v I. a II. třídě ochrany 
ZPF navrhuje ÚP České Budějovice v lokalitách: 

- jižní rozvoj města mezi Vltavou a železnicí (k. ú. 
České Budějovice 7), 

- Mladé, 
- severně od Nových Hodějovic, 
- okolí usedlosti Světlík (k. ú. České Budějovice 4), 
- okolí slévárny v Husově kolonii, 
- okolí Nemanického rybníka, 
- Voříškův Dvůr, 
- rozvoj u Suchomelu, 
- rozvoj mezi Stromovkou a Vltavou, 
- U Lusného rybníka (k. ú. Třebotovice), 
- rozvojové lokality jižně a západně od obce Třeboto-

vice. 

 
 
II.D.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘE-

ŠENÍ NA PUPFL 
 
Vyhodnocení vychází ze Směrnice Ministerstva ze-
mědělství ČR č. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000, o po-
stupu při ochraně pozemků určených k plnění funk-
cí lesa . 
 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O LESÍCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

V zájmovém území je zastoupení lesů nízké. Lesní 
porosty zaujímají celkem 296 ha, což je cca 5,3% 
rozlohy řešeného území. Větší komplexy lesů jsou 
mezi Mokrým a Zavadilkou, v k. ú. Haklovy Dvory. 
Významný je komplex bažinných olšin v přírodní re-
zervaci Vrbenské rybníky, rozsáhlejší lesní kom-
plexy jsou v k. ú. Třebotovice a Kaliště u Českých 
Budějovic. V intenzivní zemědělské krajině v území 

jsou roztroušeny drobné lesy a remízy. Všechny 
lesní porosty jsou významným krajinným prvkem. 
Dřevinná skladba lesních porostů je proměnlivá. 
Hlavními dřevinami většiny porostů jsou smrk ztepi-
lý, borovice lesní, buk lesní, dub letní, dub zimní, 
jedle bělokorá; na vlhčích stanovištích rostou olše, 
javory, jasany, jilmy aj. 
Z pohledu kategorizace lesa se v řešeném území se 
nachází lesy zvláštního určení (lesy v přírodních re-
zervacích a přírodních památkách, lesy příměstské, 
samostatné bažantnice v majetku města České Bu-
dějovice) a lesy hospodářské ve vlastnictví soukro-
mých osob (v prvé řadě v k. ú. Třebotovice a Kaliště 
u Českých Budějovic). 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR PUPFL 

označení 
lokality záboru 

k. ú. 
označení plochy  
s rozdílným způ-

sobem využití 

celková výměra 
lokality [ha] 

dotčená výměra 
PUPFL [ha] 

CB3/30 České Budějovice 3 DS 2,50 0,04 

CB3/43 České Budějovice 3 DS 0,33 0,01 

HD/14 Haklovy Dvory OV 7,16 0,43 

TR/8 Třebotovice BU 2,43 0,03 

Město České Budějovice celkem 0,51 
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KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ 
PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 
KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘED-

POKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU 
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
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II.E.1 ODŮVODĚNÍ VYDÁNÍ ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
Z ustanovení § 188 odst. (1) stavebního zákona 
před jeho poslední novelou, tj. před 1. 1. 2013, vy-
plývalo, že do 31. 12. 2015 je nutné upravit  ÚPnM 
podle požadavků nových právních předpisů nebo 
vydat nový ÚP (v novele platné od 1. 1. 2013 se 
tento termín posunul do 31. 12. 2020).  
ÚP České Budějovice je pořízen úpravou ÚPnM 
schváleného v roce 2000 a jehož závazná část byla 
vydána OZV. ÚPnM byl opakovaně dotčen dílčími 
změnami, pořízenými v letech 2002 až 2015, a to 
pod pořadovými čísly 1 až 49, 51 až 76, aniž však 
byla dotčena základní urbanistická koncepce vývoje 
města.  
Vývoj města bezpochyby nelze zastavit, ale i s ohle-
dem na změny ÚPnM, které byly pořízeny za více 
než 15 let od jeho schválení, čas prověřil, že zá-
kladní principy stanovené v ÚPnM umožňují zajistit 
stabilitu města bez „územního zemětřesení“ a jeho 
vyvážený rozvoj ve všech oblastech života jeho 
obyvatel i návštěvníků, včetně ochrany stávajících 
hodnot území. 
ÚPnM jako základní koncepční dokument pro roz-
voj města, na jehož zpracování se podílela řada 
špičkových odborníků, byl kvalitním územně pláno-
vacím nástrojem, který vzhledem ke své nadčaso-
vosti v době svého vzniku může i do budoucna za-
jistit vyvážený rozvoj města v kontextu s principy a 
podporou trvalé udržitelnosti území. 
Tyto skutečnosti vedly zastupitelstvo města k roz-
hodnutí potvrdit tuto základní koncepci ÚPnM 
včetně provedených změn a úpravou ji transformo-
vat za účelem sjednocení do ÚP České Budějovice 
dle právní úpravy stanovené stavebním zákonem. 
Znamená to, že postupem podle § 188 odst. 1 sta-
vebního zákona úpravou transformuje dosavadní 
ÚPnM do ÚP České Budějovice, který zachovává 
původní koncepci rozvoje území obce (to jest: drží 
se kontinuita vývoje a věcná stabilita území jakožto 
projev právní stability a právních jistot založených 
nastavenými pravidly), avšak nabývá právně podo-
by ÚP souladného s novou právní úpravou. 
 
Citovaný právní předpis rozeznává dvě odlišné situ-
ace, nastalé po 1. lednu 2007, a to jednak 

- změnu dosavadní ÚPD podle § 188 odst. 3: „Při pro-
jednání a vydání návrhu změny územního plánu ob-
ce, regulačního plánu nebo územně plánovací do-
kumentace sídelního útvaru nebo zóny schválené do 
31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto záko-
na. O úpravě směrné části této dokumentace roz-
hoduje pro své území obecní úřad, v ostatních pří-
padech úřad územního plánování. Při úpravě se po-
stupuje podle dosavadních právních předpisů.“; 
jednak 

- její úpravu podle § 188 odst. 1: „Územně plánovací 
dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní 
plán obce a regulační plán schválené před 1. led-
nem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zá-
kona upravit, v rozsahu provedené úpravy projed-
nat a vydat, jinak pozbývají platnosti.“ 
 
Oba postupy vyžadují rozdílné náležitosti jejich po-
řizování. Změnou dosavadní ÚPD pořízenou podle § 
188 odst. 3 stavebního zákona lze do stávajícího 
územního plánu inkorporovat jednotlivé změny vy-
žadované aktuálním stavem a vývojem v území. Ty-
to změny se stávají součástí původního územního 
plánu, avšak netransformují jej (jakkoliv jsou nebo 
byly vydávány opatřením obecné povahy) do nové 
územního plánu. Výsledkem pořízení změny zůstá-
vá právně územní plán obce se změněnou závaznou 
částí. V případě změn závazné části původní ÚPD se 
vyžaduje pořízení zadání (viz § 188 odst. 3 ve spo-
jení s § 47, § 55 odst. 2, resp. § 64 stavebního zá-
kona), což bylo předchozími změnami ÚPnM také 
splněno. 
 
Na rozdíl od toho postupu se postupem podle 
§ 188 odst. 1 stavebního zákona (úpravou) trans-
formuje dosavadní ÚPD do územního plánu, který 
zachovává původní koncepci rozvoje území obce 
(to jest: drží se kontinuita vývoje a věcná stabilita 
území jakožto projev právní stability a právních jis-
tot založených nastavenými pravidly), avšak nabývá 
právně podoby územního plánu souladného 
s novou právní úpravou; pro provedení úpravy pod-
le § 188 odst. 1 stavebního zákona se neukládá po-
řízení zadání územního plánu. Včlenění věcně mě-
něných částí původní ÚPD do úpravy podle § 188 
odst. 1 stavebního zákona bylo posouzeno podle 
charakteru těchto změn a konstatováno, i po pro-
jednání s DO, hájícími jim svěřené veřejné zájmy, že 
tyto změny byly dílčího charakteru a nepůsobily a 
nepůsobí změnu urbanistické koncepce včetně 
koncepce krajiny, infrastruktury a dalších územně 
plánovacích souvislostí. Velmi důležité je rovněž 
odlišit směrné a závazné části územního plánu; i 
v tomto smyslu je mezi oběma podobami územního 
plánu určitý, z platné právní úpravy plynoucí rozdíl, 
který však není změnou! Formální uspořádání ply-
noucí z nové právní úpravy, které však rovněž není 
změnou, působí jiné uspořádání a řazení částí tex-
tu. 
 
Výklad rozsahu projednání je třeba odvíjet zejména 
z § 50 odst. 2 a 4 ve spojení s § 4 a od § 51 až § 53 
stavebního zákona. Úpravou dosavadní ÚPD dochá-
zí pouze ke změně vyjádření již dříve schválené 
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koncepce podle požadavků platné právní úpravy. 
Nevzniká nová koncepce, ani není dosavadní kon-
cepce měněna (například vymezením nových ploch, 
určením jiného způsobu jejich využití a uspořádání, 
nedochází ke změně dříve dohodnutých podmínek 
ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních 
předpisů a podobně). Tato skutečnost však nezna-
mená, že se obsah v některých ohledech neliší; 
z dosavadní ÚPD se například nepřejímají podrob-
nosti, které podle nyní platných právních předpisů 
nepatří do ÚP, i když je v některých případech pů-
vodní ÚPD na základě stanovisek DO, návrhů pro-
jektantů nebo požadavků města obsahovala. Po-
drobnosti nepatřící do ÚP nelze v rámci projedná-
vání DO vyžadovat a pořizovatelem akceptovat. 
Změnou se tudíž nerozumí, je-li pro popis způsobu 
využití a uspořádání území zvolena jednodušší for-
ma a jsou-li z ÚP vypuštěny podmínky a požadavky 
úrovni územního plánu neodpovídající; změnou 
koncepce není zjednodušení popisu způsobu využití 
území (funkcí) a popisu uspořádání (struktur), po-
kud tím není výslovně dotčen například zájem na 
přísné ochraně území (obvykle ovšem stanovené 
podle zvláštních předpisů). V souladu s popsaným 
postupem byly do pořizované úpravy zahrnuty jed-
notlivé dosud pořízené změny ÚPnM, na jejichž zá-
kladě je např. kontinuity číselných řad některých 
urbanistických jevů (například výčtu VPS a VPO, 
popis jednotlivých lokalit a podobně). 
 
Při vydání dosavadní ÚPD upravené na nový ÚP se 
postupuje podle § 54 zákona. Výsledkem úpravy 
dosavadní ÚPD podle § 188 odst. 1 stavebního zá-
kona je nový ÚP, zachovávající však původní kon-
cepci rozvoje území obce. Pro rozhodnutí, zda se 
jedná o změnu a v jakém rozsahu, musí být vždy in-
dividuálně posouzeny rozsah a hloubka zásahu do 
stávajícího popisu funkcí a struktur v území, to 
znamená do urbanistické koncepce ÚPD, a to podle 
charakteru dokumentace a sledovaného účelu. To-
to hledisko musí být prvořadé. Formální souvislosti 
a změny pak nutno posoudit v těchto souvislostech. 
Mezi takové formální změny se mohou řadit i 
upřesnění některých typů rozhraní, užití měřítka a 
podobně. Přínosné pro posouzení, jakou cestu zvo-
lit (úprava, změna a jejich kombinace či pořízení 
nové ÚPD), v dané situaci může být předběžné a 
neformální projednání s DO. Pro aplikaci práva pak 
platí základní interpretační zásady, opakovaně vy-
jádřené v nálezech Ústavního soudu a judikátech 
NSS, například publikovaný pod č. 360 ve sv. 
10/2004 – II. ročník Sbírky rozhodnutí NSS (str. 933 
an.), vydaný podle rozsudku NSS ze dne 13. 5. 2004 
pod č.j. 1 As 9/2003-90 (byť v jiné správní věci, 
nicméně inspirativně): „II. V souladu s principem 
právní jistoty má každý adresát právní normy právo 
očekávat, že řešení, která zákonodárce zvolí, jsou 

racionální a směřují k funkčnímu uspořádání spole-
čenských vztahů, a nikoliv naopak. Jestliže zákono-
dárce z různých důvodů zvolí řešení jiné, musí je tím 
spíše přesně, jasně, určitě a srozumitelně vyjádřit v 
právních předpisech, jimiž jsou právní normy komu-
nikovány svým adresátům. Neučiní-li tak, je zcela 
na místě dát přednost takovému výkladu, který je 
rozumný a odpovídá přirozenému smyslu pro spra-
vedlnost.III. Právní řád České republiky tvoří jednot-
ný celek, jehož jednotlivé části jsou spolu ve vzá-
jemných systémových souvislostech. Konkrétní pra-
vidlo chování proto bývá vyjádřeno často nikoliv v 
jediném předpise, ale v několika předpisech, pří-
padně neposkytuje-li jeden právní předpis jedno-
značnou odpověď na určitou právní otázku, je ne-
zbytné vyložit ji v systémových souvislostech s 
předpisy ostatními tak, aby tato otázka byla spra-
vedlivě a rozumně zodpovězena.“ Tedy jinak řeče-
no: pro posouzení věci a výklad platného práva 
nutno vycházet nejen z textu předpisu samého, ný-
brž i z uznávaných právních zásad, jimiž se aplikace 
právních norem řídí. Výsledkem musí být přede-
vším předvídatelná aplikace práva, jejímž základem 
je buď nesporná právní úprava, nebo taková její 
aplikace, která toto širší právní okolí interpretuje v 
systémových souvislostech. Stávající právní úprava 
stavebního práva trpí řadou nejasností, neurčitostí 
a inkonsistencí (o čemž svědčí nejen dosud prove-
dené novely, ale především velmi rozsáhlá novela 
projednávaná v Parlamentu ČR). Při vyjádření k me-
todickému doporučení sledovalo město České Bu-
dějovice takovou aplikační praxi, která důsledně 
vychází ze smyslu a účelu ÚP jakožto pravidel, která 
jsou následně naplňována prostřednictvím kon-
krétních správních procesů a rozhodnutí – pro něž 
vytváří ÚP toliko velmi obecný a agregovaný rámec. 
 
Pro rozhodnutí o tom, zda je možné a účelné upra-
vit dosavadní ÚPD a nově ji vydat jako ÚP nebo RP, 
je pro obec, zpracovatele i pořizovatele rozhodující 
zjištění, v jakém rozsahu nastaly v území změny, ja-
kého jsou charakteru a jak se tyto změny podmínek 
v území promítnou do úpravy stávající dokumenta-
ce a její transpozice do nové podoby. Pro rozhod-
nutí o dalším postupu je tudíž určující nikoliv sku-
tečnost, zda změny nastaly (tento stav je způsoben 
už samou skutečností vydání nového stavebního 
zákona), nýbrž, jakého charakteru, rozsahu a jaké 
hloubky tyto změny jsou, to jest jakého dosahu a 
vlivu na vlastnická práva a na ochranu veřejných zá-
jmů. Jsou-li transpozicí dotčena podstatně vlastnic-
ká práva, to jest v rozsahu umožňujícím podání 
správní žaloby soudní, popřípadě vznesení nároku 
na náhradu za změny v území, resp. jsou-li dotčeny 
podstatně veřejné zájmy, bylo by město v součin-
nosti se zpracovatelem a pořizovatelem nuceno v 
souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního 
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zákona pořídit změnu. Tak tomu ovšem v případě 
stávajícího ÚPnM není. Podmínky se v mnohém 
zcela nepochybně změnily vždy – už jenom promě-
nou právního prostředí, ale zejména a především: 
naplňováním urbanistické koncepce samé naplňo-
váním vize a ustanovení ÚP. Podstatou posouzení 
musí být, dle názoru města, rozsah a hloubka inter-
vence do stávajícího plánu. I transpozice je – dů-
sledně domyšleno – změnou. Popíšeme-li území ja-
ko plochy pro bydlení, v zásadě neměníme koncep-
ci, avšak zároveň prostým popisem regulujících 
ustanovení můžeme výslednou podobu ÚPD ovliv-
nit. Takové změny však nutno zcela nepochybně 
zahrnout do „transpozice“. Změny zastavitelného 
území jeho rozšířením, resp. podstatné změny hra-
nic jednotlivých ploch uvnitř řešeného území by by-
ly změnami, které by měly být samostatně projed-
nány. 
 
Právní a věcná povaha úpravy proto musí být, dle 
názoru města České Budějovice, vždy posouzena 
individuálně, a to podle rozsahu a hloubky navrho-
vaných odchylek a „změn“. Za odchylku od úpravy 
nelze považovat například změnu popisu funkce, 
vypuštění dílčího upřesňujícího, avšak podstaty 
charakteru území se nedotýkajícího uspořádání na 
jednotlivé plochy a podobně. Pokud by skutečně 
platilo bezvýjimečně, že jakákoliv změna v území 
vyžaduje nový ÚP, míjelo by se to zcela se smyslem 
a účelem právní úpravy, sledující efektivitu a šetr-
nost při vynakládání prostředků na pořizování do-
kumentací v případech, kdy byly před krátkou do-
bou pořízeny podle předchozí právní úpravy velmi 
kvalitní ÚP. V obecném souladu s § 43 stavebního 
zákona bude většina dokumentů. S ustanovením § 
13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. bezpochyby taky. Pří-
loha číslo 7 je poněkud neuspořádaná a postrádá 
hierarchii; v každém případě však nelze argumen-

tovat rozporem s ní, jestliže dokumentace obsahuje 
sdělení ke všem uvedeným skutečnostem, pokud 
jsou vůbec potřeba; není možné a přípustné, aby za 
změnu byla považována úprava spočívající v jiném 
popisu, resp. v úpravě popisu funkcí a struktur. Ne-
pochybně nelze za odchylku od ní například pova-
žovat jiné funkční vymezení ploch, než uvádí vy-
hláška č. 501/2006 Sb., resp. jiné definiční určení 
těchto funkčních ploch a jejich strukturálních pa-
rametrů, pokud tím nemohou prokazatelně být do-
tčena vlastnické práva nebo dotčeny veřejné zájmy. 
Zároveň není možné považovat za změnu postup, 
při němž je stávající systém popisu území převeden 
do jazyka nové prováděcí vyhlášky, jestliže se ne-
mění základní smysl a podmínky využití a uspořá-
dání území. Smyslem tohoto ustanovení nesmí být 
pouhý formální přepis, nýbrž vydání formou opat-
ření obecné povahy při zachování základní koncep-
ce dokumentu.  
 
Město České Budějovice se domnívá se, že každý 
záměr provést úpravu a transponovat stávající do-
kumentaci a podržet kontinuitu, by měl být vítán a 
podporován. Právě na měřítku mapových podkladů 
může být celý problém dobře demonstrován. 
Obecnější měřítko vede k agregovanému vyjádření 
funkcí a struktur, odpovídajícímu smyslu a účelu ÚP 
České Budějovice. Požadavky na podrobnější mě-
řítka jdou proti tomuto smyslu a účelu, i proti du-
chu ÚP České Budějovice.  Nesmí být smyslem me-
todiky tlak na to, aby měřítko nebylo podrobnější; 
správně je opak – jak ostatně svědčí i návrh novely 
stavebního zákona projednávaný v Parlamentu ČR. 
Nicméně ani podrobnější měřítko nemusí nutně 
znamenat změnu – vždy bude záležet na obsahu, 
který musí být jednotlivě posouzen v konkrétní 
souvislosti místní. 

 
 
II.E.2 SOULAD SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI VYHLÁŠKAMI 

 
- není naplněn požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

§ 3, odst. 1 na vymezování ploch s rozdílným způ-
sobem využívání o ploše zpravidla větší než 2000 
m2. Tomuto požadavku nelze v úpravě ÚPnM na ÚP 
dle § 188 odst. 1 stavebního zákona. Vyhovění je 
možné změnou ÚP České Budějovice,  

- není zohledněn požadavek vyhlášky č. 501/2006 
Sb., § 7, odst. 3 na vymezení plochy veřejného pro-
stranství o výměře nejméně 1000 m2 pro každé dva 
hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, ob-
čanského vybavení nebo smíšené obytné. Tomuto 
požadavku nelze v úpravě ÚPnM na ÚP dle § 188 

odst. 1 stavebního zákona. Vyhovění je možné 
změnou ÚP České Budějovice , 

- byla provedena revize ploch s rozdílným způsobem 
využití a jejich uvedení do souladu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., Hlava II, 

- obsah a členění ÚP České Budějovice bylo uvedeno 
do souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb. 
(ve znění vyhlášky 458/2012 Sb.), 
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II.E.2.1 SOULAD S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
- ÚP České Budějoivce stanovením rozvojových ploch 

a ploch přestavby a dále stanovením podmínek pro 
využití těchto ploch (včetně podmínek prověření 
rozvojového záměru pomocí ÚS) vytváří předpokla-
dy pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo-
čívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

- Komplexní urbanistický návrh spočívající mimo jiné 
v dostředném strukturování města na vnitřní město 
(ozn. 1.), předměstí (ozn. 2.), příměstí (ozn. 3.) 
a venkov (ozn. 4.), stanovením hlavních kompozič-
ních os a členěním města po jednotlivých čtvrtích 
a lokalitách se specifickou náplní a podmínkami vy-
užití zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území, účelné využití a prostorové uspořádání 
území. Cílem urbanistického návrhu je dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukro-
mých zájmů na rozvoji území. 

- Při pořizování, schvalování i vydávání ÚP České Bu-
dějovice byly podle platného stavebního zákona 
koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v 
území, výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj 
území a byla konkretizována ochranu veřejných zá-
jmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

- ÚP České Budějovice ve veřejném zájmu chrání a 
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeo-
logického dědictví (viz kapitola I.B.2 Ochrana a roz-
voj hodnot území). Přitom chrání krajinu jako pod-
statnou složku prostředí života obyvatel a základ je-
jich totožnosti (viz kapitola I.E.1 Koncepce uspořá-
dání krajiny). S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území (Viz. ka-
pitola I.F – Plochy s rozdílným způsobem využití 
území). Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohle-
dem na potenciál rozvoje území a míru využití za-
stavěného území (viz kapitola I.C.2.1 Zastavitelné 
plochy). 
 
 
II.E.2.2 SOULAD S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNO-

VÁNÍ 

 
- ÚP České Budějovice vychází z ÚAP, kde byly zjišťo-

ván a posuzován stav území, jeho přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty, 

- ÚP České Budějovice stanovuje koncepci rozvoje 
území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území (viz kapitola I.C.1 Pro-
storové uspořádání města), 

- jsou stanoveny urbanistické, architektonické a este-
tické požadavky na využívání a prostorové uspořá-
dání území a na jeho změny (viz kapitola I.B Kon-
cepce rozvoje území a dále kapitola I.F Plochy 
s rozdílným způsobem využití), zejména na umístě-
ní, uspořádání a řešení staveb, 

- jsou stanoveny podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání sta-
veb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území (viz kapitola I.B Koncepce rozvoje území a 
dále kapitola I.F Plochy s rozdílným způsobem vyu-
žití), 

- jsou vytvářeny v území podmínky pro snižování ne-
bezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem (viz kapitola I.E.2 Územní systém ekolo-
gické stability, kapitola I.E.4 Protierozní opatření a 
kapitola I.E.5 Ochrana před povodněmi), 

- jsou vytvářeny v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn – viz kapito-
la II.E.5.4 Kategorizace změn využití území, 

- jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sí-
delní struktury a pro kvalitní bydlení – viz kapitola 
I.C.2 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestav-
by, 

- jsou stanoveny podmínky prověření změny využití 
území pomocí ÚS vede mimo jiné k prověřování a 
vytváření podmínek pro hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 

 - ÚP České Budějovice není překážkou pro zajištění 
civilní ochrany, 

- jsou určeny nutné asanační, rekonstrukční a rekul-
tivační zásahy do území (viz kapitola I.C.1.2 Čtvrtě), 

- jsou vytvářeny podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a jsou navrženy případné kom-
penzační opatření – viz. kapitola II.E Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL, 

- při zpracování ÚP České Budějovice byly uplatněny 
poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 
územního plánování, ekologie a památkové péče. 
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II.E.3 SOULAD SE ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A STANOVISKY DO 
 
ÚP České Budějovice je zpracován v souladu 
s požadavky zvláštních předpisů.  
 
V rámci společného jednání bylo uplatněno 8 sta-
novisek DO, na jejichž základě bylo třeba před za-
hájením řízení o ÚP České Budějovice návrh upra-
vit. Dále byl návrh ÚP České Budějovice pro řízení 
dle § 52 stavebního zákona upraven dle metodické 
pomoci krajského úřadu v koordinaci s výsledky 
konzultace JUDr. & PhDr. Jiřího Plose – více viz ka-
pitola II.B.1 Proces pořízení ÚP České Budějovice a 
soulad se zadáním. 
S ohledem na neustále vyvíjející se výklady a ko-
mentáře ke stavebnímu zákonu, na jeho novelu, na 
judikaturu NSS a s tím související požadavky kraj-
ského úřadu, vydal krajský úřad dne 5. 11. 2012 
nové stanovisko a následně na základě žádosti poři-
zovatele dne 7. 1. 2013 i metodickou pomoc s tím, 
že bude možné pokračovat v procesu pořizování ÚP 
České Budějovice až následně po vydání změny č. 
72 ÚPnM ve vazbě na ZÚR a po zapracování této 
změny do návrhu ÚP České Budějovice. Po vydání 
změny č. 72 ÚPnM ve vazbě na ZÚR dne 11. 12. 
2014 s účinností ode dne 31. 12. 2014) byla do ná-
vrhu ÚP České budějoivce včleněna změna č. 72 
ÚPnM – více viz kapitola II.B.1 Proces pořízení ÚP 
České Budějovice a soulad se zadáním.   
V rámci řízení o ÚP České Budějovice bylo uplatně-
no stanovisko odboru životního prostředí, země-
dělství a lesnictví Krajského úřadu – Jihočeského 
kraje, přičemž požadavky, které se týkaly názvosloví 
pro záplavová území dle vodního zákona a s tím 
související úpravy názvů jednotlivých typů území 

podle jejich vztahu k povodni, byly respektovány a 
zapracovány zejména do kapitol I.E.5 Ochrana před 
povodněmi, II.E.8. Odůvodnění koncepce uspořá-
dání krajiny a do výkresů I.2.2. Hlavní výkres - čle-
nění území podle polohy vůči povodni a I.2.4 Hlavní 
výkres – koncepce technické infrastruktury – zápla-
vová území. 
 
Nebyly vzneseny žádné rozpory. 
 
Pořizovatel ve spolupráci s  určeným zastupitelem 
pro spolupráci s pořizovatelem vyhodnotil výsledky 
projednání, zpracoval návrh rozhodnutí o námit-
kách, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek a vyzval v souladu s 
§ 53 stavebního zákona DO a krajský úřad jako nad-
řízený orgán k uplatnění stanoviska, a to i k návrhu 
vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny nad 
rámec § 50 stavebního zákona ve znění platném v r. 
2011 k návrhu pro společné jednání. V řádné lhůtě 
dle § 53 stavebního zákona bylo uplatněno 5 sta-
novisek DO, včetně stanoviska krajského úřadu jako 
nadřízeného orgá-nu, všechna tato stanoviska byla 
souhlasná. Ostatní DO stanoviska v řádné lhůtě ne-
uplatnily, proto se v souladu s § 53 odst. (1) sta-
vebního zákona má za to, že s návrhem pořizovate-
le souhlasí. Rozhodnutí o námitkách včetně odů-
vodnění rozhodnutí a vy-hodnocení všech připomí-
nek k návrhu ÚP České Budějovice jsou součástí to-
hoto odůvodnění – viz kapitola II.G Rozhodnutí o 
námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí a kapi-
tola II.H Vyhodnocení připomínek. 
 

 
 
II.E.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA 
 
Ze stavebního zákona, vyplývá, že dosavadní ÚPD 
obcí lze do 31.12. „ … upravit, v rozsahu provedené 
úpravy projednat a vydat… “. Tímto postupem bu-
de dosavadní ÚPD obcí nahrazena vydáním nového 
opatření obecné povahy (viz § 188 odst. 1 staveb-
ního zákona); účelem tohoto ustanovení je umožnit 
„transpozici“ (převedení) celé dosavadní ÚPD obcí, 
tedy její závazné i směrné části, na ÚP nebo RP a 
přitom zachovat věcné řešení takto upravované 
ÚPD. Platnost této nové ÚPD již nebude omezena 
uvedenými termíny. Právní úprava nepředpokládá 
a z dále vysvětlených důvodů neumožňuje, aby tato 
„transpozice“ zahrnovala například vymezení no-
vých zastavitelných ploch a takové zásahy do této 
dosavadní ÚPD obcí, které je budou mít dopad na 
změnu funkce a koncepce území, ochranu veřej-

ných zájmů, ke kterým musí mít možnost se vyjádřit 
DO, vlastníci dotčených nemovitostí a veřejnost. 
 
Smyslem a účelem transpozičního procesu je na-
pomoci transponovat – tedy upravit – existující 
ÚPD do podoby odpovídající ÚPD podle nové práv-
ní úpravy (ÚP, RP) při zachování podstatných nále-
žitostí charakteru a formy nové právní úpravy. 
 
Dle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona 
„Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru 
nebo zóny, územní plán obce a regulační plán 
schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 
2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu pro-
vedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají 
platnosti.“  
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ÚP vydaný na základě úprav dosavadní ÚPD se 
upravuje v souladu s § 43 stavebního zákona a při-
měřeně v souladu s jeho prováděcími předpisy. 
Skutečnost, že schvalovaný a opatřením obecné 
povahy vydávaný ÚP vznikl úpravou dosavadní ÚPD 
podle § 188 odst. 1, musí být popsán v odůvodnění 
tohoto opatření obecné povahy.  
Úprava dosavadní ÚPD se nemusí dotknout celého 
jejího obsahu, bude záviset např. na kvalitě zpraco-
vání ÚPD, jejím stáří – podle jaké právní úpravy by-
la pořizována apod. Z tohoto důvodu zákon ukládá 
projednání pouze “v rozsahu provedené úpravy“. 
Výklad rozsahu projednání je třeba odvíjet zejména 
z § 50 odst. 2 a 4 ve spojení s § 4 a od § 51 až 53 
stavebního zákona. Úpravou dosavadní ÚPD dochá-
zí pouze ke změně vyjádření již dříve schválené 
koncepce podle požadavků platné právní úpravy. 
Nevzniká nová koncepce, ani není dosavadní kon-
cepce měněna – čímž se rozumí zejména vymezo-
vání nových ploch, určení zásadně jiného způsobu 
jejich využití a uspořádání. Při dodržení těchto 
předpokladů nedojde úpravou dosavadní ÚPD ke 
změně dříve dohodnutých podmínek ochrany ve-
řejných zájmů podle zvláštních právních předpisů. 
 
Z dosavadního ÚPnM nejsou proto přebírány po-
drobnosti, které podle nyní platných právních 
předpisů do ÚP nepatří, i když je v některých přípa-
dech původní ÚPD (mnohdy protiprávně) na zákla-
dě stanovisek dotčených orgánů, návrhů projektan-
tů nebo požadavků obce obsahovala. Podrobnosti 
nepatřící do ÚP nelze v rámci projednávání dotče-
nými orgány vyžadovat a pořizovatelem akcepto-
vat. Nové skutečnosti, které nemohly být uplatněny 
dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za 
kterých bylo původní stanovisko vydáno, nenastaly, 
neboť urbanistická koncepce stanovená ÚPnM je 
naplňována. 
 
V konkrétním řešení některých ploch Českých Bu-
dějovic pro individuální a kolektivní bydlení jsou ty-
to plochy koncipovány jako intenzivně zastavitelné 
a to ve čtvrtích přednostní urbanizace. Ty umožňují 
snazší napojení na technickou infrastrukturu a hro-
madnou dopravu.  
Pro novou výstavbu jsou v co nejširší míře využity 
vhodné plochy v těsné návaznosti na stávající ur-
banizované území.  
 
V kontaktním okruhu zázemí města byly v ÚPnM 
prověřeny možnosti pokračování nových urbani-
začních tendencí ve smyslu kultivace bydlení ve 
vazbě na příměstskou krajinu. Tak vznikl pojem 
„zahradního“ a „venkovského bydlení“. Současně 
byl proveden (záměrně omezeně) odhad možného 
rozvoje obytné funkce mimo semknuté území měs-
ta.  

Konkrétní rozložení území se separacemi ploch vý-
roby a skladování má zásadní vliv na obslužné sys-
témy města – dopravu (jak nákladní, tak osobní) a 
technické sítě. Dříve založené „průmyslové a vý-
robní zóny“ nelze (i s ohledem na soustředění in-
vestic v minulosti) využít beze zbytku pro veškeré 
umístění výrobních aktivit v jednotlivých lokalitách.  
 
Jižní a západní sektory příměstského území a na-
vazujícího venkova znamenají pro plánovaný rozvoj 
Českých Budějovic další potenciál pro bydlení sou-
středěný do venkovských hnízd. Z toho je zpětně 
odvozeno i ve městě uplatněné „venkovské bydle-
ní“, a to tak, aby nekonkurovalo vnitřnímu městu, 
ale aby obohacovalo nabídkovou škálu a bylo na 
dosah soukromou dopravou nebo integrovaným 
dopravním systémem. Jedinečnost venkovských 
míst na jihu a na západě je typickým a zachování 
hodným fenoménem jihočeské krajiny s možnostmi 
dosud netušenými, podstatnými pro moderní pojetí 
širšího vnímání města, avšak nikoli chápanými jako 
zárodky satelitních městeček nebo sídlišť.  
 
ÚP České Budějovice, resp. přejímá z ÚPnM, územ-
ní podmínky pro udržitelný rozvoj města: 

- nabídkou ploch pro podnikání, neboť město potře-
buje jednak pracovní místa a koupěschopné obyva-
tele, jednak zlepšit neuspokojivý stav služeb, 

- rozšířením nedostatkových ploch zeleně a velko-
plošných rekreačních a sportovních areálů určených 
hlavně dětem a dospívající mládeži. Také vzhledem 
k potřebnému rozšíření cestovního ruchu je cílem 
zdržet návštěvníky města co nejdéle, mimo jiné na-
bídkou možnosti pestřejší zábavy, sportu a odpo-
činku. Dělba urbanistických funkcí s Hlubokou nad 
Vltavou je v tomto směru zajišťována v rámci stra-
tegického plánu města, 

- vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, neboť 
nespokojenost velké části obyvatel – v prvé řadě ze 
sídlišť (s vysokými hustotami zalidněnosti obytných 
ploch i bytů, s hygienicky, provozně a esteticky ne-
vyhovujícím prostředím, s absencí urbánních rysů a 
odtržeností od centra města) – generuje evidentní 
snahy o lepší bydlení. Převládají preference rodin-
ného bydlení pokud možno na okraji města nebo 
v blízkosti centra a v zeleni – i za cenu dojíždění. 
 
 
II.E.4.1 PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 

 
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
 
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná 
nebo jedinečná lze dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlásit za zvláště chráněná.  
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Ze zvláště chráněných území se v řešeném území 
nachází: 
 
Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, o výměře 
245,987 ha v k. ú. Haklovy Dvory a České Vrbné. 
Důvodem ochrany je zachování rozsáhlého kom-
plexu vodních, mokřadních, lučních a lesních eko-
systémů vysoké přírodovědné hodnoty v těsném 
sousedství krajského města, s výskytem ohrože-
ných chráněných a biogeograficky významných 
druhů rostlin a živočichů. Na jejím území hnízdí více 
než 80 druhů ptáků a vyskytuje se zde v jižních Če-
chách zcela ojedinělá fauna motýlů.  
Rezervací prochází naučná stezka „Po hrázích Vr-
benských rybníků“ 
 
Přírodní památka Kaliště – přírodní památka o vý-
měře 2,57 ha v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic. 
Důvodem ochrany jsou ekosystémy podmáčené po-
lokulturní louky v sousedství Kališťského rybníka, s 
výskytem ohrožených druhů rostlin. 

  
Přírodní památka Vrbenská tůň – přírodní památka 
o výměře 0,96 ha v k. ú. České Vrbné. Důvodem 
ochrany jsou typické biocenózy říčních ramen s tůní 
s výskytem řady ohrožených druhů rostlin včetně 
kriticky ohroženého řezanu pilolistého.  
 
Velkoplošná chráněná území se v zájmovém území 
nenacházejí. 
 
PAMÁTNÉ A JINÉ VÝZNAMNÉ STROMY 
 
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a 
stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, za památné stromy. V řeše-
ném území jsou vyhlášeny následující památné 
stromy: 
 

 
Název  Kod dle 

ÚSOP 
Duh dřeviny  k. ú. Popis, lokalizace  

Červenolistý buk 103238 Buk lesní nachový České Budějovice 6  19 m vysoký buk lesní nachový na zahradě č. p. 66 v 
Dukelské ulici 

Dub u Staro-
haklovského rybníka 

103178 Dub letní Haklovy Dvory  32 m vysoký dub letní na severním břehu Staro-
haklovského rybníka u bašty. 

Dub u Špačků 103154 Dub letní  České Budějovice 7 25 m vysoký dub letní s hluboko nasazenou korunou 
na pravém břehu Malše mezi dvorem U Špačků a Čer-
veným dvorem 

Jinan u loděnice  103155 Jinan dvoulaločný  České Budějovice 2 18 metrů vysoký jinan s nepravidelnou korunou roste v 
areálu Lannovy loděnice, u Dlouhého mostu na levém 
břehu Vltavy 

Jinan v rajské zahradě 103205 Jinan dvoulaločný  České Budějovice 1  22 m vysoký jinan v Rajské zahradě u Piaristického ko-
stela 

Lípa na Sokolském os-
trově  

103237 Lípa srdčitá České Budějovice 1 25 m vysoká lípa na Sokolském ostrově západně od 
náměstí Přemysla Otakara 

Lípa v Třebotovicích  103129 Lípa malolistá  Třebotovice  25 m vysoká lípa u kapličky před bývalou školou v cen-
tru osady Třebotovice. 

Dub letní  103158 Dub letní  České Budějovice 7 Strom s širokou, pravidelně rozloženou korunou u 
cesty na levém břehu Malše, 1 km severně od Nového 
Roudného 

 
 
LOKALITY NATURA 2000 
 
Natura 2000 je dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, celistvá evropská soustava území se sta-
noveným stupněm ochrany, která umožňuje zacho-
vat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich 
přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z 
hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento 
stav obnovit. Na území České republiky je Natura 
2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky význam-
nými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (viz 
§ 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou 
chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů). 
 
V řešeném území se nachází: 

- ptačí oblast CZ0311037 Českobudějovické rybníky, 
- EVL CZ0313138 Vrbenské rybníky. 

 
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
 
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle záko-
na o ochraně přírody a krajiny mají zvláštní posta-
vení VKP – ekologicky, geomorfologicky nebo este-
ticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její ty-
pický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 
3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou 
obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 

http://www.jiznicechy.org/cz/ns/vrbenske.htm
http://www.jiznicechy.org/cz/ns/vrbenske.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
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údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 
orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. 
V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmeno-
vaných VKP lesy, vodní toky a jejich údolní nivy, 

rybníky. Významné krajinné prvky registrované 
podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů uvádí 
přehledná tabulka. 

 

PŘEHLED VKP ZAREGISTROVANÝCH PODLE § 6 ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

ID název popis k. ú. 

20 Sokolský ostrov historicky uzavřený prostor zeleně České Budějovice 1 

21 Dlouhá louka významný volný krajinářský park České Budějovice 2 

22 Porosty na Švábově hrádku 
Krajinně, ekologicky a esteticky významný komplex dře-

vinných porostů 
České Budějovice 2 

23 Porosty u Velkého Vávrovského rybníka 
kompaktní a významné liniové 

listnaté stromové porosty 
České Budějovice 2 

24 
Rameno Vltavy a náhon s břehovými porosty u 

Suchomelu 
komplex vodních a mokřadních biotopů České Budějovice 2 

25 Park Háječek a Krumlovské aleje parkový porost s významnými stromy České Budějovice 2 

27 Louky a remízky u sídliště Máj louky a remízky u sídliště České Budějovice 2 

28 U Hvízdala 
komplex křovinné, stromové 
a travino-bylinné vegetace 

České Budějovice 2 

29 
Rameno Vltavy a náhon s břehovými porosty u 

Suchomelu 
komplex vodních a mokřadních biotopů České Budějovice 3 

30 Olšina pod Pilmanovým rybníkem komplex lesní a mokřadní vegetace České Budějovice 3 

31 Park u Staroměstského hřbitova vzrostlý kompaktní parkový porost České Budějovice 3 

33 Porost na terase u Kněžských Dvorů kompaktní stromový listnatý porost České Budějovice 3 

34 Louky u Škodovky komplex luční vegetace České Budějovice 4 

35 Světlíky - zářez bývalé železniční vlečky krajinně ekologicky a esteticky významný prvek České Budějovice 4 

36 Park v Novém Vrátě u Kovošrotu významná plocha městské zeleně České Budějovice 4 

37 Hliníky - Suché Vrbné 
ekologicky - stabilizační funkce v rámci 

zdejšího urbanizovaného prostoru 
České Budějovice 5 

32 Městský park Na Sadech městský park České Budějovice 3 

38 Městský park Na Sadech městský park České Budějovice 6 

39 
Slepá ramena, břehové porosty a luh Malše u 

Špačků 
komplex vodní, mokřadní, pobřežní a lužní vegetace České Budějovice 6 

40 
Liniový porost na levém břehu Malše 

u Velkého jezu 
liniový porost České Budějovice 7 

41 
Slepá ramena, břehové porosty 

a luh Malše u Špačků 
komplex vodní, mokřadní, pobřežní a lužní vegetace České Budějovice 7 

42 Park Háječek a Krumlovské aleje parkový porost s významnými stromy České Budějovice 7 

43 Skupina dvou lip SSV od obce České Vrbné dva exempláře lípy velkolisté České Vrbné 

44 
Solitérní dub nad jezem severovýchodně 

od obce České Vrbné 
solitérně rostoucí exemplář dubu letního České Vrbné 

45 
Solitérní dub nad jezem severovýchodně 

od obce České Vrbné 
solitérně rostoucí exemplář dubu letního České Vrbné 

58 
Solitérní dub v orné půdě jihovýchodně 

od obce Haklovy Dvory 
solitérně rostoucí exemplář dubu letního Haklovy Dvory 

59 
Liniový porost dřevin na severozápadním 

 okraji obce Zavadilky 
liniový porost dřevin Haklovy Dvory 

60 Remízek pod hrází Starohaklovského rybníka listnatý porost Haklovy Dvory 

61 
Liniový porost dřevin severovýchodně 

od obce Haklovy Dvory 
liniový porost dřevin Haklovy Dvory 

62 
Solitérní dub v orné půdě severozápadně 

od obce Zavadilka 
solitérně rostoucí exemplář dubu letního Haklovy Dvory 

63 
Solitérní dub v orné půdě JV od obce Haklovy 

Dvory 
solitérně rostoucí exemplář dubu letního Haklovy Dvory 

136 Lípy v lokalitě "Jezera u Kaliště" exemplář lípy Kaliště u ČB 

137 "Genofondová plocha" pod Babou floristicky bohatá mezohygrofytní luční společenstva Kaliště u ČB 
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242 Lesní louky JV od Kaliště 
komplex přirozené luční, mokřadní 

a rašelinné vegetace 
Třebotovice 

243 Louka na Hravbách přirozené luční porosty Třebotovice 

244 Olšina u samot U Olší porosty potočního luhu drobného vodního toku Třebotovice 

245 "Genofondová plocha" pod Babou floristicky bohatá mezohygrofytní luční společenstva Třebotovice 

 
 
II.E.4.2 KULTURNÍ HODNOTY 

 
Na území města se nachází řada archeologických 
nalezišť, která dokazují dlouhou historii zdejšího 
osídlení. Historické jádro města je vymezeno jako 
městská památková rezervace s velkým množstvím 
nemovitých kulturních památek. V části Rožnov je 
vymezena vesnická památková zón. ÚP zajišťuje 
podmínky pro ochranu těchto chráněných území 
zejména řešením území města po lokalitách a sta-
novením obsahu a vize pro každou tuto lokalitu 
s ohledem na její kulturní hodnoty.  
 
 
II.E 4.3 CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

 
Vývoj počtu obyvatel Českých Budějovic ztrácí dy-
namiku. Snížená porodnost ve výhledu zdaleka ne-
pokryje přirozené úbytky obyvatel (úmrtím). 
O eventuálním dalším růstu by mohla rozhodovat 
imigrace. Zatím však sílí tendence bydlet v rekre-
ačně hodnotném zázemí města (proces suburbani-
zace). 
Má-li se zabránit emigraci mladých, vzdělaných 
a podnikavých lidí, je nutné alespoň částečně vyho-
vět jejich potřebám, aby se město v oblasti demo-
grafie postupně nestalo stárnoucím organismem.  
 
ÚP České Budějovice proto vytváří územní podmín-
ky: 

- nabídkou ploch (produkčních a smíšených) pro 
podnikání, neboť město potřebuje jednak pracovní 
místa a koupěschopné obyvatele, jednak zlepšit 
neuspokojivý stav služeb, 

- rozšířením nedostatkových ploch zeleně a vel-
koplošných rekreačních a sportovních areálů urče-
ných hlavně dětem a dospívající mládeži. Také 
vzhledem k potřebnému rozšíření cestovního ruchu 
je cílem zdržet návštěvníky města co nejdéle, mimo 
jiné nabídkou možnosti pestřejší zábavy, sportu a 
odpočinku. Dělba urbanistických funkcí s Hlubokou 
nad Vltavou je v tomto směru zajišťována v rámci 
strategického plánu města.  

- vymezením nových ploch pro bydlení pro možnost 
rodinného bydlení na okraji města nebo v jeho 
předměstských a příměstských částech. 
 
 
 

 
POŽADAVKY NA BYDLENÍ 
 
Požadavky na bydlení se dále diferencují. 
Návrh ÚP České budějoivce reaguje zvláštními 
funkcemi tzv. území venkovských usedlostí a území 
zahradního bydlení i na vznik nových vrstev obyva-
tel, u kterých se spojují vysoké nároky na bydlení s 
reálnou možností pořídit si ho. Vesměs jde o bydle-
ní vícefunkční, tj. spojující funkci obytnou s mož-
ností pracovat i rekreovat se doma. Nezanedbatel-
ná je zde snaha po vyjádření prestiže. V zájmu žá-
doucího spojení města se světem podnikání 
a dalšího ekonomického růstu města se snaží ÚP 
České Budějovice těmto požadavkům vyhovět. Tato 
snaha vedla k rozvrhu ploch zahradního bydlení, 
popř. moderně venkovského - tzv. území venkov-
ských usedlostí - (náročného na polohu, velikost 
pozemku a vybavenost), buďto přímo na předměst-
ském území města nebo, a to především, v jeho 
venkovské části. 
Za bydlení v usedlostech se zde považuje také byd-
lení ekologicky orientovaných obyvatel, kteří kla-
dou důraz na velkoplošné parcely, i když určené 
spíše pro zemědělské nebo chovatelské využití. 
Ve škále ploch určených pro bydlení nechybí po-
zemky pro výstavbu vícebytových domů. Bilance 
potřeby bytů reflektuje odlišnosti v představách 
o této formě bydlení i možnosti pořídit si ho. Navr-
hovaná území pamatují i na ekonomicky slabé do-
mácnosti, které potřebují pomoc státu a města (so-
ciální bydlení). 
 
Kromě toho lokality s obytnou funkcí zahrnují i byd-
lení v bytech s prodlouženou životností, hlavně 
v panelových sídlištích. V ÚP České Budějovice jsou 
prezentovány jako lokality s regulací formy kultiva-
ce území. 
Široká škála návrhů ploch s obytnou funkcí zajišťuje 
zejména možnost volby a výběru, která patří mezi 
nejdůležitější potřeby lidí. 
 
ZMĚNA VE SFÉŘE PRÁCE 
 
Vlivem změn v náplni a způsobu práce a v pracov-
ním režimu se mění konkrétní formy pracovního ži-
vota, zásadně zasahující do způsobu života obyvatel 
i v Českých Budějovicích. To se promítá do poža-
davků na urbanistickou funkci pracovních ploch a 
zásadně ovlivňuje strukturu města. 
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Reakce na probíhající změny v pracovní sféře se 
v ÚP České Budějovice projevuje volnější speciali-
zací funkcí lokalit. Tím je umožněno vznikání i zani-
kání nenaplánovatelných objektů pracovních akti-
vit. 
 
Základním předpokladem pokroku je tedy zvyšová-
ní úrovně vzdělanosti. V tomto směru je v Českých 
Budějovicích dobrý základ - téměř 43% osob nad 15 
let s vyšším vzděláním (z toho 11,3% s vysokoškol-
ským). (ČSÚ Praha, 1996)  
Také přítomnost Jihočeské univerzity na sebe váže 
významný intelektuální potenciál. 
 
Větší intelektuální náročnost práce vede často ke 
zvýšenému duševnímu napětí, k hyperstimulaci a 
ke stresům. Tím víc záleží na vhodné volbě regene-
race přímo v pracovním prostředí. Nárokům na 
spojení funkce pracovní a rekreační nejlépe vyho-
vují integrované soustavy produktivního území - 
bloky městských domů v kvalitním okolí, kde je 
možné odpočívat. ÚP České Budějovice předpoklá-
dá, že pohoda produkčního území bude stále silněj-
ším lokalizačním faktorem firem, které mají v úmys-
lu zakotvit v Českých Budějovicích. Proto je věno-
vána zvýšená pozornost ekologickým podmínkám 
území pracovních aktivit. Zlepšení se dosahuje 
např. přiblížením zeleně a ochranou přírodních prv-
ků. Doporučuje se zapojit producenty škodlivin do 
diskuse o utváření území v ÚS, popřípadě o veřej-
ných investicích většího rozsahu. 
Postupně bude zřejmě i v Českých Budějovicích 
probíhat dekoncentrace výroby. Mezinárodní srov-
nání prokazují, že menší podniky i nadnárodního 
charakteru jsou výhodné, protože jsou schopné 
rychleji reagovat na změny, jsou častějšími iniciáto-
ry inovací a že pro ně neúspěch v podnikání zna-
mená menší riziko ztrát. V ÚP České Budějovice te-
dy nejde o vymezení rozsáhlých průmyslových 
území s ochranným zázemím, ale o větší podíl úze-
mí se smíšenou funkcí. 
 
Nové technologie umožní, aby určité druhy výroby 
mohly existovat bez rizika v blízkosti tzv. obytné 
zóny. Naopak některé z nich dokonce potřebují klid 
a velmi čisté prostředí. Do obytných zón mají ten-
denci pronikat také drobné řemeslné provozy, kte-
ré prodělávají určitou renesanci všude tam, kde tr-
vanlivost, kvalita, originálnost a estetické požadav-
ky převažují nad cenovou dostupností. 
V koncepci ÚP je monofunkčnost obytných zón po-
kládána za neprogresivní i s vědomím, že lidé někdy 
špatně snášejí smíšení funkce bydlení s funkcí pro-
dukční (i rekreační). ÚP pro ně záměrně vytváří 
podmínky - transformaci některých lokalit na území 
funkčně smíšená: v předpokládaných rozvojových 

osách, kde je cílem vylepšení městského prostoru 
a kam směřují investice do infrastruktury města. 
 
Budoucí ekonomika bude zřejmě v daleko větší mí-
ře než dřív ekonomikou terciéru - ekonomikou slu-
žeb. Tento trend se v posledních letech už i u nás 
velmi výrazně prosadil například rozvojem peněž-
nictví pojišťovnictví, cestovního ruchu atd. 
 
Nároky na běžné služby porostou v našich podmín-
kách už proto, že je budou víc využívat domácnosti, 
kde je zaměstnaná žena. Nedá se totiž předpoklá-
dat, že dnes už třetí generace českých žen, v tak vy-
soké míře „zapojená do pracovního procesu“ 
(45%), si profesní kariéru odřekne, aby se vrátila tr-
vale do domácnosti. 
 
V Českých Budějovicích se zřejmě silně rozvinou 
služby související s cestovním ruchem. Zatím nejsou 
využity všechny existující předpoklady. Chybí napří-
klad nabídka takových aktivit, které by dokázaly za-
ujmout návštěvníky a ve městě je déle zdržet - kul-
turní (nejlépe typické pro region), sportovní a spo-
lečenské aktivity. Délka pobytu patří totiž k nejdů-
ležitějším ukazatelům úspěšnosti tzv. aktivního ces-
tovního ruchu.  
 
Postoj autorů koncepce ÚP České Budějovice k to-
muto problému je obsahem následující stati o vol-
ném čase. 
 
VOLNÝ ČAS 
 
Volný čas se stává prvořadou životní hodnotou. 
Hlavní náplní volného času je rekreace. Hlavním 
psychologickým znakem je pocit nepovinnosti, svá-
tečnosti, kontrastu k běžné denní rutině. Které čin-
nosti spadají do volného času zaleží především na 
tom, jak jsou vnímány. Pro někoho je například 
práce v zahradě součástí denních povinností, pro 
jiného hobby ve volném čase. 
 
Za hlavní, obecněji platné tendence týkající se vol-
ného času můžeme považovat: 

- zvyšování významu volného času z hlediska hodno-
cení jedincem i z hlediska společnosti, (jako pre-
vence zdravotní i sociální), 

- rostoucí nároky na rozsah ploch a zařízení určených 
pro aktivity volného času, 

- všeobecné zvýšení nároků na jejich kvalitu - t.j. na 
hygienickou a technickou úroveň, na bezpečnost, 
na estetický vzhled a bezporuchové fungování, 

- u některých skupin obyvatel zvyšování podílu ak-
tivních forem trávení volného času (poroste se 
vzděláním a prodlužováním aktivního stáří), 

- rozšíření územního rozptylu činností při zachování 
tzv. automobilového modelu cest, 
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- adekvátně s životní úrovní se zvyšující podíl výdajů 
jak za realizaci různých činností, tak za příslušné 
vybavení. 
 
Velký vliv na požadavky rekreace má i objem vol-
ného času, jeho rozložení v průběhu dne, týdne a 
roku, osobní vlastnosti jedince a podobně. 
ÚP České Budějovice se snaží vytvářet podmínky 
pro maximální škálu rekreačních čin především vy-
mezením ploch s funkčním využitím umožňující 
rozvoj oddychových, rekreačních a sportovních čin-
ností, včetně vymezení veřejných prostranství 
s městskou a parkovou zelení (viz kapitlola I.F Plo-
chy s rozdílným způsobem využití a výkres I.2.1 
Hlavní výkres – urbanistická koncepce). 
 
Soubory ploch s rozdílným způsobem využití jsou 
diferencovány: 

- celkovým rozsahem disponibilních ploch zejména 
v nezastavitelných územích a poměrem rekreačních 
funkcí k zastavěnému území a zastavitelným plo-
chám, 

- rozložením rekreačních ploch s ohledem na časový 
rozpočet tak, aby například plochy denní rekreace 
vyváženě pokrývaly především střed zastavěných 
území a zastavitelných ploch, 

- diferenciací podle potřeb různých skupin lidí (např. 
hrací plochy pro předškolní děti v dosahu domova, 
plochy pro moderní druhy sportů pro mládež, pro-
cházkové trasy pro starší občany), 

- technickými a estetickými regulačními podmínkami 
(jiné v území obytném, jiné v území pracovních ak-
tivit atd.), 

- v souladu s ekologickými a přírodními podmínkami.  
Hlavním potenciálem pro rekreační a sportovní čin-
nosti a zařízení jsou plochy městské a parkové ze-
leně a i v nezastavěném území vymezené plochy 
krajinné zeleně. 
 
Zvolená metodika ÚP Ćeské Budějovice rozlišuje 
plochy časově rozmanité využití. Přitom respektuje 
nejen územní požadavky plynoucí z povahy rekre-
ačních činností, ale i různě velké akční okruhy lidí. 
Pro méně mobilní občany umísťuje rekreační funk-
ce v dosahu bydliště, pro mobilní po celém městě 
nebo i v jeho zázemí. 
Není pochyb o tom, že přibude zdravotně postiže-
ných s různě omezenou pohyblivostí (např. v dů-
sledku stárnutí obyvatel), odkázaných často jen na 
byt a jeho bezprostřední okolí. Proto je třeba věno-
vat velkou pozornost řešení vnitroblokové zeleně 
v ÚS. Poroste také počet handicapovaných, kteří se 
budou chtít nějakým způsobem podílet na aktivi-
tách, které byly donedávna považovány pouze za 
doménu lidí zdravých (např. sport). Rozšíření jejich 
akčního okruhu bude z velké míry záviset na exis-
tenci či neexistenci architektonických a technických 

bariér. Proto se rozsáhlá soustředěná území pro 
sport navrhují ve vazbě na volnou krajinu s regulací 
a potlačením překážek, např. dopravních staveb. 
 
Preference sportu mezi rekreačními činnostmi v ÚP 
České Budějovice není jen výsledkem poznatků o 
jejich prospěšnosti pro zdraví a prevenci nežádou-
cího chování, ale objektivním faktem, že sportoviš-
tě jsou náročná na plochy a dostupnost.  
 
Nejaktivnějšími věkovými skupinami ve volném ča-
se jsou děti a mládež. Ani tyto skupiny nejsou ho-
mogenní. Dělí se na děti předškolního věku, mladší 
a starší školáky (6-10 a 10-15 let), na dospívající 
mládež - adolescenty (15-18 let) a na mládež v rané 
dospělosti. Věkové podskupiny dětí a mládeže se 
od sebe výrazně liší schopnostmi, zájmy i objektiv-
ními možnostmi a ty ovlivňují diference v trávení 
volného času. 
 
V souvislosti s územním plánováním je snad nejdů-
ležitější vědět, kde tráví děti a mládež volný čas. 
Z průzkumů městských dětí je známo, že nejčastěji 
využívaným prostorem pro volnočasové činnosti 
dětí do 10 let jsou ve městech byty, hřiště, ulice a 
volné plochy v okolí domu. V horších případech si 
hrají na staveništích, skládkách, v podchodech nebo 
na silnicích. 
 
Děti jsou totiž schopné si vytvořit i v těch nejméně 
příznivých podmínkách vlastní herní teritoria, tzv. 
„dětské patro města", které je pro dospělé často 
nedostupné. 
 
Starší děti ve věku 11-15 let mají zhruba stejné 
akční prostory jako skupina mladší, navíc ale na-
vštěvují častěji sportovní a zájmové kluby, chodí 
„jen tak ven“, dál od domova, sledují víc televizi a 
věnují se počítačovým hrám. Dospívající (ve věku 
15-18 let) rozšiřují svá teritoria do diskoték, klubů a 
heren. 
 
K jejich nejoblíbenějším činnostem ve volném čase 
patří ve velkých městech: sport (56% dětí a adol-
escentů), hudba (34%), četba (32%), kultura (19%), 
diskotéka a posezení s přáteli (17%), příroda (13%) 
ale také nicnedělání a nuda. (UNICEF, 1996) 
 
Průzkum zaměřený na mládež v Českých Budějovi-
cích poskytuje materiál pro srovnání s průzkumem 
celostátním. 
Naprostá shoda je v místech, kde se děti a mládež 
často scházejí a kde se baví. Zcela stejné jsou i stíž-
nosti: na nedostatek vhodných míst a příležitostí ke 
hrám a zábavě. Hlavní náplní volného času pro věk 
do 15-16 let je zde sport, vesměs neorganizovaný, 
protože je finančně méně náročný (70-80%). U čtr-
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náctiletých dále pobyt „jen tak venku“, procházky s 
kamarády a se psem (50%). Zájmové činnosti jako 
je hudba, sběratelství a pod. v kroužcích se věnuje 
zhruba 20%. 
O víkendu odjíždí v průměru 36% dětí s rodiči na 
chatu nebo na chalupu. Během celého roku neo-
pouští město asi pětina, převážně sídlištních dětí. 
 
Jaká mají přání, pro jejichž splnění je možné připra-
vit podmínky už v ÚP České Budějovice?. Polovina 
by si přála víc snadno a levně dostupných sporto-
višť, nejvíce hřiště pro míčové hry, koupaliště a cyk-
listické stezky. Lavinovitě se šíří zájem o nové, ne-
tradiční sporty jako je jízda na skateboardu nebo na 
kolečkových bruslích, streetball, bojové hry a po-
dobně. 
 
Proto byla určena následující, byť drobná, ale přes-
to opěrná místa pro tyto činnosti: U Staroměstské-
ho hřbitova (ozn. 1.4.1.), U Voříškova Dvora (ozn. 
1.4.3.), Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.), U Pivovaru (ozn. 
1.5.4.), U Rozumova dvora (ozn. 2.3.4.), Vrbenská 
(ozn. 2.2.2.), Mladé - Červený Dvůr (ozn. 2.8.1.), 
Stromovka (ozn. 2.7.1.), U Branišovské silnice (ozn., 
3.7.2.), Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.) a U Černiše (ozn. 
3.6.4.). 
 
Z toho důvodu jsou území bydlení také rozdělena 
do menších, ucelených souborů s ohniskem vni-
troměstské zeleně a s předpokladem umístění hřišť 
na podkladech podrobnějších plánů. V každé čtvrti 
je také posuzován rozsah nezastavitelných pozem-
ků.  
 
Starší mládež rozšiřuje svoje činnosti na území ce-
lého města, do heren, restaurací, do klubů a na dis-
kotéky. 
Průzkumy naznačují, že existují místa, kde se mlá-
dež spontánně setkává a baví nejen sportem (např. 
Senovážné náměstí, Plachého ulice nebo parky). 
Není to sice věcí ÚP České Budějoivce, ale lze pou-
kázat na místa, kde je pro soustředění zábavních 
podniků a setkávání mládeže vhodné prostředí. 
Jsou to sportovní a smíšené plochy v lokalitách: U 
Čertíka (ozn. 3.3.3.), Vrbenské rybníky (ozn. 3.6.), U 
Branišovské silnice (ozn. 3.7.2.), U Slovanské lípy 
(ozn. 2.5.1.), Stromovka (ozn. 2.7.1.), U Rybníčku 
(ozn. 2.1.3.) a Nemanický rybník (ozn. 3.3.1.). 
Zásadní změny týkající se trávení volného času se 
objeví hlavně s postupným stárnutím obyvatel Čes-
kých Budějovic. V prvé řadě bude tato kategorie s 
vysokým podílem volného času početnější. Bude 
také více vnitřně rozdílná sociálně, ekonomicky i po 
stránce výkonnostní. Bude také aktivněji prosazo-
vat své zájmy. 
Z činností vázaných na větší území se zřejmě více 
rozšíří turistika, cyklistika, tenis a golf. 

Tradičnímu zahrádkaření se bude i nadále věnovat 
početná skupina lidí nejen v důchodovém věku. Z 
toho důvodu a také proto, že dojde k rušení někte-
rých částí zahrádkářských kolonií, jsou pro ně v ÚP 
předurčeny zvláštní, poměrně rozsáhlé plochy. 
Nejatraktivnější z navrhovaných ploch jsou na jihu 
v Rožnově, na severu u Staré řeky a v Českém Vrb-
ném a rozsáhlá území v Nových Hodějovicích a na 
Pohůrce. 
Zdá se, že ani člověk 21. století se nevzdá společ-
ného prožitku s anonymním davem, a že tedy ne-
vymizí obliba masových společenských akcí typu 
veletrhů, výstav, kulturních vystoupení a koncertů, 
sportovních utkání a dalších hromadných akcí růz-
ných zájmových organizací a skupin. Důsledkem 
masových akcí pro místo konání je kolísavá poptáv-
ka po občanské a technické vybavenosti při špičko-
vém zatížení města. Na úrovni ÚP České Budějovice 
řeší problém především dopravní systém, včetně 
dopravy v klidu. 
 
Naznačené problémy - aktuální i předpokládané 
budoucí - pro jejichž řešení má ÚP České Budějovi-
ce vytvořit předpoklady, jsou početné, široce struk-
turované, často vyúsťující do vzájemně protiklad-
ných požadavků na území.  
 
V ÚP České Budějovice byly oproti ÚPnM byly vy-
puštěny některá ohniska území a kompoziční osy. 
Vypuštění nebo dílčí přesun polohy ohnisek území 
a kompozičních os souvisí s naplňováním urbanis-
tické koncepce, stanovené původním plánem; jejich 
převzetí by bylo nadbytečné. 
Obdobně jako v případě podmínky pořízení RP ne-
bo ÚS se v případě vypuštění čtvrťových center a 
některých kompozičních os nemění urbanistická 
koncepce ÚP Ceské Budějovice, která zůstává za-
chována. Centra a kompoziční osy pouze v celkové 
koncepci představovaly podmínku naplňování zá-
kladní urbanistické koncepce obnovou elementár-
ních urbánních struktur. Za dobu účinnosti před-
chozího ÚPnM se podařilo povědomí o těchto cen-
trech a osách obnovit a založit jejich strukturální 
naplnění. Setrvání u tohoto požadavku by fakticky 
znamenalo považovat dosavadní vývoj za neexistu-
jící. Převod (transpozice) dosavadní dokumentace 
do nové podoby není prostým úplným převodem, 
nýbrž takovým procesem, který již naplněné sku-
tečnosti znovu neuvádí a nestanovuje je jako pod-
mínku naplnění územně plánovacích záměrů, což 
by působilo nelogicky a nesystémově. Obdobné 
platí též pro převzetí podmínek z nadřazené doku-
mentace, jestliže tímto převzetím nejsou nad stáva-
jící rámec dotčena práva uživatelů a vlastníků v 
území – převod trasy nadřazené pozemní komuni-
kace z rezerv do návrhu je právě takovým přípa-
dem.  
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II.E.4.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT MĚSTA 
 

 
II.E.4.4.1.1.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HISTRICKÉ JÁDRO (OZN. 1.1.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Historický střed města, městské bloky s pestrou 
směsí různorodých městských funkcí, v místech bý-
valého fortifikačního systému veřejná zeleň. Lokalita 
je celá součástí MPR a v ochranném pásmu nemovi-
tým kulturním památkám hradebního systému ve 
městě České Budějovice. Jedná se o těžiště turistic-
kého ruchu. 

Cílový stav: 
- znovuzapojení vody do obrazu města – odkrytí 

Mlýnské stoky na Senovážném náměstí, 
- zachování a podpora obytné funkce v plném rozsa-

hu, 
- lepší zapojení okolních aktivit do struktury a života 

vnitřního města pomocí propojení zaslepených ulic v 
jejich vyústění do ulice Na Sadech, a její odlehčení 
v rámci řešení systému komunikačního skeletu měs-
ta jiným trasováním MHD (ne všechny linky ulicí Na 
Sadech), zavedením MHD dovnitř jádra a stanove-
ním režimu obsluhy území automobily a jejich par-
kováním, 

- otevření jádra vůči ostatnímu městu a přitom ne-
bránění expanzi centrotvorných funkcí mimo jeho 
rámec. Zachovává a podpora obytné funkce v plném 
rozsahu. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
MHD do jádra města zavedena jako součást řešení 
dopravní situace historického jádra, při současném 
omezení individuální automobilové dopravy v této 
části města. MHD je součástí vybavenosti města i 
jeho centra, a je řešena způsobem přiměřeným pa-
mátkové ochraně objektů i celé zóny. 

Cílový stav: 
- realizace dvou nových jednosměrných tratí MHD 

(včetně nezbytného provozního vybavení), vede-
ných po ulicích Krajinská, Biskupská (směr sever-jih) 
a Dr. Stejskala, U Černé věže (směr jih-sever) dopl-
něné o městský mobiliář vybraný s ohledem na spe-
cifický charakter MPR (a případné atypické nosné 
prvky příslušného trakčního vedení), 

- nezvyšování intenzity individuální automobilové do-
pravy, 

- preference bez zvláštních omezení pouze pěší a cyk-
listické dopravy s limitovanou možností průjezdu só-
lo vozidel MHD. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Historické jádro je na vegetační prvky velmi chudé - 
existují zde pouze sporadické segmenty zeleně 
(vnitřní dvory staré zástavby). K významnějším ob-
jektům zeleně patří Biskupská zahrada, Rajská za-
hrada a Zátkovo nábřeží. 
Poněkud odlišnou část lokality představuje stávající 
městská zeleň na místě okružního hradebního pásu 
parků. Ta představuje rozvojovou osu městského 
parteru navazující na centrální jádrovou část systé-
mu zeleně města. Do rozvojové osy je vložen urbán-
ní biokoridor v Mlýnské stoce. 
Lokalita je v dotyku s nadregionálním biokoridorem 
NBK 169 Červené blato – K118 a prochází ji lokální 
biokoridor BK 22 Mlýnská stoka. Rekonstrukce a ob-
nova vegetačních prvků hradebního okruhu je zá-
kladním předpokladem dalšího rozvoje této části 
města. 

Cílový stav: 
- regulace druhové skladby a prostorové struktury 

vegetačních prvků pěstebních opatřeních v Biskup-
ské a Rajské zahradě památkovým záměrem dotče-
ných areálů, 

- podřízení regulační prvků pro plochy městské zeleně 
hradebního okruhu zahradně-architektonické kom-
pozici městského parku a urbánního biokoridoru,  

- prověření možnosti trvalé úpravy květinového par-
teru na Nám. Přemysla Otakara II., 

- obnova vegetačních prvků uličního parteru po re-
konstrukci Senovážného náměstí: trvalkový záhon, 
růžová zahrada, apod. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Územím protéká upravená a stabilizovaná vodoteč 
Mlýnské stoky. Funkce stoky je především 
v drenážním účinku během povodní a protipovod-
ňová ochrana zástavby MPR. Stoku překračuje řada 
mostů, některé z nich omezují její kapacitu. 
V lokalitě se nacházejí záplavová území stoleté po-
vodně a to podél trasy Mlýnské stoky v oblasti sadů 
a menších úseků níže položených ulic při stoce. Ak-
tivní zóna záplavového území se v lokalitě nenachá-
zí. 
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Cílový stav: 
-  výhledové odstranění překážek omezování průtočné 

kapacity Mlýnské stoky,  
- rekonstrukce lávek a mostních objektů přes stoku 

tak, aby byl zvýrazněn historický ráz lokality při sto-
ce. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody, 

- rekonstrukce vodovodní přípojky k Samsonově kaš-
ně, 

- upravení vodního režimu Samsonovy kašny v duchu 
původního stavu z 18. století, 

- obnovení kašen, fontán, vodotrysků a výtokových 
stojánků pitné vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá komunikační skelet lo-
kality. Většina stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Recipientem je 
Mlýnská stoka 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém úze-

mí lokality, 
- přesunutí odlehčovací komory OK1 Střed v rámci 

obnovení jezu. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Jádro města České Budějovice je zásobováno zem-
ním plynem převážně z nízkotlakých plynovodních 
rozvodů. Tyto rozvody jsou součástí rozsáhlé nízkot-
laké plynovodní sítě. V lokalitě je v současné době 
jedna středotlaká RS. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Stávající TS jsou poměrně značně zatíženy, v rámci 
dostavby centra navržena dostavba minimálně tří TS 
VN/NN. Případné přeložky primárních kabelů se řídí 
příslušným zákonem. 

Cílový stav: 
- TS řešeny jako vestavěné nebo samostatně stojící ve 

dvorních prostorách domů, zasmyčkované kabelem 
na stávající rozvod VN. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci objektů, rekonstrukcích, popř. nové 

výstavbě zásobovat objekty ze sítě CZT. 
 
 

 
II.E.4.4.1.1.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SOKOLSKÝ OSTROV (OZN. 1.1.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita je v části součástí MPR, celá je v ochranném 
pásmu nemovitým kulturním památkám hradebního 
systému ve městě České Budějovice. Je ohraničená 
na severu vedlejším tokem Malše, Mlýnskou stokou, 
na západě tokem Vltavy, na jihu Malší při soutoku 
s řekou Vltavou, na východě původním korytem ře-
ky Malše. Jedná se o mimořádně hodnotný prostor z 
důvodů urbanistických, historických, panoramatic-
kých, krajinotvorných i ekologických. 
Celý hodnotný prostor čeká na kvalifikované doře-
šení v návaznosti na stávající sokolovnu a plavecký 
stadion (nejlépe řešit architektonicko urbanistickou 

soutěží). Lokalita je součástí zeleného rozvojového 
klínu Vltavy. 

Cílový stav: 
- zpřístupnění Sokolského ostrova nejen pro obyvate-

le centra, kterým citelně chybí zeleň a rekreační plo-
chy, ale i pro návštěvníky, 

- vytvoření prostoru – ohniska pro setkávání, pro ne-
organizované provozování sportů, navazující na tra-
dici lokality, pro odpočinek. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní protipól centra - zklidněná část využívaná 
pro rekreaci a sport v zeleni, s možností dojezdu au-
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tomobilů i zaparkování. V současnosti neobsloužená 
jihozápadní část území bude pokryta izochronou do-
stupnosti MHD v rámci výstavby trolejbusových tra-
tí, vedených přes historické jádro. 

Cílový stav: 
- uliční skelet doplněn o nový most ze Sokolského os-

trova do Resslovy ulice, 
- zachovány stávající cyklistické trasy, 
- preferována bez zvláštních omezení pouze pěší a 

cyklistická doprava, s limitovanou dostupností vozi-
del pro zásobování a parkování, 

- realizace propojení pro pěší a cyklisty přes Vltavu z 
historického jádra přímo přes Sokolský ostrov na zá-
pad do Stromovky a na sídliště Šumava a cyklistická 
stezka vedená po náhonu Mlýnské stoky. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí rozvojového zeleného klínu Vlta-
vy - plochy vegetačních prvků zajišťují kontakt histo-
rického jádra s Vltavou a Malší a podél jejich toků do 
volné krajiny. Možnost bezprostředního kontaktu 
historického jádra města s harmonickou kulturní 
krajinou v jeho okolí představuje jeden z nejvý-
znamnějších urbanistických fenoménů města. 
Možnost rozlivu je silně omezena těžkými vodohos-
podářskými úpravami obou řek, jejichž koryta jsou 
dimenzována na kulminační průtoky. Vegetační prv-
ky parkové úpravy obtížně snášejí delší zamokření a 
nedostatek vzduchu v půdě. Déle trvající rozliv vyvo-
lá odumření především jehličnatých okrasných dře-
vin. 

Cílový stav: 
- nová plocha městského parku na soutoku Malše a 

Vltavy (s využitím stávajících parkových a parkově 
upravených ploch), 

- druhová a prostorová skladba vegetačních prvků 
podřízena zahradně-architektonické koncepci nové-
ho městského parku. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Cílový stav: 
- propojení tzv. slepého ramene Malše (původně ko-

ryto Vltavy) s Vltavou pod Jiráskovým jezem na po-
zemcích současného koryta jako průplav - Lannův 
plavební kanál (v původní poloze), 

- vybudování dvou plavebních komor v rámci obno-
vení Lannova plavebního kanálu v jeho historické 
stopě, 

- zvýšení a stabilizace hladiny o cca 0,4 metru a pro-
hrábka částečně zaneseného dna o cca 0,8 metru 
v korytě kanálu, účinná plavební šířka min. 8 m. Tato 
stavba odstraní vážné estetické a hygienické závady 
v této exponované lokalitě (častá kumulace odpad-
ků) a umocní estetický dojem z historických staveb 

mlýnů a umožní převedení části povodňového prů-
toku. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá území lokality třemi 
nepropojenými řady. Lokalita je umístěna v 1. tlako-
vém pásmu. Vodovodní řady z Resslovy ulice a 
z historického jádra jsou často v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Řad DN 300 
z Dlouhé louky je novějšího data. 

Cílový stav: 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody, 

- využití plánované výstavby mostu v Resslově ulici 
k rekonstrukci stávajícího vodovodu. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Kapacit-
ně nevyhovuje kmenová stoka ”A”. Lokální oddílná 
síť s čerpací stanicí splaškových odpadních vod je 
v západní části lokality. Recipientem jednotné sítě je 
odpad ze slepého ramene Malše. Recipientem pro 
lokální oddílnou síť je řeka Vltava.  

Cílový stav: 
- rekonstrukce kmenové stoky „A“ včetně shybky pod 

Mlýnskou stokou. Variantou je přebudování stávající 
jednotné sítě na oddílnou, 

- rozšíření oddílné sítě dle navrhované zástavby a na-
pojení tak splaškových vod z této zástavby na cen-
trální ČOV České Budějovice. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita Sokolský ostrov je z hlediska zásobování 
zemním plynem důležitá především pro celý střed 
města. Nízkotlaká plynovodní síť v centru je pře-
vážně zásobována ze středotlaké RS umístěné na 
Sokolském ostrově na jižní straně areálu atletického 
stadionu, která je napojena ocelovým středotlakým 
plynovodem DN 200. Z tohoto plynovodu je napojen 
nový středotlaký plynovod z IPE D 160, který vede 
dál po druhé straně slepého ramene. Z RS vede oce-
lový nízkotlaký plynovod DN 300 podél slepého ra-
mene do Hroznové ulice. 

Cílový stav: 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE 

Popis: 
V lokalitě se nenachází venkovní vedení VN, rozvod 
VN je proveden kabely uloženými do země. Součástí 
tělesa jezu je funkční vodní elektrárna Sokolský os-
trov (ESO). Svým výkonem se řadí mezi malé zdroje, 
které mají pouze místní význam 

Cílový stav: 
- v rámci přestavby a dostavby posílení stávajících TS 

Zimní plovárny na výkonnější typ do 2 x 630 kVA, 

- úprava stávající TS Přední mlýn na typ 3 x 630 kVA. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 

 

 
 
II.E.4.4.1.1.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY V HÁJEČKU (OZN. 1.1.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita s nedotaženou kompaktní městskou struk-
turou s rozdílnými typy zástavby jednotlivých bloků. 
Historické území zasypaného Rožnovského rybníka. 
Lokalita je v části součástí MPR, celá je v ochranném 
pásmu nemovitým kulturním památkám hradebního 
systému ve městě České Budějovice. 
 Komplex Okresního soudu (bývalý. Justiční palác - 
1903) poškozen nevhodnou přístavbou na jižní stra-
ně. Budějovickou synagogu zničenou v roce 1942 
připomíná plastika v ulici F. A. Gerstnera. 
Lokalita je součástí rozvojové krajinné osy a zelené-
ho klínu Vltavy. Architektonické úpravy parteru po-
dél urbanistické osy, stromořadí, cyklistické stezky, 
parkování.  

Cílový stav: 
- prověření případných zásahů do ojedinělého histo-

rického továrního komplexu Hardtmuthovy továrny 
při změně využití,  

- revitalizace městské třídy v historické trase ko-
něspřežky, 

- prodloužení ulice U Zimního stadionu k řece pokra-
čující lávkou pro pěší a cyklisty do lokality Dlouhá 
louka. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je dopravně stabilizován. 

Cílový stav: 
-  realizace 2 nových jednosměrných tratí MHD, včetně 

nezbytného provozního vybavení, vedených po uli-
cích F. A. Gerstnera a Goetheho (směr sever-jih) 
a Dr. Stejskala (směr jih-sever), 

- doplnění stávajících cyklistických tras v lokalitě o 
navazující cyklotrasy, vedené po pravém břehu Vlta-
vy a levém břehu Malše. 
 
 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy a zajišťuje 
kontakt městské blokové struktury s volnou krajinou 
příměstí a předměstí. 
Stabilizované plochy zeleně na soutoku Malše a Vl-
tavy - městský park Háječek, nábřeží Malše. Vege-
tační prvky náleží k centrální jádrové zóně systému 
zeleně města. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji se sporadickým doplněním o keřové 
patro, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK1, DBL1, TOČ+, JŘO+, 
- keřové patro: BRS-, STŘ-, VRB-, VRP-, VRJ-, 

BZ-. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek řeky Malše před ústím do Vl-
tavy. Celé území je součástí záplavového území. 
Velmi malá část území lokality podoby pruhu podél 
levého břehu Malše náleží k aktivní zóně záplavové-
ho území řeky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
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pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody, 

- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 
území lokality. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Kapacitně nevyhovuje sběrač 
v Lidické třídě. Lapač písku u hvězdárny a shybka 
sběrače ”C” jsou problémovými místy stokové sítě. 
Recipientem je řeka Vltava. 

Cílový stav: 
- rekonstruování sběrače ”C” včetně shybky pod Vlta-

vou, 
- zrušení lapače písku a osazení OK Hvězdárna, 
- rekonstruování sběrače v Lidické třídě. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V lokalitě je v celé délce položen nový plynovod 
z IPE v dimenzi D 160. Z tohoto nízkotlakého plyno-
vodu je vysazena odbočka do areálu podniku Koh-i-
noor Hardtmuth. Druhá odbočka je vyvedena cestou 
podál vedlejší plochy Zimního stadionu k řece a dál 
podél břehu směrem k restauraci Myslivna. 

Cílový stav: 
- pro posílení nízkotlaké sítě vybudování středotlaké 

regulační stanice, napojené středotlakým plynovo-
dem z levého břehu Vltavy, 

- propojení stanice nízkotlakým plynovodem okolo 
Zimního stadionu do páteřního nízkotlakého řadu 
DN 300 v ulici Lidické.  

- dimenzování RS a nových plynovodů podřízené způ-
sobu využití volných ploch podél ul. F. A. Gerstnera. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
V lokalitě se nachází čtyři TS, které  jsou vyzbrojeny 
technologií 2 x 630 kVA a mají přiměřenou rezervu 
výkonu pro další dostavbu území. Lokalitou prochá-
zejí dvě hlavní trasy primárních kabelů 22 kV, na 
které jsou zasmyčkovány stávající trafostanice 
VN/NN. 

Cílový stav: 
- rozvody NN budou zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.1.1.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY DLOUHÁ LOUKA (OZN. 1.1.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita mezi Vltavou a levobřežní komunikací od 
Litvínovického mostu po Dlouhý most je pozname-
nána předcházejícím  řešením komunikace jako do-
pravního koridoru, což způsobovalo neprůchodnost 
lokality. 
V části je lokalita v ochranném pásmu nemovitým 
kulturním památkám hradebního systému ve městě 
České Budějovice. 

Cílový stav: 
- prostor nové křižovatky obestavěný městským ty-

pem zástavby – „brána do vnitřního města“, 
- levobřežní komunikace řešena jako městská třída 

s možností napojení a spolupůsobení se sousední 
lokalitou Stromovka (ozn. 2.7.1.), 

- architektonicky upravený parter podél kompozič-
ních os - stromořadí, cyklistické stezky, parkování, 

- v severní a jižní části lokality smíšená funkce zasta-
věná městskými bloky, 

- střední část lokality řešena jako městský park s plo-
chami rekreace a nábřežím městského typu, 

- obnovení provázanost Stromovky s parkem Na 
Dlouhé louce, aby zelený klín prostupoval až do 
města. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Cílový stav: 
-  z levobřežní komunikace v úseku od Nového mostu 

po Mánesovu, po převedení průjezdné automobilo-
vé dopravy na východní obchvat města, vytvoření 
městské třídy, která se stane jedním ze základních 
městotvorných prvků pro přestavbu a rozvoj dotče-
ného území, 

-  přestavba stávající mimoúrovňové křižovatky v jižní 
části levobřežní komunikace u Litvínovického mostu 
na rondel v rámci humanizace přilehlého území 
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Stromovky a zvýraznění funkce městské třídy této 
komunikace, 

- doplnění stávajících cyklistických tras o navazující 
cyklotrasu, vedenou po levém břehu Vltavy a lávku 
přes Vltavu na Sokolský ostrov, 

- u sportovní haly výstavba hlídaného parkoviště pro 
500 stání. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí rozvojového klínu Vltavy – 
umožňuje přímý kontakt mezi urbanizovaným úze-
mím městského jádra, parkem Stromovka a okolní 
harmonickou kulturní krajinou. 
Možnost rozlivu je silně omezena těžkými vodohos-
podářskými úpravami obou řek, jejichž koryta jsou 
dimenzována na kulminační průtoky. Z vegetačních 
prvků přírodní krajinářské úpravy budou nejobtížněji 
snášet dlouhodobé zamokření introdukované 
a zejména jehličnaté dřeviny. Hlavním problémem 
není přebytek vody, ale nedostatek vzduchu 
v půdním profilu. 

Cílový stav: 
- parkové a parkově upravené plochy vytvářející 

ochranou zónu nadregionálního biokoridoru Vltavy 
na rozhraní mezi frekventovanou městskou třídou 
Na Dlouhé louce (tzv. levobřežní komunikace) a ře-
kou, 

- četné a žádoucí sportovní aktivity včetně solitérních 
staveb, 

- druhová skladba a prostorové uspořádání vegetač-
ních prvků podřízeno zahradně-architektonické 
kompozici centrálního městského parku. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek podjezí a vltavský úsek zdrže 
Jiráskova pohyblivého válcového jezu. Celé území je 
součástí záplavového území. Malá část území lokali-
ty podél levého břehu Vltavy náleží k aktivní zóně 
záplavového území řeky. 

Cílový stav: 
- stávající vorová propust Jiráskova jezu stavebně cit-

livým způsobem přizpůsobena bezpečnému průjez-
du sportovních turistických plavidel. Úprava propus-
ti pro sportovní plavidla zohlední využitelnost části 
propusti i jako rybího přechodu, 

- pročištění v řečišti Vltavy průtočného otvoru Litví-
novického mostu a úseku pod ním směrem k bývalé 
sodovkárně a zbavení zbytků původních konstrukcí,  

- na levém břehu, u bývalého vtoku do náhonu k ob-
jektu Valchy přístavní bazén pro účely vodácké turis-
tiky po horní Vltavě a pro účely ochrany plavidel 
městské plavby a plovoucích zařízení z oblasti vnitř-
ního města v případně povodně. 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody a zabezpečení stáva-
jících vodních zdrojů u bývalé Valchy před znečiště-
ním. 

- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-
hovujících dimenzí, 

- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 
území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- zvýšení počtu propojů městské vodovodní sítě 
(Dlouhý most, lávka na Sokolský ostrov). 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Kapacitně nevyhovuje sběrač 
”D”. Problematická je OK Shybka. Recipientem je ře-
ka Vltava. 

Cílový stav: 
- rekonstruování sběrače ”D” včetně ČS Na Dlouhé 

louce, 
- rekonstruování sběrače ”C” včetně shybky pod Vlta-

vou, 
- zrušení OK Shybka a zřízeni OK Valcha, 
- rozšíření oddílné sítě dle navrhované zástavby a na-

pojení tak splaškových vod z této zástavby na cen-
trální ČOV České Budějovice. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita v současné době není plynofikována. 
V území je předpoklad relativně velkého odběru 
plynu. 

Cílový stav: 
- napojení lokality ze severu od Dlouhého mostu, 
- napojení středotlakým plynovodem z jihu po vybu-

dování vysokotlakého plynovodu a vysokotlaké RS u 
Plané u Č. Budějovic.  
 
 
 
 
 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  305 

ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Nacházejí se zde dvě stávající TS 22/0,4 kV. Obě mají 
částečnou rezervu výkonu. Napojovací podmínky 
budou stanoveny až podle skutečného požadavku. 
V případě velkého požadavku příkonu (100 kW a ví-
ce) je nutno počítat s výstavbou další.  

Popis: 
- respektovat primární kabel 22kV procházející lokali-

tou ve směru sever-jih. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 

 
 
 

 
 
II.E.4.4.1.2.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY LANNOVA (OZN. 1.2.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Městská lokalita s kompaktními městskými bloky ko-
lem hlavní pěší osy směrem k nádraží, ovšem 
s přerušenou přímou vazbou na nádraží ČD profilem 
Nádražní ulice. 
V části je lokalita v ochranném pásmu nemovitým 
kulturním památkám hradebního systému ve městě 
České Budějovice. 

Cílový stav: 
- reprezentativní městská třída Lannova s chodníky, 

regulovanou dopravou pro obsluhu území, 
s převládajícím pěším a cyklistickým charakterem, 
bez bariér v profilu ulice (stánky, kontejnery 
s křovinami), 

- podchod pod nádražím v prodloužení Lannovy třídy 
pro pěší a cyklisty k propojení s východní částí města 
(ul. Vrbenská), 

- změna pojetí přednádražního prostoru ve smyslu 
plnohodnotného napojení pro pěší z historického 
centra městskou třídou Lannova přes třídu Nádraž-
ní. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je zde stabilizován pouze prostorově 
nikoliv funkčně, neboť po východním okraji vedená 
Nádražní komunikace (v současné době součást 
vnitřního okruhu) vzhledem k neúnosné intenzitě 
provozu komplikuje příčné vazby pěších a cestujících 
v MHD, kteří zde přestupují, tvoří bariéru v území, 
která neumožňuje přímou obsluhu přilehlého území 
a navíc svým statutem předurčuje nevhodný charak-
ter možné zástavby území. 

Cílový stav: 
- značná část dopravní intenzity převedená do zaná-

dražní komunikace a tím uvolnění přednádražního 
prostoru pro optimální rozvinutí klíčového přestup-
ního uzlu ve městě, 

- vybudování cyklistické trasy, která bude propojovat 
historické jádro s nově navrženým podchodem pro 
pěší a cyklisty pod tělesem nádraží ČD, 

- racionální využití autobusového nádraží, kde vedle 
příjezdů a odjezdů a nutného zázemí pro provoz a 
cestující je rozšířeno v dalších patrech o širší vyba-
venost (obchody) a záchytné parkoviště v patrové 
garáži. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Urbanistická městská osa navazující na plochy zele-
ně hradebního okruhu a centrální jádrovou část sys-
tému zeleně města. V ulici Na Sadech kontakt s ur-
bánním biokoridorem v Mlýnské stoce. 

Cílový stav: 
-  při rekonstrukci Lannovy třídy nové uspořádání ve-

getačních prvků v uličním profilu s cílem vybavit ulici 
stromořadím. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Téměř celé území je součástí zá-
plavového území, lokalita je na okraji záplavového 
území Malše a Dobrovodské stoky a dojde zde k pře-
tékání vody z vyšších sousedních území směrem 
k Mlýnské stoce. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 
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Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí a rekonstruování vodovodních 
řadů v téměř celém území lokality, 

- vytvoření řídícího sytému včetně zajištění přenosu 
dat mezi uzlovými body sítě a centrálním dispečin-
kem pro optimální regulaci tlakových poměrů v síti 
s cílem snížení ztrát vody, 

- obnovení a rekonstrukce kašen, fontán, vodotrysků 
a výtokových stojánků pitné vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Kapacitně nevyhovuje stoka 
v Žižkově třídě. Recipientem je Mlýnská stoka. 

Cílový stav: 
- rekonstruování sběrače v Lannově třídě a přepojení 

odpadních vod ze stoky v Žižkově třídě do sběrače 
ve Dvořákově ulici. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je zásobována převážně nízkotlakými plyno-
vody z ocelového potrubí. Výrazné navýšení odběrů 
plynu se nepředpokládá. 
Chelčického ulice je ve směru od ulice Rudolfovské 
plynofikována zhruba do poloviny nízkotlakým ply-
novodem DN 200. V úseku Žižkova - Lannova je po-

ložen plynovod DN 300. Tento plynovod v současné 
době není propojen s plynovodem DN 300 na Lan-
nově třídě. Propojení obou plynovodů by částečně 
zvýšilo jeho přepravní kapacitu. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE  

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území, kde se ne-
předpokládají velké požadavky na navýšení stávají-
cího odběru. 

Cílový stav: 
- nové požadavky řešeny ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu a 
pokládkou NN kabelů, 

- rozvody NN navrhovány zásadně kabelem NN ulo-
ženým do výkopu v chodnících, případně v zeleném 
zatravněném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 

 
 
II.E.4.4.1.2.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KASÁRENSKÁ (OZN. 1.2.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita převážně kompaktních měst-
ských bloků západně vymezena řekou Malší, sever-
ně navazující na prostor Senovážného náměstí a uli-
ci Žižkovu, jižně vymezena ulicí Mánesovou.  
V části je lokalita v ochranném pásmu nemovitým 
kulturním památkám hradebního systému ve městě 
České Budějovice. 

Cílový stav: 
- odkrytí trasy Mlýnské stoky a rozšíření vodní plochy 

v prostoru Senovážného náměstí, 
- vyústění ulice Kasárenská nově upravenou trasou 

(na úkor prostoru Okresní vojenské správy a rovno-
běžná s ulicí Průmyslovou), 

- Mánesova ul. jako významná městská třída (s mož-
ností parkování, stromořadím, obchodním parte-
rem), 

- nábřeží Malše i Mlýnské stoky jako promenádní re-
prezentativní nábřeží s parkovými úpravami zeleně. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Stávající síť místních komunikací je stabilizována. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Dukelským nábřežím je lokalita v kontaktu s rozvo-
jovou osou systému zeleně města, vedenou podél 
Malše. 

Cílový stav: 
- podřízení druhové skladby a prostorového uspořá-

dání prvků ÚSES městskému charakteru nábřeží jak 
řeky Malše, tak i Mlýnské stoky, 

- zvýšení biotické aktivity a zlepšení propustnosti prv-
ků ÚSES podpoří otevření Mlýnské stoky na Seno-
vážném náměstí. 
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Mlýnské stoky podoby jednak 
otevřeného koryta a jednak zakrytého úseku 
v oblasti Senovážného náměstí. Celé území je sou-
částí záplavového území, lokalita je na okraji zápla-
vového území Malše a při povodni dojde zde k pře-
tékání vody z vyšších sousedních území směrem 
k Mlýnské stoce.  
Malá část území lokality podél pravého břehu Malše 
v oblasti parku u Dukelské ulice náleží k aktivní zóně 
záplavového území řeky. 

Cílový stav: 
- odkrytí Mlýnské stoky zajišťující zlepšení protipo-

vodňového opatření a připomínající působivou at-
mosféru původní situace stoky na Senovážném ná-
městí, 

- cíleně odstraňování stávajících překážek průtočnosti 
stoky, především nízko osazených technologických 
přemostění; tato přemostění budou pokud to je re-
álné osazována nadále pode dno stoky, 

-  úprava nízkého mostu přes Malši v Mánesově ulici. 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí a rekonstruování vodovodních 
řadů v téměř celém území lokality, 

- vytvoření řídícího sytému včetně zajištění přenosu 
dat mezi uzlovými body sítě a centrálním dispečin-
kem pro optimální regulaci tlakových poměrů v síti 
s cílem snížení ztrát vody, 

- obnovení a rekonstrukce kašen, fontán, vodotrysků 
a výtokových stojánků pitné vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Kapacitně nevyhovuje stoka ”A” a 
sběrač umístěný podél Mlýnské stoky. Recipientem 
je Mlýnská stoka. 

Cílový stav: 
- přepojení odpadních vod ze stoky v Žižkově třídě do 

sběrače ve Dvořákově ulici, 

- redukování profilu stoky v Kasárenské ulici v rámci 
změny komunikačního skeletu, 

- zkapacitnění kmenové stoky ”A” v Dukelské ulici a 
sběrače umístěného podél Mlýnské stoky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je zásobována převážně nízkotlakými plyno-
vody z ocelového potrubí.  
Mezi ulicemi Dukelskou a Žižkovou vede ocelový 
nízkotlaký plynovod DN 300. Plynovod je součástí 
páteřního nízkotlakého řadu. Z tohoto řadu lze na-
pojit případnou další zástavbu na Senovážném ná-
městí. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu, 
-  výrazné navýšení odběrů plynu se nepředpokládá. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území, kde se ne-
předpokládají velké požadavky na navýšení stávají-
cího odběru. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících TS, případ-

nou úpravou nebo rozšířením transformačního vý-
konu a pokládkou NN kabelů, 

- respektování trasy primárních kabelů, 
- rozvody NN navrhovány zásadně kabelem NN ulo-

ženým do výkopu v chodnících, případně v zeleném 
zatravněném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
- při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 
 
 
 
 
 
 .
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II.E.4.4.1.2.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HAVLÍČKOVA KOLONIE (OZN. 1.2.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita mezi Malší a Mlýnskou stokou se stabilizo-
vanou, zachovalou strukturou kompaktních měst-
ských bloků. Severně ohraničena ul. Mánesovou, 
jižně lokalitou 2.8.2 U Malého jezu - U Špačků. 

Cílový stav: 
- zapojení nábřeží Malše a Mlýnské stoky do městské 

struktury zpřístupněním jejich břehů s parkovou 
úpravou zeleně, 

- architektonické úpravy podél ulice Čechova – par-
ter, stromořadí, parkování. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Stávající síť místních komunikací je stabilizována. 

Cílový stav: 
- realizace cyklistické trasy vedoucí podél stoky 

z centra do Mladého napojené na celoměstský sys-
tém, 

- zachování přemostění Malše pro pěší a cyklisty. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí zeleného klínu Malše a lemuje ji 
krajinná rozvojová osa. Mezi nejvýznamnější vege-
tační prvky patří stabilizované plochy nábřeží Malše 
a dále stávající i navržené nábřeží Mlýnské stoky Zá-
padním okrajem lokality prochází nadregionální bio-
koridor NBK 169 Červené blato – K118 a lokální bio-
koridor BK 22 Mlýnská stoka. V lokalitě se nalézá 
vyhlášený památný strom č. 48 „Buk krvavý“. 
Vegetační prvky v městsky upravených nábřežích 
řeky Malše a Mlýnské stoky neumožňují prakticky 
žádnou retardační nebo akumulační funkci. Vodo-
hospodářská úprava koryta představuje jedinou 
ochranu území - po jejím překonání oba recipienty 
vybřeží a zaplaví ulice. Původní společenstvo jasa-
nových doubrav s javory by přečkalo zátopu bez 
problémů, současná vegetace bude případnému 
stresu odolávat obtížněji. 

Cílový stav: 
- realizace navržené řady drobných ploch zeleně zajiš-

ťující prostorové spojitosti biokoridoru v nábřeží 
Mlýnské stoky a zvýraznění břehových a doprovod-
ných prostorů toku, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
neúplném zápoji s redukovaným keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS+, LPV+, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+, 
- keřové patro: BRS-, STŘ-, VRB-, VRP-, VRJ-, 

BZ- 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Mlýnské stoky podoby ote-
vřeného koryta. Celé území je součástí záplavového 
území. Část území lokality podél pravého břehu 
Malše v oblasti především parkových ploch náleží 
k aktivní zóně záplavového území řeky. 

Cílový stav: 
-  cílené (s ohledem na únosnost zásahu do některých 

porostů) snižení výškové úrovně parkových ploch v 
aktivní zóně záplavového území pro zkapacitnění 
průtočného profilu Malše a pro estetické přiblížení 
vodní hladiny pohledu kolemjdoucích,  

-  cílené odstranění stávajících překážek průtočnosti 
Mlýnské stoky podoby především nízko osazených 
technologických přemostění. Tato přemostění bu-
dou, pokud to je reálné, nadále osazována pode dno 
stoky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality,   
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Kapacitně nevyhovuje stoka ”A” a 
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sběrač umístěný podél Mlýnské stoky. Recipientem 
je Mlýnská stoka. 

Cílový stav: 
- zkapacitnění kmenové stoky ”A” v Dukelské ulici a 

sběrače umístěného podél Mlýnské stoky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Důležitou částí lokality je Dukelská ulice, kterou ve-
de nízkotlaký plynovod spojující středotlakou regu-
lační stanici v Havlíčkově kolonii s plynovodní sítí ve 
středu města. Od Mánesovy ulice až k ulici Budov-
cově je potrubí v dimenzi D 225. Zbylá část ulice až 
k regulační stanici u křižovatky s ulicí K Buriana je 
plynofikována potrubím D 160. V úseku mezi ulicemi 
Budovcovou a Havlíčkovou je navíc veden plynovod 
po druhé straně ulice v dimenzi D 110. Všechny ply-
novody v Dukelské ulici jsou z IPE. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu, 
- zvýšení dimenze potrubí v úseku od RS do křižovatky 

s ulicí K. Buriana pro zvýšení přenosové kapacity ce-
lého řadu. Tato změna umožní plynofikovat další 

odběratele v celé Havlíčkově kolonii bez dalších ra-
dikálních zásahů do sítě. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKO-
MUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území, kde se ne-
předpokládají velké požadavky na navýšení stávají-
cího odběru. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících TS, případ-

nou úpravou nebo rozšířením transformačního vý-
konu a pokládkou NN kabelů, 

- respektování trasy primárních rozvodů, 
- rozvody NN navrhovány zásadně kabelem NN ulo-

ženým do výkopu v chodnících, případně v zeleném 
zatravněném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 

 
 
II.E.4.4.1.2.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U NOVOHRADSKÉ (OZN. 1.2.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita s převážně průmyslovým využitím území. 
Na jihu a východě ohraničena tělesem železnice, na 
západě Mlýnskou stokou a na severu je lokalita 
ohraničena ul. Mánesovou. 

Cílový stav: 
- řešení ulic Novohradská a Mánesova jako městských  

tříd se stromořadím, chodníky, objekty orientova-
nými do ulice, parkováním před objekty, 

- zpřístupnění a úprava nábřeží podél Mlýnské stoky 
s vedením cyklistické trasy napojené na jejich celo-
městský systém, 

- liniová městská zeleň v ulici Křižíkova, 
- propojení ulici Novohradská s Plavskou komunikací 

podél železniční trati s mostem přes řeku Malši, 
- prodloužení ulice U Elektrárny podél Mlýnské stoky 

a k propojení s ulicí Křižíkovou. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Průmyslová oblast s rozsáhlými areály, základní osu 
tvoří ulice Novohradská, jinak území těžko dopravně 
prostupné. Propojení Mánesova - Nádražní, které 

komplikuje ještě více současný stav před nádražím a 
zejména v křižovatkovém uzlu Nádražní - Rudolfov-
ská, je optimalizováno návrhem nového pojezdu 
pod železnicí se záměrem odlehčení přednádražního 
prostoru. 

Cílový stav: 
- prodloužení ulice U Elektrárny podél Mlýnské stoky 

a její propojení s ulicí Křižíkova, 
- spojení ulice Novohradská novou komunikací a mos-

tem přes řeku Malší podél železnice s ulicí Plavskou, 
- realizace trolejbusové tratě v rámci záměny linek 

autobusu za trolejbus, včetně umístění smyčky tro-
lejbusu,  

-  hromadná garáž pro 300 stání. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Průmyslová zóna města, chudá na vegetační prvky. 

Cílový stav: 
- udržení odstupu objektů od toku Mlýnské stoky jako 

podmínky fungování biokoridoru BK 22 Mlýnská 
stoka, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
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- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
neúplném zápoji s redukovaným keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS+, LPV+, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+, 
- keřové patro: BRS-, STŘ-, VRB-, VRP-, VRJ-, 

BZ- 
- doplnění a dosadba lokálního biokoridoru BK 22 

Mlýnská stoka ve vazbě na vodohospodářská opat-
ření a protipovodňovou ochranu lokality. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita je zleva ohraničena linií Mlýnské stoky po-
doby otevřeného koryta. Převážná část území je 
součástí záplavového území. 
  
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. Na Mlýnské 
stoce jsou osazena odběrná místa užitkové vody pro 
provoz TCB. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality. Respektování ochranného pásma vr-
tu státní pozorovací sítě ve správě Českého hydro-
meteorologického ústavu. 

-  v plochách PA bude řešena světlost hlavních přívod-
ních vodovodních řadů min 200 mm. 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Kapacitně nevyhovuje sběrač 
v Novohradské ulici. Recipientem je Mlýnská stoka. 
Opatřením na ochranu Mlýnské stoky je propojení 
odpadních vod z povodí stoky v Žižkově třídě do sto-
ky v Lannově třídě. Důsledkem bude příznivější hla-
dinový režim v kanalizačním sběrací podél Mlýnské 
stoky 

Cílový stav: 
- zkapacitnění sběrače umístěného v Novohradské 

ulici, 

- rekonstruování OK Vrchlického nábřeží, 
- upravení provozu ČOV Lokodepo, 
- přepojení odpadních vod ze stoky v Žižkově třídě do 

sběrače ve Dvořákově ulici, 
- redukování profilu stoky v Kasárenské ulici v rámci 

změny komunikačního skeletu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Ulicí vede středotlaký plynovod z IPE v dimenzi 
D 500 a D 315, který je ukončen v TCB. Z plynovodu 
lze napojit případné další odběry v přilehlém území. 
Menší odběry lze napojit z nízkotlaké sítě. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKO-
MUNIKACE 

Popis: 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze v prostorách jednotlivých areálů zasmyčkovat 
další trafostanice VN/NN. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících TS, případ-

nou úpravou nebo rozšířením transformačního vý-
konu a pokládkou NN kabelů, 

- respektování trasy primárních rozvodů, 
- rozvody NN navrhovány zásadně kabelem NN ulo-

ženým do výkopu v chodnících, případně v zeleném 
zatravněném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
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II.E.4.4.1.3.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NA SADECH (OZN. 1.3.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita typická pro vnitřní město s uličním rastrem 
ze 2. poloviny 19.století, s přerušenou vazbou na já-
dro města dopravním koridorem ul. Na Sadech. Pro-
storově je lokalita vymezena ulicemi Rudolfovská, 
Nádražní, Pekárenská, Otakarova a Jírovcova.  
V části je lokalita v ochranném pásmu nemovitým 
kulturním památkám hradebního systému ve městě 
České Budějovice. 

Cílový stav: 
- architektonické úpravy podél urbanistických kom-

pozičních os – parter, stromořadí, parkování, cyklis-
tické stezky, oživení bezprostřední vazby na jádro 
ponížením dopravní zátěže ul. Na Sadech a novým 
řešením zejména ul. Jírovcovy jako hlavní komuni-
kační osy pro pěší, cyklistickou a obslužnou dopravu. 

- změna nekvalitního bytového fondu bloků při Rudol-
fovské třídě a Nádražní třídě na domy různorodých 
městských funkcí (např. obchodní parter, kanceláře, 
byty), 

-  výška navržené zástavby, minimálně 4, maximálně 5 
nadzemních podlaží. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet uvnitř obvodu je stabilizován ve čtver-
cové komunikační síti, oproti tomu ul. Na Sadech s 
velkou kumulací dopravy vč. MHD je na hranici do-
pravní kapacity, ale i celkové únosnosti uličního pro-
storu. Velká intenzita IAD + MHD vede k přetěžování 
křižovatkových uzlů a komplikuje příčné vazby pě-
ších a cyklistů do centra. Přes velký počet linek MHD 
vedených ul. Na Sadech je kvalita obsluhy ve střední 
části území omezena provozními parametry 2 auto-
busových linek. 

Cílový stav: 
- realizace cyklistické trasy vedoucí ulicí Skuherského 

a Jeremiášovou, 
- zlepšení obsluhy území MHD pomocí nové trasy tro-

lejbusu vedené ulicí Pekárenskou, 
- zlepšení obsluhy historického jádra města prostřed-

ky MHD pomocí převedením části linek trolejbusu 
z ulice Na Sadech a realizace nových trolejbusových 
tratí (včetně nezbytného provozního vybavení) ve-
dených po ulicích Krajinská, Biskupská (směr S-J) a 
Dr. Stejskala, U Černé věže (směr J-S), 

-  preference pěší a cyklistické dopravy. 
 
 
 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Stabilizované plochy městské zeleně - kontakt s částí 
městského parku Na Sadech, parkově upravené plo-
chy na Palackého nám., u Husova sboru a při ul. Ná-
dražní. 

Cílový stav: 
- postupná regenerace parkově upravených ploch no-

vými výsadbami v rámci běžných pěstebních opat-
ření. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Menší část území je součástí zá-
plavového území, lokalita je na okraji zápavového 
území Dobrovodské stoky a dojde zde ke přetékání 
vody z vyšších sousedních území směrem k Mlýnské 
stoce. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí,  
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a redujkce stávajících zdvojení ulič-
ních řadů,  

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Nové sběrače byly provedeny 
v roce 1998 v Nové a Otakarově ulici. Recipientem je 
Mlýnská stoka, Dobrovodská stoka a Vltava. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování stok v téměř celém území lokality. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Vzhledem k velké zastavěnosti území není předpo-
klad většího nárůstu odběrů. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEK-TRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území, kde se ne-
předpokládají velké požadavky na navýšení stávají-
cího odběru. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících TS, případ-

nou úpravou nebo rozšířením transformačního vý-
konu a pokládkou NN kabelů, 

- ze stávajícího primerního kabelu dle požadovaného 
příkonu zasmyčkování nových TS. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 

 
 
II.E.4.4.1.3.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA POLIKLINIKOU (OZN. 1.3.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita typická pro vnitřní město. Městský rastr ulic 
z přelomu 19. a 20. století, v sousedství MPR. Je pa-
trná přerušená vazba na jádro města vinou upřed-
nostnění ul. Na Sadech jako dopravního koridoru. 
Prostor Mariánského náměstí čeká na své dořešení. 
V části je lokalita v ochranném pásmu nemovitým 
kulturním památkám hradebního systému ve městě 
České Budějovice. 

Cílový stav: 
- architektonické úpravy podél kompozičních os a ulic 

Pekárenská, Pražská, Kostelní a 28. října – parter, 
stromořadí, parkování, 

- přeměna Pražské třídy v městskou třídu s možností 
parkování, komerční využití parteru, stromořadí, 

- výška navržené zástavby, minimálně 4, maximálně 5 
nadzemních podlaží, 

- dořešený prostor Mariánského náměstí – z části 
bloky pro smíšenou funkci, v prostoru náměstí se 
způsobem využití N v ÚS podrobněji navrhnout cel-
kové řešení náměstí s převládajícím pěším pohybem 
a výrazným podílem zeleně (stromy na terénu – bez 
”kontejnerů”, tráva, případně květinové záhony), 
přičemž minimální podíl zeleně bude 15% zelených 
ploch v úrovni terénu, se závlahou a minimální vrst-
vou zeminy 40 cm (nad případnými podzemními 
stavbami) a 15% ploch vypočítaných z půdorysného 
průmětu korun stromů nad zpevněnými plochami (s 
dostatečným prostorem pro kořenový systém). 
 
 
 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet uvnitř obvodu je stabilizován ve čtver-
cové komunikační síti, oproti tomu ul. Na Sadech, s 
velkou kumulací dopravy vč. MHD, je na hranici do-
pravní kapacity, ale i celkové únosnosti uličního pro-
storu. Velká intenzita IAD + MHD vede k přetěžování 
křižovatkových uzlů a komplikuje příčné vazby pě-
ších a cyklistů do centra. Přes velký počet linek MHD 
vedených ul. Na Sadech je kvalita obsluhy ve střední 
části území omezena provozními parametry 2 auto-
busových linek. 

Cílový stav: 
- ulice Jírovcova jako komunikační linie pro pěší a cyk-

listickou dopravu, dopravní obsluhu s vazbou na his-
torické jádro (ponížení dopravního významu ulice 
Na Sadech) a umožňující „rozšíření“ centra, 

- realizace cyklistické trasy vedoucí ulicí Skuherského 
a Jeremiášovou navazující na celoměstský systém 
cyklotras, 

- preference bez zvláštního omezení pěší a cyklistické 
dopravy v lokalitě. Automobilová doprava převážně 
cílová, s limitovanou možností průjezdné automobi-
lové dopravy, 

- zlepšení obsluhy území MHD pomocí nové trasy tro-
lejbusu vedené ulicí Pekárenskou, 

- zlepšení obsluhy historického jádra města prostřed-
ky MHD pomocí převedením části linek trolejbusu 
z ulice Na Sadech a realizace nových trolejbusových 
tratí (včetně nezbytného provozního vybavení) ve-
dených po ulicích Krajinská, Biskupská (směr S-J) a 
Dr. Stejskala, U Černé věže (směr J-S). 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Část městského parku Na Sadech, parkově upravené 
plochy na Mariánském nám. 

Cílový stav: 
-  nepřípustné je narušování ploch zeleně ve vnitroblo-

cích. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování stok v téměř celém území lokality, 
-  přespádování sběračů do nové stoky v Jírovcově uli-

ci. 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Nové sběrače byly provedeny 
v letech 1996-1999 v Jírovcově a Riegrově ulici. Re-
cipientem je Dobrovodská stoka a Vltava. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování stok v téměř celém území lokality, 
-  přespádování sběračů do nové stoky v Jírovcově uli-

ci.   
 
 
 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Celá lokalita je kompletně plošně plynofikována. 
Všechny plynovody jsou provozovány jako nízkotla-
ké při provozním tlaku 2,3 kPa. Potrubí plynovodů je 
z převážné části ocelové. V současné době probíhá 
průběžně rekonstrukce ocelových plynovodů a jejich 
nahrazení potrubím z lineárního polyethylenu. 
V dané lokalitě již byla provedena výměna v celé 
délce ulice Skuherské. Ulice Fráni Šrámka byla již re-
konstruována v úseku mezi ulicemi 28. října a Klari-
covou. Dále je rekonstruována část ulice Riegrovy na 
rohu ulice 28. října a ulice Jírovcova a Otakarova 
v úseku mezi J. Š. Baara a Riegrovou. V celém území 
není předpoklad rapidního navýšení odběru zemní-
ho plynu. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Lokalitou prochází trasa stávajícího kabelu VN - 22 
kV. Kabel je ve vyhovujícím technickém stavu a má 
dostatečnou rezervu výkonu pro další elektrizaci 
území. Stávající trafostanice VN/NN jsou též ve vy-
hovujícím stavu s částečnou rezervou výkonu. 

Cílový stav: 
- rozšíření TS Jirovcova a vybudování nové TS v blíz-

kosti Mariánského náměstí a gymnázia Jirsíka, 
- sekundární síť NN budovaná zásadně kabely NN ulo-

ženými do výkopu v chodnících. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 

 
II.E.4.4.1.3.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PEKÁRENSKÉ (OZN. 1.3.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita vymezena ulicemi Pekárenskou, Pražskou a 
Nádražní. Jižní část lokality – městské bloky, pře-
vážně obytné funkce. Severní část neprostupná, bez 
kvalitní zástavby. 

Cílový stav: 
- architektonické úpravy podél Pražské třídy a ulic Pe-

kárenská, Jírovcova, Klaricova, Pražská a Kostelní – 
parter, stromořadí, parkování, 

- výška navržené zástavby minimálně 4, maximálně 5 
nadzemních podlaží, 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  314 

- transformace severní části lokality, požadavek na 
zvýšenou míru urbanity území – přechod z vnitřního 
města do předměstí - Husovy kolonie, 

-  průchod územím v pokračování Kostelní ulice, v úse-
ku přes areál Hasičského záchranného sboru – prů-
chod areálem (průhled, čitelné vazby na navazu-jící 
úseky, přehledné městské prostředí). 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je stabilizován bez deficitu dopravy 
v klidu s velkým počtem řadových garáží, vzhledem 
k vyrovnané bilanci dopravy v klidu zde ÚP nepřed-
pokládá umístění objektů hromadných garáží. 

Cílový stav: 
- preference bez zvláštního omezení pěší a cyklistické 

dopravy v lokalitě. Automobilová doprava převážně 
cílová, s limitovanou možností průjezdné automobi-
lové dopravy, zejména u ulice Jírovcova v místě kon-
taktu lokality s nově zřizovanou křižovatkou Strako-
nická a propojení okruhů, 

- realizace komunikačního propojení ulic U Trojice a 
Klaricovy s vedením trasy trolejbusu, 

- realizace cyklistické trasy v prodloužení staré Ná-
dražní ulice a na ni navazující samostatná cyklostez-
ka vedoucí opuštěným korytem přeložené Dobro-
vodské stoky, 

- realizace nové trolejbusové trati vedoucí po pro-
dloužené ulici U Trojice a Klaricova. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Plochy zeleně v hlavní funkci se prakticky nenachá-
zejí, pouze vnitrobloková a mezibloková zeleň. 

Cílový stav: 
- nenarušení ploch zeleně ve vnitroblocích, 
- rekonstrukce liniového prvku zeleně podél ul. Peká-

renská – dotvoření městské třídy. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodské stoky. Část 
území je součástí záplavového území Dobrovodské 
stoky. 

Cílový stav: 
- přeložka Dobrovodské stoky, zasypání či zastavění 

koryta původní řeky – přeložka posune oblast lokali-
ty mimo záplavové území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 

pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí. Rekonstruování vodovodních 
řadů v téměř celém území lokality, 

-  odstranění stávajícího zdvojení uličních vodovodních 
řadů, 

-  rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Nové sběrače byly provedeny 
v letech 1996-1999 v Jírovcově ulici. Recipientem je 
Dobrovodská stoka a Vltava. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování stok v téměř celém území lokality. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 

Lokalita je plynofikována v jižní, zastavěné části, a to 
převážně nízkotlakými plynovody. Potrubí plynovo-
dů je ocelové a je provozováno pod provozním tla-
kem 2,3 kPa. Rekonstruované potrubí z lineárního 
polyethylenu je pouze v ulici J. Plachty a v úseku uli-
ce F. Šrámka mezi ulicemi Otakarovou a 28. října. 
Nízkotlaká síť je napájena ze dvou středotlakých RS 
umístěných v ulici Klaricova na Pražské třídě poblíž 
křižovatky s ulicí U Trojice. Nepředpokládá se větší 
nárůst odběrů ze sítě. 
Lokalitou prochází důležitý středotlaký páteřní řad 
DN 300, ze kterého jsou obě RS napojeny. Potrubí 
plynovodů je ocelové a má provozní tlak 100 kPa.  

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se v rámci dostavby obytných ob-
jektů nepředpokládají velké požadavky na navýšení 
stávajícího odběru. 
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Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další 
trafostanice VN/NN. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících TS, případně 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- realizace TS v ulicích K. Weisse a Nerudova, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 
 

 
 
II.E.4.4.1.4.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U STAROMĚSTSKÉHO HŘBITOVA (OZN. 1.4.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Městská lokalita rozkládající se mezi Vltavským bře-
hem a Pražskou třídou, severně vymezená ulicí U 
Trojice - lokalitou U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.). 
Lokalita jižně sousedí s lokalitou U Požární zbrojnice 
(ozn. 1.4.2.). V lokalitě se nachází místo původní 
osady, poblíž které bylo založeno město České Bu-
dějovice. Historický kostel sv. Prokopa 
s pozůstatkem hřbitova zachován. Původní struktura 
a starší zástavba byly zničeny radikální přestavbou 
ve 2. polovině 20. století. Jedná se o celkově stabili-
zovanou lokalitu s převahou obytných objektů 
v severní části z 50. let v otevřených blocích a v jižní 
části změť vysokopodlažních panelových objektů ze 
70. - 80. let. 

Cílový stav: 
- nárůst významu a tlaku na další propojení břehů Vl-

tavy po ponížení levobřežní komunikace a otevření 
se ploch současného výstaviště nábřeží a městu, 

- realizace ploch zeleně kombinované se zařízením 
pro plošné volnočasové aktivity přispívající ke zvý-
šení sídelní atraktivity pro mladé rodiny a k „omla-
zení“ této demograficky nejstarší lokality, 

- řešení sportovního areálu jako přechodu tohoto 
území do území zeleně parků – prostorové řešení 
části areálu sousedící s parkem odpovídající význa-
mu parku (řešení tribun, šaten a konstrukcí sportov-
ního vybavení tak, aby zadní stranou neznehodno-
covali vizuálně prostředí parku), 

-  zachování Staroměstského parku, který je význam-
ným prvkem zeleně Staroměstské čtvrti, zachování 
vzrostlé zeleně v loaklitě, 

- prodloužení ul. Pekárenské a pokračující mostem 
přes Vltavu do ul. Branišovské pro pěší a cyklistický 
provoz,  

-  při severní hranici lokality přemostění Vltavy v pro-
dloužení ul. U Trojice (vedení trolejbusové trasy, 
dopravní obsluhy, pěší a cyklistické dopravy).   
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je stabilizován 

Cílový stav: 
- preference pěší, cyklistické a pouze cílové automo-

bilové dopravy s limitovanou možností průjezdné 
automobilové dopravy, 

- realizace prodloužení ulice Pekárenská a její pokra-
čování mostem přes Vltavu do ulice Branišovská pro 
pěší a cyklistický provoz, 

- realizace přemostění Vltavy v prodloužení ulice U 
Trojice (vedení trolejbusové trasy, dopravní obsluhy, 
pěší a cyklistické dopravy), 

- v rámci úprav vnitrobloků a při rekonstrukcích jed-
notlivých objektů budou vybudována nová parkova-
cí stání 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita se dotýká rozvojového zeleného klínu Vlta-
vy v místech městského nábřeží. Vegetační prvky lo-
kality jsou lokalizovány na stávajících plochách 
městské zeleně (nábřeží Vltavy, bývalý hřbitov, park, 
rekreační zeleň). 

Cílový stav: 
- zachování Staroměstského hřbitova jako významné-

ho prvku Staroměstské čtvrti, zachování a ve svém 
celku nenarušování vzrostlé zeleně, 

- rekonstrukce doprovodné zeleně v okolí obchodní-
ho domu Družba, 

- podřízení pěstebních zásahů ve vegetačních prvcích 
nábřeží i rozvoj stavebních aktivit funkci nadregio-
nálního biokoridoru a urbanistickému významu ze-
leného klínu, 
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita se nachází za pravou břehovou hranou Vlta-
vy. Část území je součástí záplavového území řeky 
Vltavy. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí a rekonstruování vodovodních 
řadů v téměř celém území lokality, 

-  odstranění stávajícího zdvojení uličních vodovodních 
řadů, 

-  rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Dobrovodská sto-
ka a Vltava 

Cílový stav: 
-  rekonstruování stok v téměř celém území lokality. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plošně plynofikována nízkotlakými plyno-
vody v místech soustředěné zástavby. Mimo to je 
plynofikován ještě sportovní areál. Potrubí je pře-

vážně ocelové. Rekonstruované potrubí z IPE je 
v ulici U Trojice a Neplachově. Dále je rekonstruová-
na kompletně Pražská třída a ulice Puklicova. 
Po nábřeží prochází středotlaký ocelový plynovod 
DN 200. Pro případné navýšení odběrů plynu 
v lokalitě je možné napojení z tohoto zdroje. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další 
trafostanice VN/NN. 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se v rámci dostavby obytných ob-
jektů nepředpokládají velké požadavky na navýšení 
stávajícího odběru. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících trafostanic, 

případnou úpravou nebo rozšířením transformační-
ho výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 

 
 
II.E.4.4.1.4.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U POŽÁRNÍ ZBROJNICE (OZN. 1.4.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita městských bloků je v části součástí MPR, 
v části je v ochranném pásmu nemovitým kulturním 
památkám hradebního systému ve městě České Bu-
dějovice. Jižně vymezena Husovou třídou, západně 
nábřežím Vltavy, východně Pražskou třídou. Stabili-
zovaná lokalita bloků převážně obytné a smíšené 
funkce. 

 

Cílový stav: 
- rozšíření centrálních funkcí podél městských tříd, 

úpravy nábřeží, 
- úpravy nábřeží Mlýnské stoky nad jejím soutokem 

s Vltavou, 
- prodloužení ul. Pekárenské a pokračující mostem 

přes Vltavu do ul. Branišovské pro pěší a cyklistický 
provoz. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Síť místních komunikací je v lokalitě stabilizovaná. Je 
zde výrazný deficit dopravy v klidu, který vzhledem 
ke stabilizaci lokality je jen těžko odstranitelný. 

Cílový stav: 
- humanizace Husovy třídy na plnohodnotnou měst-

skou třídu, včetně optimalizace obou předpolí Dlou-
hého mostu, 

- zpřehlednění dopravní situace na křižovatce Husovy 
třídy a Jiráskova nábřeží přesunutím části pohybů 
z tohoto dopravního uzlu do nové křižovatky s ulicí 
Resolovou, 

- realizace přemostění náhonu Mlýnské stoky ze So-
kolského ostrova, 

- realizace vyhrazené cyklotrasy přes Dlouhý most a 
její napojení jednak na cyklotrasu vedenou po břehu 
Vltavy a jednak na cyklotrasu vedenou podél náho-
nu Mlýnské stoky, 

- realizace vyhrazené cyklotrasy vedoucí z nového 
mostu pro cyklisty a pěší ulicí Kubatovou a J. Haška, 

- v lokalitě se nepředpokládá objekt hromadných gará-
ží. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Západním okrajem lokality prochází zelený rozvojo-
vý klín Vltavy. Vegetační prvky lokality tvoří plochy 
části městského parku Na sadech, stabilizované plo-
chy zeleně v Jiráskově nábřeží. 

Cílový stav: 
- podřízení pěstebních opatření vegetačních prvků 

na Jiráskově nábřeží funkci nadregionálním biokori-
doru. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita se nachází za pravou břehovou hranou Vlta-
vy. Část území je součástí záplavového území Vltavy. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí a rekonstruování vodovodních 
řadů v téměř celém území lokality, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-

pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Mlýnská stoka, 
Dobrovodská stoka a Vltava. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování stok v téměř celém území lokality. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plošně plynofikována nízkotlakými plyno-
vody v místech soustředěné zástavby. Potrubí je 
převážně ocelové. Rekonstruované potrubí z IPE je 
v ulicích Holečkově, J. Haška a Resslově. Dále je re-
konstruována kompletně Pražská třída a část ulice 
Klavíkovy. 
Po nábřeží prochází středotlaký ocelový plynovod 
DN 200. Na tento plynovod je napojena středotlaká 
RS, umístěná na nábřeží u Dlouhého mostu. Pro pří-
padné navýšení odběrů plynu v lokalitě je možné 
napojení ze středotlaké sítě. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další 
trafostanice VN/NN. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících trafostanic, 

případnou úpravou nebo rozšířením transformační-
ho výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
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-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 
zásobování objektů ze sítě CZT. 

 

 
 
II.E.4.4.1.4.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U VOŘÍŠKOVA DVORA (OZN. 1.4.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita na rozhraní vnitřního města a severního 
příměstí vymezena severně ul. Strakonickou, jižně 
ul. U Trojice, východně Pražskou třídou a západně 
tokem Vltavy. Lokalita bytové zástavby kolektivními 
domy, v jižní části poválečná čtyřpodlažní, v severní 
části vysokopodlažní panelová zástavba terasovitě 
se svažující k Vltavě. 

Cílový stav: 
- řešení bloku přiléhající ke křižovatce ulic Pražská tří-

da a Strakonická tak, aby signalizoval vstupní bránu 
z předměstí do města, a to jak funkční náplní, tak 
charakterem objektů, 

- přeřešení Pražské třídy z dopravního koridoru na 
městskou třídu, 

- úprava Strakonické ulice na městskou třídu s obou-
stranným obestavěním, 

- realizace propojení s lokalitou Za Voříškovým Dvo-
rem (ozn. 3.4.5.) nezbytné pro fungování lokality, 

- při jižní hranici lokality přemostění Vltavy v prodlou-
žení ul. U Trojice (vedení trolejbusové trasy, do-
pravní obsluhy, pěší a cyklistické dopravy). 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je stabilizován, neumožňuje však výraz-
ný rozvoj aktivit bez nových napojovacích bodů – 
viz. situace u Voříškova Dvora, kde současné vedení 
nadřazených silnic I. třídy (I/3-E55, I/34-E49) omezu-
je možnosti napojení území. 

Cílový stav: 
- vedení dopravy po novém mostě přes Vltavu do uli-

ce U Trojice zajišťující lepší obsluhu území MHD a 
přímé propojení této lokality pro pěší, cyklisty a 
MHD se západní částí města, 

- další připojení území ze Strakonické ulice v rámci 
mimoúrovňové křižovatky, využívající stávající pod-
jezd Nového mostu přes Vltavu, 

- nahrazení autobusové smyčky na křižovatce ulic 
Průběžná a Plzeňská za točku trolejbusů v rámci 
přestavby této křižovatky na rondel, 

- realizace vyhrazené cyklotrasy vedené ulicí Nepla-
chovou, která se v lokalitě napojuje jednak na stáva-
jící cyklostezku vedenou po břehu Vltavy a jednak 
na novou cyklotrasu navrženou po novém mostě 
přes Vltavu. 

 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí rozvojového zeleného klínu Vlta-
vy se zvýšenými nároky na ochranu nezastavěného 
území. Plochy nábřeží Vltavy a doprovodných poros-
tů krajinné zeleně. Významný podíl vegetačních prv-
ků náleží k sídlištní zeleni. 

Cílový stav: 
-  parkově upravené a rekreační plochy uvnitř sídliště 

(stávající i navržené).  
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita se nachází za pravou břehovou hranou Vlta-
vy. Území je součástí záplavového území Vltavy. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí a rekonstruování vodovodních 
řadů v téměř celém území lokality, 

-  rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Dobrovodská sto-
ka a Vltava. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování sběračů na většině území lokality, 
-  rozšíření jednotné sítě v dle navrhované zástavby. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plošně plynofikována nízkotlakými plyno-
vody v místech soustředěné zástavby. Potrubí je 
převážně ocelové. Rekonstruované potrubí z IPE je v 
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ulicích Neplachova, Zachariášova a v části ulice 
Klastrmannovy. Dále je rekonstruována kompletně 
Pražská třída. 
Plzeňskou ulicí vede hlavní středotlaký plynovodní 
řad DN 300, ze kterého je vysazena odbočka DN 80 
k Domu techniky. Hlavní řad přechází na druhou 
stranu Vltavy. Na nábřeží je propojen pravobřežní 
větví DN 200, která vede od RS u Dlouhého mostu. 
Prostor mezi Domem techniky a Strakonickou ulicí je 
určen k zástavbě bytovými domy a objekty pro ko-
merční využití.  

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se na volných pozemcích předpo-
kládá výstavba obytných objektů, nepředpokládají 
se velké požadavky na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu v navrhované zástav-
bě zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- řešení drobných požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících trafostanic, případnou úpravou nebo roz-
šířením transformačního výkonu TS a pokládkou NN 
kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT, 
- přeložena trasa horkovodu z technologické lávky přes 

Vltavu do budoucího nového mostu v ulici U Trojice, 
technologická lávka odstraněna, 

- výstavba předávací stanice pára-voda včetně paro-
vodní přípojky a teplovodů pro rozvojové území me-
zi ochranným valem Strakonické ul. a stávajícím síd-
lištěm Voříškův Dvůr. 
 
 

 
 
II.E.4.4.1.4.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY LODĚNICE (OZN. 1.4.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Plochu lokality tvoří část výstavního areálu z r. 1960 
(tradice zemědělských výstav od r. 1852) a území 
bývalé Lannovy loděnice s rodným domem V. Lanny. 
Východní hranici lokality tvoří řeka Vltava, od Dlou-
hého mostu po ulici Strakonická. 

Cílový stav: 
- zástavba přiléhající západně k levobřežní komunikaci 

řešena jako „městské nábřeží“ s výškou zástavby 
minimálně 4, maximálně 5 nadzemních podlaží, 

- proměna areálu výstaviště v obchodní, administra-
tivní a prezentační centrum žijící celoročně jako 
součást vnitřního města, fungující v zeleni a otevře-
ná k Vltavě i ze sídlišť průjezdná, 

- výsadba doprovodného stromořadí podél severojiž-
ní osy (osa areálu výstaviště, která je též hranicí lo-
kalit Loděnice (ozn. 1.4.4.) a Výstaviště (ozn. 2.5.7.)) 
a východozápadní osy (propojení ulice Branišovské a 
lávky přes Vltavu, navazující dále na ulici Pekáren-
skou) areálu výstaviště. Přilehlé funkční plochy (k 
těmto osám) budou mít převažující charakter stro-
mového patra zeleně, 

- humanizace levobřežní komunikace umožňující vy-
tvořit řadu příčných vazeb a obsahující místa pro 
krátkodobé parkování před obchody, vzrostlou ze-
leň a drobný uliční mobiliář, 

-  nezastavitelný levý břeh Vltavy v pásu 60 m v severní 
části této lokality v návaznosti na upravenou křižo-
vatku levobřežní komunikace se Strakonickou ulicí, 

- prodloužení ul. Pekárenské a pokračující mostem 
přes Vltavu do ul. Branišovské pro pěší a cyklistický 
provoz. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je stabilizován, neumožňuje však výraz-
ný rozvoj aktivit bez převedení nadřazené sítě ko-
munikací na východní obchvat města a tím i vytvo-
ření nových napojovacích bodů, neboť zde současné 
vedení nadřazené silnice I. třídy (I/3 -E55) omezuje 
možnosti napojení území. 

Cílový stav: 
- realizace dalších propojení břehů Vltavy a otevření 

výstaviště městu a nábřeží, 
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- realizace úprav vyššího dopravního skeletu města 
umožňující ponížení levobřežní komunikace a její 
humanizaci, 

- přestavba mimoúrovňové křižovatky u Nového mos-
tu na rondel zajišťující zlepšení dopravní situace, 

- a propojení této lokality MHD s východní částí měs-
ta po mostě přes Vltavu do ulice U Trojice, za úče-
lem zlepšení obsluhy území MHD a přímého propo-
jení obou břehů pro pěší, cyklisty, 

- kotviště pro výletní lodi a potenciální využití nábřeží 
pro osobní lodní dopravu na levém břehu Vltavy. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je významnou součástí zeleného klínu Vlta-
vy a v této jeho části je třeba velmi přísně regulovat 
rozsah dalšího zastavění území. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 
JVK1, DBL1, TOČ+, JŘO+, 

- keřové patro: BRS+,STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1, 

- podél severojižní komunikce v areálu výstaviště a po-
dél a východozápadního propojení ulice Brani-
šovské a lávky přes Vltavu vysázet doprovodná 
stromořadí, včetně stromového patra zeleně u zá-
stavby v přilehlých plochách. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy mezi Dlouhým a No-
vým mostem. Část území je součástí záplavového 
území města Vltavy, prostor mezi břehovými hra-
nami Vltavy mimo vlastní koryto řeky tvoří tzv. 
inundaci aktivní. Na úseku levého břehu nad lávkou 
pro pěší a cyklisty je zřízena protipovodňová hráz. 

Cílový stav: 
- zřízení kotviště pro plavidla nosnosti 300 t v levé 

bermě pod lávkou pro pěší a cyklisty a to převážně 
pro rekreační plavbu směrem na Hlubokou nad Vl-
tavou a dále, 

- zřízení vývaziště – osobního přístavu pro plavidla na 
levém břehu pod Dlouhým mostem a to především 
jako výstupní konečná stanice sportovní plavby po 
horní Vltavě směrem k Hluboké nad Vltavou. Dále 
zde osazení mola půjčovny loděk-veslic a zřízení 
kotviště plavidel vyhlídkových městských plaveb. 
 
 
 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- využití stávajících i navrhovaných komunikačních 
přechodů říčních překážek ke zvýšení počtu propojů 
městské vodovodní sítě (Dlouhý most, Pekárenská - 
Branišovská, U Trojice - J. Boreckého), 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě v dle navrhované zástavby, 
- rekonstruování sběrače ”D” včetně ”OK-Loděnice”. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je částečně plynofikována nízkotlakým ply-
novodem DN 200 vedoucím přes Dlouhý most a dál 
Husovou ulicí. Zbývající zastavěné území lokality je 
plynofikováno středotlakými plynovody. Vlastní are-
ál výstaviště je napojen na středotlaký plynovod 
z ulice U Výstaviště. 

Cílový stav: 
-  postupná rekonstrukce starých ocelových plynovodů 

a jejich nahrazení plynovody z lineárního polyethy-
lenu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace TS 22/04 kV v jižní části města, napojené 

dvojitým kabelem VN od hlavního vchodu na výsta-
viště – lokalita Výstaviště (ozn. 2.5.7.), 

- realizace TS pro občanskou vybavenost na severu, 
napojenou dvojitým kabelem ze stávajícího rozvodu 
VN pod čerpací stanicí OMW, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ TEPLEM 

Cílový stav: 
- přeložit trasu horkovodu z technologické lávky přes 

Vltavu do budoucího mostu ulici U Trojice a odstra-
nění technologické lávky. 

 
 
 

 
 
II.E.4.4.1.5.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HARDTMUTHOVA (OZN. 1.5.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis:  
Lokalita je západně a východně ohraničena toky řek 
Vltava a Malše, severně navazuje na lokalitu 
V Háječku (ozn. 1.1.3.) a jižně na lokalitu U Matice 
školské (ozn. 1.5.2.). Lokalita je z velké části zasta-
věna objekty továrny KOH-I-NOOR, založené v r. 
1847, mezi koněspřežní železnicí a řekou Vltavou. 
V části je lokalita v ochranném pásmu nemovitým 
kulturním památkám hradebního systému ve městě 
České Budějovice. 

Cílový stav: 
- architektonické úpravy podél kompozičních os Má-

nesova a Lidická – parter, stromořadí, parkování, 
- zachovaný průchod územím v propojení ulice F. A. 

Gerstnera - Generála Svobody - historická trasa ko-
něpřežné železnice – průchod areálem KOH-I-NOOR. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území je dopravně stabilizováno. 

Cílový stav: 
- pro zvýraznění průchodu územím v propojení ulice 

F. A. Gerstnera - Generála Svobody - historická trasa 
koněpřežné železnice – průchod areálem KOH-I-
NOOR v prodloužení ulice F. A. Gerstnera jižním 
směrem do ulice Generála Svobody realizace vyhra-
zené cyklistické trasy, 

- realizace dvou samostatných cyklotras, jedna ve-
doucí po pravém břehu Vltavy a druhá po levém 
břehu Malše. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita představuje významný spojovací článek v 
systému zeleně města, protože rozložením staveb-
ních a nestavebních ploch vytváří předpoklady pro 
prostorovou spojitost jednotlivých skladebných částí 
systému zeleně.  
Vegetační prvky lokality tvoří stabilizované plochy 
městských parků (jižní část park Háječek, park u 
státní vědecké knihovny), nábřeží Malše u Gerbery 
a doprovodné porosty krajinné zeleně Vltavy. 

Cílový stav: 
- rozvoj zeleně nábřeží, 
- nenarušování ploch zeleně ve vnitroblocích ve stabi-

lizovaných zastavěných blocích. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek řeky Malše. Území se nachází 
v šíji mezi Malší a Vltavou a je součástí záplavového 
území, malá část území lokality podél levého břehu 
Malše náleží k aktivní zóně záplavového území řeky. 

Cílový stav: 
- koryto Malše bude zbaveno zbytků původního opev-

nění a náplavů, které tvoří hydraulické překážky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody, 

- využití areálu historické městské vodárny u Litvíno-
vického mostu pro expozici vodárenství. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Část 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
-  rozšíření jednotné sítě v dle navrhované zástavby, 
-  rekonstruování části sběračů na území lokality. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je kompletně plošně plynofikována nízkot-
lakými plynovody. Středem území vede jeden 
z hlavních nízkotlakých řadů DN 300/250. Plynovody 
jsou z převážné části z ocelového potrubí. Komplet-
ně rekonstruovaná je pouze ulice F. A. Gerstnera, ve 
které je plynovod z lineárního polyethylenu. 

Cílový stav: 
- realizace středotlakého plynovodu vedoucího z le-

vého břehu do RS umístěné poblíž zimního stadionu. 
Z RS potom nízkotlaké rozvody pokračující ulicí U 
Zimního stadionu do ulice Lidická a jejich propojení 
na hlavní nízkotlaký řad DN 300, 

- napojení větších odběratelů přímo z navrženého 
středotlakého plynovodu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území výrobního a 
administrativního charakteru, kde se nepředpoklá-
dají velké požadavky na navýšení stávajícího odběru. 

Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další TS 
VN/NN. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících trafostanic, 

případnou úpravou nebo rozšířením transformační-
ho výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.1.5.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U MATICE ŠKOLSKÉ (OZN. 1.5.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita je západně a východně ohraničena toky řek 
Vltava a Malše, severně navazuje na lokalitu Hard-
tmuthova (ozn. 1.5.1.) a jižně na lokalitu Grünwal-
dova (ozn. 1.5.3. ) a U Pivovaru (ozn. 1.5.4.). Jedná 
se o stávající bloky zástavby převážně obytné, mezi 
ul. Gen. Svobody a B. Němcové areál bývalé Krajské 
vojenské nemocnice. 

Cílový stav: 
- oživení ulice Gen. Svobody jako městské třídy spoju-

jící historické jádro s jižním předměstím, 
- zachování propustnosti areálu bývalé vojenské ne-

mocnice v ose ulic E. Pittera a Matice školské, 
- architektonické úpravy podél kompozičních os – 

parter, stromořadí, parkování, 
- realizace objektu pro specifickou formu bydlení sta-

rých lidí – penzion, dům s pečovatelskou službou, 
- realizace hřiště pro ZŠ Matice školská, 
-  obnovit a založit rekreační plochy městské zeleně u 

Malše. 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je stabilizován, dopravní páteř lokality 
tvoří ulice Boženy Němcové. 

Cílový stav: 
- realizace vyhrazené cyklistické trasy v ulici Gen. 

Svobody, 
- realizace dvou samostatných cyklotras, jedna ve-

doucí po pravém břehu Vltavy a druhá po levém 
břehu Malše, 

- v lokalitě se nenavrhuje umístění žádného objektu 
hromadných garáží. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající plochy nábře-
ží Malše, její doprovodná krajinné vegetace a k ní 
přiléhající navržená plocha rekreační městské zele-
ně. Na západní hraně lokality kontakt s nábřežím Vl-
tavy. 
Lokalita je ohraničena zelenými klíny Vltavy a Malše 
- tento v ní doznívá v městském nábřeží, jehož stabi-
lizace, pěstební péče a ochrana je mimořádně důle-
žitým urbánním prvkem. 

Cílový stav: 
- doplnění břehových porostů Malše, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s redukovaným keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
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- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 
JVK+, DBL1, TOČ+, JŘO+, 

- keřové patro: BRS-, STŘ-, VRB-, VRP-, VRJ-, 
BZ-, 

- nenarušování ploch zeleně ve vnitroblocích ve stabi-
lizovaných zastavěných blocích. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek řeky Malše. Území se nachází 
v šíji mezi Malší a Vltavou a je z většiny součástí zá-
plavového území. Malá část území lokality podél le-
vého břehu Malše náleží k aktivní zóně záplavového 
území řeky. 

Cílový stav: 
- koryto Malše zbavena zbytků původního opevnění a 

náplav, které tvoří hydraulické překážky,   
- nevhodné mostní objekty a technologické přechody 

(most Matice školské, technologický přechod teplo-
vodu) odstraněněny či nahrazeny,  

- realizována protipovodňová ochrana na Malši a 
úpravu nízkého mostu přes Malši v Mánesově ulici. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí.  
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Část 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
-  rozšíření jednotné sítě v dle navrhované zástavby, 
- rekonstruování části stokové sítě na území lokality 

včetně sběrače ”C” a sběrače v Lidické třídě. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plynofikována plošně v oblasti soustře-
děné zástavby. Plynofikován není pouze sportovní 
areál TJ Dynamo České Budějovice. V tomto areálu 
není předpoklad rapidního zvýšení odběrů plynu. 
Lokalitou prochází důležitý nízkotlaký plynovodní 
řad DN 250 v Lidické ulici. Plynovody jsou vesměs 
nízkotlaké a jsou převážně z ocelového potrubí. 
Průběžně je prováděna jejich rekonstrukce.  

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek 

a hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících TS, případ-

nou úpravou nebo rozšířením transformačního vý-
konu TS a pokládkou NN kabelů. 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 

 
 
II.E.4.4.1.5.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY GRÜNWALDOVA (OZN. 1.5.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Městská lokalita severně navazující na lokalitu U 
Matice školské (ozn. 1.5.2.), jižně na lokalitu Ne-

mocnice (ozn. 2.6.2.). Západní hranice lokality urče-
na řekou Vltavou. Z velké části stabilizovaná lokalita 
obytné zástavby, v západní části nízkopodlažní ro-
dinné domky, při ul. Lidická kolektivní vysokopod-
lažní domy. 
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Cílový stav: 
- oživení ulice Gen. Svobody jako historické městské 

třídy v historické trase koněspřežky – úprava parte-
ru, zeleně – stromořadí, parkování. 

-  realizace rekreační zeleně v souvislosti s rekonstrukcí 
zeleně Vltavských břehů, 

- prodloužení ulice L. B. Schneidera jako propojení Vl-
tavských břehů pro pěší a cyklistický provoz. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je stabilizován, dopravní páteř lokality 
tvoří ulice Boženy Němcové. 

Cílový stav: 
- realizace vyhrazené cyklotrasy v ulici Gen. Svobody 

a její napojení na celoměstský systém cyklistických 
stezek, 

- realizace cyklotrasy vedoucí po pravém břehu Vltavy 
a prodloužení ulice L. B. Schneidera jako propojení 
Vltavských břehů pro pěší a cyklistický provoz, 

- nová parkovací stání v rámci úprav vnitrobloků a při 
rekonstrukcích jednotlivých objektů. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
V lokalitě existují vegetační prvky v plochách stávají-
cí doprovodná krajinná vegetace Vltavy a v stabili-
zované parkově upravená ploše u kostela 
Sv. J. Nepomuckého. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy - úprava 
extenzivně využívaných částí areálů v blízkosti řeky 
(Krajská nemocnice, Krajská hygienická stanice) mů-
že výrazně zlepšit funkci tohoto urbánního fenomé-
nu. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s redukovaným keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS+, LPV+, JVM+, 
JVK+, DBL+, TOČ+, JŘO+, 

- keřové patro: BRS-,STŘ-, VRB-, VRP-, VRJ-, BZ- 
- nenarušování ploch zeleně ve vnitroblocích ve stabi-

lizovaných zastavěných blocích, 
- realizace zeleně pro doplnění břehových porostů 

Malše a městské zeleně u řeky v místě zpustlého 
hřiště u ul. U Vltavy. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Území se nachází v šíji mezi Malší a Vltavou a je 
z části součástí záplavového území. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 

lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Část 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Část zástavby v Roudenské ulici 
nemá vyřešené odkanalizování. Recipientem je Vlta-
va. 

Cílový stav: 
-  přepojení sběrače z Plavské silnice a z Lidické třídy 

do sběrače ”C”, 
-  rekonstrukce části stokové sítě na území lokality 

včetně sběrače ”C” v Bachmačské ulici, 
-  zřízení splaškového sběrače a čerpací stanice v Rou-

denské ulici východně od drážního tělesa. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je kompletně plošně plynofikována nízkot-
lakými plynovody. Lidickou ulicí vede jeden 
z hlavních nízkotlakých řadů DN 250. Plynovody jsou 
z převážné části z ocelového potrubí. V území není 
předpoklad většího navýšení odběrů. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Po okraji lokality prochází trasa primerního kabelu, 
na který lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat 
další TS VN/NN. 
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Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávajících TS, případ-

nou úpravou nebo rozšířením transformační-ho vý-
konu TS a pokládkou NN kabelů. 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 

 
II.E.4.4.1.5.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PIVOVARU (OZN. 1.5.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná plocha areálu pivovaru Samson – bý-
valý měšťanský pivovar v ”městském” dílu města. 
Východně je lokalita ohraničena řekou Malší, zá-
padně vymezena Lidickou ul., severně sousedí 
s lokalitou U Matice školské (ozn. 1.5.2.), jižně 
s lokalitami U Malše (ozn. 3.9.5.) a Grünwaldova 
(ozn. 1.5.3.). 

Cílový stav: 
- překonání „hluchého a nepatřičného“ úseku v měst-

ské zástavbě, které tvoří areál pivovaru pomocí oze-
lenění a zpřístupnění nábřeží řeky Malše spolu 
s cyklistickou a pěší trasou a obchodní využití ulice 
Lidická. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční skelet je stabilizován. 

Cílový stav: 
- realizovat samostatnou cyklotrasu po levém břehu 

Malše, 
-  v lokalitě se nepředpokládá umístění žádného objek-

tu hromadných garáží. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky v lokalitě se nachází na plochách 
krajinné zeleně u Malše. 
Typické rozlivové území řeky Malše na hranici nižší 
říční terasy. Může plnit velmi důležitou funkci příle-
žitostného poldru – pravostranná zatáčka řeky vyná-
ší vodu odstředivou silou do navržených ploch re-
kreační městské zeleně. Navržené druhové složení 
(olše, jasan, lípy, javory, dub letní, topoly i jeřáby) 
snesou vyšší hladinu podzemní vody při vyšších prů-
tocích v řece. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4. 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem. 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+, 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1, 
- podíl zastavěných a nezastavěných ploch nenarušu-

jící krajinnou a urbánní strukturu území, 
-  realizace městské zeleně, která je součástí zeleného 

klínu řeky Malše.   
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Území zahrnuje úsek řeky Malše a je z části součástí 
záplavového území. Pruh pozemků podél levé hrany 
Malše je součástí aktivní izóny záplavového území 
řeky. 

Cílový stav: 
-  realizace protipovodňové ochrany na Malši. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. V lokalitě se 
nacházejí vrtané studny pivovaru Samson. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 

lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody, 

- zapojení vodních zdrojů pivovaru Samson do systé-
mu zdrojů městské vodovodní sítě na základě vzá-
jemné dohody. 
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ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje území lokality pouze 
okrajově v Lidické třídě. Stoková síť v lokalitě je vni-
troareálovou kanalizací pivovaru Samson. Recipien-
tem je Vltava. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Areál pivovaru Samson není napojen na plynovodní 
síť vzhledem k tomu, že potřebné teplo odebírá 
z městského parovodu. Případné napojení 
v budoucnosti je možné ze středotlakého plynovodu 
z Plavské silnice. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území areálu pivo-
varu Samson, kde se nepředpokládají velké poža-
davky na navýšení stávajícího odběru. 

Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- řešení nových požadavků ze stávající TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.1.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHÉ VRBNÉ (OZN. 2.1.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita s převahou bloků obytné zá-
stavby. Prostor náměstí nedořešen. 

Cílový stav: 
- městské řešení bloku na severní straně náměstí, 
- regenerace Suchovrbenského náměstí jako centra 

Suchého Vrbného se zapojením vodního toku do ob-
razu centra a rekonstruovat městský park na náměs-
tí s místním rozšířením, 

- přeložka a zkapacitnění úseku koryta Dob-
rovodského potoka v dolní části Suchovrbenského 
náměstí, včetně zkapacitnění a napřímení kapacitně 
nedostačujícího zatrubnění pod křižovatkou Lede-
nické a Dobrovodské silnice,  

- realizovat cyklostezky s jejich zapojením do celo-
městského systému. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní skelet lokality je stabilizován. 

Cílový stav: 
- realizace zanádražní komunikace, která souvisí se 

systémovou úpravou základního komunikačního 
skeletu města a umožňuje zařadit Ledenickou silnici 
mezi místní komunikace III. třídy, 

- přestavba křižovatky Ledenické silnice a ulice 
V Hluboké cestě na malou okružní křižovatku, 

- úprava ve vedení autobusových linek MHD na Dob-
rovodské a Ledenické silnici,  

-  realizace hromadné garáže pro 380 stání pro snížení 
deficitu v lokalitě. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající městský park 
v jádru městské části a nábřeží Dobrovodského po-
toka. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-

vá bučina) 3B3, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s výrazně redukovaným keřovým pa-
trem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LÍS1, JVB+, 

JVM+, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ-, RŽŠ-, BZH- 

-  rekonstrukce městského parku na náměstí s místním 
rozšířením. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodského potoka Část 
území je  součástí záplavového území Dobrovodské-
ho potoka, malá část území lokality podél potoka  
náleží k aktivní záplavové zóně záplavového území. 
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Cílový stav: 
- přeložka a zkapacitnění úseku koryta Dobrovodské-

ho potoka v dolní části náměstí a zkapacitnění a na-
přímení kapacitně nedostačujícího zatrubnění pod 
křižovatkou Ledenické a Dobrovodské silnice za úče-
lem zlepšení protipovodňové ochrany nad a 
v oblasti Suchovrbenského náměstí, pro možnost 
další zástavby v této oblasti a možnost odvodnění 
zde plánovaného úseku dálnice D3, 

- cílené odstranění stávající překážky průtočnosti stoky 
podoby především nízko osazených technolo-
gických přemostění; tato přemostění budou, pokud 
to je reálné, osazovány nadále pode dno stoky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Zdrojem užitkové vody jsou lokální studny a povr-
chové odběry z Dobrovodské stoky. Městská vodo-
vodní síť pokrývá stávající komunikační skelet lokali-
ty. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodo-
vodní řady jsou často v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 

lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované 
zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá komunikační skelet lo-
kality. Většina stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním stavu. Recipientem je Dobrovodský po-
tok. 

Cílový stav: 
-  rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby, 
-  rekonstruování většiny stokové sítě na území lokality 

včetně sběrače “B” a sběračů v Ledenické, Suchovr-
benské a Pohůrecké ulici, 

- vyřazení z provozu OK1 Suché Vrbné, OK Nad shyb-
kou a OK U Pískárny. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Celá lokalita je kompletně plošně plynofikována. 
Poměrně rozsáhlé a hustě zastavěné území je z pře-
vážné většiny plynofikováno nízkotlakým plynovo-
dem. Plynovod je provozován pod provozním tla-
kem 2,3 kPa. Pouze na východním okraji řešené lo-

kality vede středotlaký plynovod DN 300. Tento ply-
novod je provozován pod provozním tlakem 100 kPa 
a je jedním z hlavních řadů zásobujících plynovodní 
síť Českých Budějovic. Potrubí plynovodu je rekon-
struované, z lineárního polyethylenu, a vede 
z vysokotlaké RS umístěné na hranici katastru Dobrá 
Voda ulicí Dobrovodskou a K Dolíčku. Trasa pokraču-
je ulicí Hlineckou a dále ulicí Vrbenskou. V ulici H. 
Malířové je na něj napojena středotlaká regulační 
stanice, která zásobuje nízkotlakou plynovodní síť 
v Suchém Vrbném. Nízkotlaká síť v dané lokalitě je 
převážně z ocelového potrubí s částí již rekonstruo-
vanou na potrubí z lineárního polyethylenu. 
V řešeném území není předpoklad zvýšeného ná-
růstu odběru zemního plynu. Případnou další spo-
třebu plynu lze pokrýt ze středotlakého plynovodu 
DN 300. 
U Jihočeských cihelen je z plynovodu vysazena od-
bočka DN 100, která vede jižně, kříží Dobrovodskou 
stoku a ulicí Do cihelny ústí v ulici Pohůrecká. 
S tímto středotlakým plynovodem je uvažováno pro 
posílení nízkotlaké sítě v jihovýchodní části Českých 
Budějovic.  

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Venkovní vedení VN se zde nenachází. Území je 
kompaktně zastavěno a nepředpokládají se velké 
nároky na odběr elektrické. energie. 

Cílový stav: 
- pokrytí menších odběrů a přirozený nárůst stávající 

spotřeby ze stávajících trafostanic VN/NN, 
- výhledové posílení TS Škola, Verbenka a Čs. odboje, 
- realizace TS v rámci nové zástavby v blízkosti křižo-

vatky ulic Klinecká a H. Malířové v návaznosti na lo-
kalitu Suché Vrbné – průmyslový obvod (ozn. 2.1.7.), 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 
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II.E.4.4.2.1.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY PĚTIDOMÍ (OZN. 2.1.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Z větší části stabilizovaná lokalita s bloky obytné zá-
stavby, převážně RD. Při západní hranici lokality 
transformační území podél navržené zanádražní 
komunikace. 

Cílový stav: 
-  realizace podjezdu pod nádražím ústící do zanádraž-

ní komunikace, s uplatněním protihlukových opat-
ření a dotčené úseky zanádražní komunikace, včet-
ně úpravy Dobrovodské ulice, úpravy ulice U Lávky a 
navazující trasy směr rondel Mladé, 

- při realizaci smíšené zástavby podél zanádražní ko-
mániakce zohlednění této komunikace jako vý-
znamné městské dopravní a kompoziční osy,  

-  respektovat ohnisko území parku v centru lokality. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uliční síť zastavěné části lokality je stabilizována, 
stavební úpravy se týkají jižní větve “zanádražní” 
komunikace, vedené po východním okraji pozemků 
železnice. 
Na obsluze lokality prostředky MHD se podílejí oba 
subsystémy ve městě provozované.  
Bilance dopravy v klidu je vyrovnaná. 

Cílový stav: 
- realizovat dotčené úseky zanádražní komunikace, 

včetně úpravy Dobrovodské ulice, podjezdu pod že-
lezniční tratí (propojení ulic Mánesova a Dobrovod-
ská), úpravy ulice U Lávky a navazující trasy směr 
rondel Mladé, 

- respektování stávajících cyklistických tras, 
- realizace navržených cyklistických tras (nevyhraze-

ných), s důrazem na dokonalé značení svislým do-
pravním značením. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalitou prochází krajinná rozvojová osa. Vegetační 
prvky tvoří jen stávající obvodový park a parkově 
upravená plocha. Významný podíl zeleně zahrad RD. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita je na severu ohraničena hranou koryta úse-
ku Dobrovodské stoky Část území je součástí zápla-
vového území Dobrovodského potoka. Malá část 
území lokality podél potoka náleží k aktivní zóně zá-
plavového území. Při povodni se předpokládá pře-

ron vody od Dobrovodské stoky do nižších poloh 
směrem k nádraží ČD. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

-  přeložka řadu “A” DN 500 v jižní části lokality v rámci 
rekonstrukce tohoto řadu,  

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá komunikační skelet lo-
kality. Většina stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním stavu. Recipientem je Dobrovodský po-
tok a Mlýnská stoka.  

Cílový stav: 
-  rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby, 
- rekonstruování většiny stokové sítě na území lokality 

včetně sběračů v Ledenické a Dobrovodské ulici, 
-  posílení odlehčovací stoky z “OK1-Pětidomí” ve Vod-

ní ulici. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plošně plynofikována nízkotlakými plyno-
vody v místech soustředěné zástavby. Potrubí je 
převážně ocelové. Rekonstruované potrubí z IPE je 
v ulicích Krokově a Tyršově.  
Po západní hranici lokality vede páteřní středotlaký 
plynovodní řad DN 300, ze kterého je vysazena od-
bočka DN 50 pro středotlakou RS. Stanice je umístě-
na v jihovýchodním cípu lokality. Vzhledem 
k blízkosti středotlakého plynovodu a regulační sta-
nice je zde kapacita pro případné zvýšení odběrů 
plynu. 

 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  329 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze zasmyčkovat další trafostanice VN/NN. V jižní 
části lokality je vhodné přihlédnout k elektrifikaci lo-
kality V Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.). 

 

 

 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ze stávajících TS, případ-

ně úpravou nebo rozšířením transformačního výko-
nu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
- realizace stavby kondenzátovodu. 

 
 
II.E.4.4.2.1.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U RYBNÍČKU (OZN. 2.1.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Nezastavěná rozvojová lokalita území bývalého od-
kaliště při jihovýchodní hranici katastru města.  

Cílový stav: 
- realizace dotčených úseků zanádražní komunikace, 

vedené v prodloužení ulice U Lávky a napojující se v 
lokalitě Za Hřbitovem (ozn. 3.1.1.) na ulici Doudleb-
skou a dotčeného úseku dálničního přivaděče v jižní 
části města, 

- realizace obslužné komunikace kolmou k ulici Doud-
lebská, v trase mezi plochami se způsobem využití 
IN-2) a BZ v lokalitě V Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.), 
která se napojuje na zanádražní komunikaci, 

- realizace komplexního moderního sportovně rekre-
ačního areálu. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
V současné době nezastavěné území se zanádražní 
komunikací, s níž směrem k telesu železnice sousedí 
rozvojové smíšené plochy. 

Cílový stav: 
- realizace dotčených úseků zanádražní komunikace 

vedené v prodloužení ulice U Lávky a napojující se 
v lokalitě Za Hřbitovem ozn. 3.1.1.) na ulici Doudleb-
skou, 

- realizace obslužné komunikace kolmé k ulici Doud-
lebská, vedoucí mezi funkčními plochami individuál-
ního bydlení (IN-2) a zahradního bydlení (BZ) 
v lokalitě V Hluboké cestě (ozn. 2.1.4.) a napojující 
se na zanádražní komunikaci, 

- respektování stávající cyklistických tras, 

- realizace navržené cyklotrasy vedené přes rekreační 
území. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Rozsáhlé návrhové plochy krajinné a městské zeleně 
rekreační jako doprovod a doplnění rekreačních 
areálů. Žádný ochranný režim. 
Lokalita tvoří cíp jihovýchodního zeleného klínu, 
jímž do města vstupuje krajina z okolí Srubce a Sta-
rých Hodějovic. 
Vegetační prvky lokality v současném stavu předsta-
vují částečně funkční doprovodná krajinná vegetace. 
Významný podíl zeleně na zvláštních plochách pro 
rekreaci. 
Uvedený zelený klín představuje významný kontakt 
pánevní krajiny s biochorou mírně teplých členitých 
pahorkatin a vrchovin. 

Cílový stav: 
- doplnění městské a rekreační zeleně k rekreačnímu 

areálu. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje pouze menší bezejmennou vodní 
plochu vzniklou patrně v důsledku těžby hlinitých 
písků. Problematika vodstva je jinak v lokalitě bez-
předmětná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Lokalitou prochází řad “A” DN 500 který byl v minu-
losti překládán mimo plochy bývalého popílkoviště a 
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řad DN 200. Řady jsou v kritickém technickém stavu. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
-  rozšíření vodovodní sítě dle navrho-vané zástavby, 
-  přeložka řadu “A” DN 500,  
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů v 
síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť se v lokalitě nenachází. Recipi-
entem je Dobrovodský a Hodějovický potok. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě v trase zanádražní komunika-

ce, 
- oddílná stoková síť v jižní části lokality s využitím 

Hodějovického potoka pro odtok dešťových vod vo-
dovodní síť dle navrhované zástavby,  

- napojení záchytného příkopu do povodí Hodějovic-
kého potoka a snížení tak přítoku dešťových vod do 
ČOV Lokodepo, 

-  odvodnění navrhované zástavby (severně od komu-
nikace Mladé - Suché Vrbné) bude řešeno tak, aby 
nedošlo k navýšení množství dešťových vod přitéka-
jících do ČOV Lokodepo a do sběrače v Novohradské 
ulici; odvodnění uvedené zástavby formou odtoku 
dešťových vod na povrch terénu je nepřípustné, 
rovněž je nepřípustné odvedení dešťových vod z 

uvedené zá-stavby do drážní stokové sítě a do míst-
ních příkopů a vodotečí. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Po západní hranici lokality, podél železniční tratě 
vede páteřní středotlaký plynovodní řad DN 300. 
Ostatní území lokality není plynofikovány. 
Případné zavedení zemního plynu do lokality lze ře-
šit napojením ze středotlakého plynovodu DN 300, 
který má dostatečnou kapacitu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Severojižním směrem lokalitou prochází primární 
kabel 22 kV Okruh 2, který dnes má rezervu v pře-
nosu výkonu. 

Cílový stav: 
- pokrytí požadavků ploch pro výrobní činnost v zá-

padní části lokality z nové TS 22/0,4 kV, 
- realizace elektrifikace RD v severní části lokality spo-

lečně s elektrifikací v lokalitě Pětidomí (ozn. 2.1.2.), 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Cílový stav: 
-  stávající splavovací potrubí bude zachováno. 

  
 

 
 
II.E.4.4.2.1.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY V HLUBOKÉ CESTĚ (OZN. 2.1.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita jižního předměstí, sousedící s lokalitami Pě-
tidomí (ozn. 2.1.2.), Suché Vrbné (ozn. 2.1.1.), Po-
hůrka (ozn. 2.1.5.) a U Rybníčku (ozn. 2.1.3.). Lokali-
ta s navrženými plochami pro bydlení 
v nízkopodlažních individuálních i kolektivních do-
mech, v části již s realizovanou zástavbou RD. Nava-
zuje na stabilizované plochy bydlení v lokalitách Pě-
tidomí a Suché Vrbné. Přes území lokality navržena 
samostatná cyklostezka navazující na jejich celo-
městský systém. 

Cílový stav: 
- rozvoj území pro bydlení s maximální výškou staveb 

v plochách IN-2 a KOL-2 v této lokalitě na 3 nad-
zemní podlaží a podkroví v návaznosti na stabilizo-
vané zastavěné území, 

-  rozvoj zeleně a rekreace. 

 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území jižně od Ledenické silnice se stávající obytnou 
zástavbou podél této komunikace a s novou zástav-
bou RD jižně směrem k Mladému. 

Cílový stav: 
- zařazení Ledenické silnice mezi místní komunikace 

III. třídy po vybudování zanádražní komunikace, 
- realizace sítě obslužných komunikací zajišťující do-

stupnost rozvojových částí lokality, respektující 
možnost realizace křižovatkových bodů na Ledenic-
kou silnici. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Cílový stav: 
- realizace parkově upravené plochy zeleně v rozvojo-

vém území navazující na plochy sportu a rekreace 
v lokalitě U Rybníčku (ozn. 2.1.3.). 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Problematika vodstva je v lokalitě bezpředmětná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Lokalitou prochází řad “A” DN 500 který byl 
v minulosti překládán mimo plochy bývalého popíl-
koviště a řad DN 200. Řady jsou v kritickém technic-
kém stavu a kolidují s navrhovanou výstavbou. Loka-
lita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť se okrajově dotýká území lokali-
ty sběračem v Ledenické ulici. Tento sběrač je kapa-
citně nevyhovující. Recipientem je Dobrovodský po-
tok. 

Cílový stav: 
-  rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby, 
-  zkapacitnění sběrače v Ledenické ulici, 

- posílení odlehčovací stoky z “OK1-Pětidomí” ve Vodní 
ulici podmiňuje zástavbu ve východní polovině loka-
lity. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. Vzhledem k současným 
tlakovým poměrům v nízkotlaké plynovodní síti 
v Suchém Vrbném je vhodnější novou výstavbu ply-
nofikovat ze středotlakého plynovodu DN 150 v zá-
padním okraji lokality. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Severojižním směrem lokalitou prochází primární 
kabel 22 kV Okruh 2, který dnes má rezervu v pře-
nosu výkonu. 

Cílový stav: 
- pokrytí drobných požadavků ve stávající zástavbě se 

stávajících trafostanic, případně úpravou nebo rozší-
řením transformačního výkonu TS a pokládkou NN 
kabelů, 

- předpokládaná výstavba cca tří kabelových TS 
22/0,4 kV, napojených smyčkově na stávající kabe-
lový rozvod VN 22 kV, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  

 
 
II.E.4.4.2.1.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY POHŮRKA (OZN. 2.1.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita nízkopodlažní obytné zástavby 
při jihovýchodním okraji k. ú. Č. Budějovic. 

Cílový stav: 
- realizace dotčeného úseku dálnice D3, vedeného v 

lokalitě v tunelu s překryvem zeleně,  
- celková rehabilitaci území podél dálnice D3 do podo-

by harmonické kulturní krajiny s prvky krajinné zele-
ně, 

-  trasování liniových staveb tak, aby docházelo ke kon-
tinuálnímu “toku” krajiny s minimalizací kolize s tě-
mito, zejména dopravními, stavbami (přemostění se 
zelenou clonou apod., uplatnění tunelu pod exis-
tujícími tradičními vazbami v území…) a aby nebyly 
narušeny vazby na okolní území (Dobrá voda, Stará 
Pohůrka), v  širších vztazích v pokračování do krajiny 
s velkým přírodně-rekreačním potenciálem v okolí 
Třebotovic, Kaliště, Hlincové Hory. 
 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravně stabilizovaná lokalita vymezená Ledenic-
kou silnicí (II/157) a ulicí Stará cesta. 
Prostředky MHD je území obslouženo ze zastávek 
autobusových linek vedených po Ledenické a ulici U 
Rybníka. 

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3 s adekvátním technickým řeše-

ním (tunelový objekt) v místě průchodu přes zasta-
věnou část obce a křížením s tradiční radiálou – Le-
denickou silnicí, 

- zařazení Ledenické silnice mezi místní komunikace 
III. třídy,  

- realizace nové smyčky autobusových linek MHD na 
hranici katastru, 

- realizace navržených cyklistických tras (nevyhraze-
ných) s důrazem na dokonalé proznačení svislým 
dopravním značením. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Cílový stav: 
- doporučené složení ochranných vegetačních prvků: 

QUERCI-FAGETA TYPICA (dubová bučina) 3B3, 
- doporučená druhová skladba: 

- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LIS1, JVB+, 
JVM+, JVK+, JŘO+; 

- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje pouze menší bezejmennou vodo-
teč, která vytéká z rybníčka u Staré Pohůrky a je 
v lokalitě níže zaústěna do kanalizace. 

Cílový stav: 
- bezejmenná vodoteč bude podchycena záchytným 

obtokovým protipovodňovým kanálem a v území 
mimo lokalitu zaústěna do Dobrovodské stoky; ten-
to kanál bude využíván do doby realizace dálnice 
D3. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu a svým jihovýchodním okrajem zasahuje do 
2. tlakového pásma. Vodovodní řady jsou často 
v kritickém, někde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
-  rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém úze-

mí lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované 
zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů v 
síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá stávající komunikační 
skelet lokality. Většina stokové sítě je v kritickém, 
někde až v havarijním stavu. Recipientem je Dobro-
vodský potok. 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce stokové sítě na většině území lokality, 
-  zkapacitnění a  prodloužení sběrače v Ledenické uli-

ci, 
-  prodloužení splaškového sběrače ze Suchovrbenské 

ulice do Srubce, 
- zřízení protipovodňového obtokového otevřeného 

kanálu do Dobrovodského potoka; tento kanál bude 
využíván do doby realizace dálnice D3, poté funkci 
ochrany území před záplavou a podchycení Po-
hůreckého potoka před dálnicí převezme nová deš-
ťová dálniční kanalizace DN 1400 zaústěná do re-
tenční nádrže,  a po té budou povrchové vody z do-
tčeného povodí odváděny v trase dálničního zářezu 
do Dobrovodské stoky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita částečně plynofikována nízkotlakým plyno-
vodem z lineárního polyethylenu. 

Cílový stav: 
- propojení nízkotlaké sítě (přes regulační zařízení) v 

ulici Ledenické na středotlaký plynovod vedoucí z 
Dobré Vody,  

- v oblasti školy v ulici Třešňová bude realizováno další 
propojení; zde bude provedeno propojení obou sítí 
přes středotlakou RS umístěnou v areálu školy.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Po okraji lokality prochází trasa venkovního vedení 
22 kV, na které lze dle požadovaného příkonu za-
smyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 

 
 
II.E.4.4.2.1.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U DOBROVODSKÉHO POTOKA (OZN. 2.1.6.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita při východním okraji k. ú. Č. Budějovice 
s nízkopodlažní obytnou zástavbou RD. 

Cílový stav: 
- realizace dotčeného úseku dálnice D3, vedeného v 

lokalitě v tunelu s překryvem zeleně, včetně retenč-
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ní nádrže na Dobrovodském potoce v ploše lokální-
ho biocentra BC 31 Meziměstské, 

-  celková rehabilitace území podél dálnice D3 do po-
doby harmonické kulturní krajiny s prvky krajinné 
zeleně, 

-  trasování liniových staveb tak, aby docházelo ke kon-
tinuálnímu “toku” krajiny s minimalizací kolize s tě-
mito, zejména dopravními, stavbami (přemostění se 
zelenou clonou apod., uplatnění tunelu pod exis-
tujícími tradičními vazbami v území…) a aby nebyly 
narušeny vazby na okolní území (Dobrá voda, Stará 
Pohůrka), v  širších vztazích v pokračování do krajiny 
s velkým přírodně-rekreačním potenciálem v okolí 
Třebotovic, Kaliště, Hlincové Hory. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Západní obytná část lokality je pokryta sítí obsluž-
ných komunikací.   

Cílový stav: 
- realizace dotčeného úseku dálnice D3, vedeného v 

lokalitě v tunelu s překryvem zeleně, včetně retenč-
ní nádrže na Dobrovodském potoce v ploše lokální-
ho biocentra BC 31 Meziměstské, s doplněním o kra-
jinnou zeleň, 

- zařazení Ledenické silnici mezi místní komunikace III. 
třídy po vybudování zanádražní komunikace, 

-  realizace komunikace III. třídy v trase Stará cesta – 
Dobrovodská silnice, 

- realizace samostatné cyklotrasy navazující na celo-
městský systém. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Extenzivně využívané území v trase budoucí dálnice 
s problematickými odtokovými poměry. Dobrovod-
ský potok představuje významný kontakt bioregionu 
Českobudějovické pánve s územím mírně teplých 
členitých pahorkatin a vrchovin, reprezentované v 
RBC 608 Hlincova Hora. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin 

v plně zapojené s keřovým patrem. 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS+, LPV+, JVM+, 
JVK+, DBL+, TOČ+, JŘO+; 

- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1, 

- realizace lokálního biocentra BC 31 Meziměstské s 
funkcí retenční nádrže ke stavbě dálnice D3. 

 
 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodského potoka. Část 
území je součástí záplavového území Dobrovodské-
ho potoka. Malá část území lokality podél stoky ná-
leží k aktivní zóně záplavového území. 

Cílový stav: 
- realizace otevřeného záchytného obtokového proti-

povodňového kanálu bezejmenné vodoteče od Po-
hůrky se zaústěním do Dobrovodské stoky, tento 
kanál bude využíván do doby realizace dálnice D3, 
poté funkci ochrany území před záplavou a podchy-
cení Pohůreckého potoka před dálnicí pře-vezme 
nová dešťová dálniční kanalizace DN 1400 zaústěná 
do retenční nádrže,  a po té budou povrchové vody z 
dotčeného povodí odváděny v trase dálničního zá-
řezu do Dobrovodské stoky, 

- retenční nádrž na Dobrovodském potoce, která bu-
de sloužit jak pro zachycení přívalových vod z Dob-
rovodského potoka, tak vod svedených sem po-
trubím z potoka z Pohůrky. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Vodovodní síť vybudovaná v roce 1998 pokrývá no-
vě provedený komunikační skelet lokality. Lokalita je 
umístěna v 1. tlakovém pásmu. 

Cílový stav: 
-  rozšíření vodovodní síte dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá stávající komunikační 
skelet lokality. Většina stokové byla provedena 
v roce 1998. Recipientem je Dobrovodský potok. 

 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby, 
- úprava OK U Cihelny, 
- realizace protipovodňového obtokového otevřeného 

kanálu do Dobrovodského potoka – více viz výše 
v odůvodnění vodního hospodářství této loaklity. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V severovýchodním okraji je umístěna vysokotlaká 
RS, která je největší v českobudějovické plynovodní 
síti. Z této RS vede důležitý středotlaký plynovod DN 
300 Dobrovodskou silnicí směrem do vnitřního měs-
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ta. RS je napojena na vysokotlaký plynovod jehož 
trasa vede podél východní hranice lokality. Vzhle-
dem k umístění RS je v lokalitě dostatečná kapacita 
pro napojení navržené zástavby po vybudování 
středotlaké plynovodní sítě. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o zastavěné území s RD, kde se nepředpo-
kládají další velké požadavky na navýšení odběru. 

Cílový stav: 
- pokrytí požadavků ze stávajících TS 22/0,4 kV, které 

jsou na uvažovanou zástavbu dostatečně dimenzo-
vány, 

- pokrytí neočekávaných odběrů novou TS sloupové-
ho provedení s venkovní přípojkou VN, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 

 
 
II.E.4.4.2.1.7 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHÉ VRBNÉ – PRŮMYSLOVÝ OBVOD (OZN. 

2.1.7.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita s převahou ploch pro výrobu a 
služby, střed území stabilizovaný, západ k transfor-
maci, východ k rozvoji. 

Cílový stav: 
- realizace dotčeného úseku dálnice D3, celková reha-

bilitace území podél dálnice D3 do podoby harmo-
nické kulturní krajiny s prvky krajinné zeleně, 

-  trasování liniových staveb tak, aby docházelo ke kon-
tinuálnímu “toku” krajiny s minimalizací kolize s tě-
mito, zejména dopravními, stavbami (přemostění se 
zelenou clonou apod., uplatnění tunelu pod exis-
tujícími tradičními vazbami v území…) a aby nebyly 
narušeny vazby na okolní území (Dobrá voda, Stará 
Pohůrka), v  širších vztazích v pokračování do krajiny 
s velkým přírodně-rekreačním potenciálem v okolí 
Třebotovic, Kaliště, Hlincové Hory. 

- navrácení vazby území na městské jádro navrženým 
podchodem pod nádražím (pro pěší a cyklistický 
provoz) a propojením Vrbenské ulice jako významné 
urbanistické regulační osy s přednádražním prosto-
rem a Lannovou třídou, 

- městský charakter řešení smíšené funkční plochy při 
zanádražní komunikaci, odpovídají místu i významu, 

- dopravní charakter zanádražní komunikace, 
- architektonické úpravy ulic Vrbenská a Plynárenská 

jakožto městských obslužných komunikací s chodní-
ky, stromořadím, upraveným parterem a parková-
ním, 

- realizace pokračování ulice Plynárenská a její napo-
jení na ulici E. Krásnohorské jako městské ulice 
umožňující „prokrvení“ území a připojení ulice E. 
Krásnohorské k městu. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní skelet území je předurčen stávající prosto-
rovou strukturou odpovídající funkční náplni. Jedná 

se převážně o neprostupné výrobní areály, obsluho-
vané z obvodových komunikací. Z obvodových ko-
munikací (Vrbenská, Dobrovodská silnice) je realizo-
vána i obsluha prostředky MHD. 

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3 a zanádražní komunikace 

v trasách ulic Dobrovodská, Plynárenská a 
v prodloužení ulice Vodní, 

-  rozdělení bývalého areálu plynáren navrženým ra-
strem komunikací, 

-  realizace komunikace III. třídy v trase mezi ulicemi 
Dobrovodská a Vrbenská, mezi ulicí Vrbenská a hlin-
ským přivaděčem od D3, resp. starou Hlinskou,  
Dobrovodská silnice, 

-  respektování stávajících cyklistických tras a realizace 
dalších úseků vyhrazených v uličních profilech, včet-
ně Vrbenské ulice, 

- respektování vyústění podchodu v prodloužení Lan-
novy třídy. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality představují stávající plochy 
krajinné zeleně u bývalých hliníků. Lokalitou prochá-
zí krajinná rozvojová osa systému zeleně města. 

Cílový stav: 
- spolu s úsekem dálnice D3 v lokalitě realizace clonné 

vegetace kolem této komunikace, 
- realizace rekreační zeleně u hřiště na ulici E. Krás-

nohorské, 
- parková úprava ploch v Novém Hlinsku, 
- doručené složení ochranných vegetačních prvků: 

společenstvo QUERCI-FAGETA TYPICA (dubová buči-
na) 3B3 

- doporučené druhové složení: 
- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LÍS1, JVB+, 

JVM+, JVK+, JŘO+, 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+ 
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodské stoky. Část 
území je součástí záplavového území Dobrovodské-
ho potoka, malá část území lokality podél potoka 
náleží k aktivní zóně záplavového území. Lokalita 
zahrnuje menší vodní plochy vzniklé po těžbě hlini-
tého písku – Vrbenské hliníky. 

Cílový stav: 
-  cílené odstranění stávající překážky průtočnosti sto-

ky podoby především nízko osazených technolo-
gických přemostění; tato přemostění budou, pokud 
to je reálné, osazována nadále pode dno stoky, 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 

lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované 
zástavby, 

- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šena 
světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá stávající komunikační 
skelet lokality. Většina stokové sítě byla provedena 
v roce 1998. Recipientem je Dobrovodský potok. 
 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plošně plynofikována. Jednotlivé prů-
myslové areály jsou napojeny vlastními samostat-
nými přípojkami. Jižní část území je částečně pokry-
to nízkotlakou plynovodní sítí. Severní hranici lokali-
ty tvoří Vrbenská ulice, kterou vede jak páteřní stře-
dotlaký řad DN 300, tak i nízkotlaký plynovod. 
V lokalitě je jedna středotlaká RS, která je umístěna 
v areálu Jihočeských plynáren a.s. 
Pro případné napojení dalších odběratelů je z kapa-
citního hlediska vhodnější středotlaká síť. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území průmyslové-
ho charakteru, kde se nepředpokládají velké poža-
davky na navýšení stávajícího odběru. 
Prostředkem lokality prochází trasa primárního ka-
belu, na který lze dle požadovaného příkonu za-
smyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- napojení výstavby ve východní části lokality na el. 
energii řešeno spolu s elektrifikací lokalit Suché 
Vrbné (ozn. 2.1.1.) a Vrbenská (ozn. 2.2.2.),  

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 

 
II.E.4.4.2.1.8 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NÁDRAŽÍ (OZN. 2.1.8.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita zahrnuje celé území náležející ČD jižně 
ohraničené ul. J. Masaryka (Mladé) a severně ul. 
Rudolfovskou. Dostavbou nové nádražní budovy 
v roce 1908 došlo k násilnému oddělení východní a 
západní části města (dříve bylo řešeno přemostěním 
v ose ul. Žižkova) a toto poznamenalo vývoj celého 
zanádražního prostoru. Krátkozraké je současné po-
výšení dopravní funkce v prostoru před nádražím a 

degradace občana – pěšáka do současného ne-
funkčního podchodu. 

Cílový stav: 
- změna v pojetí přednádražního prostoru ve smyslu 

plnohodnotného napojení pro pěší z historického 
centra městskou třídou Lannova přes ulici Nádražní, 

-  pro odlehčení dopravní zátěže a následnou humani-
zace přednádražního prostoru, s přeměnou Nádraž-
ní ulice na reprezentativní městskou třídu, realizace 
dotčených úseků zanádražní komunikace, včetně 
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podjezdu pod nádražím, s uplatněním protihluko-
vých opatření,  

- realizace stavby IV. tranzitního železničního kori-
doru, 

-  . důsledné odstranění bariéry pohybu. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Cílový stav: 
- realizace zanádražní komunikace a IV. tranzitního 

železničního koridoru, 
- převedení části dopravní zátěže z přednádražního 

prostoru do zanádraží, 
- propojení ulice Mánesova podjezdem pod železnicí 

do prostoru za nádražím, 
- realizace podchodu pro cyklisty a pěší v prodloužení 

Lannovy třídy vedeného pod tělesem dráhy s vyús-
těním do ulice Vrbenská. 

   
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita neobsahuje vodoteče ani vodní plochy. Část 
území je součástí záplavového území Dobrovodské-
ho potoka. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá západní část lokality. 
Zbylé plochy jsou zpravidla drážními pozemky. 
Zvláštním případem je řad DN 300 uložený v trase 
bývalého Vráteckého potoka po drážním tělesem. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodo-
vodní řady jsou často v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 

lokality, 
-  využití plánovaného silničního podjezdu pod drahou 

v trase Mánesova – Dobrovodská ulice k propojení 
městské vodovodní sítě, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť křižuje drážní plochy. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Rizikový vývoj hrozí při zastavo-
vání stávajícího pole podél komunikace mezi Mla-
dým a Suchým Vrbným v sousední lokalitě U Rybníč-
ku (ozn. 2.1.3.), neboť z kapacitních důvodů není 
možné navyšovat množství dešťových vod přitékají-
cích do ČOV Lokodepo. Recipientem je Mlýnská sto-
ka. 

Cílový stav: 
-  úprava provozu ČOV Lokodepo, 
-  nebude navýšeno množství dešťových vod přitékají-

cích do ČOV Lokodepo z lokality U Rybníčku (ozn. 
2.1.3.). 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní území, kde se nepředpokláda-
jí velké požadavky na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další TS 
VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků v prostoru nádražního 

areálu ČD ze stávajících trafostanic, případnou úpra-
vou nebo rozšířením transformačního výkonu TS 
a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 
II.E.4.4.2.2.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U KŘÍŽKU (OZN. 2.2.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita kolem historické radiály Rudolfovská, místy 
obklopená průmyslovými areály, které pozbývají 
původní význam, mění svůj charakter. Území navr-
žené k transformaci a podtržení výrazu Rudolfovské 
jako významné městské třídy.  

Cílový stav: 
- architektonické úprav y parteru podél kompozičních 

os, 

- dopravní zklidnění ulice Rudolfovská třída a její 
transformace na městskou třídu s možností parko-
vání, doplněnou o stromořadí a obchodní parter, 

-  realizace zanádražní komunikace,  
- realizace kruhové křižovatky a  hlinského přivaděče 

na dálnici D3 i obslužné komunikace spojující křižo-
vatku s ulicemi Okružní a Vrbenská,. 

- doplnění krajinné zeleně podél Vráteckého potoka. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní páteř uličního skeletu lokality tvoří ulice 
Rudolfovská. 

Cílový stav: 
- realizace zanádražní komunikace jako sběrné ko-

munikace s dopravním charakterem, 
- realizace hlinského přivaděče od dálnice D3 po re-

konstruované ulici Hlinská, 
- přesměrování ulice Okružní třída do stávající křižo-

vatky ulic Rudolfovská třída a Husova, spojené s její 
přestavbou na rondel, 

- realizace cyklotras podél Vráteckého a Dobrovodské-
ho potoka s napojením na celoměstský systém, 

- realizace hromadné garáže pro 380 stání. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající a navržené 
plochy městského nábřeží Dobrovodské stoky, par-
kově upravená plocha v ulici U Jeslí (včetně rozšíře-
ní). Stávající a navržené plochy krajinné zeleně po-
dél Vráteckého potoka. 
Lokalitou prochází krajinná rozvojová osa systému 
zeleně města. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 
JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 

- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1, 

-  realizace zeleně podél Dobrovodského a Vráteckého 
potoka a rozšíření parkově upravené plochy v ulici U 
Jeslí.   
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodské stoky. Část 
území je součástí záplavového území Dobrovodské-
ho, malá část území lokality je součástí aktivní zóny 
záplavového území. 

Cílový stav: 
-  cílené odstranění stávající překážky průtočnosti Dob-

rovodské stoky a Vráteckého potoka podoby přede-
vším nízko osazených technologických přemostění a 
málo průtočných mostů; tato přemostění, pokud to 
je reálné, osazovat nadále pode dno stoky, 

- rekonstrukce výrazně nekapacitních mostních ob-
jektů do kapacitní podoby (most na Rudolfovské tří-
dě). 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 

lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované 
zástavby, 

- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šena 
světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů v 
síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá stávající komunikační 
skelet lokality. Většina stokové sítě je v kritickém, 
někde až v havarijním technickém stavu. Recipien-
tem je Vrátecký potok, Dobrovodská stoka. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování stokové sítě na většině území lokality 

včetně sběrače ”B”. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je částečně plynofikována nízkotlakými ply-
novody ve své západní části a podél Rudolfovské uli-
ce až ke Střední zemědělské škole. Západním okra-
jem území prochází páteřní středotlaký řad DN 300 
a nízkotlaký řad D315. Východní část lokality není 
plynofikována. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území průmyslové-
ho charakteru, kde se nepředpokládají velké poža-
davky na navýšení stávajícího odběru. 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  338 

Po okraji lokality prochází trasa kabelu, na který lze 
dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další trafo-
stanice VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávajících podnikatel-

ských areálech ze stávajících trafostanic, případnou 
úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- při nových úpravách zasmyčkování primárním kabel 
mezi TS Rybena a TS Potraviny, 

 
 
 

 
- demontáž stávajícího venkovního vedení VN, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  výstavba kondenzátovodu. 

 
II.E.4.4.2.2.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY VRBENSKÁ (OZN. 2.2.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Předměstská lokalita s převahou ploch pro výrobu a 
služby. V západní části zachovalé bloky pro bydlení 
v RD. 

Cílový stav: 
- realizace zanádražní komunikace jako sběrné ko-

munikace s dopravním charakterem, 
-  realizace hlinského přivaděče na dálnici D3 a obsluž-

né komunikace spojující křižovatku s ulicemi Okružní 
a Vrbenská a hlinský přivaděč s ulicí Vrbenská, 

- realizace podchodu pod nádražím (pro pěší a cyklis-
tický provoz) – navrácení vazby území na městské 
jádro a propojení Vrbenské ulice s přednádražím 
prostorem a ulicí Lannova třída, 

- architektonické úpravy podél kompozičních os a po-
dél ulice Vrbenské ulice – pojetí městské obslužné 
komunikace s obchodním parterem, parkováním a 
stromořadím. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní páteř uličního skeletu lokality tvoří po již-
ním okraji vedená ulice Vrbenská. Jelikož je území 
dopravně špatně prostupné, zejména v severojižním 
směru, je uliční skelet doplněn o 2 obslužné komu-
nikační spojky. 

Cílový stav: 
-  realizace zanádražní komunikace, hlinského přivadě-

če na dálnici D3 a obslužných komunikací spojující 
křižovatku s ulicemi Okružní a Vrbenská a hlinský 
přivaděč s ulicí Vrbenská,  

- realizace cyklotras podél Vráteckého potoka a Dob-
rovodského potoka s napojením na celoměstský sys-
tém. 
 
 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Stávající a navržené plochy zeleně krajinné podél 
Vrbenského potoka a kolem Hlinského rybníka a ve-
getace nábřeží Dobrovodské stoky. 

Cílový stav: 
- Vrátecký potok jako osa zeleně a rekreace, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS+, LPV+, JVM+, 
JVK+, DBL+, TOČ+, JŘO+; 

- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodské stoky a Vrátec-
kého potoka od ústí po hranici katastru. Část území 
je součástí záplavového území Dobrovodského po-
toka, malá část území lokality je součástí aktivní zó-
ny záplavového území. V lokalitě se nachází beze-
jmenná vodní plocha, která vznikla v důsledku těžby 
hlinitých písků. 

Cílový stav:  
- cílené odstranění stávajících překážek průtočnosti 

Dobrovodského potoka a Vráteckého podoby pře-
devším nízko osazených technologických přemostě-
ní; tato přemostění budou pokud to je reálné, osa-
zována nadále pode dno stoky, 

- rekonstrukce zaústění Vráteckého potoka pro-
střednictvím trubních profilů na přemostění s dosta-
tečným potočním profilem, 
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť se nachází na okraji lokality. 
Vodovodní sítě v lokalitě jsou zpravidla vnitroareá-
lovými rozvody jednotlivých podniků. Lokalita je 
umístěna v 1. tlakovém pásmu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
-  rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém úze-

mí lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované 
zástavby, 

- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šena 
světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů v 
síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť se nachází na okrajích lokality. 
Významná část místní stokové sítě je tvořena vni-
troareálovou kanalizací jednotlivých podniků. Větši-
na stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vrátecký potok 
a Dobrovodská stoka. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce stokové sítě na většině území lokality 

včetně sběrače ”B”, 
- zřízení oddílné sítěve východní části lokality v pro-

storu budoucí zástavby. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plošně plynofikována. Podél jižní hra-
nice, ulicí Vrbenskou, vede páteřní středotlaký ply-
novod DN 300 a páteřní nízkotlaký plynovod DN 
300. Ze středotlakého plynovodu je vysazena od-
bočka DN 110.  

Napojení případných nových odběrů je možné ze 
středotlakého plynovodu DN 300, popřípadě prota-
žením plynovodu z lokality Nové Vráto. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Po okraji lokality prochází trasa primárního kabelu, 
na který lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat 
další trafostanice VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- realizace propojení primárním kabelem 22 kV TS 
Papírny a TS Hlinecká ve východní části lokality 
v ulici Hlinecká, 

- realizace kabelových TS Staviva a Lišovský nábytek 
jako náhrada za stávající venkovní sloupové TS, 

- demontování torza venkovního vedení VN, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  výstavba kondenzátovodu. 

 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.2.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ VRÁTO (OZN. 2.2.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná předměstská lokalita s převahou ploch 
pro bydlení a ploch smíšených, při historické radiále 
– Rudolfovské třídě. 

Cílový stav: 
- dopravní zklidnění Rudolfovské třídy a její trans-

formace na městskou třídu s možností parkování, 

doplněná o chodníky, stromořadí a obchodní parter, 
architektonické úpravy podél této kompoziční osy, 

- transformace a vymístění areálu Kovošrotu 
v blízkosti ZŠ z tohoto území do příměstí. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní skelet území je stabilizován. Dopravní pá-
teř uličního skeletu lokality tvoří ulice Rudolfovská. 
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Cílový stav: 
- odlehčení ulice Rudolfovská třída realizací zaná-

dražní komunikace a dálnice D3, 
- prodloužení ulice P. Holého do území zeleně kolem 

rybníka, 
-  prodloužení trolejbusové trasy po Rudolfovské ulici, 
- v lokalitě není navržen v ÚP České Budějovice objekt 

hromadných garáží. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nejvýznamnějším vegetačním prvkem lokality je 
část stávajícího městského parku. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. Problematika vodstva v této lokalitě je bez-
předmětná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí,  
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 

lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá komunikační skelet lo-
kality. Část stokové sítě je v kritickém, někde až 

v havarijním technickém stavu. Recipientem je Vrá-
tecký potok. 

Cílový stav: 
-  zkapacitnění sběrače ve Vřesové ulici. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita v současné době není plynofikována. Před-
pokládá se napojení celého území na vysokotlakou 
RS v lokalitě. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území převážně 
obytného charakteru, kde se nepředpokládají velké 
požadavky na navýšení stávajícího odběru. 
Po okraji lokality prochází trasa primárního kabelu, 
na který lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat 
další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících trafostanic, případnou úpravou nebo roz-
šířením transformačního výkonu TS a pokládkou NN 
kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  výstavba kondenzátovodu. 
 
 

 

 
 
II.E.4.4.2.3.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HUSOVA KOLONIE (OZN. 2.3.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Předměstská lokalita s převahou ploch stávajícího 
individuálního bydlení. 

Cílový stav: 
-  realizace zanádražní komunikace jako sběrné ko-

munikace s dopravním charakterem, 

- dopravně zklidněna Rudolfovská třída a její trans-
formace na městskou třídu s možností parkování, 
doplněná o stromořadí a obchodní parter, 

-  zlepšení přístupu do centra města, 
- zkvalitnění sportovního a rekreačního zázemí. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní skelet vnitřní části území je stabilizován, 
pouze po západním okraji je vedena zanádražní ko-
munikace. 

Cílový stav: 
- realizace zanádražní komunikace a cyklostezky v 

trase Dobrovodská stoka, město, Vltava – Rudolfov-
ská, 

- vedení trasy trolejbusu ulicí Blahoslavovou pro zlep-
šení obsluhy území MHD, 

-  v lokalitě není navržen v ÚP České Budějovice objekt 
hromadných garáží. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Dnešní stav vegetačních prvků vytváří především ze-
leň zahrad RD, částečně zeleň zahrádek. 

Cílový stav: 
- parková úprava ploch u objektu Rybářského svazu, 
- realizace nábřeží Dobrovodské stoky, 
- cílové společenstvo: FRAXINI-ALNETA SUP. (jasano-

vá olšina vyš.st.) 3B(BC)4(-5), 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL4, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL+; 
- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ + 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodské stoky. Část 
území je součástí záplavového území Dobrovodské-
ho potoka, malá část území lokality je součástí ak-
tivní zóny záplavového území. 

Cílový stav: 
- přeložení Dobrovodského potoka do nového kapa-

citního koryta z důvodů nových zásadních komuni-
kačních staveb a z důvodů protipovodňové ochrany. 
Nové koryto Dobrovodské stoky bude lichoběžníko-
vé dvojité s malou asymetrickou kynetou u levé pa-
ty. Pravostranná berma koryta bude pojížděná pro 
vozidla údržby a pro cykloturistický provoz. Svahy 
koryta přeložky Dobrovodské stoky budou v horní 
1/3 osázeny místními shluky keřové vegetace. Kyne-
ta bude opevněna dlažbou, zbytek koryta bude za-
travněn, komunikace na bermě bude zpevněná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 

pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality,  
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá komunikační skelet lo-
kality. Většina stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Recipientem je Dob-
rovodská stoka. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování většiny stokové sítě na území lokality 

včetně sběrače “B” a sběrače v Žerotínově ulici, 
-   zrušení “OK1-Husova kolonie”, 
-  přepojení splaškových vod v Trocnovské ulici z deš-

ťového do jednotného sběrače, 
- napojení odpadu z rybníka Šafránek do dešťového 

sběrače v Trocnovské ulici. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Celá lokalita je plošně plynofikována středotlakými 
plynovody z lineárního polyethylenu. Síť je napojena 
na středotlaký plynovod DN 200 v Blahoslavově uli-
ci. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území převážně 
obytného charakteru, kde se nepředpokládají velké 
požadavky na navýšení stávajícího odběru. 
Severojižním směrem prochází trasa primárního ka-
belu, na který lze dle požadovaného příkonu za-
smyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- nahrazení sloupové TS Rybáři za kabelovou TS ve vý-
chodní části lokality, její napojení na primární kabel 
22 kV má souvislost s komplexním řešením lokality 
Pekárenská (ozn. 2.3.3.), U Rozumova Dvora (ozn. 
2.3.4.) a Husova kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), 
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- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Cílový stav: 
- výstavba teplovodní sítě ve smíšených plochách. 

 
II.E.4.4.2.3.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HUSOVA KOLONIE - ZAHRÁDKY (OZN. 2.3.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Předměstské území stávajících zahrádek určené 
k přestavbě. 
Lokalita je základní rozvojovou zónou nového měst-
ského smíšeného území a území předměstského 
bydlení. Nabídka ploch pro možnost spojení podni-
katelských aktivit s bydlením. 

Cílový stav: 
-  zrealizované propojení okruhů a zanádražní komuni-

kace, včetně přeložky Dobrovodského potoka,   
-  komunikační skelet doplněný o navržené komunika-

ce a navržené cyklotrasy s napojením na celoměst-
ský systém, 

 - trolejbusové trasy ulicemi Blahoslavova a „nová“ Pe-
kárenská, 

-  transformace ploch zahrádek pro smíšené a obytné 
funkce. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Cílový stav: 
- realizace propojení okruhů a zanádražní komuni-

kace,  
- doplnění stabilizovaného dopravního skeletu území  

o propojení zanádražní komunikace a staré Nádražní 
včetně podjezdu a v trase propojení okruhů – Rudol-
fovská, o prodloužení Pekárenské ulice v trase U Sir-
kárny a o komunikaci v trase přes areál Rozhlasu, 
Žerotínova – Mikuláše z Husi, 

- realizace trasy trolejbusu vedené v ul. Blahoslavova 
a „nová“ ul. ici Trocnovská pro zlepšení obsluhy 
MHD, 

- realizace samostatné cyklistické stezky vedené 
v souběhu s železniční tratí a podél obou stran nově 
koncipovaného pásu zeleně, propojujícího rybník 
Bor.  

-  v lokalitě není navržen v ÚP České Budějovice objekt 
hromadných garáží. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nejcennější vegetační prvky představuje stávající 
krajinná zeleň kolem Pilmanova rybníka. 

Cílový stav: 
- realizace nábřeží Dobrovodské stoky, 
- realizace parku v Husově kolonii (centrální park Hu-

sovy kolonie s vloženým lokálním biokoridorem v 

otevřeném melioračním odpadu, dnes nazvaném 
Stoka-jih), 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LÍS1, JVB+, 

JVM+, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+ 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Sousední lokalita Za Otýlií (ozn. 3.2.1.) zahrnuje 
vodní plochu Pilmanova rybníka a úsek vodoteče 
označované jako Stoka-jih nad tímto rybníkem. Bez-
prostřední okolí vodoteče vymezené dosud zachova-
lou nivou potoka je součástí záplavového území Čer-
tíka a Stoky-jih. Rozsah záplavového území podél 
stoky je přibližně totožný s aktivní zónou záplavové-
ho území vodoteče. 

Cílový stav: 
- přeložení Dobrovodského potoka do nového kapa-

citního koryta z důvodů nových zásadních komuni-
kačních staveb a z důvodů protipovodňové ochrany. 
Nové koryto Dobrovodské stoky bude lichoběžníko-
vé dvojité s malou asymetrickou kynetou u levé pa-
ty. Pravostranná berma koryta bude pojížděná pro 
vozidla údržby a pro cykloturistický provoz. Svahy 
koryta přeložky Dobrovodské stoky budou v horní 
1/3 osázeny místními shluky keřové vegetace. Kyne-
ta bude opevněna dlažbou, zbytek koryta bude za-
travněn, komunikace na bermě bude zpevněná. 

- revitalizace Stoky-jih rozvlněním trasy, ohraničení 
souběžnými mírně vyvýšenými komunikacemi bočně 
údolní nivu vodoteče, která tak bude mít tvar po-
délné misky přehrazené na dvou místech vyvýšený-
mi náspy komunikací. Tyto náspy budou tvořit mírně 
škrtící a vzdouvací místo vyšších průtoků ve vodote-
či, kdy bude potoční niva takto občas zaplavovaná.  
V rámci podélného profilu úpravy vodoteče vytvo-
ření po trase ojediněle malé vodní nádržky s výškou 
přelévané hrázky cca 0,4 m. 
Vsakovací prohlubně v nivě vodoteče porostlé mo-
křadní travinou místního charakteru. Niva mimo dvě 
vyvýšené komunikace křižována pouze štěrkovitými 
cestami v úrovni terénu, přechody přes vodoteč či 
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nádržky dřevěné a to konstrukce pilotového roštu, či 
ukotveného plovoucího voru. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování vodovodního řadu “A” DN 500 v 

rámci propojení okruhů a zanádražní komunikace. 
Propojení řadu “A” DN 500 s řadem DN 250 na Ok-
ružní silnici novým řadem DN 300, v rámci propojení 
okruhů, 

-  rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje sběračem “B” západní 
okraj lokality. Recipientem je Dobrovodská stoka a 
Stoka-jih. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. Po východní hranici ve-
de hlavní trasa středotlakého plynovodu DN 200.  

Cílový stav: 
-  zřízení oddílné stokové sítě ve východní části lokali-

ty, 

-  rozšíření jednotné stokové sítě v západní část lokali-
ty v souvislosti s propojením okruhů a zanádražní 
komunikací, 

-  využití Pilmanova rybníka k  retardaci průtoků z pří-
valových srážek ochránění tak málo kapacitních úse-
ků Stoky-jih, 

- zřízení vsakovacích prohlubní a terénních depresí 
podél rozvlněné trasy Stoky-jih pro zajištění vyrov-
nanějšího vodohospodářského režimu recipientu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Elektrifikace navrhované lokality představuje značný 
příkon elektrické energie. Výstavba elektrorozvodné 
sítě VN si vyžádá koordinaci výstavby v okolních lo-
kalitách a bude závislá na skutečných potřebách v 
daném území. 

Cílový stav: 
- realizace nového kabelového rozvodu VN a nové 

kabelové TS 22/0,4 kV. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
- výstavba předávací stanice pára-voda včetně paro-

vodní přípojky a teplovodů v plochách smíšených a  
pro bydlení. 
 
 
 
 
 
 

II.E.4.4.2.3.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY PEKÁRENSKÁ (OZN. 2.3.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Předměstská lokalita s převahou ploch pro výrobu a 
služby, severně navazující na lokalitu 2.3.1. Husova 
kolonie, jižně na lokalitu 2.2.1. U Křížku. Území loka-
lity je značně neprostupné díky velkým areálům. 

Cílový stav: 
- realizovaný dotčený úsek zanádražní komunikace, 

včetně přeložky Dobrovodského potoka,   
- zpřístupnění území rozčleněním velkých průmyslo-

vých areálů, 
-  revitalizace zeleně Židovského hřbitova, 
-  prodloužení ulice Pekárenská, včetně trolejbusové 

trasy, 
 - doplnění celoměstského systému cyklotras o samo-

statné cyklotrasy po pěším propojení ulice Pekáren-

ská s Trocnovskou a podél přeloženého Dobrovod-
ského potoka. 

-  trolejbusová trasa ulicí Blahoslavova. 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Pro přestavbu lokality je prioritou propojení zaná-
dražní komunikace na vyšší dopravní skelet.  

Cílový stav: 
-  realizace zanádražní komunikace a při východním 

okraji lokality navržená přestavba ulice Okružní, 
-  doplnění stabilizovaného dopravního skeletu území 

o „novou” Pekárenskou s trolejbusovou trasou, pro-
dlouženou ulici U Sirkárny a komunikační spojku za-
nádražní komunikace s Trocnovskou ulicí., 
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-  realizace navržených samostatných cyklotras s napo-
jením na celoměstský systém, a to samostatné cyk-
lotrasy vedené podél přeloženého koryta Dobrovod-
ské stoky po její náplavce a po pěším propojení ulic 
Trocnovská a Pekárenská. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nejvýznamnějším vegetačním prvkem lokality je Ži-
dovský hřbitov. 

Cílový stav: 
- nové plochy městské zeleně podél revitalizované 

Dobrovodské stoky, 
- cílové společenstvo: FRAXINI-ALNETA SUP. (jasano-

vá olšina vyš.st.) 3B(BC)4(-5), 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL4, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL+; 
- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +, 

-  revitalizace zeleně Židovského hřbitova, 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodské stoky. Část 
území je součástí záplavového území Dobrovodské-
ho potoka, malá část území lokality je součástí ak-
tivní zóny záplavového území. 

Cílový stav: 
- cílené odstranění stávající překážky průtočnosti stoky 

podoby především nízko osazených technolo-
gických přemostění a málo průtočných mostů; tato 
přemostění budou, pokud to je reálné, osazována 
nadále pode dno stoky, výrazně nekapacitní mostní 
objekty budou rekonstruovány do kapacitní podoby 
(most a lávky u Belisu), 

- v rámci výstavby zanádražní komunikace odstraně-
no nevhodné zúžení stoky u konce železniční vlečky 
ve Belisu a obnoven kapacitní profil vodoteče, 

- přeložka Dobrovodskou stoku do nového kapacitní-
ho koryta; koryto stoky bude v některých úsecích 
ohrázováno nízkými hrázkami z důvodů nových zá-
sadních komunikačních staveb a z důvodů protipo-
vodňové ochrany. Nové koryto Dobrovodské stoky 
bude lichoběžníkové dvojité s malou asymetrickou 
kynetou u levé paty. Pravostranná berma koryta 
bude pojížděná pro vozidla údržby a pro cykloturis-
tický provoz. Svahy koryta přeložky Dobrovodské 
stoky budou v horní 1/3 osázeny místními shluky ke-
řové vegetace. Kyneta bude opevněna dlažbou, zby-
tek koryta bude zatravněn. Komunikace na bermě 
bude zpevněná. Od vzdušné paty hrázek v ochran-
ném pásmu 5 m nebude (bez zvláštních opatření) 
realizována výstavba a prováděny výkopové práce, 

- minimální podchodná výška pod mostními objekty 
bude 2,5 m, 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce vodovodního řadu “A” DN 500 v rámci 

zanádražní komunikace, 
-  rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém úze-

mí lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované 
zástavby, 

-  v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 
světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti, s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá komunikační skelet lo-
kality. Část stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Recipientem je Dob-
rovodská stoka. 
Cílový stav: 

-   rozšíření jednotné stokové sítě, 
-  rekonstrukce části stokové sítě na území lokality 

včetně sběrače “B”, 
-  přepojení splaškových vod v Trocnovské ulici z deš-

ťového do jednotného sběrače. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plošně plynofikována. Pouze 
v východním okraji zasahuje do území středotlaký 
plynovod do areálu ČSAD. V ulici U sirkárny je veden 
nízkotlaký plynovod až k fotbalovému hřišti. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Na území se nachází spalovna nebezpečných odpa-
dů provozovaná fy Ekokombek. Provoz zachovat do 
doby životnosti technologického zařízení a ukončit 
její provoz. O spalovně Infomax nebyly poskytnuty 
žádné údaje, její výstavba se nemusí realizo-
vat.Spalovny odpadů již nejsou využívány jako zdroj 
tepla pro CZT. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území průmyslové-
ho charakteru, kde se nepředpokládají velké poža-
davky na navýšení stávajícího odběru. 
Po okraji lokality prochází trasa primárního kabelu, 
na který lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat 
další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávajících podnikatel-

ských areálech ze stávajících TS, případnou úpravou 
nebo rozšířením transformačního výkonu TS 
a pokládkou NN kabelů, 

- při nových úpravách zasmyčkování primárním kabel 
mezi TS Rybena a TS Potraviny, 

- demontáž stávajícího venkovního vedení VN, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 
 
 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.3.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ROZUMOVA DVORA (OZN. 2.3.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Nestabilizované, dopravně neprostupné území 
v části kolem radiokomunikačního objektu a antén-
ního stožáru určené k přestavbě a v části k rozvoji 
pro obytnou a smíšenou zástavbu. Vymístění stáva-
jícího radiokomunikačního objektu a anténního sto-
žáru je podmínkou rozvoje přilehlých území nachá-
zejících se v jeho ochranném pásmu. Pro rozvoj lo-
kality je prioritou realizace rastru obslužných komu-
nikací a jeho napojení na vyšší dopravní skelet. 

Cílový stav: 
- realizace - prodloužení ulic Pekárenská, včetně tro-

ejbusové trasy, a rastru obslužných komunikací s 
prostorem nového náměstí – prodloužení ulice 
Trocnovská a na ní kolmo  prodlouženou ulici Otaka-
rova – Klaricova (osa z centra a Pražského předměstí 
do Husovy kolonie), uspořádání těchto komunikací s 
charakterem městských tříd (stromořadí, chodníky, 
parkování, parter), ulice Pekárenská,  

-  bydlení s možností služeb v městských blocích kolem 
náměstí s parkovou úpravou, 

- bydlení s podnikáním kolem prodloužené ulice Pe-
kárenská, 

- rozvoj rekreačních aktivit v zeleni kolem rybníku 
Šafránek. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Nestabilizované, dopravně neprostupné území, není 
zde deficit dopravy v klidu. 

Cílový stav: 

- doplnění základního dopravního skeletu o obsluž-
nou komunikaci – ulici „nová“ Pekárenská s trolej-
busovou trasou, prodlouženou ulici Trocnovská a o 
komunikační spojku ulic Libničská a Trocnovská, 

-  realizace navržených samostatných cyklotras s napo-
je-ním na celoměstský systém, 

-  v lokalitě není navržen v ÚP České Budějovice objekt 
hromadných garáží. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Centrální část Husovy kolonie, nový městský park 
v Husově kolonii a revitalizovanou Stokou-jih. 

Cílový stav: 
- realizace parkově upravených ploch zeleně v jádru 

rozvojového území a městské zeleně u rybníka 
Šafránek (včetně stávající doprovodné krajinné ve-
getace), 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LIS1, JVB+, 

JVM+, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje vodní plochu rybníka Šafránek a 
úsek vodoteče označované jako Stoka–jih pod ryb-
níkem Bor. Bezprostřední okolí vodoteče vymezené 
dosud zachovalou nivou potoka je součástí záplavo-
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vého území Čertíka a Stoky-jih. Rozsah záplavového 
území podél stoky je přibližně totožný s aktivní zó-
nou záplavového území vodoteče. 

Cílový stav: 
- revitalizace Stoky-jih rozvlněním trasy, ohraničení 

souběžnými mírně vyvýšenými komunikacemi bočně 
údolní nivu vodoteče, která tak bude mít tvar po-
délné misky přehrazené na dvou místech vyvýšený-
mi náspy komunikací. Tyto náspy budou tvořit mírně 
škrtící a vzdouvací místo vyšších průtoků ve vodote-
či, kdy bude potoční niva takto občas zaplavovaná.  
V rámci podélného profilu úpravy vodoteče vytvo-
ření po trase ojediněle malé vodní nádržky s výškou 
přelévané hrázky cca 0,4 m. 
Vsakovací prohlubně v nivě vodoteče porostlé mo-
křadní travinou místního charakteru. Niva mimo dvě 
vyvýšené komunikace křižována pouze štěrkovitými 
cestami v úrovni terénu, přechody přes vodoteč či 
nádržky dřevěné a to konstrukce pilotového roštu, či 
ukotveného plovoucího voru, 

- rekonstrukce u rybníka Šafránek funkčních objektů 
hráze, upravit rozdělení zdroje vody pro rybník 
Šafránek a rybníky ostatní na Stoce-jih a revitalizo-
vat nejbližší okolí nádrž. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť zasahuje na území lokality, 
která je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodovodní 
řady jsou často v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce vodovodních řadů na území lokality  a 

rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
-  nahrazení stávajících řadu DN  80 potrubím vyhovu-

jících dimenzí,  
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti, s cílem snížení ztrát vody. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť částečně pokrývá komunikační 
skelet lokality. Recipientem je Dobrovodská stoka a 
Stoka-jih. 

Cílový stav:  
-  oddílná stoková síť v severovýchodní části lokality, 
- rozšíření jednotné stokové sítě v západní části lokali-

ty, 

- přepojení splaškových vod v jižní část lokality ze stá-
vajícího dešťového sběrače do navrhovaného sběra-
če splaškového. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita v současné době není plynofikována, před-
pokládá se mohutný nárůst spotřeby zemního plynu 
v lokalitě. 

Cílový stav: 
- kompletní plošná plynofikace středotlakou plyno-

vodní sítí, 
- pro zásobování navrhované sítě bude vybudována 

vysokotlaká RS stanice o kapacitě 10 000 m3/h mimo 
tuto lokalitu. 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Uprostřed lokality se nachází stávající radiokomuni-
kační objekt a anténní stožár, který svým ochran-
ným pásmem (500 m) limituje zástavbu (nesmí zde  
být objekty s provozy vytvářející nežádoucí rušivé 
vlivy – frekvence. Bližší požadavky nutno projednat 
se správou Českých radiokomunikací a.s. Č. Budějo-
vice. Po demontáži anténního stožáru zanikne 
ochranné pásmo.  

Cílový stav: 
- severojižním směrem prochází stávající kabel VN  22 

kV, který bude v rámci navrhované zástavby nahra-
zen novým kabelem VN v jiné trase. Soustava VN 
bude doplněna o kabelové TS VN/NN. Kabelový roz-
vod VN je nutno řešit v návaznosti na lokality Huso-
va kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2), Husova kolonie 
(ozn. 2.3.1), Pekárenská (ozn. 2.3.3. a Za Otýlií (ozn. 
3.2.1), 

- v jižní části lokality bude po výstavbě kabelových 
stanic TS Rybáři a Agrozet demontováno stávající 
venkovní vedení VN,  

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
- stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
- v plochách smíšených a pro bydlení výstavba teplo-

vodů. 
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II.E.4.4.2.4.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZAHRÁDKY (OZN. 2.4.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Dopravně neprostupné předměstské území, realiza-
ce rastru obslužných komunikací a jeho napojení na 
vyšší dopravní skelet je prioritou pro rozvoj lokality. 

Cílový stav: 
- realizace propojení okruhů, 
-  doplnění komunikačního skeletu o navržené komu-

nikace – prodloužená ul. Nádražní do ul. K. Světlé 
pro řešení prostupnosti území,  prodloužená Kostel-
ní ul. s větším podílem zeleně pro charakter “měst-
ského korza” a prodloužená ul. Jírovcova pro stano-
vení jasné prostupnosti lokality a propojení města s 
předměstím, 

- ponížení Pražské třída realizací zanádražní komuni-
kace, propojení okruhů a dálnice D3 a její proměna 
v městskou třídu s možností parkování, chodníky, 
stromořadím, obchodním parterem, 

- realizace moderního administrativního centra 
s bydlením ve smíšených  plochách (stávající za-
hrádky ve středu lokality (plocha přestavby) – repre-
zentativní městská zástavba v návaznosti na zeleň 
Dobrovodské stoky. 

- minimální počet nadzemních podlaží 4, maximální 6, 
- využití vodního prvku – přeložka Dobrovodského 

potoka. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
V rámci předpokládaného rozvoje Husovy kolonie 
dojde i k návrhu nového rastru obslužných komuni-
kací. Základní dopravní skelet tvoří sběrná komuni-
kace přeložky silnice č. II/157, doplněná o novou ob-
služnou komunikaci, propojující stávající Nádražní 
s ulicí K. Světlé a o další obslužnou komunikaci - no-
vou spojku Pražského předměstí s Husovou kolonií 
pod Nádražní třídou. 

Cílový stav: 
-  realizované propojení okruhů,   
-  doplnění komunikačního skeletu o navržené komu-

nikace v prodloužení ulic Kostelní, Nádražní a Jírov-
cova, 

- vedení autobusové trasy po prodloužené Nádražní 
ulici a centerm lokality, 

-  realizace cyklostezky podél Dobrovodské stoky se 
zapojením na celoměstský systém. 

-  realizace hromadných garáží pro 1 200 stání. 
 

 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Z hlediska vegetačních prvků značně problematická 
plocha s rozvojem dopravních staveb a revitalizací 
Dobrovodské stoky. 

Cílový stav: 
- realizace ploch nábřeží Dobrovodské stoky (v závis-

losti na revitalizaci toku) a liniového prvku městské-
ho korza (městské ulice). 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou vodoteč ani vodní plo-
chu. Větší část území lokality je součástí záplavové-
ho území Dobrovodského potoka.  
Do lokality bude přeložena Dobrovodská stoka. Po 
realizaci přeložky v navrženém uspořádání, bude 
území lokality mimo vlastní stoku ochráněno před 
zaplavením při povodni. 

Cílový stav: 
- přeložení Dobrovodského potoka do nového kapa-

citního koryta z důvodů nových zásadních komuni-
kačních staveb a z důvodů protipovodňové ochrany. 
Nové koryto Dobrovodské stoky bude lichoběžníko-
vé dvojité s malou asymetrickou kynetou u levé pa-
ty. Pravostranná berma koryta bude pojížděná pro 
vozidla údržby a pro cykloturistický provoz. Koryto 
stoky bude v některých úsecích ohrázováno nízkými 
hrázkami; od vzdušné paty těchto hrázek v ochran-
ném pásmu 5 m nebude (bez zvláštních opatření) 
realizována výstavba a prová-děny výkopové práce, 

- minimální podchodná výška pod mostními objekty 
na 2,5 m. Svahy koryta přeložky Dobrovodské stoky 
budou v horní 1/3 osázeny místními shluky keřové 
vegetace. Kyneta bude opevněna dlažbou, zbytek 
koryta bude zatravněn. Komunikace na bermě bude 
zpevněná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť částečně pokrývá stávající 
komunikační skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. 
tlakovém pásmu. Vodovodní řady jsou často 
v kritickém, někde až v havarijním technickém stavu. 
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Cílový stav: 
-  rekonstrukce vodovodních řadů v celém území loka-

lity a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zá-
stavby, 

-  dokončení modelu městské vodovodní sítě, včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť se nachází na okraji lokality. 
Část stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Recipientem je Dob-
rovodská stoka. 

Cílový stav:  
- rozšíření jednotné stokové sítě dle navrhované zá-

stavby, 
- rekonstrukce části stávajících sběračů. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není v současné době plynofikovány. 

Napojení na plynovodní síť je vhodné z páteřního 
středotlakého řadu DN 300, který vede ulicemi Ná-
dražní a Pražská. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- nové požadavky řešeny ze stávajících TS, případnou 

úpravou nebo rozšířením transformačního výkonu 
TS a pokládkou NN kabelů, 

- při nové výstavbě bude vybudována nová TS, za-
smyčkovaná dvojitým kabelem VN z Pražské ulice, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-   stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  výstavba předávací stanice včetně parovodní přípoj-

ky a teplovodní sítě ve smíšeném území.          
                   
 

II.E.4.4.2.4.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHOMELSKÁ (OZN. 2.4.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita Severního předměstí, ohraničená městský-
mi třídami Pražskou a Strakonickou a severně vyme-
zena Stokou-jih. V návaznosti na Strakonickou ul. le-
ží území velkoplošných nákupních středisek, kde 
stávající křižovatka a propojení na lokality U Voříš-
kova Dvora (ozn. 1.4.3.) a Za Voříškovým Dvorem 
(ozn. 3.4.5.) kapacitně nevyhovuje dopravnímu zatí-
žení. Areály výrobních provozoven a průmyslových 
podniků jsou funkčně i prostorově stabilizovány. 
Plochy stávajících zahrádek jsou navrženy k přestav-
bě na nízkopodlažní obytnou zástavbu. 

Cílový stav: 
- úprava dopravního napojení lokality, zejména čás-

tečnou přeložkou a prodloužením ul. K. Světlé podél 
severního okraje areálu Terna, 

- ponížení Pražské třída realizací zanádražní komuni-
kace, propojení okruhů a dálnice D3 a její proměna v 
městskou třídu s možností parkování, chodníky, 
stromořadím, obchodním parterem, 

- transformace území stávajících zahrádek (plocha 
přestavby) pro individuální bydlení, 

- dořešení a ozelenění Dobrovodské stoky a úprava 
stoky “Jih” odkrytím a následným dořešením břehů 
s doplněním zeleně, 

- realizace samostatných cyklotras podél Dobrovod-
ského potoka a Pilmanova potoka a vyhrazené cyk-
lotrasy po Kněžskodvorské ulici. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis:  
Dopravně přístupná lokalita, bez deficitu dopravy 
v klidu. 

Cílový stav: 
- doplnění dopravního skeletu o novou komunikaci v 

prodloužení ulice K. Světlé, 
- obnovení na ulici Kněžskodvorské přímé napojení na 

ulici Strakonická, 
- realizace samostatných cyklotras podél Dobrovod-

ského potoka a Pilmanova potoka, 
-  v lokalitě není navržen v ÚP České Budějovice objekt 

hromadných garáží. 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nábřeží Dobrovodské stoky u zahrádkářské kolonie 
ve vazbě na obchodní centrum. Vegetační prvky u 
komerční a výrobní zástavby jsou zcela nedostačují-
cí. 
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Cílový stav: 
- realizace nábřeží a parkově upravené plochy zeleně 

podél Dobrovodské stoky, dále plochy doprovodné 
krajinné zeleně mimo zástavbu a podél stoky Jih. 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL1, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Dobrovodského potoka. Část 
území je součástí záplavového území této vodoteče. 
Malá část území lokality náleží k aktivní zóně zápla-
vového území. Na severovýchodě je lokalita vyme-
zena hranou koryta Stoky-jih. 

Cílový stav: 
- cílené dstraňování stávajících překážek průtočnosti 

stoky podoby především nízko osazených technolo-
gických přemostění a málo průtočných mostů; tato 
přemostění budou, pokud to je reálné, osazována 
nadále pode dno stoky, výrazně nekapacitní mostní 
objekty budou rekonstruovány do kapacitní podoby 
(most na Pražské třídě a most u Voříškova Dvora), 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. V areálu pi-
vovaru Budvar se nacházejí vrtané studny využívané 
od konce 19. století.  

Cílový stav: 
- rekonstrukce vodovodních řadů v celém území loka-

lity a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zá-
stavby, 

- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě světlost 
hlavních přívodních vodovodních řadů min. 200 
mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Část 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 

technickém stavu. Recipientem je Dobrovodská sto-
ka a Vltava. 

Cílový stav: 
-   rekonstrukce stokové sítě v části území lokality. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je částečně plynofikována novými středo-
tlakými plynovody. Hlavní zdroj plynu je z páteřního 
plynovodu DN 300, vedoucího Pražskou ulicí. 
V souběhu s tímto plynovodem vede nízkotlaký ply-
novod DN 100. 
Nízkotlaký plynovod DN 100 není vhodný pro napo-
jení dalších odběratelů. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o zastavěné území výrobního charakteru a 
zahrádek, kde se v rámci výstavby obytných objektů 
nepředpokládají velké požadavky na navýšení stáva-
jícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další 
trafostanice VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávajících podnikatel-

ských areálech ze stávajících TS, případnou úpravou 
nebo rozšířením transformačního výkonu TS 
a pokládkou NN kabelů, 

- realizace samostatné kabelové TS 22/04 kV pro na-
vrhované rodinné domy, zasmyčkované na stávající 
rozvod VN. 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
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II.E.4.4.2.4.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PLIMANOVA DVORA (OZN. 2.4.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Předměstské území smíšených funkcí s vozovnou 
trolejbusů a památkově chráněným areálem Pilma-
nova Dvora. 

Cílový stav: 
-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
-  realizované propojení okruhů,  
- dopravně odlehčená Pražská třída a realizace archi-

tektonických úprav podél ní pro zajištění charakteru 
městské třídy  (stromořadí, chodníky, parkování, 
parter), 

-  plochy podél komunikace propojení okruhů  využity 
pro smíšenou funkci v návaznosti na navržené plo-
chy krajinné zeleně,  

- prodloužení ulice Horní s napojením do ulice Blaho-
slavova,  

- realizace samostatných cyklotras podél železnice a 
podél potoka od Pilmanova rybníka s napojením na 
celoměstský systém a vyhrazené cyklotrasy podél 
Horní ulice. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Cílový stav: 
-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- doplnění dopravního skeletu o dvě komunikace pro 

připojení propojení okruhů na současnou síť u vo-
zovny Dopravního podniku a prodloužení ulice Horní 
s napojením do ulice Blahoslavova, 

-  dopravně odlehčená Pražská třída, 
- realizace samostatných cyklotras podél železnice a 

podél potoka od Pilmanova rybníka s napojením na 
celoměstský systém a vyhrazené cyklotrasy podél 
Horní ulice, 

-  v lokalitě není navržen v ÚP České Budějovice objekt 
hromadných garáží.  
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající a návrhové 
plochy krajinné zeleně "Olšiny" a podél revitalizova-
né Stoky-jih. Další významnou plochou je poněkud 
opomíjený městský park u Pilmanova Dvora (návrh 
rekonstrukce). Těžiště a jádrová část BC 33 Pilmanův 
rybník je přesunuta východně do výtopy rybníka a 
blíže k centrálnímu parku Husovy kolonie. 
Biokoridor BK 31 Stoka-jih – Motor – Jikov není ve-
den přes městský park u Pilmanova Dvora, ale vege-
tačními prvky u dětského domova. Pěstebním opat-
řením zeleně u těchto objektů je třeba věnovat 
zvláštní rozvojovou péči. 

 

Cílový stav: 
- realizace návrhových ploch parkové a krajinné zele-

ně, 
- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-

vá bučina) 3B3, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LIS1, JVB+, 
JVM+, JVK+, JŘO+; 

- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek vodoteče označované jako 
Stoka-jih pod Pilmanovým rybníkem. Okolí vodoteče 
těsně pod rybníkem je vymezené dosud zachovalou 
nivou potoka v hlubším zarostlém údolí a je součástí 
záplavového území Dobrovodského potoka, část lo-
kality je součástí aktivní zóny záplavového území. 
Úsek Stoky-jih nad Pražskou třídou je zatrubněn. Lo-
kalita zahrnuje malou bezejmennou vodní plochu - 
nádrž u objektu Pilmanova Dvora, napájenou ze 
Stoky-jih. 

Cílový stav: 
- revitalizace Stoky-jih pod Pilmanovým rybníkem a 

odstranění zatrubnění vodoteče, v úseku odstranění 
zatrubnění úprava vodoteče do lichoběžníkového 
příčného profilu s miskovitým prohloubením dna 
pro soustředění nižších průtoků, opevnění koryta 
přehumusovaným kamenným pohozem. 

- nový kapacitní most pod Pražskou třídou, 
- zachování vodní nádrž a rekonstrukce napájení. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
-  rekonstrukce vodovodních řadů v části území lokali-

ty, 
-  propojení řadu “A” DN 500 s řadem DN 250 na Ok-

ružní silnici novým řadem DN 300 v rámci propojení 
okruhů, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
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ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá část území lokality. Od-
dílná stoková síť v areálu vozovny trolejbusů zasahu-
je západní část lokality. Recipientem je Stoka-jih. 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce sběrače “Z” v Dolní ulici, 
- rozšíření jednotné sítě v souvislosti s propojením ok-

ruhů. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalitou prochází středotlaký plynovodní řad DN 
200. Tento plynovod umožňuje napojení pro pří-
padné nové odběratele. Území není v současné do-
bě plošně plynofikováno. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území občanské a 
technické vybavenosti, kde se v rámci výstavby dal-
ších objektů nepředpokládají velké požadavky na 
navýšení odběru. 

Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další 
trafostanice VN/NN. 

Cílový stav: 
-  nové požadavky ze stávajících podnikatelských areá-

lů řešeny ze stávajících TS, případnou úpravou nebo 
rozšířením transformačního výkonu TS a pokládkou 
NN kabelů, 

-  v návaznosti  na výstavbu v lokalitách Husova kolo-
nie – zahrádky (ozn. 2.3.2.) a Za Otýlií (ozn. 3.2.1.) 
vy-vybudován kabelový rozvod VN a demontována 
část venkovního vedení VN, 

 - návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 

 
 
II.E.4.4.2.5.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U SLOVANSKÉ LÍPY (OZN. 2.5.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Jedná se o velmi exponovanou rozvojovou lokalitu. 
Její význam souvisí s přímou návazností na nové po-
jetí ploch výstaviště a levobřežní komunikace. 

Cílový stav: 
- realizace dopravního „ponížení“ levobřežní komuni-

kace a její změna v městskou třídu, a její humaniza-
ce – proměna na městskou třídu (stromořadí, chod-
níky, parkování, parter), 

- architektonické řešení významného nároží levobřež-
ní komunikace a Husovy třídy, včetně architektonic-
kých úprav parteru podél Husovy třídy, 

- realizace samostatné cyklotrasy po jižní hranici loka-
lity navazující na jejich celoměstský systém, spojující 
historické jádro přes Sokolský ostrov a okraj Stro-
movky s plochou zeleně lokality  U Švába (ozn. 
3.8.2.), 

- realizace zástavby v plochách se smíšenou funkcí v 
souvislosti s proměnou levobřežní komunikace na 
městskou třídu a v plochách pro individuální bydlení 
při jižní hranici lokality. 

 
 
 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita s nezřetelnou vnitřní dopravní strukturou, 
která dozná podstatných změn z hlediska prostoro-
vého, funkčního i z hlediska dostupnosti prostředky 
MHD. Po východním okraji lokality (ul. Na Dlouhé 
louce) je v současné době vedena silnice I. třídy I/3.  
Novou obslužnou osou bude místní komunikace III. 
třídy propojující Čtyři Dvory s Dlouhou loukou, která 
obslouží stávající i přestavbové plochy. 

Cílový stav: 
- nová obslužná osa – místní komunikace III. třídy 

propojující Čtyři Dvory s Dlouhou loukou (ulice Pa-
sovská), včetně vedení autobusové trasy zajišťující 
zlepšení obsluhy lokality MHD a přispívající 
k optimálnímu plošnému rozpadu radiální zátěže 
z části města Čtyři Dvory. 

-  dopravní odlehčení levobřežní komunikace, 
- nároky na parkování v plném rozsahu řešeny na 

vlastních pozemcích jednotlivých investorů, 
- hromadnou garáží pro 400 stání řešeny i deficity  v 

sousedních lokalitách. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Část lokality patří k zelenému klínu Vltavy a po její 
jižní hranici prochází krajinná rozvojová osa. 
Z hlediska vegetačních prvků poněkud komplikova-
ná lokalita, dotčená rozsáhlou novou zástavbou, je-
jíž zahradně-architektonická vazba není zcela jasná. 
Cílový stav: 
Nepřípustné jsou jakékoliv zásahy do regionálního 
biocentra RBC 611 Stromovka-Bagr a VKP Stromov-
ka 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Území se nachází blíže levého břehu Vltavy, vodoteč 
ani vodní plocha se na území lokality nevyskytuje. 
Území je z části součástí záplavového území Vltavy. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
-  rekonstruování vodovodních řadů v části území loka-

lity a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zá-
stavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Oddílná 
stoková síť je zřízena podél dešťového sběrače Aka-
demie. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
Rozšíření oddílné sítě dle navrhované zástavby. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není v současné době plynofikována. 
Podmínkou napojení lokality je dokončení vysokot-
lakého plynovodu a RS u obce Planá. 

Cílový stav: 
- napojení na středotlakou plynovodní síť bude pro-

vedeno z východní strany, po vybudování plynovod-
ních roz-vodů na levém břehu Vltavy, v okolí spor-
tovní haly. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území, kde se v 
rámci výstavby obytných objektů nepředpokládají 
velké požadavky na navýšení odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu VN 22 
kV, na který lze dle požadovaného příkonu zasmyč-
kovat další trafostanice VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávajících areálech ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.5.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ČTYŘI DVORY - STŘED (OZN. 2.5.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Historicky nejstarší část zástavby části města Čtyři 
Dvory. Velký vliv na oboustranné dokončení měst-
ské třídy bude mít realizace navržené proměny vý-
staviště, které s lokalitou sousedí, v otevřené ob-
chodní, prezentační a administrativní centrum vyu-
žívané celoročně. 

 

Cílový stav: 
- rozvoj a podpora Husovy třídy a ulice Branišovská, 

nezbytných pro fungování vnitroměstského „života“, 
– architektonické úpravy parteru, zeleň, stromořadí, 
parkování. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované úze-
mí. To se týká jak komunikační sítě ve všech funkč-
ních úrovních, tak dopravní obsluhy prostředky 
městské hromadné dopravy. Dopravní obsluhu zajiš-
ťují oba subsystémy MHD, provozované ve městě, 
ze zastávek na Husově a Branišovské ulici. 

Cílový stav: 
-  výstavba hromadné garáže v blízkosti stadionu VŠZ s 

kapacitou 120 stání,  
- realizace cyklistických tras vyhrazených v uličních 

profilech. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Intenzivně urbanizované území, s jediným vegetač-
ním prvkem v uličním parteru. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Území se nachází blíže levého břehu Vltavy, vodoteč 
ani vodní plocha se na území lokality nevyskytuje. 
Území je z části součástí záplavového území Vltavy. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celémi 

území lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- rekonstrukcet většiny sběračů na území lokality. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plošně plynofikována nízkotlakými plyno-
vody v severní části. Plynovod je provozován pod 
provozním tlakem 2,3 kPa. Zastavěné území na jihu 
lokality se postupně plynofikuje z nízkotlaké plyno-
vodní sítě. Stávající plynovody mají dostatečnou ka-
pacitu pro současné odběratele. Napojení větších 
odběratelů se v této lokalitě nepředpokládá. Nízkot-
laká síť v dané lokalitě je převážně z ocelového po-
trubí. V řešeném území není předpoklad zvýšeného 
nárůstu odběru zemního plynu. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další TS 
22/0,4kV. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  výstavba předávací stanice tepla a teplovodní síť. 

 
 
II.E.4.4.2.5.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ČTYŘI DVORY - DOMKY (OZN. 2.5.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 

Stabilizovaná předměstská lokalita bloků nízkopod-
lažní obytné zástavby rodinných domků východně 
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ohraničena starší zástavbou podél Husovy třídy. Bi-
lance dopravy v klidu je v této lokalitě vyrovnaná.   

Cílový stav: 
- rozvoj a podpora - Husovy třídy a ulice Brani-

šovská, nezbytných pro fungování vnitroměstského 
„života“ – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování, 

-  realizace trolejbusové trasy po ulici J. Boreckého a 
cyklistické trasy vyhrazené v uličních profilech. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravního skelet lokality je ve svém tvaru i funkč-
ním významu stabilizován, ÚP České Budějovice ne-
předpokládá žádné změny v prostorovém uspořá-
dání uliční sítě.  
Celé území lokality je kvalitně obslouženo prostřed-
ky městské hromadné dopravy. Novou, především 
časovou kvalitu pro vazbu východ-západ, zajistí ko-
munikační propojení východních částí města 
s Pražským sídlištěm (stavba realizovaná mimo loka-
litu).  

Cílový stav: 
- realizace trolejbusové trasy vedené v lokalitě po uli-

ci J. Boreckého, 
- realizace cyklistické trasy ve všech typech uspořá-

dání a tomu odpovídající prostorové nároky. Vedle 
úseků proznačených svislým dopravním značením 
fyzicky vymezit cyklistické pásů v profilu ulice Václa-
va Talicha. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Jediným významným vegetačním prvkem lokality je 
stávající obvodový městský park, významná však je i 
zeleň zahrad rodinných domů. 

Cílový stav: 
- Bez zásahů do ploch zeleně ve vnitroblocích a me-

ziblocích. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 

- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-
hovujících dimenzí, 

- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém území 
lokality, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce většiny sběračů na území lokality.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je kompletně plošně plynofikována nízkot-
lakou plynovodní sítí. Postupně probíhá rekonstruk-
ce starých řadů a jejich náhrada potrubím 
z lineárního polyethylenu. Kapacita sítě je schopna 
pokrýt stávající odběry. Není zde předpoklad výraz-
ného zvýšení odběrů plynu. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další TS 
22/0,4kV. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 
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II.E.4.4.2.5.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NA SÁDKÁCH (OZN. 2.5.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita je v ulicích Šípková a U Stromovky zastavě-
na nízkopodlažní obytnou zástavbou volně stojících 
rodinných domů. Východně leží Biologické centrum 
Akademie věd ČR. 

Cílový stav: 
- posílení vazeb a dostupnosti historické jádro, 
- v plochách pro individuální nízkopodlažní bydlení, 

které těsně přiléhají ke krajinné zeleni Stromovky, 
na pozemcích max. % podíl biologicky aktivních 
ploch zeleně,  

-  realizace  obslužné komunikace v prodloužení ul. Vě-
trné při západní hranici lokality a samostatné cyklis-
tické stezky v ulici Na Sádkách s napojením na celo-
městský systém,  

-  v návaznosti na Stromovku plochy krajinné zeleně. 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita, jejíž dopravní struktura je dána stávajícím 
funkčním využitím území. V současné době není lo-
kalita obsloužena prostředky MHD. Tento negativní 
prvek by měla odstranit nová autobusová trasa ve-
dená po navrhované obslužné komunikační ose 
území propojující Čtyři Dvory s levobřežní komuni-
kací. 

Cílový stav: 
- realizace dopravní osy (místní komunikace III. třídy) 

propojující Čtyři Dvory s levobřežní komunikací zajiš-
tující zlepšení dostupnosti území lokality s obytnou 
zástavbou, 

- realizace samostatné cyklistické stezky s napojením 
na celoměstský systém v ulici Na Sádkách, 

- zachování stávajících cyklistických tras v lokalitě a 
jejich dílčí změna v trasování vyvolaná novou struk-
turou uliční sítě, 

- nároky na parkování v plném rozsahu řešeny na 
vlastních pozemcích jednotlivých investorů, 

-  vedení autobusových linek po nové komunikaci zajiš-
ťující obsluhu lokality MHD a přispívající k optimál-
nímu plošnému rozpadu radiální zátěže ze Čtyř Dvo-
rů. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Z hlediska vegetačních prvků významná lokalita pro 
vytvoření ochranného pásma RBC 611 Bagr, pro do-
tvoření centrálního městského parku a jeho vazby 

na nově vznikající komerční centrum a univerzitní 
městečko. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotlivých ploch břehových, doprovod-

ných a rekreačních porostů nadregionálního bioko-
ridoru NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí kámen a další 
krajinné zeleně v ploše dotčené tímto rozšířením, 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LIS1, JVB+, 

JVM+, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+ 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území, byla však zasažena povodní v srpnu 2002. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá část území lokality. 
Část stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Recipientem je Vlta-
va. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce části stávajících sběračů, 
- rozšíření jednotné stokové sítě v centrální části loka-

lity dle navrhované zástavby, 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je částečně plynofikována nízkotlakými ply-
novody, napojenými v ulici Na Sádkách. Současná 
kapacita sítě je schopna pokrýt odběr i v rozvojo-
vých plochcách pro bydlení. 
Pro větší odběratele není v lokalitě dostatečná ka-
pacita stávajících plynovodů. V úvahu připadá napo-
jení na plánovanou středotlakou plynovodní síť 
v sousední lokalitě U Slovanské lípy (ozn. 2.5.1.). 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se pro novou bytovou výstavbu ne-
předpokládají velké požadavky. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další TS 
22/0,4kV. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících trafostanic, případnou úpravou nebo roz-
šířením transformačního výkonu TS a pokládkou NN 
kabelů, 

- nahrazení TS Sádky v ulici Na Zlaté louce zděnou TS, 
z které bude napojen kabel 22 kV před areál Stro-
movky do stávající TS Povodí. Trasa tohoto kabelu 
VN bude řešena v návaznosti na lokalitu U Branišov-
ské silnice (ozn. 2.7.2), 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.5.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY UNIVERZITA (OZN. 2.5.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita zahrnuje území stávajícího areálu Akademie 
věd ČR a JU. 
Areál JU a ústavu Akademie věd ČR je koncipován 
jako otevřený městský systém jednotlivých bloků 
pro činnosti související s rozvojem pracovního, uby-
tovacího popř. i bytového areálu pro cca 8 000 stu-
dentů, pedagogů a vědců. 

Cílový stav: 
- rozvinutí fenoménu JU a vybudování vzájemné vaz-

by mezi JU a městem, 
- realizace “Akademického náměstí”, 
- komunikační propojení sever – jih a východ – západ, 
- v plochách občanského vybavení v lokalitě rozvíjet 

stávající využití pro JU a Akademii věc ČR. 
- areál JU splňující předpoklady pro volný pohyb lidí 

ve zdravém, masivní dopravou nezatíženém pro-
středí pěších, smíšených nebo obslužně dopravních 
komunikací, rozdělujících systém využití pozemků 
v duchu utváření města do pravidelně strukturované 
soustavy bloků, areál otevřený ostatním pobyt ne-
rušícím městským funkcím. 

 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita vymezená obslužnými komunikacemi. 
Vnitřní dopravní strukturu předurčuje areál JU.  
V současné době je lokalita obsloužena prostředky 
MHD pouze ze zastávek na ulici Branišovské. Zkva-
litnění obsluhy území zajistí nová trasa autobuso-
vých linek. 

Cílový stav: 
- realizace dopravní osy (místní komunikace III. třídy) 

propojující Čtyři Dvory s levobřežní komunikací zajiš-
tující zlepšení dostupnosti stávajícího zastavěného 
území a aktivování východní části lokality, 

- zachování stávajících cyklistických tras v lokalitě a 
jejich dílčí změna v trasování vyvolaná novou struk-
turou uliční sítě, 

- vedení autobusových linek po nové komunikaci za-
jišťující obsluhu lokality MHD a přispívající k opti-
málnímu plošnému rozpadu radiální zátěže ze Čtyř 
Dvorů, 

 - nároky na parkování v plném rozsahu řešeny na 
vlastních pozemcích jednotlivých investorů. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Převažuje zeleň ve vazbě na rozvoj univerzitního 
areálu. Stávající parkově upravená plocha u ul. Bra-
nišovské. Zvláštním funkčním typem zeleně jsou po-
kusná pole JU. 

Cílový stav: 
- postupná proměna funkční plochy zeleň parková 

(ZP) v areálu JU na relaxační a sportovní plochu. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 
 
Cílový stav: 

-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-
hovujících dimenzí, 

-  rekonstruování vodovodních řadů v části území loka-
lity a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zá-
stavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá část území lokality. 
Část stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Recipientem je Vlta-
va. 

Cílový stav: 
-  rozšíření oddílné stokové sítě v západní části lokality, 
- rozšíření jednotné sítě ve východní části lokality dle 

navrhované zástavby,  

- rekonstrukce části stávajících sběračů na území lo-
kality. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Areál JU je částečně plynofikován nízkotlakými ply-
novody. Plynovody jsou napojeny v ulici Husově a 
Branišovské. Část spotřeby tepla v lokalitě pokryje 
stávající parovodní vedení a další mimořádné zvýše-
ní spotřeby plynu se nepředpokládá. Napojení vět-
ších odběratelů mimo areál není z kapacitních dů-
vodů vhodné. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další TS 
22/0,4kV. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- realizace nové TS 22/0,4 kV zasmyčkované na stáva-
jící primární kabel 22 kV pro plochy smíšení zástavby 
vedle JU, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  výstavba předávací stanice pára-voda a teplovodní 

sítě pro smíšené plochy. 
 

 
 
II.E.4.4.2.5.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA (OZN. 2.5.6.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita sídliště kolektivních bytových 
domů vzniklého v 70. letech. 

 

Cílový stav: 
- realizace významného komunikačního propojení ve 

směru východ – západ ulicí O. Nedbala navazující 
přes řeku Vltavu na ul. U Trojice,   
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- v  severním bloku vymezeném ulicemi Větrná, E. Ro-
šického a V. Talicha smíšená funkce, 

- rozvoj a podpora kompozičních os E. Rošického a 
Branišovská – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování.  

- realizace vyhrazené cyklotrasy navazující na celo-
městský systém. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované úze-
mí. To se týká jak komunikační sítě ve všech funkč-
ních úrovních, tak dopravní obsluhy prostředky 
MHD. 
Obecným handicapem dopravní problematiky sídlišť 
ve východních částech města je nedostatek paralel-
ních komunikačních propojení ve směru východ-
západ. 

Cílový stav: 
- realizace cyklistických tras a vyhrazení cyklistických 

pásů ve vybraných uličních profilech. 
-  pro snížení deficitu parkovacích stání na sídlišti Šu-

mava realizace hromadných garáží pro 800 stání. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou relativně v dobrém 
technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce některých vodovodních řadů v území 

lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
 

ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá část území lokality. 
Část stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu.Většina stokové sítě 
je ve vyhovujícím stavu. Recipientem je Vltava. 
Cílový stav: 

- rekonstrukce části stávajících sběračů. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plynofikována nízkotlakými rozvody plynu 
do jednotlivých panelových domů. Kapacita plyno-
vodů na území sídliště je dostačující. Vzhledem ke 
stabilizaci území není předpoklad velkého nárůstu 
spotřeby plynu. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 

 
II.E.4.4.2.5.7 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY VÝSTAVIŠTĚ (OZN. 2.5.7.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Plochu lokality tvoří západní část výstavního areálu 
z r.1960 ( tradice zemědělských výstav od. r. 1852). 

Cílový stav: 
- proměna areálu Výstaviště v obchodní, administra-

tivní a prezentační centrum žijící celoročně jako 
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součást města, fungující v zeleni, fungující v zeleni a 
otevřené k Vltavě i ze sídlišť průjezdné, 

- realizace významných komunikačních os ve směru 
východ – západ: 

-  v prodloužení ul. Pekárenské a pokračující na-
vrženým mostem přes Vltavu do ul. Branišov-
ské pro pěší a cyklistický provoz, 

-  v prodloužení ul. U Trojice přes  řeku Vltavu 
do ul. O. Nedbala pro vedení trolejbusové 
trasy, dopravní obsluhy, pěší a cyklistické do-
pravy alizovat při severní hranici lokality pře-
mostění Vltavy v prodloužení ul. U Trojice 
(vedení trolejbusové trasy, dopravní obsluhy, 
pěší a cyklistické dopravy), 

- realizace významných komunikačních os ve směru 
sever – jih v ose rozdělující areál Výstaviště na dvě 
části, 

- doprovodná stromořadí podél severojižní komunik-
ce v areálu výstaviště a podél a východozápadního 
propojení ulice Branišovské a lávky přes Vltavu a na-
vazující dále na ulici Pekárenskou, přičemž přilehlé 
funkční plochy (k těmto komunikacím) budou mít 
převažující charakter stromového patra zeleně, 

- humanizace levobřežní komunikace a rozvoj a pod-
pora kompozičních os, tj. této komunikace a ulice 
Husova – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování.    

- otevření prostoru celého výstaviště městu a nábřeží 
pomocí propojení břehů Vltavy a dopravního poní-
žení levobřežní komunikace a její humanizace, pro-
stupnost areálu. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Uzavřený areál mezi levobřežní komunikací, Huso-
vou a J. Boreckého bez veřejné komunikační struk-
tury. Určeno ke komplexní restrukturalizaci. 

Cílový stav: 
- otevření Výstaviště městu a nábřeží, 
-  propojení dvěma dalšími přemostěními břehy Vltavy 

– jedním mostem pro MHD, pěší a cyklisty v propo-
jení ulice U Trojice aj. Boreckého a druhým po lávce 
pro pěší a cyklisty v poloze prodloužené ulice Peká-
renská, 

- realizace cyklistických tras a vyhrazení cyklistických 
pásů ve vybraných uličních profilech, 

- „ponížení“ levobřežní komunikace, se zařazením do 
sítě místních komunikací II. třídy budou vytvořeny 
podmínky pro možné, i několikanásobné, dopravní 
napojení z východní strany, 

-  nároky na řešení dopravy v klidu splněny v hranicích 
lokality a realizace hromadné garáže s kapacitou 
200 stání podílející se na řešení deficitů na sídlišti Vl-
tava. 

 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Charakter a rozsah vegetačních prvků lokality se od-
víjí od nové urbánní osnovy a navržené funkce 
funkčních ploch.  
Lokalita může i po přestavění výrazně doplnit a do-
tvořit zelený klín řeky Vltavy a propojit harmonickou 
kulturní krajinu na severu, jihu a jihovýchodě s 
městským centrem. Zároveň je třeba akcentovat 
vztah k nové městské třídě v místě levobřežní ko-
munikace a dále vazbu na řeku a její břehy. 

Cílový stav: 
- realizace nového městského parku v areálu Výsta-

viště, 
- pomocí parkových a parkově upravených ploch do-

tvořený urbánní obraz místa s akcentem na novou 
městskou třídu podél levého břehu Vltavy. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Území se nachází blíže levého břehu Vltavy, na úze-
mí lokality se vyskytují cca čtyři menší bezejmenné 
vodní plochy - nádrže v areálu Výstaviště. Území je 
z větší části součástí záplavového území Vltavy. 

Cílový stav: 
-  realizace uzávěrů všech výustí (Výstaviště). 
 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů na téměř celém 

území lokality a rozšiřování vodovodní sítě dle nvr-
hované zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Část 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
-  rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby, 
- rekonstrukce části stávajících sběračů na území loka-

lity. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V lokalitě je umístěna středotlaká RS u křižovatky 
ulic Čajkovského a Husovy. Pro nárůst spotřeby 
zemního plynu je vhodné využít centrální řad stře-
dotlakého plynovodu DN 300. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace TS 22/0,4 kV napojenou dvojitým kabelem 

VN od hlavního vchodu do výstaviště, 
- realizace TS napojenou dvojitým kabelem ze stávají-

cího rozvodu VN pod čerpací stanicí OMW, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 

 
II.E.4.4.2.6.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PAPÍREN (OZN. 2.6.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis. 
Lokalita jižního Krumlovského předměstí navazující 
na lokalitu  Nemocnice (ozn. 2.6.2.), západně ohra-
ničena řekou Vltava a jižně ulicemií Papírenskou a A. 
Krejčího. Lokalita je z velké části tvořena pozemkem 
papírenského závodu Bupak, mezi Vltavou a areá-
lem papíren jsou plochy stávajících zahrádek a řado-
vých garáží. 

Cílový stav: 
-  realizace na jižní hranici lokality v prodloužení ul. 

Papírenské přemostění Vltavy z důvodu propojení 
jižních a západních čtvrtí města a při severní hranici 
lokality propojení břehů Vltavy pro pěší a cyklisty v 
prodloužení ul. L.B. Schneidera,  

-  realizace pěší a cyklistické komunikace procházející 
mezi areálem BUPAK Obaly a.s. a areálem nemocni-
ce, propojující ulice L. B. Schneidera a Papírenskou 
(s návaznostmi podél Vltavy na sever a podél želez-
nice v Rožnově na jih) jako součást městského sys-
tému cyklistických tras a cyklistických tras obou-
stranně podél Vltavy také zapojených do jejich ce-
loměstského systému, 

-  transformace ploch stávajících zahrádek (plochy pře-
stavby) přiléhající k zeleni Vltavského břehu pro 
obytnou a smíšenou funkci v zeleni, 

-  rozvoj zeleně - součást zeleného klínu řeky Vltavy. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní strukturu území předurčuje rozsáhlý papí-
renský areál, který zabírá podstatnou část lokality. 
Tu tvoří pouze slepá ulice Papírenská, ukončená tro-
lejbusovou smyčkou před průmyslovým závodem. 

Cílový stav: 
- realizace přemostění pro pěší a cyklisty v prodlou-

žení ulice L. B. Schneidera, 
- realizace přemostění Vltavy v prodloužení ulice Pa-

pírenská pro trasu sběrné komunikace a její napoje-

ní na silnici II/603. Tento úsek přímo navazuje na 
propojení Čtyři Dvory - Litvínovice a uzavírá tak no-
vou komunikační osu, umožňující přímou vazbu me-
zi jižní a západní částí města, 

- realizace samostatných cyklistických tras po obou 
březích Vltavy a směrové proznačení nevyhrazených 
tras vedených po místní uliční síti. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy. Extenziv-
ně využívané části areálů (Nemocnice České Budě-
jovice, a.s., Bupak Obaly a.s.) u Vltavy s jejich vege-
tačními prvky může výrazně posílit jak funkci nadre-
gionálního biokoridoru, tak zeleného klínu. 

Cílový stav: 
- doplněné prostorové parametry nadregionálního 

biokoridoru NBK 118 s regulací vegetačních prvků, 
včetně vloženého lokálního biocentra BC 23 Na Lit-
vínovickém potoce, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS+, LPV+, JVM+, 

JVK+, DBL+, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy, který představuje 
nejbližší okolí – úsek podjezí a nadjezí Trilčova po-
hyblivého jezu. Část území je součástí aktivní zóny 
záplavového území. Na úseku pravého břehu nad 
garážemi po areál TJ Meteor je zřízena protipovod-
ňová hráz. 
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Cílový stav: 
- dokončení linie protipovodňové hráze s napojením 

na objekt strojovny malé vodní alektrárny při jezu, 
- přizpůsobení stávající vorové propusti Trilčova jezu 

bezpečnému průjezdu sportovních turistických pla-
videl. Při úpravě propusti pro sportovní plavidla zo-
hlednění využitelnosti části propusti jako rybí pře-
chod, 

- realizace asfaltobetonové obslužné komunikace po 
koruně protipovodňové hráze využitelné jako cyklis-
tická stezka, 

- vedení cyklistické stezky v podjezí Trilčova jezu po 
lavici v pravém svahu vodoteče. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou relativně v dobrém 
technickém stavu. Nad a pod Trilčovým jezem se 
nacházejí odběrná místa užitkové vody pro provoz 
papíren. Vrtané studny se nacházejí v areálu papír-
ny. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce některých vodovodních řadů v území 

lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované 
zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť nepokrývá území lokality (mimo 
dešťové stoky pro odvodnění garáží). Většinu stáva-
jící stokové sítě tvoří vnitroareálová kanalizace pa-
pírny. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- zřízení ČOV a oddílné sítě dle navrhované zástavby a 

rekonstruování části stávajících sběračů na území 
lokality, 

-  zřízení protipovodňových uzávěrů na stávající dešťo-
vé kanalizaci v levobřežní hrázi řeky Vltavy 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V lokalitě je plynofikován pouze areál papíren a 
sportovní areál TJ Meteor České Budějovice. Oba 
odběratelé jsou připojeny na nízkotlakou plynovod-
ní síť. V lokalitě není předpoklad rapidního nárůstu 
odběrů plynu. 

Cílový stav: 
- zvýšení kapacity posílením plynovodů ze středotlaké 

sítě přes středotlakou RS umístěnou v ulici Jana 
Kollára. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území výrobního a 
průmyslového charakteru, s plochami přestavby pro 
obytnou a smíšenou zástavbu, kde se nepředpoklá-
dají velké požadavky na navýšení odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze v prostorách jednotlivých areál zasmyčkovat dal-
ší TS VN/NN. 
 
Cílový stav: 

- pokrytí nových požadavků v Bupaku ze stávajících 
TS, případnou úpravou nebo rozšířením transfor-
mačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- realizace venkovní sloupové TS 22/0,4 kV pro rodin-
né domy v prostoru zahrádek, napojenou venkov-
ním vedením z kmenové linky 22 kV, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  možnost výstavby zařízení pro kombinovanou výro-

bu elektřiny a tepla. 
 
 
 

 
II.E.4.4.2.6.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMOCNICE (OZN. 2.6.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 

Funkčně stabilizovaná lokalita v převžné části s areá-
ly nemocnice  a Krajské hygienické stanice, v jižní 
s RD. 
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Cílový stav: 
- realizace propojení břehů Vltavy pro pěší a cyklisty v 

prodloužení ul. L.B. Schneidera u severní hranice lo-
kality,  

-  realizace pěší a cyklistické komunikace procházející 
mezi areálem BUPAK Obaly a.s. a areálem nemocni-
ce, propojující ulice L. B. Schneidera a Papírenskou 
(s návaznostmi podél Vltavy na sever a podél želez-
nice v Rožnově na jih) jako součást městského sys-
tému cyklistických tras a cyklistických tras obou-
stranně podél Vltavy také zapojených do jejich ce-
loměstského systému, 

-  rekonstrukce krajinné zeleně Vltavských břehů, 
- zachování uzavřenosti areálů Krajské hygienické sta-

nice a nemocnice. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území dopravně stabilizováno, základní komunikač-
ní síť tvoří ulice L. B. Schneidera, B. Němcové a Papí-
renská. Jádrem lokality je dopravně neprostupný 
areál nemocnice. 
Dopravní obsluha prostředky MHD je optimálním 
způsobem zajištěna ze zastávek trolejbusové tratě. 

Cílový stav: 
- realizace pěšího a cyklistického propojení břehů Vl-

tavy v prodloužení ulice L. B. Schneidera a nevyhra-
zené cyklistické trasy, vedené po místní uliční síti 

- realizace hromadné garáže v severní části lokality s 
kapacitou 120 stání. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající plocha krajin-
né rekreační zeleně u krajské hyg. stanice (návrh re-
konstrukce). Mimořádně významné jsou plochy ze-
leně v areálu nemocnice. Lokalita je součástí zele-
ného klínu Vltavy.  

Cílový stav: 
- rekonstrukce krajinné zeleně Vltavského břehu, kte-

rá je součástí zeleného klínu, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
 
 
 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Území se nachází za pravým břehem Vltavy, vodoteč 
ani vodní plocha se na území lokality nevyskytuje. 
Území je ve velmi malé části součástí záplavového 
území Vltavy. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou relativně v dobrém 
technickém stavu. V areálu nemocnice se nacházejí 
vrtané studny. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce některých vodovodních řadů v území 

lokality, 
- využití navrhovaného komunikačního přechodu řeky 

Vltavy ke zvýšení počtu propojů městské vodovodní 
sítě (ulice L.B. Schneidera), 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody, 

- zapojení vodních zdrojů v areálu nemocnice do sys-
tému zdrojů městské vodovodní sítě na základě vzá-
jemné dohody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. V areálu 
nemocnice je umístěna městská jednotná síť, splaš-
ková síť s čistírnou odpadních vod a dešťová stoková 
síť propojená s oddílnou sítí papíren. Část stokové 
sítě je v kritickém, někde až v havarijním technickém 
stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- rekonstruování většiny stávajících sběračů na území 

lokality, 
- rekonstrukce ČOV Nemocnice včetně jejího zakrytí a 

realizování dostupných opatření pro minimalizování 
negativních dopadů na své okolí, včetně omezení 
stávajícího pásma hygienické ochrany pro takto 
upravenou ČOV.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Areál nemocnice má svou vlastní RSi umístěnou 
v Tiché ulici, která je napojena na páteřní středotla-
ký řad DN 300. Podél východní a severní hranice lo-
kality vede nízkotlaký plynovod DN 100 resp. D 90. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území, kde se ne-
předpokládají velké požadavky na navýšení stávají-
cího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu 22 kV, na 
který lze v prostorách nemocnice zasmyčkovat další 
TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí drobných požadavků ze stávajících TS, pří-

padnou úpravou nebo rozšířením transformačního 
výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.6.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KRUMLOVSKÁ (OZN. 2.6.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná předměstská lokalita převážně bytové 
zástavby, která vznikla při komunikaci Lidická a po-
stupně městu připojila souvislou zástavbou další 
část Rožnova. Mezi komunikacemi Lidická a B. Něm-
cové navrženy bloky smíšené funkce.  

Cílový stav: 
- rozvoj kompoziční osy Lidická třída – architektonické 

úpravy parteru, zeleň, stromořadí, parkování. 
  
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní skelet lokality je funkčně i prostorově sta-
bilizován, základní osu území tvoří Lidická třída. 
Na dokonalé obsluze území prostředky MHD se po-
dílejí oba dva subsystémy (autobus a trojebus) ve 
městě provozované. 

Cílový stav: 
- komunikační propojení Novohradské s Plavskou sil-

nicí, vedené v souběhu s železniční tratí, které se 
okrajově dotýká této lokality, 

- realizace navržených cyklistických tras a vyhrazení 
cyklistických pásů ve vybraných uličních profilech 
(ulice Strádova a M. Pařízka), 

- při změně způsobu využití stávajících bloků řešeny 
potřeby dopravy v klidu na vlastním pozemku. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Stávající plocha městského parku u Jižní zastávky a 
její navrhované rozšíření. Významný podíl zeleně u 
ploch bydlení. 

Cílový stav: 
- rozšíření parkově upravených ploch podél železnice 

ve vazbě na stávající park u Jižní zastávky. 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 

Cílový popis: 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 
Cílový stav: 

- rekonstrukce většiny stávajících sběračů na území 
lokality. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Celá lokalita je kompletně plošně plynofikována 
převážně z nízkotlaké plynovodní sítě. Současná ka-
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pacita této sítě je dostatečná a se zvýšením odběrů 
se v současnosti nepočítá. Středem území vede 
hlavní řad středotlaké sítě. Tento plynovod vede uli-
cemi P. J. Šafaříka, částečně ulicí Papírenská a Pur-
kyňova v dimenzi DN 300. Od RS u nemocnice až 
k řece Malši je dimenze plynovodu zredukována na 
DN 150. Pro zvýšení přenosové kapacity potrubí je 
navržena rekonstrukce části plynovodu v dimenzi 
DN 150 a zvýšení dimenze na D 225. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 

Lokalitou prochází trasa primárního kabelu 22 kV, na 
který lze zasmyčkovat další TS 22/0,4 kV. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 

 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.6.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U PLAVSKÉ SILNICE (OZN. 2.6.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita východně ohraničena Plavskou silnicí, zá-
padně navazující na lokality Krumlovská (ozn. 2.6.3.) 
a Rožnov – za tratí (ozn. 3.9.2.) Území zahrnuje stá-
vající areál Policie ČR a několik bloků nízkopodlažní 
zástavby rodinných domů a stávajících zahrádek na-
vržených k využití pro RD. 
V jižní části lokality je zastavitelná plocha pro indivi-
duální bytovou zástavbu, 

Cílový stav: 
- spojení ulice Novohradská se silnicí Plavská novou 

komunikací podél železniční trati s mostem přes ře-
ku Malši, 

-  nízkopodlažní obytná zástavba v jižní části lokality, 
včetně plochy přestavby stávajících zahrádek a řa-
dových garáží, a v severní části  lokality občanská 
vybavenost. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Základní dopravní osu území tvoří Plavská silnice 
(III/15529). Obsluhu území MHD zajišťuje autobuso-
vá doprava na Plavské silnici. 

Cílový stav: 
- spojení ulice Novohradská se silnicí Plavská novou 

komunikací podél železniční trati s mostem přes ře-
ku Malši, včetně mimoúrovňového křížení Plavské 
silnice s tratí ČD, 

-  úprava parametrů Plavské silnice, 
- realizace navržených cyklistických tras a vyhrazení 

cyklistických pásů ve vybraných uličních profilech 
(ulice Strádova a M. Pařízka). 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Stabilizované území zástavby harmonicky lokalizo-
vané v krajinářsky významné části nivy Malše. Z hle-
diska vegetačních prvků převažuje zeleň v plochách 
bydlení. 

Cílový stav: 
- realizace parkově upravené plochy zeleně u ulice Ja-

náčkova v jižní části lokality, 
- nenarušování ploch zeleně v plochách bydlení dal-

ším zahušťováním zástavby. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Území se nachází blíže levého břehu Malše, vodoteč 
ani vodní plocha se na území lokality nevyskytuje. 
Území není dotčeno záplavovým územím. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 
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Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality pouze z 
části. Většinu stávající stokové sítě tvoří kanalizace v 
areálu Policie ČR. Stoka v Janáčkově ulici je kapacit-
ně nevyhovující. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce části stávajících sběračů na území lo-

kality, 
- zřízení oddílné sítě dle navrhované zástavby,  
- zaústění navrhované dešťové stokové sítě do podje-

zí Velkého jezu na Malši, 
- zajištění předčištění dešťových vod v oblasti navrho-

vané oddílné sítě (dešťové vpusti s kalovým usazo-
vacím prostorem a s nornou stěnou, lapače ropných 
látek na odstavných plochách atd.).  
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Po západní hranici lokality vede Janáčkovou ulicí 
nízkotlaký plynovod DN 100. 

Z kapacitního hlediska je v současnosti nízkotlaká síť 
nevhodná pro napojení větších odběrů. 

Cílový stav: 
- spolu s rozvojem území realizace napojení středo-

tlaké sítě ve směru od Jižní zastávky. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Za předpokladu plošné plynofikace se nepředpoklá-
dají velké požadavky na odběr el.energie. 

Cílový stav: 
- realizace samostatné zděné TS 22/0,4 kV, zasmyč-

kovanou na stávající primární kabel 22 kV, 
- respektování trasy primárních kabelů a stávajícího 

dvojnásobného vedení 22 kV, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 

 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.2.7.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY STROMOVKA (OZN. 2.7.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita městského parku východně a jižně ohrani-
čena levobřežní komunikací. Na jihu lokality jsou 
plochy pro sport a rekreaci a stávající zahrádky (plo-
chy přestavby) navržené k transformaci na zahradní 
bydlení. 

Cílový stav: 
-  rekonstrukce ploch krajinné zeleně na západní a se-

verní hranici Stromovky,  
- na jihu využití pro rekreaci a zahradní bydlení, včetně 

ploch přestavby stávajících zahrádek, 
- dopravní „ponížení“ levobřežní komunikace (ulice Na 

Dlouhé louce) a její humanizaci – proměna na měst-
skou třídu (stromořadí, přechody, chodníky, parko-
vání, parter), 

-  obnova provázanosti Stromovky s parkem na Dlouhé 
louce a historickým jádrem města vlivem úpravy le-

vobřežní komunikace, zelený klín tak bude prostup-
ný až do jádra města, 

- realizace samostatných cyklistických stezek se zapo-
jením do celoměstského systému, včetně provedení  
samostatné cyklotrasy po severní hranici lokality, 
spojující historické jádro přes Sokolský ostrov a 
okraj Stromovky s plochou zeleně lokality  U Švába 
(ozn. 3.8.2.), 

- zachování území se zvláštním režimem otevřeného a 
veřejnosti přístupného areálu zeleně – Stromovky, 
na která se vztahuje oblast veřejného zájmu, 

- zprůtočnění koupaliště Bagr, 
- v části Stromovky, která se nachází v záplavovém 

území Q100, je nepřípustné umisťovat jakékoliv stav-
by. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita tvořící rekreační a sportovní zázemí města, 
bez výrazných nároků na dostupnost individuální 
automobilovou dopravou. Jedinou přístupovou ob-
služnou komunikací je, a i ÚP České Budějovice zů-
stává, stará Litvínovická silnice.  
Jednoznačnou prioritou z hlediska dopravy je do-
prava pěší a cyklistická. 

Cílový stav: 
- dopravní „ponížení“ levobřežní komunikace (ulice 

Na Dlouhé louce) a její humanizaci – proměnu na 
městskou třídu (stromořadí, přechody, chodníky, 
parkování, parter), 

- přestavba stávající mimoúrovňové křižovatky v jižní 
části levobřežní komunikace u Lit-vínovického mos-
tu na rondel v rámci humanizace přilehlého území 
Stromovky a zvýraznění funkce městské třídy této 
komunikace, 

- zachování všech stávajících cyklistických tras, 
- realizace nových cyklistických stezek s důrazem na 

dostupnost Stromovky z různých směrů a uzavření 
okružní cyklostezky vedené po obvodě lokality, 

-  všechny přístupové trasy do areálu Stromovka řešit 
bezbariérově. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nejvýznamnější městský park, plnící řadu funkcí. 
Probíhá zdařilá polyfunkční rekonstrukce. Výborný 
pěstební a dendrologický potenciál objektu díky 
soustředěné pěstební péči. 
Nejvýznamnější rozlivové území na Vltavě před 
městským jádrem. V případě povodně může svým 
zásobním objemem alespoň teoreticky výrazně 
zklidnit rovnoměrnost kulminačního průtoku. Prak-
ticky je to však velmi složité, protože těleso levo-
břežní magistrály tvoří pro vodu neprostupnou hráz. 
Recipient Bagr je dotován povrchovou vodou příto-
kem Vltavy – zvodnění v případě zátopy bude probí-
hat vzdutím hladiny proti proudu. Vegetační prvky 
jsou v dobré kondici a se záplavou by se měly bez 
velkých fyziologických ztrát vyrovnat. Ale i kdyby ke 
ztrátám vegetace došlo, stále jde o menší škodu, než 
rozlivy v ulicích města. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce severního a západního obvodu ploch 

krajinné zeleně,  
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL1, JS1, LPS2, LPV2, JVM1, 
JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 

- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1, 

- nepřípustné je snižování podílu zeleně v ploše pro re-
kreaci. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Na území lokality se nachází několik menších vod-
ních ploch – nádrží, které vznikly po těžbě písku 
v této lokalitě v souvislosti s výstavbou letiště a blíz-
kých komunikací. Největší z těchto ploch je plocha  
Bagru. V území se nachází systém odvodňovacích 
otevřených příkopů. Bagr a ostatní plochy nemají 
vyřešený systém napájení vodou, v současnosti se 
zde udržuje nižší hladina čerpáním z blízkých pod-
zemních vrtů. V území se nachází dosud úsek suché-
ho koryta tzv. Zlaté stoky – původního přivaděče 
vody z Vltavy na bývalé sádky a městské rybníky. 
Území je z části součástí záplavového území města 
při stoleté povodni na Vltavě. 

Cílový stav: 
- vzhledem k neuspokojivému napájení nádrží na 

území lokality dostatečným průtokem kvalitní vody 
obnovení napájecího systému využívajícího původní 
řešení přívodu vody Zlatou stokou od náhonu ze 
Stecherova mlýna, 

- se zprůtočněním Bagru zřízení odtokového koryta 
z nádrže s napojením na vodoteč, která je mimo lo-
kalitu zaústěna do potrubí pod Jiráskův jez. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť se nachází na okraji lokality. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodo-
vodní řady jsou často v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Na území lokality se 
nachází vrt státní pozorovací sítě ve správě Českého 
hydrometeorologického ústavu. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce vodovodních řadů na okrajích lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality pouze 
okrajově. Recipientem je Vltava. 
Odpad z rybníka Bagr je potenciálním recipientem 
pro dešťové vody z přilehlé navrhované zástavby 
s oddílnou stokovou sítí. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V současné době není lokalita plynofikována. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- pokládka kabelu 22 kV vedoucím severojižním smě-

rem a to od severu z TS Sádky (lokalita 2.5.4.) přes 
navrhovanou kabelovou TS Stromovka do stávající 
TS Povodí (lokalita Na Sádkách – ozn. 2.7.2.), 

- po vybudování nové TS demontace části venkovního 
vedení VN, 

- realizace nové TS na výše uvedeném kabelu v jižní 
části lokality pro navrhované RD, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 

 

 
 
II.E.4.4.2.7.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U LITVÍNOVICKÉ SILNICE (OZN. 2.7.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita části Litvínovického předměstí je využívána 
zejména jako území zahrádek, které jsou navrženy k 
přestavbě převážně pro smíšenou funkci, v části pro 
obytnou funkci. 

Cílový stav: 
- proměna ulice Litvínovická v této lokalitě na měst-

skou příjezdovou osu s úpravami parteru, parková-
ním, zachováním zeleně, 

- v území bývalého areálu ”Vodního cvičiště” u Vltavy 
vznik obytného souboru v zeleni (průchod zeleně 
biokoridoru volně mezi objekty), s pěší a cyklistickou 
lávkou navazující na ulici E.Pittera, 

- realizace přemostění Vltavy pro pěší a cyklisty v 
prodloužení ul. L. B. Schneidera u jižní hranice loka-
lity, 

- v plochách pro obytnou a smíšenou funkci podél Lit-
vínovické silnice maximálně zachována zeleň, 

-  rozšířena krajinná zeleň podél řeky Vltavy. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území, jehož základní dopravní osu tvoří meziná-
rodní silnice I. třídy I/3 (E 55) s výraznou dopravní 
zátěží. Z této skutečnosti vyplývá i velmi omezená 
možnost dopravního napojení okolních parcel, vyu-
žívaných v převážné míře pro zahrádkářskou čin-
nost. 

Cílový stav: 
- rozšíření (zkapacitnění) silnice I/3 (Litvínovická ulice) 

v úseku od křižovatky s ulicí Mánesova jižně na hra-
nici k.ú. České Budějovice 7, 

-  dopravní napojení ploch přestavbových ploch podél 
Litvínovické silnice řešeno ve vazbě na nadmístní vý-
znam silnice I/3 s předpokladem jejího napojení na 
Jižní tangentu mimo k.ú. České Budějovice, 

- podřízení četnosti napojovacích bodů skutečnosti, 
že se jedná o hlavní sběrnou komunikaci, 

- snížení dopravního významu silnice I/3 v lokalitě po 
výstavbě dálnice D3, severní spojky a jižní tangenty, 
které částečně zmírní podmínky pro obsluhu nava-
zujících ploch, určených ke komplexní restrukturali-
zaci, 

- doplnění chybějících úseků cyklistických stezek po 
obou březích Vltavy. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající a návrhové 
plochy všeobecné a rekreační krajinné zeleně podél 
Vltavy. Podstatnou část lokality tvoří zelený klín Vl-
tavy. 

Cílový stav: 
- doplnění břehových a doprovodných porostů v nad-

regionálním biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora – 
Dívčí Kámen do požadovaných prostorových para-
metrů, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy ve zdrži Jiráskova jezu. 
Část území je součástí záplavového území Vltavy.  
Území lokality je zdola vymezeno korytem Litvíno-
vického potoka, které je upraveno na velmi kapacit-
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ní pro účely koncentrace vody z rozlivu při záplavě  
Vltavy nad touto linií potoka. 

Cílový stav: 
- zpřístupnění levého břehu pro možnost pojezdu vo-

zidel údržby vodního toku a pro cykloturistický pro-
voz. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část stávajícího ko-
munikačního skeletu lokality. Lokalita je umístěna v 
1. tlakovém pásmu. Vodovodní řady jsou často 
v kritickém, někde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- rekonstruování vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby. 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality pouze 
okrajově sběračem ”D”. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
-  zřízení ČOV a oddílné stokové sítě východně od Lit-

vínovické silnice. 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V současné době není lokalita plynofikována. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Nutné posílení stávajícího rozvodu NN. 

Cílový stav: 
- pokládka kabelu VN ukončeného v TS Povodí. Trasa 

kabelu musí být řešena v návaznosti na lokality 
Stromovka (ozn. 2.7.1.) a Na Sádkách (ozn. 2.5.4.), 

- nahrazení stávající venkovní TS 22/0,4 kV U Řeky za 
kabelovou TS a následná demontáž části venkovního 
vedení VN, 

- realizace nové kabelové TS zasmyčkované na výše 
uvedený kabel 22 kV pro navrhované RD, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 

 

 
 
II.E.4.4.2.8.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY MLADÉ – ČERVENÝ DVŮR (OZN. 2.8.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita severně a východně vymezena 
železnicí s obytnou nízkopodlažní zástavbou a se 
smíšenou zástavbou podél části ulice Novohradská.  

Cílový stav: 
- zachování charakteru ve stabilizovaných  plochách  

individuální obytné nízkopodlažní zástavby, 
-  zachování při jižní hranici lokality plochy sportu a  re-

kreace, 
- rozvoj náměstí M. Švabinského s vymezeným ohnis-

kem území a kompoziční osy ulice Novohradská, 
- spojení ulice Novohradská se silnicí Plavská novou 

komunikací podél železniční trati s mostem přes ře-
ku Malši. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Charakteru stávající zástavby, určené především pro 
individuální bydlení, odpovídá síť vnitřních obsluž-

ných komunikací, jejich tvar a prostorové uspořádá-
ní je možno považovat za stabilizované. 
Základní dopravní osou území v radiálním směru je 
ulice Novohradská (stávající silnice II. třídy II/156). 
Z pohledu nadřazeného komunikačního skeletu 
města ÚP České Budějovice předpokládá některé 
dílčí změny, které se v okrajových částech stavebně 
nebo svými dopady v různé míře dotýkají i této loka-
lity.  
Obsluhu lokality prostředky MHD zajišťuje přede-
vším autobusová linka vedená po Novohradské, čás-
tečně území vykrývá i izochrona z konečné zastávky 
v Havlíčkově kolonii. Navržené vedení autobusových 
linek po komunikační spojce v souběhu 
s rožnovskou železniční tratí přispěje ke zvýšení 
standardu obsluhy území prostředky MHD, 

Cílový stav: 
- snížení dopravní zátěže na Mánesově třídě 

a v přednádražním prostoru se dotýkají částečně 
i této lokality. Jedná se o ukončení silnice II/156 na 
nově navrženém rondelu v lokalitě U Špačků (ozn. 
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2.8.3.) - za hřbitovem a převedení zátěže do trasy 
zanádražní komunikace, 

- realizace komunikačního propojení ulice Novohrad-
ská s Plavskou silnicí, vedené v souběhu s železniční 
tratí od Rožnova - po jižním okraji drážního tělesa, 

- přestavba smyčky pro autobusy MHD v prostoru kří-
žení ulic Novohradská a Osiková a její využití pro 
další zařízení dopravních služeb, 

- zachování stávající cyklistické trasy vedené lokalitou, 
- ÚP České Budějovice nepředpokládá výstavbu hro-

madných zařízení pro dopravu v klidu. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající parkově upravená 
plocha na nám M. Švabinského. Velmi významný je 
podíl zeleně v zahradách RD. Na okraji lokality do-
provodná vegetace Mlýnské stoky. 
Svým okrajem vytváří lokalita kontakt se zeleným 
klínem Malše. 
Lokální biokoridor BK 22 Mlýnská stoka má stabili-
zované břehové a doprovodné porosty. Pokud zů-
stanou v současné podobě, není navrhováno jejich 
rozšíření. Pokud úprava vodohospodářských pomě-
rů změní tvar koryta a vyžádá si nové založení po-
rostů. 

Cílový stav: 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

neúplném zápoji bez keřového patra, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS+, LPV+, JVM1, 
JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+, 

- keřové patro: -  
- nesnižování podílu zeleně v plochách bydlení. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita je zleva ohraničena korytem Mlýnské stoky, 
z jihu v části úseku hranice je tvořena původním ko-
rytem Hodějovického potoka. 
Větší část území je součástí záplavového území Mal-
še s poměrně dramatickým průběhem záplavy, část 
lokality je dotčena  aktivní zónou záplavového úze-
mí. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. Na území lo-
kality se nachází vrt státní pozorovací sítě ve správě 
Českého hydrometeorologického ústavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Mlýnská stoka. 

Cílový stav: 
-  rekonstruování většiny stávajících sběračů na území 

lokality. 
 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je kompletně plynofikována nízkotlakými 
rozvody. Tyto rozvody jsou napojeny na dvě středo-
tlaké regulační stanice. Jedna regulační stanice je u 
kolejí u areálu Motor a.s. České Budějovice a druhá 
v ulici U dráhy. Obě regulační stanice jsou napojeny 
na středotlaký plynovod DN 250 vedoucí po severní 
hranici lokality podél dráhy. Regulační stanice v ulici 
U Dráhy bude kompletně rekonstruována. V lokalitě 
není předpoklad nadměrného zvyšování odběrů. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení odběru. 
Lokalitou prochází trasy primárního kabelu 22 kV, na 
který lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat 
další TS 22/0,4 kV. 

Cílový stav: 
- napojení drobné dostavby RD v blízkosti stávající zá-

stavby ze stávajících TS, případnou úpravou nebo 
rozšířením transformačního výkonu TS a pokládkou 
NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
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II.E.4.4.2.8.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U MALÉHO JEZU (OZN. 2.8.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Předměstská lokalita čtvrti Mladé zahrnující území 
pravého břehu Malše U Špačků. Již v historii tato lo-
kalita fungovala jako cíl procházkových tras a je žá-
doucí ji chránit před chybnými zásahy do organismu 
území 
Jedná se o velmi hodnotné přírodní území 
s navrženým rozšířením ploch krajinné a městské ze-
leně sloužící především k rekreaci. Lokalita je sou-
částí zeleného klínu Malše a prochází jí krajinná roz-
vojová osa. Po břehu Malše je vedena samostatná 
cyklotrasa, včetně návrhu přemostění pro cyklisty 
na přítoku Malše. 

Cílový stav: 
- komunikační propojení ulice Novohradská s Plav-

skou silnicí, vedené v souběhu s železniční tratí,  
- přechod zástavby do volné krajiny plochou bydlení – 

venkovské usedlosti, 
-   rozšíření krajinné a městské zeleně, 
-  při jižní hranici lokality zachována plocha sportu a  

rekreace, 
-  rozvoj parku U Malého jezu – ohnisko území, 
-  zachovány stávající cyklistické trasy a doplneny o 

nové úseky na pravém břehu Malše, 
-  přístupová komunikace od břehů Malše přeložena 

do východní části lokality Nad Potokem (ozn. 3.1.3.), 
včetně vybudování malého záchytného parkoviště, 

- po břehu Malše vedena samostatná cyklotrasa s  
můstkem na přítoku Malše, 

- respektovana nezastavitelnost plochy stávajících za-
hrádek jižně pod železnicí v aktivní zóně záplavové-
ho území Q100, 

- v území mezi Malší a cyjklistickou trasou v parku U 
Malého jezu je obvyklé a přípustné provádět pouze 
vegetační úpravy, které svým charakterem odpoví-
dají funkci plochy s ohledem na související režimy v 
záplavovém území Q100. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Nezastavěné území, výrazná oblast rekreačního zá-
zemí města s nejvyšší mírou krajinné regulace. Do-
stupnost území se omezuje na síť cest určených pro 
pěší a cyklistickou dopravu. Obsluha lokality pro-
středky MHD je zajišťována ze zastávek na Plavské 
silnici, její kvalita je částečně limitována omezeným 
počtem příčných přechodů přes řeku Malši.  

Cílový stav: 
- v severní části lokality komunikační propojení ulice 

Novohradská s Plavskou silnicí, vedené v souběhu s 

železniční tratí od Rožnova po jižním okraji drážního 
tělesa; umístění spodní hrany mostovek nových ob-
jektů přes Malši a Mlýnskou stoku v úrovni spodních 
hran stávajících železničních mostů, 

- vedení autobusových linek po komunikační spojce 
v souběhu s rožnovskou železniční tratí, 

-  zachování stávajících cyklistických tras a jejich dopl-
nění o nové úseky na pravém břehu Malše, včetně 
chybějících můstků přes stávající nebo obnovované 
vodní toky, 

- v prostoru u jižní hranice lokality u plochy sportu a  
rekreace realizace nehlídané parkovací plochy s ka-
pacitou 28 stání.   

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Území s vysokým stupněm dochovalosti typických 
znaků krajinného rázu, chráněné § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Nejvýznamnějším vegetačním 
objektem lokality je městský park Benátky 
s koupalištěm - celoměstsky významný segment sys-
tému zeleně města.  
Lokalita představuje území relativně bezpečného 
rozlivu na toku řeky Malše nad soustředěnou měst-
skou zástavbou. Druhové složení i prostorová struk-
tura vegetačních prvků umožňuje příležitostné po-
vodňování. Podstatně větší akumulační objem odku-
řuje jižní část lokality kolem slepého ramene ”U 
Špačků”. Vodní hladina slepého ramene komunikuje 
s průtokem Malše a je schopna nedestruktivního 
rozlivu do přilehlých pozemků zemědělské půdy a 
krajinné zeleně. Možnosti severní části – městského 
parku Benátky – jsou podstatně omezenější jednak 
kvůli jeho vyvýšené poloze na nižší říční terase řeky, 
jednak pro tvrdou úpravu koryta řeky i Mlýnské sto-
ky. 

Cílový stav: 
- rozšíření městského parku Benátky, 
- úprava nábřeží Mlýnské stoky (v závislosti na úpravě 

koryta), 
- doplnění stávající doprovodné vegetace Malše a 

starého koryta Hodějovického potoka, 
-  realizace rekreačních ploch městské i krajinné zele-

ně. 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
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- stromové patro: OL1, JS1, LPS2, LPV2, JVM1, 
JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 

- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita je zleva ohraničena hranou koryta Malše,, 
vpravo zahrnuje Mlýnskou stoku. V dolní části lokali-
ty se nachází původní koryto Hodějovického potoka. 
Celé území je součástí záplavového území Malše 
s velmi dramatickým průběhem záplavy, velká část 
území je součástí aktivní zóny záplavového území.  
V aktivní zóně záplavového území se nachází i pře-
vážná část území zahrádek, vyjma malé oblasti pod 
patou železničního náspu. 

Cílový stav: 
- zachování propustnosti Hodějovického potoka od-

vádějícího dešťové vody z území, jeho zatrubnění 
není přípustné, 

- zajištění stálého menšího průtoku v původním kory-
tu Hodějovického potoka, 

- zajištění tohoto úseku potoka před hydraulickým 
přetížením uzpůsobením rozdělovacího objektu me-
zi staré a nové koryto, tento rozdělovací objekt se 
nachází mimo danou lokalitu, 

- možnost lokální úpravy trasy potoka podél zadní 
strany objektů v ulici Osiková “přeložením” dále od 
objektů, 

- řešení ochrany objektů proti podemletí vyztužením 
nebo opevněním vlastní konstrukce objektů. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část území lokality. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Některé 
vodovodní řady jsou v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. 

 

 

 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje pouze na okraj území 
lokality. Recipientem je Mlýnská stoka a Malše. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není v současné době plynofikována. Pouze 
v jejím severozápadním okraji vede trasa páteřního 
středotlakého plynovodu DN 250, který zde přechází 
řeku Malši a Dobrovodskou stoku. 
Napojení lokality z nízkotlaké plynovodní sítě připa-
dá v úvahu pouze pro omezený počet menších od-
běratelů. Při větších odběrech by bylo nutné napo-
jení na středotlaké rozvody. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o záplavové území řeky Malše a nepředpo-
kládá se zde navýšení odběru. 
V jižní části lokality - U Špačků - se nachází stávající 
TS, která je ve vyhovujícím stavu s malou rezervou 
výkonu. 

Cílový stav: 
- pokrytí drobných požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících trafostanic, případnou úpravou nebo roz-
šířením transformačního výkonu TS a pokládkou NN 
kabelů. 

 
 
II.E.4.4.2.8.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ŠPAČKŮ (OZN. 2.8.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita s přechodem zástavby do krajiny při jižní 
hranici katastru města. Lokalita je součástí zeleného 
klínu Malše. 

Cílový stav: 
- zachování charakteru ve stabilizovaných  plochách  

individuální obytné nízkopodlažní zástavby a za-
hradního bydlení, 

- ve východní části lokality doplněná zástavba v plo-
chách se smíšenou funkcí, 

-  rozvoj kompoziční osy ulice Novohradská, 
- revitalizace Hodějovického potoka, včetně navržené 

krajinné zeleně. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita z části již se stávající zástavbou RD se stabi-
lizovanou sítí obslužných komunikací, v části 
s rozvojovými plochami pro smíšenou funkci. 

Cílový stav: 
- zachování stávajících cyklistických tras v lokalitě, 
- realizace nových tras s jejich prostorovými nároky 

pro samostatné stezky, pásy v uličních profilech 
eventuelně dokonalé směrové proznačení, 

-  v jižní části lokality před plochou pro sport a rekeraci 
realizovat návrh parkovací plochy s kapacitou 41 
stání.   
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající a návrhové 
plochy krajinné zeleně podél dnešního a starého ko-
ryta Hodějovického potoka a melioračních stok. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Malše a v území 
jsou dochovány typické znaky krajinného rázu. 

Cílový stav: 
-  realizace ploch městské a krajinné zeleně pro zajiš-

tění plné funkčnosti skladebných částí ÚSES, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 
JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 

- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek původního i nového koryta 
Hodějovického potoka. Část území je součástí zápla-
vového území Malše. 

Cílový stav: 
- realizace protipovodňové ochrany na Malši (Havlíč-

kova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava 
koryta řeky, hrázky. 

- revitalizace Hodějovického potoka,  
- zajištění stálého menšího průtoku v původním kory-

tu Hodějovického potoka, 

- zajištění tohoto úsek potoka před hydraulickým pře-
tížením uzpůsobením rozdělovacího objektu mezi 
staré a nové koryto. Tento rozdělovací objekt bude 
proveden nedaleko elektrorozvodny, kdy malé prů-
toky do původního, v části úseku obnoveného kory-
ta zajistí zřízení nízkého vzdouvacího stupně ve stá-
vajícím korytě, které ústí podél cesty do bočního 
ramene Malše. Toto koryto zůstane ve funkci pro 
odvedení vyšších vodních stavů. Proti hydraulické-
mu přetížení původního koryta potoka v Mladém, 
bude vtok do původního koryta v rozbočení chráněn 
škrtícím objektem. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Nová městská vodovodní síť pokrývá část území lo-
kality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. 

Cílový stav: 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje na část území lokality. 
Většina stokové sítě je v dobrém technickém stavu. 
Recipientem je Hodějovický potok a Malše. 
Cílový stav: 

- rozšíření oddílné sítě dle navrhované zástavby. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Napojení celé lokality je ze středotlakého plynovodu 
v Novohradské ulici, RD ze středotlaké plynovodní 
sítě.  
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace nové TS 22/0,4 kV zasmyčkované na stáva-

jící kabely VN, 
 - realizace kabelového elektrického vedení VVN 2x110 

kV v úseku od transformovny Mladé do nové trans-
formovny České Budějovice střed. 

 

 
 
II.E.4.4.3.1.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA HŘBITOVEM (OZN. 3.1.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 

Lokalita sehřbitova Mladé, západně vymezena že-
leznicí, východně hranicí katastrálního území Č. Bu-
dějovic. Lokalitou prochází úseky komunikavcí  
vyššího dopravního skeletu – zanádražní komunika-
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ce, dálnice D3 a přivaděče dálnice D3..Plochy kolem 
příjezdu od dálnice D3 vhodné pro umístění ko-
merčních areálů náročných na plochu a dopravní za-
tížení. 
Lokalita je v dotyku s odkalištěm TCB, společně s 
doprovodnými technickými zařízeními, které je na-
vrženo k asanaci.  

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3, dotčených úseků navženého 

dálničního přivaděče v jižní části města a za-
nádražní komunikace včetně okružní křižovatky,  

- realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- rošíření hřbitova v Mladém, 
-  v plochách přiléhajících k zanádražní komunikaci a 

přivaděči z dálnice D3 rozvoj výstavby pro nadměst-
ské areály, v plochách na jihu pro unidividuální 
obytnou a smíšenou funkci a v ploše východně od 
D3 pro pracovní aktivity. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
V současné době území zastavěné pouze v západní 
části lokality (PENNY market) a v jižní části postupná 
přestavba zahrádek na obytnou funkci s RD. 
Aktivačním faktorem pro rozvoj ploch v lokalitě  je 
zanádražní komunikace. 

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3 na východním okraji lokality a 

dálničního přivaděče v jižní části města,   
- realizace zanádražní komunikace, včetně okružní 

křižovatky, která je jedním z nejvýznamnějších do-
pravních uzlů na komunikacích nadřazeného význa-
mu, vstupujících do města od jihu, 

- krátká změna trasy a zaústění silnice II/156 od Čes-
kých Velenic do tohoto bodu, 

- rozpad radiální zátěže, způsobený realizací okružní 
křižovatky, do upravené trasy ulice Novohradská a 
hlavně do navržené zanádražní komunikace, vedené 
po východní straně železničních pozemků (nová sto-
pa silnice II/157), 

- realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-

kalitou. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající a návrhové dopro-
vodné krajinné porosty podél Hodějovického poto-
ka. Clonná vegetace kolem dálnice D3. Významným 
objektem městské zeleně je hřbitov v Mladém. 
Jde o kontaktní zónu, která umožňuje propojení bio-
chor Českobudějovické pánve a biochor teplých pa-
horkatin nad Starými Hodějovicemi 
Lokalita je v kontaktu s jihovýchodním okrajem ze-
leného klínu Srubec a v území jsou dochovány typic-

ké znaky krajinného rázu. Pro rozšíření hřbitova není 
druhová skladba ani prostorové uspořádání vege-
tačních prvků regulováno. 

Cílový stav: 
- realizace městské a krajinné zeleně pro zajištění pl-

né funkčnosti skladebných částí ÚSES, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, JS2, LPS1, LPV1, JVM1, 
JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 

- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 
BZ1. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek původního koryta Hodějovic-
kého potoka, v části úseku pod odkalištěm je potok 
zatrubněn a původní koryto s velmi kvalitním bře-
hovým porostem je suché. Část území je součástí 
záplavového území Hodějovického potoka, malá 
část náleží k aktivní zóně záplavového území vodo-
teče. 

Cílový stav: 
- revitalizace Hodějovického potoka s využitím pů-

vodního koryta, 
- zrušení zatrubnění v daném úseku, 
- revitalizace odkaliště. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Nová městská vodovodní síť pokrývá část území lo-
kality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. 
Stávající hlavní řady “A” a “C” DN 500 jsou umístěny 
v jižní a východní části lokality. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce řadů “A” a “C” DN 500 a rozšíření vo-

dovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě ře-šit 

světlost hlavních přívodních vodovodních řadů min 
200 mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje na část území lokality. 
Většina stokové sítě je v dobrém technickém stavu. 
Recipientem je Hodějovický potok a Malše. 
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Cílový stav: 
-  rozšíření oddílné sítě dle navrhované zástavby. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plošně plynofikována. Jižním okrajem 
území prochází středotlaký plynovod DN 500, který 
zabezpečuje plynofikaci TCB. 
Plynovod je napojen na vysokotlakou RS, kterou lze 
využít pro případnou plynofikaci území. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace nových TS 22/0,4 kV pro navrhovanou vý-

stavbu výrobního charakteru, 
- po výstavbě TS provedení pokládky kabelů NN, ulo-

žení do země.  
 

 
 
II.E.4.4.3.1.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ HODĚJOVICE - OBEC (OZN. 3.1.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita s bloky individuální nízkopodlaž-
ní bytové zástavby na západě vymezena železnicí 
směr České Velenice, na východě hranicí k.ú.  České 
Budějovice. 
Přestavba a rozvoj území jsou podmíněny realizací 
vyššího dopravního skeletu – zanádražní komunika-
ce, dálnice D3, přivaděče dálnice D3. 
Plocha mezi Novohradskou ulicí a dálnicí D3 je urče-
no pro území zahrádek, a na kraji obce tvoří pře-
chod zástavby do krajiny.  
V lokalitě leží část odkaliště TCB, společně s dopro-
vodnými technickými zařízeními, které je na-vrženo 
k asanaci. 

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3 a IV. tranzitního železničního ko-

ridoru, 
-  v plochách východně od dálnice D3 krajinná zeleň 

(včetně rekultivované plochy popílkoviště TCB  – 
plocha pro asanaci AS-1), zahrádky a nejjižnějí indi-
viduální obytná zástavba, 

- rozvoj kompoziční osy ulice Novohradská – architek-
tonické úpravy – stromořadí, chodníky, parkování, 
parter, 

- zklidnění ulice Novohradská převedením dopravy do 
nové trasy silnice III/157 (zanádražní komunikace) 
a dálnice D3.  

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Základní dopravní osu území tvoří Novohradská, 
tradiční městská radiála, po které je vedena silnice 
II/156 od Českých Velenic. Navazující síť obslužných 
komunikací obce je funkčně i prostorově stabilizo-
vána. 
Obsluha prostředky MHD je zajištěna autobusovou 
dopravou, pracující ve standardu koncových úseků 
pásmových spojů. 

 

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3 po východním okraji lokality a 

IV. tranzitního železničního koridoru, 
- zachování stabilizované dopravní síť obslužných ko-

muniakci a  zachování cyklistických tras vedených 
lokalitou. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
V lokalitě pokračuje kontaktní zóna, která umožňuje 
propojení biochor Českobudějovické pánve a bio-
chor teplých pahorkatin nad Starými Hodějovicemi. 
Vegetační prvky tvoří několik parkově upravených 
ploch v obci a Stávající plochy krajinné zeleně podél 
Hodějovického potoka. 
Lokalita se dotýká jihovýchodního zeleného klínu od 
Srubce a Starých Hodějovic a náleží k územím s do-
chovanými typickými znaky krajinného rázu. 

Cílový stav: 
- doplnění břehových a doprovodných porostů podél 

lokálních biokoridorů BK 24 Hodějovický potok a BK 
25 Odklaliště, 

- sílové společenstvo: FRAXINI-ALNETA SUP. (jasanová 
olšina vyš.st.) 3B(BC)4(-5) 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL4, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL+; 
- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +, 

- výstavba clonné vegetace podél dálnice D3, 
- rekultivace úložiště popílku. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek původního koryta Hodějovic-
kého potoka, v části úseku pod odkalištěm je potok 
zatrubněn a původní koryto s velmi kvalitním bře-
hovým porostem je suché. Část území je součástí 
záplavového území Hodějovického potoka, malá 
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část náleží k aktivní zóně záplavového území vodo-
teče. 

Cílový stav: 
- revitalizace Hodějovického potoka s využitím pů-

vodního koryta, 
- zrušení zatrubnění v daném úseku, 
- realizace technologických přechodů pode dnem po-

toka (tam, kde je to reálné), 
- revitalizace odkaliště. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Nová městská vodovodní síť pokrývá část území lo-
kality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. 
Stávající hlavní řady “A” a “C” DN 500 jsou umístěny 
ve východní části lokality. Většina uličních vodovod-
ních řadů byla rekonstruována v letech 1997 až 
1998. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce řadů “A”  a“C” DN 500 a některých 

uličních řadů a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje na část území lokality. 
Většina stokové sítě je v dobrém technickém stavu. 
Zvláštností jsou sdružené kanalizační šachty pro dvě 
splaškové a jednu dešťovou stoku v Novohradské 
silnici. Recipientem je Hodějovický potok. 

Cílový stav: 
- rozšíření oddílné sítě dle navrhované zástavby.  
- zřízení záchytného otevřeného příkopu podél hráze 

popílkoviště do Hodějovického potoka. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je nově plošně plynofikována středotlakými 
plynovody z vysokotlaké RS umístěné na severní 
hranici území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se v rámci dostavby obytných ob-
jektů nepředpokládají velké požadavky na navýšení 
odběru. 
Lokalitou prochází trasa venkovního vedení 22 kV, 
na které lze dle požadovaného příkonu zahustit další 
TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- napojení drobných požadavků ve stávající zástavbě 

ze stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšíře-
ním transformačního výkonu TS a pokládkou NN ka-
belů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.3.1.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA POTOKEM (OZN. 3.1.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Krajinná příměstská lokalita při jižní hranici k.ú. Čes-
ké Budějovice, v jihovýchodní části lokality stávající 
nízkopodlažní individuální obytnou zástavbou, v jiho 
západní části území stávajících zahrádek (plochy 
přestavby) určené pro RD. 

Cílový stav: 
-  v ploše západně od trasy IV. tranzitního železničního 

koridoru zástavba zahradního bydlení a plochách v 
jižní části lokality přestavba území stávajících zahrá-
dek na individuální obytnou zástavbu a v malé části 
u slepého ramene na zahradní bydlení, 

- kultivace příměstského přechodu urbanizovaného 
území do krajiny, 

-  doplnění cyklotrasy se zapojením do celoměstského 
systému.  
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dopravní skelet lokality odpovídá současnému stavu 
využití, podobně není třeba řešit problematiku do-
pravy v klidu. 

Cílový stav: 
- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-

kalitou a doplnění o navrženou cyklotrasu se zapo-
jením do celoměstského systému, 

- realizace nových tras vyhrazených v uličních profi-
lech. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky v lokalitě představují stávající a ná-
vrhové plochy krajinné zeleně podél dnešního kory-
ta Hodějovického potoka. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Malše a patří me-
zi území s dochovalými typickými znaky krajinného 
rázu. 

Cílový stav: 
- revitalizace Hodějovického potoka a doplnění bře-

hových a doprovodných porostů podél lokálního bi-
okoridoru BK 24 Hodějovický potok, 

- cílové společenstvo: FRAXINI-ALNETA SUP. (jasanová 
olšina vyš.st.) 3B(BC)4(-5), 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
 - stromové patro: OL2, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL2, 

JVM2, LPS1, LPV+; 
- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek původního i nového koryta 
Hodějovického potoka. Malá část území je součástí 
záplavového území Malše a Hodějovického potoka. 

Cílový stav: 
- zachování nového koryta potoka před vyústěním do 

bočního ramene Malše ve funkci pro odvedení 
vyšších vodních stavů mimo původní koryto. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část stávajícího ko-
munikačního skeletu lokality. Lokalita je umístěna v 

1. tlakovém pásmu. Některé vodovodní řady jsou 
v kritickém technickém stavu. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce části stávajících vodovodních řadů v 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby. 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť nezasahuje na území lokality. 
Recipientem je Hodějovický potok a Malše. 
Cílový stav  

- pro novou zástavbu vybudovány nové ČS a rozšířena 
oddílná síť dle navrhované zástavby. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V lokalitě je částečně plynofikováno území při vý-
chodní hranici. 
Při dalším rozvoji zástavby v území je možnost rozší-
ření středotlaké plynovodní sítě. Přenosová kapacita 
středotlaké sítě je zde dostatečná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace venkovní TS 22/0,4 kV, typ věžová VTS ne-

bo BTS, 
- uložení kabelů NN do země po výstavbě TS. 
 

 
 
II.E.4.4.3.2.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA OTÝLIÍ (OZN. 3.2.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Rozvojová lokalita příměstského podnikání. Podél 
navrženého parku mezi rybníky Pilmanův a Bor ve 
smíšených plochách předpoklad rozvoje s charakte-
rem obytné zóny. Území pracovních aktivit přiléhají-
cí k rybníku Bor musí zahrnovat maximálně možný 
podíl ploch biologicky aktivní zeleně a navázat tak 
na plochy krajinné zeleně. V severní části lokality se 
nachází Vysoká škola technická a ekonomická. 

Cílový stav: 
- realizované komunikace propojení okruhů a severní 

spojka, 

- rozvoj kompoziční osy propojení okruhů jako sběrné 
komunikace, 

- realizace centrálního parku Husova kolonie –  parko-
vě upravených ploch a ploch rekreační měst-ské ze-
leně v jádru rozvojového území (včetně stávající do-
provodné krajinné vegetace), 

-  v rozvojovém území lokality vznik smíšených funkcí 
(podél parku s převahou obytné funkce) a v jižní čás-
ti lokality vznik pracovních aktivit, 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Rozvojová lokalita západně od ul. Okružní, v součas-
né době zde není vybudován systém obslužných 
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komunikací, je zde nízký deficit dopravy v klidu, kte-
rý bude řešen v rámci rozvoje území. 

Cílový stav: 
- doplnění komunikačního skeletu o sběrnou komuni-

kaci propojení okruhů a severní spojky, 
- přestavba Okružní v úseku teplárna – křížení Rudol-

fovská, 
- propojení ulice Trocnovské s Okružní, ulici Horní s 

vykřížením propojení okruhů na Okružní a ulici Pe-
kárenskou na ulici Horní u vozovny DP, 

- realizace vyhrazených cyklotras zapojených do celo-
městského systému cyklotras – po obou stranách  
potoka, vytékajícího z Pilmanova rybníka navzájem 
propojených přes pás zeleně samostatnou cyklotra-
sou, dále dvou cyklotras od Trocnovské k rybníku 
Boru a od Pilmanova rybníka k Čertíku, 

- vedení trolejbusové trasy po prodloužené Trocnov-
ské ulici přes Okružní ulici do lokality Na Světlících 
(ozn. 3.2.3.), 

- pro rozvoj trolejbusové sítě v Husově kolonie umís-
těna v ulici U Sirkárny napájecí měnírna dopravního 
podniku města, 

-  v lokalitě se nenavrhuje umístění hromadných ga-
ráží. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky zahrnují především stabilizované 
plochy krajinné zeleně kolem Pilmanova rybníka a 
rybníka Bor. Nový městský park v Husově kolonii (v 
závislosti na revitalizaci Stoky-jih). 

Cílový stav: 
- realizace parkové a krajinné zeleně v jádru rozvojo-

vého území (včetně stávající doprovodné krajinné 
vegetace), 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LIS1, JVB+, 

JVM+, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje vodní plochu rybníka Bor a úsek 
vodoteče označované jako Stoka-jih pod rybníkem 
Bor. Území zahrnuje systém otevřených odvodňova-
cích kanálů. 

Cílový stav: 
- revitalizace Stoky-jih pod rybníkem Bor a údolí vo-

doteče bude využito zřízením přírodě blízkých vsa-
kovacích prohlubní se zaústěním dešťových vod z 

přilehlého území pro účely snížení kulminací dešťo-
vého odtoku a zajištění vyrovnanějšího režimu prů-
toků ve vodoteči,  

- revitalizace Stoky-jih provedena rozvlněním trasy, 
souběžné komunikace mírně vyvýšené ohraničují 
bočně údolní nivu vodoteče, která tak má tvar po-
délné misky přehrazené na dvou místech vyvýšený-
mi náspy komunikací. Tyto náspy tvoří mírně škrtící 
a vzdouvací místo vyšších průtoků ve vodoteči, kdy 
je potoční niva takto občas zaplavovaná. V rámci 
podélného profilu úpravy vodoteče jsou po trase vy-
tvořeny ojediněle malé vodní nádržky, s výškou pře-
lévané hrázky cca 0,4 m. Vsakovací prohlubně v nivě 
vodoteče jsou porostlé mokřadní travinou místního 
charakteru. Niva je mimo dvě vyvýšené komunikace 
křižována pouze štěrkovitými cestami v úrovni teré-
nu, přechody přes vodoteč či nádržky jsou dřevěné a 
to konstrukce pilotového roštu či ukotveného plo-
voucího voru. 

- rekonstrukce u rybníka Bor funkčních objektů hráze 
a úprava napájení vodou pro rybník Šafránek, 

- využití retenčního potenciálu Pilmanova rybníka, 
tomuto účelu přizpůsobeny i žádoucí rekonstrukce 
funkčních objektů rybníka. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část stávajícího ko-
munikačního skeletu lokality. Lokalita je umístěna v 
1. tlakovém pásmu. Vodovodní řady jsou často 
v kritickém, někde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- propojení řadu “A” DN 500 s řadem DN 250 na Ok-
ružní silnici novým řadem DN 300 v rámci propojení 
okruhů, 

- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě světlost 
hlavních přívodních vodovodních řadů min 200 mm. 

- dokončen model městské vodovodní sítě včetně je-
ho propojení s řídícím systémem centrálního dispe-
činku pro optimální regulaci tlakových poměrů v síti 
s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje na území lokality sbě-
račem “Z” a dešťovým sběračem z areálu výtopny 
v Novém Vrátě. Recipientem je Stoka-jih a Dobro-
vodská stoka 

Cílový stav: 
- zřízení oddílné sítě dle navrhované zástavby, 
-  rozšíření jednotné sítě v severozápadní části lokality 

v souvislosti s propojením okruhů, 
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-  využití Pilmanova rybníka k retardaci průtoků z pří-
valových srážek a ochránění tak málo kapacitních 
úseků Stoky-jih, 

- zřízení vsakovacích prohlubní a terénních depresí 
podél rozvlněné trasy Stoky-jih pro zajištění vyrov-
nanějšího vodohospodářského režimu recipientu, 

- přeložení stávající drenážní stoky DN 300 vyústěné 
z areálu slévárny nad Pilmanův rybník dle navržené-
ho komunikačního skeletu nebo její ponechání jako 
trvalé břemeno (služebnost) dotčených pozemků. 
Sběrač “Z” DN 1500 je tímto břemenem trvale. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je v současné době plynofikována pouze 
okrajově, podél Okružní silnice. Vzhledem k pláno-
vané zástavbě a rozvoji celého území je předpoklad 
plynofikace této oblasti. 

Cílový stav: 
- v lokalitě bude postavena vysokotlaká RS 10 000, 

která bude zásobovat samostatnou středotlakou síť 
v přilehlých lokalitách. 

ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace nových kabelových rozvodůy 22 kV, včetně 

zděných TS 22/0,4 kV, které budou zasmyčkovány 
na stávající rozvody VN z TR 110/22 kV Škoda, 

- postupná demontáž venkovního vedení VN v návaz-
nosti na lokality Husova kolonie – zahrádky (ozn. 
2.3.2.) a U Pilmanova Dvora (ozn. 2.4.3.). 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT. 

Cílový stav: 
- stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu 

včetně výtopny Vráto, 
- realizace předávací stanice pára-voda včetně paro-

vodní přípojky a teplovodu.  
 

 
 
II.E.4.4.3.2.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ VRÁTO – PRŮMYSLOVÝ OBVOD (OZN. 

3.2.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Území pracovních aktivit s dopravním napojením 
z ulice Okružní a Rudolfovská. 

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3 a přestavba ulice Okružní ke 

kruhové křižovatce Na Rudolfovské třídě, 
-  dopravně zklidněná ulice Rudolfovská třída a její 

transformace na městskou třídu s možností parko-
vání, doplněnou o stromořadí a obchodní parter, 

-  doplnění stávajících ploch pracovních aktivit o navr-
žené plochy s tímto využitím, včetně navržených 
ploch krajinné zeleně, a v jihozápadní části o plochu 
se smíšenou funkcí, 

- realizace samostatné cyklotrasy podél řadových  ga-
ráží do ulice Za Rybníkem se zapojením do celo-
městského systému cyklotras. 

- prostupnost areálu slévárny a provázání s okolím – 
podpora rekonverze areálu, 

-  transformace a vymístění areálu Kovošrotu v blíz-
kosti ZŠ z tohoto území do příměstí, 

- rekonverze území Kovošrotu ve prospěch posílení 
charakteru Rudolfovské radiály, 

- zohlednění obytného charakteru ulice Prokopa Ho-
lého a rekerační funkce zeleně okolo rybníka Dolejší. 

- revitalizace parku v Novém Vrátě, spolu s návrhem 
ploch městské zeleně – k využití také pro ZŠ 
v lokalitě Nové Vráto (ozn. 2.2.3.). 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Není zde deficit dopravy v klidu. 

Cílový stav: 
- realizace dálnice D3 vedené po východním okraji lo-

kality, 
- přestavba ulice Okružní ke kruhové křižovatce na 

Rudolfovské třídě, 
- realizace obslužné komunikace vedené severojižním 

směrem směru za slévárenským areálem a napojené 
na ulici U Pily, 

- propojení této komunikace s Okružní třídou další 
obslužnou komunikací vedenou přes jižní okraj areá-
lu, 

- prodloužení ulice Trocnovská, vedené po severním 
okraji lokality, s realizací trasy trolejbusu, 

- realizace trasy trolejbusu v ulici U Pily včetně smyč-
ky z Rudolfovské třídy, 

- realizace smyčky autobusu na východním okraji 
města u Rudolfovské třídy, včetně smyčky u Rudol-
fovské třídy, 

- realizace samostatné cyklostezky vedoucí od rybníku 
Bor k Dolejšímu rybníku v Novém Vrátě, 

- v lokalitě se nenavrhuje umístění hromadných gará-
ží. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky území tvoří stabilizované a návrho-
vé plochy krajinné zeleně u Kamenného rybníka, 
podél Stoky-jih a Rudolfovského potoka. Stávající 
městský park v Novém Vrátě. 

Cílový stav: 
- revitalizace parku v Novém Vrátě spolu s realizací 

ploch rekreační zeleně – k využití také pro Základní 
školu v Rudolfovské ulici (lokalita Nové Vráto – ozn. 
2.2.3.), 

- rekreační funkce zeleně okolo Dolejšího rybníku, 
- cílové společenstvo: FRAXINI-ALNETA SUP. (jasanová 

olšina vyš.st.) 3B(BC)4(-5), 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL2, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL2, 
JVM2, LPS1, LPV+; 

- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje vodní plochu rybníka Kamenný a 
dvě menší vodní plochy (patrně opuštěné pískovny) 
za ZŠ v Novém Vrátě. Lokalita dále zahrnuje úsek 
vodoteče označované jako Stoka-jih mezi odboče-
ním z potoku Čertík po rybník Kamenný, na severo-
východě je lokalita ohraničená potokem Čertík, ze 
kterého dále na severozápadní hranici lokality od-
bočuje vodoteč zvaná Stoka-sever. Území zahrnuje 
dále systém otevřených odvodňovacích kanálů. 

Cílový stav: 
- úprava a revitalizace potoka Čertík pro zajištění 

těchto funkcí: 
- zdroj vody pro napájení soustavy rybníků, 
- vodoteč uzpůsobená pro neškodné převedení 

povodňových průtoků, 
- vodoteč s nesporným krajinotvorným a este-

tickým účinkem v přilehlé oblasti. 
- přizpůsobení technického řešení přilehlých podél-

ných a potok křižujících komunikací vodohospodář-
ským účelům, 

- definování poměrů dělení běžných průtoků mezi 
vlastní potok Čertík, který přivádí vodu do rybníka 
Voselný (Čertík), Stoku-jih a Stoku-sever. Definice 
poměru dělení průtoku bude prováděna úměrou 
v poměrech objemů rybníků závislých na jednotli-
vých zásobovacích vodotečích s přihlédnutím 
k průměrnému výparu z hladin rybníků. Zabezpečení 
realizace poměrného dělení bude provedeno opra-
vou vzdouvacích stupňů či zařízení na hlavním toku 
(potok Čertík) a zřízením snadno ovladatelných hra-
zení odbočujících stok. Hrazení odbočujících stok 
bude provedeno v místě podchodu výše ležících a 

ohraničujících komunikací tak, aby bylo možno pří-
tok uzavřít i při povodňových stavech, 

- opuštění stávající přímé trasy koryta potoku Čertík a 
situování potoku do údolnice (tam kde je to možné), 
„rozhýbání“ směrově trasy potoka, 

- úprava potoka Čertík pomocí neprizmatického příč-
ného profilu s použitím pouze přírodních opevňova-
cích prvků, 

- doplnění vhodné stromové a keřové vegetace podél 
toku Čertík, vegetace však nebude souvislá a nepro-
stupná, 

- mírné vyvýšení navrhovaných komunikací podélně 
sledující v odstupu tok tak, že stranově ohraničí vy-
braný cenný pás potoční nivy a zabrání rozlivu 
vyšších průtoků do stran. Příčné komunikace přes 
údolí potoka budou také vyvýšené, potok bude těle-
sa náspů těchto komunikací procházet v objektu, 
který provede bezpečně povodňové průtoky 
v potoce, avšak při zvýšení hladiny před tímto mís-
tem. Bude zde tedy provedeno škrtící místo vyšších 
průtoků a území nad těmito místy bude při povod-
ních zaplavované (ozn. také jako suchý poldr). Efekt 
tohoto uspořádání bude především v transformaci 
povodňové vlny na potoce a tím v příspěvku 
k protipovodňové ochraně dolního území kolem po-
toka, 

- zachování stávajícího charakteru Stoky-jih jako ote-
vřeného melioračního prizmatického přivaděče, a to 
v úseku mezi odbočením z potoka Čertík až po ryb-
ník Kamenný, 

- zřízení vzdouvacího objektu v místě odbočení Stoky-
jih, 

- zřízení hrazení Stoky-jih - nejlépe před podchodem 
první navrhované komunikace v trase stoky, 

- ponechání Stoky-sever, po uzpůsobení nové trase 
potoka Čertík a zřízení vzdouvacího objektu při jejím 
odbočení a hradícího objektu v místě prvního pod-
chodu komunikace, ve stávajícím stavu, 

- začlenění rybníka Kamenný do okolí v této průmys-
lové zóně – např. rekonstrukce funkčních objektů 
nebo odbahněním rybníka. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část stávajícího ko-
munikačního skeletu lokality. Lokalita je umístěna v 
1. tlakovém pásmu. Vodovodní řady jsou často 
v kritickém, někde až v havarijním technickém stavu. 
Vodovodní síť, která v areálu slévárny pokrývá vý-
znamnou část lokality, není součástí městské vodo-
vodní sítě. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 
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- v plochách pracovních aktivit a nadměstských areálů 
v této lokalitě světlost hlavních přívodních vodo-
vodních řadů min 200 mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody, 

- začlenění vnitroareálové vodovodní sítě slévárny do 
systému městské vodovodní sítě po přeřešení lokali-
ty dle urbanistického a komunikačního návrhu. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť se dotýká území lokality sběra-
čem “Z” a kanalizací v Novém vrátě. Významnou 
část stokové sítě lokality tvoří vnitroareálová kanali-
zace slévárny. Recipientem je Stoka-jih, potok Čertík 
a Vrátecký potok. 

Cílový stav: 
- zřízení oddílné sítě dle navrhované zástavby, 
- napojení navrženého sběrače “R” z Rudolfova do 

sběrače “Z” v areálu slévárny 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Touto lokalitou procházejí hlavní větve vysokotlaké-
ho plynovodu, ze kterých je napájena celá českobu-
dějovická plynovodní soustava. Z průmyslových are-
álů je plynofikován pouze areál slévárny a Špičková 
výtopna Vráto. Oba odběratelé mají své vlastní vy-
sokotlaké RS. Další vysokotlaká RS je jižně od Rudol-
fovské ulice. 

Vzhledem k vysokotlakému plynovodu je v celé loka-
litě dostatečná kapacita pro navýšení odběrů. Nutné 
jsou podmiňující investice v podobě RS. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní území průmyslového charak-
teru, kde se předpokládají velké požadavky na navý-
šení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárních kabelů VN z roz-
vodny TR 110/22 kV Škoda, na které lze dle požado-
vaného příkonu zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávajících průmyslo-

vých areálech ze stávajících TS, případnou úpravou 
nebo rozšířením transformačního výkonu TS 
a pokládkou NN kabelů, 

- respektování vedení tras primárních kabelů 22 kV, 
venkovního vedení 110 kV a rozvody 110/22 kV, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT. 

Cílový stav: 
- stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
- v ploše technické infrastruktury bude vybudována  

síť teplovodů, které budou napojeny                                
na předávací stanici tepla v lokalitě Za Otýlií (ozn. 
3.2.1.). 

 
 
II.E.4.4.3.2.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NA SVĚTLÍCÍCH (OZN. 3.2.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Rozvojové území ploch pro nadměstské areály s  
komerčními aktivitami náročnými na plochu a do-
pravní zatížení – plochy bezprostředně navazují na 
přivaděč k dálnici D3. 
Jižně od statku Světlík je v lokalitě zastoupena kra-
jinná zeleň, rovněž na severním okraji zasahuje do 
lokality krajinná zeleně kolem rybníka Čertík. 

Cílový stav: 
- v rozvojovém území lokality podél dálničního přiva-

děče rozvoj podnikatelských aktivit v plochách pro 
areály nadměstského významu (se zvýšenými náro-
ky na plochu a dopravní zatížení), 

- realizace vyhrazených cyklotras zapojených do celo-
městského systému cyklotras,  

- doplnění krajinné zeleně kolem statku Světlík, na se-
verním okraji lokality kolem rybníka Čertík a podél 
Rudolfovského potoka. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalitou prochází dálniční přivaděč s napojením do 
okružní křižovatky s Okružní ulicí (severní spojka). 

Cílový stav: 
- páteřním dopravním skeletem je dálniční přivaděč 

od dálnice D3, 
- realizace severní spojky, 
- realizace obslužné komunikace propojující ulici Ok-

ružní s novu obslužnou komunikací, která je vedená 
po východním okraji slévárenského areálu, 
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- vedení trasy trolejbusu po propojovací komunikaci 
od ulice Okružní, včetně umístění společné koncové 
točky trolejbusu a autobusu, 

- koncipování rozvoje území, kde se předpokládá i 
značná kumulace automobilové dopravy, rovno-
měrně do více dopravních křižovatkových uzlů a to 
z hlediska možnosti rozptýlení vzniklých dopravních 
zátěží. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Stávající a navržené plochy krajinné zeleně u rybníka 
Čertík, u statku Světlík, podél Rudolfovského potoka 
a Stoky-sever. 
Jádrové území RBC 609 Světlík náleží k jinému typu 
společenstva (3BC4 - javorová doubrava). 
Částí lokality prochází zelený klín Úsilné, který zajiš-
ťuje propojení pánve s bechyňským bioregionem. 

Cílový stav: 
-  pro dosažení požadovaných prostorových parametrů 

skladebných částí ÚSES rozšíření a doplnění ploch 
zeleně krajinné, 

- cílové společenstvo: FRAXINI-ALNETA SUP. (jasano-
vá olšina vyš.st.) 3B(BC)4(-5), 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL2, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL2, 

JVM2, LPS1, LPV+; 
- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje dvě menší vodní plochy u země-
dělské usedlosti, které jsou napájené kolem prochá-
zející Stokou – sever. Lokalita dále zahrnuje úsek po-
toka Čertík. Území zahrnuje dále systém otevřených 
odvodňovacích kanálů.  
Území zahrnuje dále systém otevřených odvodňo-
vacích kanálů. 

Cílový stav: 
- úprava a revitalizace potoka Čertík pro zajištění 

těchto funkcí: 
- zdroj vody pro napájení soustavy rybníků, 
- vodoteč uzpůsobená pro neškodné převedení 

povodňových průtoků, 
- vodoteč s nesporným krajinotvorným a este-

tickým účinkem v přilehlé oblasti, 
- přizpůsobení technického řešení přilehlých podél-

ných a potok křižujících komunikací vodohospodář-
ským účelům, 

- definování poměrů dělení běžných průtoků mezi 
vlastní potok Čertík, který přivádí vodu do rybníka 
Voselný (Čertík), Stoku-jih a Stoku-sever. Definice 
poměru dělení průtoku bude prováděna úměrou v 

poměrech objemů rybníků závislých na jednotli-vých 
zásobovacích vodotečích s přihlédnutím k průměr-
nému výparu z hladin rybníků. Zabezpečení realizace 
poměrného dělení bude provedeno opra-vou 
vzdouvacích stupňů či zařízení na hlavním toku (po-
tok Čertík) a zřízením snadno ovladatelných hra-zení 
odbočujících stok. Hrazení odbočujících stok bude 
provedeno v místě podchodu výše ležících a ohrani-
čujících komunikací tak, aby bylo možno přítok uzav-
řít i při povodňových stavech, 

- opuštění stávající přímé trasy koryta potoku Čertík a 
situování potoku do údolnice (tam kde je to možné), 
„rozhýbání“ směrově trasy potoka, 

- úprava potoka Čertík pomocí neprizmatického příč-
ného profilu s použitím pouze přírodních opevňova-
cích prvků, 

- doplnění vhodné stromové a keřové vegetace podél 
toku Čertík, vegetace však nebude souvislá a nepro-
stupná, 

- mírné vyvýšení navrhovaných komunikací podélně 
sledující v odstupu tok tak, že stranově ohraničí vy-
braný cenný pás potoční nivy a zabrání rozlivu 
vyšších průtoků do stran. Příčné komunikace přes 
údolí potoka budou také vyvýšené, potok bude těle-
sa náspů těchto komunikací procházet v objektu, 
který provede bezpečně povodňové průtoky v poto-
ce, avšak při zvýšení hladiny před tímto mís-tem. 
Bude zde tedy provedeno škrtící místo vyšších prů-
toků a území nad těmito místy bude při povod-ních 
zaplavované (ozn. také jako suchý poldr). Efekt to-
hoto uspořádání bude především v transformaci po-
vodňové vlny na potoce a tím v příspěvku k protipo-
vodňové ochraně dolního území kolem potoka, 

- ponechání Stoky-sever, po uzpůsobení nové trase 
potoka Čertík a zřízení vzdouvacího objektu při jejím 
odbočení a hradícího objektu v místě prvního pod-
chodu komunikace, ve stávajícím stavu, 

- vodní nádrže budou ponechány v původním stavu, 
je nezbytná rekonstrukce jejich funkčních objektů a  
odbahnění. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část území lokality. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodo-
vodní řady jsou často v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- v plochách nadměstských areálů v této lokalitě svět-
lost hlavních přívodních vodovodních řadů min 200 
mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
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pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť nezasahuje na území lokality. 
Biodegradační nádrž na severovýchodním okraji lo-
kality byla vybudována v souvislosti se stavbou silni-
ce do Lišova. Recipientem je Stoka-sever a potok 
Čertík. 

Cílový stav: 
- zřízení oddílné sítě dle navrhované zástavby. Rozší-

ření jednotné sítě v západní části lokality. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Přes danou lokalitu prochází severní větev vysokot-
lakého plynovodu. Území není v současné době ply-
nofikováno. Je navržena plynofikace středotlakými 
rozvody napojenými na nově vybudovanou vysokot-
lakou RS. 

Vzhledem k vysokotlakému plynovodu je v celé loka-
litě dostatečná kapacita pro navýšení odběrů. Nutná 
je podmiňující investice v podobě RS 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavitelné území průmyslo-
vého charakteru, kde se předpokládají velké poža-
davky na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárních kabelů VN z roz-
vodny TR 110/22 kV Škoda, na které lze dle požado-
vaného příkonu zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- respektování stávajícího koridoru vedení VVN 110 

kV, VN 22 kV a kabelů 22 kV, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  

 

 
 
II.E.4.4.3.2.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY OTÝLIE (OZN. 3.2.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita zahrnuje stabilizovanou plochu městského 
hřbitova, jižně navazující bloky stávající zástavby, 
převážně obytné. V části lokality podél Okružní ulice 
od křižovatky s Pražskou třídou jsou umískomerční 
aktivity. V části lokality východně od hřbitova se 
jedná o rozvojové lokality se smíšenými plochami. 

Cílový stav: 
- realizované komunikace propojení okruhů a severní 

spojka, 
- rozvoj kompoziční osy propojení okruhů jako sběrné 

komunikace, 
- dopravní odlehčení Pražské třídy a architektonické 

úpravy pro zajištění charakteru městské třídy  
(stromořadí, chodníky, parkování, parter), 

-  stabilizovaný městský hřbitov – podél jeho severový-
chodní strany realizace pruhu městské zeleně (navr-
žená komunikace prochází až za ním),  

- realizace vyhrazených cyklotras zapojených do celo-
městského systému cyklotras,  

-  plochy podél komunikace propojení okruhů a sever-
ní spojky využít pro smíšenou funkci v návaznosti na 
navržené plochy zeleně. 

- propojení systému zeleně kolem Pilmanova rybníka 
a zeleného klínu kolem Nemanického rybníka a ryb-
níka Čertík. 

 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Není zde výrazný deficit dopravy v klidu, ale pro ce-
loměstské potřeby jsou zde navrženy parkovací plo-
chy, jedna záchytná pro systém P+R, s přestupem na 
prostředky MHD (DK-43 pro 250 vozidel), druhá plo-
cha hlídaná (DK-45 pro 100 vozidel). Plochy, které 
budou umístěné za ústředním hřbitovem poblíž no-
vé smyčky autobusu a trolejbusu, budou zároveň 
sloužit pro potřeby návštěvníků ústředního hřbitova. 
V případě konání celoměstských akcí (např. výstav 
na výstavišti) se předpokládá využití těchto parko-
vacích ploch pro záchyt vozidel od severu a výcho-
du, s přestupem na účelově přistavené přímé linky 
MHD. 

Cílový stav: 
- realizované komunikace propojení okruhů a severní 

spojky, 
- dopravní odlehčení Pražské třídy, 
- propojení obslužnou komunikací ulic Horní a Ok-

ružní,  
- poblíž stávající trolejbusové trasy vedené po ulici 

Horní společná točna trolejbusu a autobusu, 
-  realizace samostatné cyklotrasy od Pilmanova rybní-

ka k Čertíku, propojující vyhrazené cyklotrasy u Pil-
manova rybníka, 

- výstavba dvou parkovacích ploch, jedna záchytná 
pro systém P+R, s přestupem na prostředky MHD 
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(DK-43 pro 250 vozidel), druhá plocha hlídaná (DK-
45 pro 100 vozidel). 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Stabilizované plochy ústředního hřbitova a přiroze-
ných porostů "Olšiny u Pilmanova rybníka". Těžiště a 
jádrová část BC 33 Pilmanův rybník je přesunuto vý-
chodně do výtopy rybníka a blíže k centrálnímu par-
ku Husovy kolonie. Biokoridor BK 31 Stoka-jih není 
veden přes městský park u Pilmanova Dvora, ale ve-
getačními prvky u centra sociálních služeb. Pěsteb-
ním opatřením u těchto objektů je třeba věnovat 
zvláštní rozvojovou péči. 

Cílový stav: 
- doplnění zeleně prostorové parametry skladebných 

částí ÚSES, 
- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-

vá bučina) 3B3, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: DBZ4, BKL1, HB1, LIS1, JVB+, 
JVM+, JVK+, JŘO+; 

- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje mimo soustavy otevřených od-
vodňovacích kanálů žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce téměř všech vodovodních řadů na 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Sběrač 
“Z” je v části trasy kapacitně přetížen. Recipientem 
je Stoka-jih a Stoka-sever. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce sběrače “Z” v Dolní ulici. 
- rozšíření oddílné sítě a přepojení sběrače “Z” v sou-

vislosti s propojením okruhů. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Podél západní hranice lokality prochází páteřní stře-
dotlaký plynovod DN 300, resp. DN 200. Z těchto 
plynovodů je plynofikována stávající zástavba. 
Pro případnou další zástavbu je zajištěna dostatečná 
kapacita plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Lokalita zahrnuje v části rozvojové zastavitelné plo-
chy se smíšeným využitím, kde se předpokládají vel-
ké požadavky na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárních kabelů VN, na 
které budou dle požadovaného příkonu zasmyčko-
vány další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávajících areálech ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- respektování vedení tras primárních kabelů 22 kV a 
venkovního vedení 110 kV, 

- propojení primárním kabelem z TS Policie do TS 
Mane a dále do TR Škoda. Trasu nutno řešit v ná-
vaznosti na lokality U Kněžských Dvorů (ozn. 3.4.1.), 
Na Světlících (ozn. 3.2.3.) a Za Otýlií (ozn. 3.2.1.). 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 
II.E.4.4.3.3.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMANICKÝ RYBNÍK (OZN. 3.3.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská rozvojová lokalita vymezena Pražskou 
třídou a Okružní ulicí (severně od ní). Velkou částí 
území je vodní plocha Nemanického rybníka. Sever-

ně na lokalitu navazují bloky obytné individuální níz-
kopodlažní zástavby lokality U Čertíka (ozn. 3.3.3.). 
Území je dopravně stabilizováno, není zde výrazný 
deficit dopravy v klidu. 
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Cílový stav: 
-  realizace severní spojky, 
- regenerace Pražské třídy po jejím dopravním od-

lehčení převedením dopravy do nové trasy silnice 
I/34 (severní spojka) a obnova jejího charakteru his-
to-rické radiály – stromořadí, objekty orientované 
do ulice, obchodní parter, možnost parkování, 
chodníky, 

- zachování a rozšíření zeleně a plochy pro rekreaci a 
sport, lemující Nemanický rybník, 

- realizace po východním okraji lokality samostatné 
cyklotrasy a vyhrazených cyklotras zapojených do 
celoměstského systému cyklotras,  

- plochy podél Pražské třídy a severní spojky využité 
pro smíšenou funkci a veřejnou zeleň, 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území je dopravně stabilizováno. Páteří dopravního 
skeletu lokality jsou po obvodu vedené sběrné ko-
munikace Pražská a Okružní.  
Přes lokalitu je vedena od Pilmanova rybníka 
k Čertíku samostatná cyklotrasa. 

Cílový stav: 
-   realizace severní spojky, 
-   dopravní odlehčení Pražské třídy, 
-   stabilizovaná dopravní síť, 
- realizace samostatné cyklotrasy od Pilmanova rybní-

ka k Čertíku a navrřených vyhrazených cyklotras za-
pojených do celoměstského systému cyklotras, 

- v lokalitě se nenavrhuje umístění hromadných gará-
ží. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající plochy krajinné a 
městské zeleně kolem Nemanického rybníka. Vý-
znamná je městská zeleň u rybníka. Lokalitou pro-
chází krajinná rozvojová osa systému zeleně města. 

Cílový stav: 
- zachování a rozšíření ploch zeleně a rekreace lemu-

jící Nemanický rybník, 
- parková úprava ploch při Pražské třídě, 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Dominantním prvkem této lokality je vodní plocha 
Nemanického rybníka s krátkými úseky Stoky-sever 
nad a pod rybníkem. Rybník má poškozené výpustné 
zařízení a málokapacitní přeliv. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce funkčních objektů hráze, především 

zkapacitnění bezpečnostního přelivu hráze na prů-

tok odpovídající maximálnímu průtoku přes profil 
hráze, 

- v rámci rozdělení průtoku pro zásobení jednotlivých 
nádrží z potoka Čertík bude jasně definován i přítok 
do rybníka. Tento přítok zajistí rekreační využívání 
rybníka, kvalita vody však neumožní vytvoření od-
povídajících hygienických parametrů přírodního 
koupaliště. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstruování téměř  
všech vodovodních řadů na území lokality a rozšíření 

vodovodní sítě dle navrhované zástavby,  
- v plochách nadměstských areálů v této lokalitě svět-

lost hlavních přívodních vodovodních řadů min 200 
mm, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá zastavěnou část lokali-
ty. Recipientem je Stoka-sever. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby a 

zřízení “OK3-Nemanice” pod hrází rybníka. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V severním cípu lokality je umístěna středotlaká RS. 
Od této stanice je veden páteřní nízkotlaký řad se-
verním směrem na jednu stranu přes Pražskou třídu 
a na stranu druhou do ulice U Čertíka. 
V souvislosti s rozšiřující se zástavbou rodinných 
domů se rozrůstá i středotlaká plynovodní síť. Nová 
zástavba bude plynofikována především ze středo-
tlaké sítě. Kapacita středotlakých plynovodů je 
v této lokalitě dostatečná. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 

Lokalita zahrnuje v části rozvojové zastavitelné plo-
chy se smíšeným využitím, kde se předpokládají vel-
ké požadavky na navýšení stávajícího odběru. 

Cílový stav: 
- vybudování nové TS, která bude společná s lokalitou 

Otýlie (ozn. 3.2.4.), 

- propojení nové TS primárním kabelem z TS Policie 
(Pražská ul.) do TS Mane a dále do TR Škoda, trasu 
nutno řešit v návaznosti na lokality U Kněžských 
Dvorů (ozn. 3.4.1.), Na Světlících (ozn. 3.2.3.), Za 
Otýlií (ozn. 3.2.1.) a Otýlie (ozn. 3.2.4.), 

- respektování trasy primárních kabelů 22 kV a ven-
kovního vedení 110 kV, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 
II.E.4.4.3.3.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMANICE-OBEC (OZN. 3.3.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Jedná se o stabilizovanou příměstskou lokalitu bloků 
obytné zástavby při Pražské třídě – historické příjez-
dové komunikaci od severu. 

Cílový stav: 
-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- regenerace Pražské třídy po jejím dopravním od-

lehčení převedením dopravy do nové trasy silnice 
I/34 (severní spojka) a obnova jejího charakteru his-
torické radiály – stromořadí, objekty orientované do 
ulice, obchodní parter, možnost parkování, chodní-
ky, 

-  zachování a rozšíření zeleně a plochy pro rekreaci a 
sport, lemující Nemanický rybník, 

-  realiziace zeleně při severní  a západní hranici lokali-
ty oddělující železniční koridor a územní rezervu se-
verní tangenty od bloků stávající obytné zástavby, 

- celková rehabilitace území zeleně do podoby har-
monické kulturní krajiny s prvky krajinného parku 
propojující krajinu s velkým přírodně-rekreačním 
potenciálem s městem, v širších vztazích v pokračo-
vání k obcím Hrdějovice a Borek a dál na Mojský les.  

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
V západní části území v trase stávající železniční trati 
je navržen IV. železniční koridor. Doprava v lokalitě 
je stabilizována, bez větších nároků. 

Cílový stav: 
- realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
-   dopravní odlehčení Pražské třídy, 
- stabilizovaná dopravní síť s doplněním o přeložku 

ulice Jubilejní ve vazbě na územní rezervu severní 
tangenty. 

- vyhrazení cyklistické trasy po obslužné komunikaci 
vedené podél železničního tělesa. 

- v lokalitě se nenavrhuje umístění hromadných gará-
ží. 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nejvýznamnější vegetační prvky lokality jsou stávají-
cí plochy krajinné zeleně na severu lokality. 

Cílový stav: 
- realizace krajinné zeleně podél Kyselé vody, potoka 

Čertík a Stoky-sever, 
- realizace městské zeleně podél IV. tranzitního želez-

ničního koridoru, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+,STŘ1, VRB1, VRP+. VRJ+, 

BZ1. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje na jihozápadní hranici koryto Sto-
ky-sever pod Nemanickým rybníkem, na severový-
chodně úsek potoka Čertík pod rybníkem Čertík 
(Voselný) po zaústění do koryta Kyselé vody a úsek 
koryta Kyselé vody. 

Cílový stav: 
- zkapacitnění koryt všech vodotečí v této lokalitě při 

dodržení zásad zachování přírodě blízkého charak-
teru (vyjma Stoky-sever). 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 
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Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce téměř všech vodovodních řadů na 

území lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá zastavěnou část lokali-
ty. Stoková síť je v poměrně dobrém stavu až na ně-
které úseky stávajících sběračů. Recipientem je Sto-
ka-sever a potok Čertík. 

Cílový stav: 
-   rekonstrukce některých úseků stávajících stok. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je kompletně plošně plynofikována nízkot-
lakými plynovody. Plynové rozvody jsou napojeny 
na středotlakou RS u rybníku Světlík. Plynovody jsou 
vesměs z ocelového potrubí a jejich dimenze se po-
hybují v rozmezí DN 150 - DN 200. Pouze 
v některých koncových částech ulic nebo kratších 
úsecích je použita dimenze DN 100. Území je stabili-

zované a není zde předpoklad rapidního nárůstu 
odběrů plynu. Pro rozšíření bytové zástavby je stá-
vající kapacita nízkotlaké sítě postačující. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze dle požadovaného příkonu zasmyčkovat další TS 
VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí drobných požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících trafostanic, případnou úpravou nebo roz-
šířením transformačního výkonu TS a pokládkou NN 
kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
 

 
 
II.E.4.4.3.3.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ČERTÍKA (OZN. 3.3.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita s nízkopodlažní obytnou zástav-
bou, která navazuje na lokality je   Nemanický rybník 
(ozn. 3.3.1.) a Nemanice – obec (ozn. 3.3.2.), její se-
verní hranice je vymezena  severní hranicí k. ú.  
města. 
V lokalitě jsou navrženy plochy rekreační a krajinné 
zeleně propojující krajinnou rozvojovou osou (úsi-
lenský zelený klín) území kolem Nemanického rybní-
ka a rybníka U Čertíka  až k Pilmanovu rybníku.  

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky a plochy podél této komuni-

kace využity pro smíšenou funkci a areály nadměs-
kého významu v návaznosti na tyto plochy v sou-
sední lokalitě Na Světlících (ozn. 3.2.3.), 

- doplnění stávají zástavby RD individuální nízkopod-
lažní obytnou zástavbou a zahradním bydlením jako 
urbanizovaný přechod do území krajinné zeleně, 

-  realizace samostatné cyklotrasy napojené  na jejich 
celoměstský systém,   

- celková rehabilitace území zeleně do podoby har-
monické kulturní krajiny s prvky krajinného parku 
propojující krajinu s velkým přírodně-rekreačním po-
tenciálem s městem, v širších vztazích v pokračo-
vání k obcím Hrdějovice a Borek a dál na Mojský les.  

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území je dopravně stabilizováno, v současném stavu 
bez větších nároků na dopravu. Není zde deficit do-
pravy v klidu. 

Cílový stav: 
- doplnění stabilizované dopravní sítě o obslužné ko-

munikace v rozvojových plochách,  
-  respektování v severní části lokality územní rezervy 

severní tangenty, 
- realizace vyhrazené cyklotras, vedenou po obslužné 

komunikaci podél vilové zástavby, s napojením na 
samostatnou cyklotrasu ve směru od Okružní ulice, 

- v lokalitě se nenavrhuje umístění hromadných gará-
ží. 
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PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Stabilizované plochy krajinné zeleně kolem rybníka 
Čertík a ve výtopě Nemanického rybníka. 

Cílový stav: 
- rozvoj úsilenského zeleného klínu a krajinné rozvo-

jové osy, 
-  pro dosažení požadovaných prostorových parametrů 

skladebných částí ÚSES realizovat navržené rozšíření 
a doplnění ploch krajinné zeleně, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+,STŘ1, VRB1, VRP+. VRJ+, 

BZ1. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Dominantním prvkem této lokality je vodní plocha 
rybníka Čertík. Lokalita zahrnuje i krátký úsek Stoky-
sever. Rybník má poškozené výpustné zařízení a má-
lokapacitní přeliv. 
Cílový stav: 

- rekonstrukce funkčních objektů hráze, především 
zkapacitnění bezpečnostního přelivu hráze na prů-
tok odpovídající stoletému průtoku přes profil hrá-
ze, 

-  při návrhu rekonstrukce funkčních objektů rybníka 
přehodnocena normální hladina rybníka s cílem zvý-
šit retenční funkci rybníka. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část území lokality. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodo-

vodní řady v ulici U Čertíka a podél ulice Okružní 
jsou v kritickém, někde až v havarijním technickém 
stavu. Vyhovující vodovodní řady jsou v oblasti nové 
zástavby. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce téměř všech vodovodních řadů na 

území lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá zastavěnou část lokali-
ty. Stávající stoky byly vybudovány mezi lety 1996 - 
1998. Recipientem je Stoka-sever. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je v současné době plynofikována pouze 
minimálně na jihovýchodním okraji. Kapacita nových 
plynovodů je dostačující. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- napojení lokality z vybudované kabelové trafostani-

ce 22/0,4 kV, která má rezervu výkonu, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 

 
 
II.E.4.4.3.3.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NEMANICE-SVĚTLÍKY (OZN. 3.3.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Zastavitelné území západně vymezené trasou želez-
nice směr Praha (IV. tranzitní železniční koridor). 
V lokalitě jsou vymezeny zastavitelné plochy pro  
obytnou zástavby (v části individuální a v části kolek-
tivní) a plocha se smíšenou funkcí., na severu lokali-
ty plocha pro sport a rekreaci. 

Cílový stav: 
- realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 

- rozvojové plochy využíty pro obytnou zástavbu – ko-
lektivní a individuální, v jižní části pro smíšenou 
funkci a v severní části pro sport a rekeraci, 

 - realizace městské zeleně při západní hranici lokality 
oddělující železniční koridor od bloků navržené 
obytné zástavby. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území je dopravně stabilizováno, v současném stavu 
bez větších nároků na dopravu, dopravní síť v této 
části města bude doplněna o obslužné komunikace 
v návaznosti na sousední lokalitu Nemanice obec 
(ozn. 3.3.2.).  
Při západní hranici lokality je vedena trasa IV. tran-
zitního železničního koridoru. 

Cílový stav: 
-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- doplněné obslužné komunikace do rozvojových 

ploch, 
- realizace vyhrazené cyklotrasy vedené po obslužné 

komunikaci podél železniční trati. 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Rozvojové zastavitelné plochy s předpokladem zele-
ně v plochách bydlení. Navrhované vegetační prvky 
mají především izolační a estetickou funkci pro od-
clonění železniční tratě. 

Cílový stav:  
- realizace městské zeleně podél IV. tranzitního želez-

ničního koridoru. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část území lokality. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodo-
vodní řad “A” DN 500 je v kritickém technickém sta-
vu. 

Cílový stav: 
- rekonstruování stávajícího řadu “A” DN 500, 
- rozšíření vodovodních řadů dle navrhované zástav-

by, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje na okraj lokality. Reci-
pientem je Stoka-sever. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není v současné době plynofikována. 
Plynofikace navržené obytné zástavby je možná z 
nízkotlaké sítě v Nemanicích. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Zastavitelné rozvojové plochy – částečně se využije 
výkonových rezerv ve dvou stávajících TS. 

Cílový stav: 
- realizace nových kabelových TS 22/0,4 kV zasmyč-

kované na stávající primární kabel VN vedoucí po 
hraně lokality, 

- částečné využití výkonových rezerv dvou stávajících 
TS, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
 

 
 
II.E.4.4.3.4.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U KNĚŽSKÝCH DVORŮ (OZN. 3.4.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita způsobem využití stabilizovaná, 
vymezená železniční tratí směr Praha (IV. tranzitní 
železniční koridor), Pražskou třídou a severně navr-
ženým koridorem zeleně, oddělující plochy obytné 
zástavby sousední lokality Nemanice-obec (ozn. 
3.3.2.). Lokalita zahrnuje stávající plochy průmyslo-
vých podniků a výrobních provozoven. Menší část 
území lokality patří blokům stávající smíšené a 

obytné funkce. Nemnanickou ulicí je navržena trasa 
severní spojky.   

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky, včetně navržené místní ob-

služné komunikace v prostoru areálu společnosti JIP 
majetková s.r.o (VPS DI- 53), která bude realizována 
a uvedena do užívání v předstihu před zahájením 
realizace stavby severní spojky, 

- realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- regenerace Pražské třídy po jejím dopravním od-

lehčení převedením dopravy do nové trasy silnice 
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I/34 (severní spojka) a obnova jejího charakteru his-
torické radiály – stromořadí, objekty orientované do 
ulice, obchodní parter, možnost parkování, chodní-
ky, 

-  revitalizace území kolem Stoky-jih v jižní části loka-
lity, 

-  realizace zeleně při severní  hranici lokality oddělující 
bloky obytné zástavby sousední lokality Nemanice – 
obec (ozn. 3.3.2.) od ploch pracovních aktivit, 

- realizace vyhrazené cyklotrasy, vedené po obslužné 
komunikaci podél železniční trati. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území lokality je dopravně stabilizováno, pouze z 
důvodu výstavby IV. železničního koridoru a severní 
spojky bude úrovňový přejezd železnice na Nema-
nické ulici nahrazen mimoúrovňovým vykřížením 
přeložky této komunikace se železnicí. 

Cílový stav: 
- realizace severní spojky, včetně mimoúrovňového 

křížení se IV. tranzitním železničním koridorem, 
- v předstihu před zahájením realizace stavby severní 

spojky realizace a uvedení do užívání navržené 
místní obslužné komunikace v prostoru areálu spo-
lečnosti JIP majetková s.r.o (VPS DI- 53),  

-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru,  
- realizace samostatné cyklistické trasy podél potoka 

vytékajícího z Pilmanova rybníka. 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nejvýznamnějšími vegetačními prvky lokality jsou 
stávající plochy krajinné a městské zeleně u Stoky-
jih a zastávky MHD. 
Prostorové parametry skladebných částí ÚSES ne-
bude patrně možno zcela naplnit vzhledem ke stabi-
lizované zástavbě kolem Stoky-jih. projeví se to pa-
trně ve snížené účinnosti ÚSES, která by však nemě-
la klesnou pod 60 % optimálního stavu.  

Cílový stav: 
- rekonstrukce plochy městské zeleně, doplnění a 

rozšíření porostů dřevin v lokálním biokoridoru BK 
31, 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, které může být v 
plochách městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ3, BKL1, HB1, LIS2, JVB1, 

JVM1, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 

 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita je na severovýchodě ohraničena hranou 
Stoky-sever, v jižní části se nachází úsek Stoky-jih 
mezi Pražskou třídou a náspem železnice. Most na 
vodoteči pod Pražskou třídou je nekapacitní, koryto 
stoky taktéž. Při povodni voda z koryta stoky zapla-
vuje prostor na Pražské třídě pod železničním mos-
tem. 
Cílový stav: 

- rekonstrukce a zkapacitnění mostu pod Pražskou tří-
dou, 

- pročištění a zkapacitnění koryta stoky kolem TS, 
- zabránění záplavy prostoru Pražské třídy pod želez-

ničním mostem. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě světlost 

hlavních přívodních vodovodních řadů min 200 mm, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Stoka-jih a Stoka-
sever. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita zahrnuje převážně průmyslové areály a 
skladové plochy. Tyto objekty jsou napojeny ze 
středotlakého plynovodu na Pražské třídě a přede-
vším z plynovodu v ulici Nemanické. Tento plynovod 
má po propojení do ulice A. Trägra důležitou funkci 
pro posílení středotlaké sítě v Kněžských Dvorech. 
V současné době je ukončen před kolejemi. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce sběrače “Z” a sběrače v Nemanické 

ulici, resp. v severné spojce. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území výrobního a 
průmyslového charakteru, kde se nepředpokládají 
žádné větší požadavky na navýšení stávajícího odbě-
ru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze v prostorách jednotlivých areálů zasmyčkovat 
další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávajících výrobních 

areálech ze stávajících TS, případnou úpravou nebo 

rozšířením transformačního výkonu TS a pokládkou 
NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT, která zůstane zacho-
vána v plném rozsahu. 
 
 

 
 
II.E.4.4.3.4.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KNĚŽSKÉ DVORY - OBEC (OZN. 3.4.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita příměstského bydlení. Zacho-
valá struktura obce, zástavba RD kolem hlavní ulice 
A. Trägra, převážně řadových. 

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky, s podmínkou šetrného prů-

chodu obytnou zástavbou Kněžských Dvorů s ohle-
dem na zatížení hlukem a minimalizaci demolic,  

-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- drobné architektonické úpravy podél hlavních ko-

munikací, obnova ploch zeleně. 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území lokality je dopravně stabilizováno, pouze z 
důvodu výstavby IV. železničního koridoru a severní 
spojky bude úrovňový přejezd železnice na Nema-
nické ulici nahrazen mimoúrovňovým vykřížením 
přeložky této komunikace se železnicí. 

Cílový stav: 
- realizace severní spojky, včetně mimoúrovňového 

křížení se IV. tranzitním železničním koridorem, 
- realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
-  z navrženého úrovňového křížení severní spojky s ul. 

Roberta Bosche napojení areálu firmy Bosch (ulice 
Roberta Bosche - jih) a zprostředkovaně napojení 
ulice A. Trägera (ulice Roberta Bosche - sever); tato 
křižovatka také umožní po výstavbě IV. tranzitního 
želez-ničního koridoru propojení Kněžských Dvorů s 
Pražskou třídou (bude zrušen železniční přejezd v 
ulici Nemanická, přes který je propojení realizováno 
nyní). 
 
 
 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající parkově upravená 
plocha v jádru obce a Tyršův sad. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Většina 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Odlehčovací stoka z “OK-
Motor”byla v minulosti napojena do kmenové stoky 
“A”. Recipientem je Stoka-jih a Stoka-sever. 
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Cílový stav: 
- rekonstruování sběrače “Z” a sběrače v Nemanické a 

Vltavské ulici, 
- zřízení nové odlehčovací stoky z “OK-Motor” do 

Stoky-jih. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plynofikována středotlakými plynovody, 
které jsou napojeny na páteřní řad v ulici A. Trägra a 
Kněžskodvorské. 
Kapacita plynovodů je dostatečná. Pro posílení stře-
dotlaké sítě je navrženo propojení s plynovodem 
v ulici Nemanické. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 

Po východní straně lokality prochází trasa primární-
ho kabelu, na který lze zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících trafostanic, případnou úpravou nebo roz-
šířením transformačního výkonu TS a pokládkou NN 
kabelů, 

- nahrazení venkovního vedení VN v rámci zástavby 
v lokalitě Suchomel (ozn. 3.4.3) kabelem 22 kV, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT, která zůstane zacho-
vána v plném rozsahu. 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.3.4.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SUCHOMEL (OZN. 3.4.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Území při severní hranici k. ú. Českých Budějovic. 
Plochy pracovních aktivit – především areál firmy 
Bosch a statek Suchomel se zemědělskou výrobou. 

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky, s podmínkou šetrného prů-

chodu obytnou zástavbou Kněžských Dvorů s ohle-
dem na zatížení hlukem a minimalizaci demolic, 

-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
- rozvojové plochy využity pro pracovní aktivity s od-

dělením stávající obytné zástavby plochou se smí-
šenou funkcí, 

- propojení páteřní cyklotrasy 12 (Hluboká nad Vlta-
vou – České Budějovice – Dolní Dvořiště, v lokalitě 
vedena po levé hrázi Vltavy) s cyklotrasou 122 (Čes-
ké Budějovice – Borek – Třeboň, v lokalitě vedena 
po pravé hrázi Vltavy) mostem přes Vltavu a na toto 
propojení dále navázáno východním směrem na cyk-
lotrasu DPC-10, dále na stávající městskou trasu B, 
která spojuje městské centrum s obchodní zónou 
Strakonická a sever Kněžských Dvorů. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
V lokalitě není deficit dopravy v klidu. Pro nové akti-
vity jsou zde navrženy 2 parkovací plochy. Plocha 
DK-49 s kapacitou 22 stání je určena pro návštěvníky 
arekreanty údolní nivy Vltavy, plocha DK-50 s kapa-

citou 80 stání je určena pro parkování zaměstnanců 
areálu masokombinátu, který bude restrukturalizo-
ván pro nové funkce. 

Cílový stav: 
- realizace severní spojky, včetně mimoúrovňového 

křížení se IV. tranzitním železničním koridorem, 
-  realizace IV. tranzitního železničního koridoru, 
-  z navrženého úrovňového křížení severní spojky s ul. 

Roberta Bosche napojení areálu firmy Bosch (ulice 
Roberta Bosche - jih) a zprostředkovaně napojení 
ulice A. Trägera (ulice Roberta Bosche - sever), 

-  otáčení autobusů na ulici Roberta Bosche na nově 
rozšířené plochy na pozemcích ve vlastnictví statu-
tárního města České Budějovice – na severní straně 
severní spojky, u nové křižovatky s ul. Roberta Bo-
sche s tím, že není vymezena jako funkce DH. 

- realizace samostatných cyklostezek v trase „Pilma-
nův potok“, Dobrovodská stoka – Bor a v trase 
Kněžské Dvory - lokalita Suchomel (ozn. 3.4.3.) – Vl-
tava – Masokombinát – A. Trägera. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Celoměstsky významnými vegetačními prvky jsou 
stávající a navržené plochy krajinné zeleň podél ná-
honu u Suchomelu, vegetační doprovod Stoky-jih 
(včetně návrhu průchodu přes areál Bosch), nově 
trasované vodoteče a na svazích terasy. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy a náleží k 
území s vysokým stupněm dochovalosti typických 
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znaků krajinného rázu podle §12 zákona č. 
114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Území je vymezeno hranicí slepého ramene Vltavy a 
hranou říční terasy (která byla dále entropogenními 
sedimenty a navážkami dále zvyšována). Přirozené 
rozlivové území řeky, která však leží pod městem a 
představuje ochranu před kulminačním průtokem 
spíše pro obce ležící dále podél toku Vltavy (zejmé-
na pro Hlubokou). Geomorfologie území, půdní 
podmínky i skladba vegetace jsou zcela přizpůsobe-
ny této ochranné a tlumící funkci říční nivy a bylo by 
zcela neracionální toho nevyužít. Dotaci povrchovou 
vodou zajišťuje Dobrovodská stoka (bohužel až po 
průtoku městskými částmi Českých Budějovic). Do-
taci podzemní vodou zajišťují zvodnělé vrstvy kvar-
téru nivy Vltavy. 

Cílový stav: 
- rozšíření a doplnění doprovodných porostů vodotečí 

(náhon k Suchomelu a Stoka-jih) vzhledem k zajiště-
ní požadovaných prostorových parametrů skladeb-
ných částí ÚSES i pro obnovu krajinného rázu území, 

- cílové společenstvo: ALNETA GLUTINOSAE SUP. (ol-
šina) 3B(BC)4-5b, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL3, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL1, 

JVM2, LPS1, LPV+; 
- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje území bývalé nivy Vltavy, které je 
vymezeno vyšší terénní terasou. V patě terasy se 
nachází v některých úsecích zbytky vodoteče, dnes 
úzké stoky, která je zaústěna do bývalého odpadu 
od mlýna Suchomel. Území tedy zahrnuje umělou 
vodoteč mlýnského odpadu po zaústění do vltav-
ského odstaveného ramene, které je dnes protéka-
né Dobrovodskou stokou. Napříč územím v zatrub-
nění podoby zdvojeného rámového propustku pro-
chází vodoteč Stoky-sever, která je zaústěná také do 
mlýnského odpadu. 
Část území je součástí záplavového území Dobro-
vodského potoka a jeho aktivní zóny, v části toto zá-
plavové území překrývá i záplavové území Vltavy a 
jeho aktivní zóna. 

Cílový stav: 
- obnovení vodoteče podél paty terénní terasy 

s prodloužením dovnitř území, 
- zaústění do této vodoteče Stoku-sever (zatrubnění 

bude využito jinak, pokud nebude konfliktní s jinou 
rozvojovou činností v území), 

- pročištění mlýnského odpadu a zprůtočnění v celé 
své trase (to předpokládá obnovení trubního propo-
jení pod areálem mlýna Suchomelu a zajištění vzdutí 
hladiny do tohoto zatrubnění). 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá část území lokality. 
Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodo-
vodní řady jsou v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v ulici A. Trägra. 

Rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- v plochách pracovních aktivit v této lokalitě světlost 

hlavních přívodních vodovodních řadů min 200 mm, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje území lokality kmeno-
vou stokou ”A” a sběračem ”Z”. Stoka-sever byla 
v souvislosti s výstavbou nedokončeného masného 
závodu přeložena do zdvojeného obdélníkového 
profilu procházejícího přes území lokality. Kmenová 
stoka ”A” je kapacitně přetížená. Odlehčovací stoka 
z OK Motor byla v minulosti napojena do kmenové 
stoky ”A”. Recipientem je Stoka-jih a Stoka-sever 
a Dobrovodská stoka. 
Odkanalizování navrhované zástavby severně od 
areálu firmy Bosch si vyžádá nasypání terénu, ne-
bo výstavbu lokálních ČS pro splaškové odpadní vo-
dy. 
Cílový stav: 

- zřízení oddílné sítě dle navrhované zástavby, 
- rekonstrukceí sběrače ”Z”, 
- zřízení nové odlehčovací stoky z ”OK-Motor” do 

Stoky-jih. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plynofikována středotlakými plynovody 
z ulice Karoliny Světlé. V lokalitě je dostatečná kapa-
cita pro další zvýšení odběrů. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území výrobního a 
průmyslového charakteru, kde se předpokládají vět-
ší požadavky na navýšení odběru. 

Cílový stav: 
- vybudování kabelové trasy 22 kV od Kněžských Dvo-

rů až za Masokombinát, kde bude ukončena na ven-

kovním vedení 22 kV. Na nový kabel VN se zasmyč-
kuje cca pět kabelových TS 22/0,4 kV, 

- nahrazení stávající TS Suchomel kabelovou stanicí a 
následná demontáž venkovního vedení 22 kV, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  
 

 
 
II.E.4.4.3.4.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY OSTROV (OZN. 3.4.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská přírodní lokalita vymezena rameny řeky 
Vltavy a Dobrovodskou stokou. Lokalita je součástí 
zeleného klínu Vltavy, jedná se o nezastavěné úze-
mí, přes které prochází severní spojka. 
Je navrženo doplnění krajinné zeleně, zapojení turis-
tických tras a cyklistických stezek směřujících k Hlu-
boké nad Vltavou do celoměstského systému cyklot-
ras. 

Cílový stav: 
-  realizovat dotčený úsek severní spojky, s podmínkou 

navrhnout v DÚR opatření pro zachování funkčnosti 
sítě ÚSES, zejména zachování prostupnosti pro mi-
grující živočichy – více viz kapitola I.F.13., 

- propojení páteřní cyklotrasy 12 (Hluboká nad Vlta-
vou – České Budějovice – Dolní Dvořiště, v lokalitě 
vedena po levé hrázi Vltavy) s cyklotrasou 122 (Čes-
ké Budějovice – Borek – Třeboň, v lokalitě vedena 
po pravé hrázi Vltavy) mostem přes Vltavu a na toto 
propojení dále navázat východním směrem na cyk-
lotrasu DPC-10, dále na stávající městskou trasu B, 
která spojuje městské centrum s obchodní zónou 
Strakonická a sever Kněžských Dvorů, 

- podpora a rozvoj ploch krajinné zeleně. 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita bez nároků na automobilovou dopravu - ne-
zastavěné území. 

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky,  
- realizace cyklostezky v trase Dobrovodská stoka, 

město, Vltava – Rudolfovská. 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Ekologicky velmi významné relikty přírodě blízké ve-
getace. Stabilizované a nově navržené plochy kra-

jinné zeleně všeobecné podél starých ramen Vltavy 
a dnešního koryta. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy a náleží k 
území s vysokým stupněm dochovalosti typických 
znaků krajinného rázu podle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Území je vymezeno korytem řeky Vltavy a hranicí je-
jího slepého ramene. Jde o nejpřirozenější místo 
rozlivu řeky se značným akumulačním objemem. 
Název místní tratě svědčí o tom, že pro tyto účely 
bylo území odjakživa využíváno. Zahloubení koryta 
řeky a přerušení komunikace mezi vlastním tokem a 
zbytky slepých ramen však tuto funkci významně 
redukuje; komplikované vodohospodářské poměry 
ovlivňuje nové koryto Dobrovodské stoky, doprová-
zené kmenovou kanalizační stokou – ta působí 
v území jako podélná hráz. Její smysl je však velmi 
problematický, protože zásobní objem retardačního 
území zmenšuje; vytváří umělou a zcela zbytečnou 
hranici mezi lokalitou Suchomel (ozn. 3.4.3.) a touto 
lokalitou Ostrov (ozn. 3.4.4.). 

Cílový stav: 
- rozšíření a doplnění skladebných částí ÚSES. 
- cílové společenstvo: ALNETA GLUTINOSAE SUP. (ol-

šina) 3B(BC)4-5b, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, 
- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 

- stromové patro: OL3, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL1, 
JVM2, LPS1, LPV+; 

- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje odstavený vltavský meandr u mlý-
na Suchomela. Koryto meandru je v části úseku pro-
plachováno Dobrovodskou stokou a tvoří úsek její 
trasy. V úseku podél skládky bývalého podniku Mo-
tor, je původní koryto tělesem skládky zúženo. Kory-
to meandru je silně zabahněno. Původní těleso jezu 
u Suchomela je protrženo a vodu nevzdouvá. Dle 
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Manipulačního řádu jezu České Vrbné má být me-
andr proplachován průtokem 0,2 m3/s, proplach 
nebývá realizován. V území v rámci výstavby kme-
nové stoky B, byla zřízena ochranná protipovodňová 
hrázka nad sběračem. Pro možnost realizace propla-
chu odstaveného meandru byla zřízena shybka pod 
kmenovou stokou. Objekt shybky není však dokon-
čen. 
Celá lokalita je součástí záplavového území Dobro-
vodského potoka, část lokality je dotčena i jeho ak-
tivní zónou, v severní části lokality se kryje se zápla-
vovým územím Vltavy a i s jeho aktivní zónou. 

Cílový stav: 
- přeložka Dobrovodské stoky do kapacitního koryta 

mimo skládku v trase podél hrázky nad sběračem B, 
- dokončení shybky – propojení ramen pod sběračem 

B, 
- proplach ramen dle platného Manipulačního řádu, 
- realizace nízkého vzdouvacího stupně pro vzdutí vo-

dy do odpadního koryta od mlýna pod zaústěním 
přeložky do vltavského ramene u Suchomela, 

- uzpůsobení prostoru před stupněm pro možnost čiš-
tění od naplavenin, 

- odbahnění vltavských ramen. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Území je bez stávající i navrhované vodovodní sítě. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Lokalitou prochází nový sběrač ”B” DN 2200 vybu-
dovaný v letech 1995-1996. Recipientem je Dobro-
vodská stoka a Vltava. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 

 
 
II.E.4.4.3.4.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZA VOŘÍŠKOVÝM DVOREM (OZN. 3.4.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita zeleně vymezena tokem Vltavy, 
Strakonickou ul. a Dobrovodským potokem. V jižní 
části lokality podél Strakonické ulice již částečně za-
stavěné území se smíšenou funkcí (např. Sconto) Je 
navržen rozvoj zeleně podél toku Vltavy a Dobro-
vodského potoka. Lokalita je součástí zeleného klínu 
Vltavy.  

Cílový stav: 
- oboustranné obestavění ulice Strakonická s poměš-

těním této komunikace, s objekty vytvářejícími 
ochrannou bariéru obytného území v lokalitě U Vo-
říškova Dvora (ozn. 1.4.3.) a s odpovídající zá-
stavbou i na druhé straně ulice, s vazbou na krajinné 
území údolní nivy Vltavy, podél toku řeky i slepých 
ramen, 

- ve dvou plochách SKOL-3 severně od Strakonické 
ulice, které jsou součástí speciální plochy SP 
3.4.5.01, realizována zástavba tak, aby objekty tvoři-
ly z větší části pás kolem Strakonické v šířce min. 60 
m od uliční čáry, zástavba svým  charakterem sou-
vislá vždy v každé z těchto ploch, 

-  rozšíření krajinné zeleně v lokalitě, zastavitelné plo-
chy odděleny na severu od ploch ZPF pásem krajin-
né zeleně.  

 
 
 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dva rozdílné světy - přírodní celek podél Vltavy v 
kontrastu s intenzivně využívanou východní částí 
území, včetně jižní části lokality, pro typy funkcí vy-
volávajících vysoké objemy dopravy (supermarkety), 
soustředěnými do jednoho bodu (křižovatka ulic 
Strakonická a Průběžná). Vedení nadřazených silnic 
I. třídy před vybudováním východního obchvatu po 
Strakonické třídě na jižní hranici lokality však ome-
zuje možnosti napojení.  

Cílový stav: 
- rozptýlení dopravy do více křižovatkových uzlů, 
- realizace dalšího připojovacího bodu na Strakonic-

kou ulici u Nového mostu, s využitím tělesa tohoto 
mostu pro mimoúrovňové vykřížení. Uspořádání té-
to mimoúrovňové křižovatky nesmí umožnit průjezd 
automobilové dopravy do lokality U Voříškova Dvo-
ra (ozn. 1.4.3.), 

- doplnění uličního skeletu obslužnou komunikací, 
propojující ulici K. Světlé se Strakonickou třídou 
v rámci nové mimoúrovňové křižovatky, 

- realizace samostatné cyklistické trasy vedoucí po 
pravém břehu Vltavy. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
V lokalitě jsou vegetační prvky zastoupeny stávající 
vegetací ochranné hráze a polního remízu.  
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Optimální požadavky na strukturu vegetačních prv-
ků poněkud kolidují s technickým řešení protipo-
vodňové ochrany.  
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy a náleží 
mezi území z vysokým stupněm dochovalosti krajin-
ného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů. 
Lokalita se nachází v ohybu Vltavy mezi řekou, Dob-
rovodskou stokou a průmyslovým areálem. Přiroze-
né funkci poldru brání jednak zahloubené koryto ře-
ky, jednak hráz vytvořená městským polokruhem od 
ul. Pražské po Nový most. Úpravou odtokových po-
měrů podél koryta Vltavy pod Novým mostem (příp. 
protlakem pod silničním tělesem čtyřpruhové ko-
munikace) by bylo možno odvádět kulminační odtok 
do rozlivového území, které je dnes využíváno jako 
orná půda. Vegetační prvky, navržené po obvodu lo-
kality plní prostorotvornou funkci a snaží se pohle-
dově uzavřít krajinný interiér lokality nivního cha-
rakteru. Druhové složení vegetačních prvků předpo-
kládá jak občasné zvýšení hladiny podzemní vody při 
větším průtoku v obou vodotečích, tak by sneslo i 
odlehčovací povodňování při vniku záplavy v území 
kolem Dlouhé louky. 

Cílový stav: 
- rozvoj zeleně podél toku Vltavy a Dobrovodského 

potoka, 
- dosáhnutí požadovaných prostorových parametrů 

skladebných částí ÚSES a obnovení typických znaků 
krajinného rázu, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+. VRJ+, 

BZ1 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita je sevřena ze tří stran vodotečemi – zleva 
Vltavou, shora odstaveným vltavským meandrem a 
zprava Dobrovodskou stokou, 
Téměř celá lokalita je součástí záplavového území 
Dobrovodského potoka, část je součástí jeho aktivní 
zóny. Velmi malá část podél řeky je součástí zápla-
vého území Vltavy a jeho aktivní zóny. Lokalita zahr-
nuje úsek pravobřežní protipovodňové ochranné 
hráze Vltavy. 

Cílový stav: 
- přeložka koryta Dobrovodské stoky mimo skládku, 
- otevření příčných násypů a stěn v záplavovém území 

(Strakonická silnice s protihlukovým valem a stěnou) 
– „tunel“ pro vodu a cyklostezku, 

- úprava vedení ochranných hrází Vltavy, 
- úprava řešení bermy Vltavy v rámci ohrá-zovaného 

toku. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
V jihozápadní části lokality je zřízeno odběrné místo 
užitkové vody z řeky Vltavy pro přilehlý zemědělský 
areál. 

Cílový stav: 
- rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Lokalitou prochází nový sběrač ”B” DN 2200 vybu-
dovaný v letech 1995-1996. Recipientem je Dobro-
vodská stoka a Vltava. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
V lokalitě jsou plynofikovány plochy nad Strakonic-
kou ulicí, pro další plynofikaci je kapacita středotla-
ké sítě dostatečná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- v rámci navrhované zástavby provést pokládku pri-

márního kabelu 22 kV od TS Zahradnictví (lokalita 
Suchomelská – ozn. 2.4.2.) až po kabelový svod 22 
kV u Sídliště Vltava (lokalita Sídliště Šumava – ozn. 
3.5.1.), 

- zasmyčkování jedné kabelové TS 22/0,4 kV na kabel 
VN. 

- demontáž torza stávajícího venkovního vedení VN, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
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II.E.4.4.3.5.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SÍDLIŠTĚ VLTAVA (OZN. 3.5.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Mezi ulicí Husovou a Strakonickou je stabilizované 
území sídliště kolektivních bytových domů vzniklé v 
70. a 80. letech. Západně lokalita zahrnuje ještě 
území areálu Arpidy, Domova důchodců a ubytoven, 
domu s pečovatelskou službou, které přechází 
v zeleň navazující na přírodní rezervaci Vrbenské 
rybníky. Východní hranici lokality tvoří levý břeh ře-
ky Vltavy. 

Cílový stav: 
- humanizace levobřežní komunikace a rozvoj kompo-

zičních os, tj. této komunikace a ulic Husova a Stra-
konická – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování,    

- doplněná městská a krajinná zeleň v nadregionální 
biokoridoru podél řeky Vltavy (s minimální šířkou 
60m od povodňové hrany),  

-  vznik smíšené funkce v zeleni v ploše blízkosti křižo-
vatky levobřežní komunikace s ul. Strakonickou a 
sportovního areálu severně nad ní, 

- rekreační nábřeží v zeleni. 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované úze-
mí, tvar vnitřní komunikační sítě odpovídá typické 
sídlištní struktuře.  
Negativním prvkem nadřazeného dopravního skele-
tu je špatné technické řešení mimoúrovňové křižo-
vatky kosodélného typu, které je příčinou zvýšené 
nehodovosti v tomto dopravním uzlu. Ten je 
v současné době křižovatkovým bodem dvou silnic I. 
třídy městem procházejících. 
Dopravní obsluha je zajištěna oběma subsystémy 
městské hromadné dopravy, v ČB provozovanými, 
ze zastávek na ulicích Husova a Strakonická. 

Cílový stav: 
- přestavba nevyhovující mimoúrovňové křižovatky 

formou předsazené okružní křižovatky, 
- dopravně odlehčená levobřežní komunikace (měst-

ská třída), 
- pro řešení problematiky dopravy v klidu realizace 

návrh pěti hromadných garáží s celkovou kapacitou 
1300 stání, 

- realizace cyklistické trasy (převážně jedná o její do-
konalé proznačení), propojující město s rekreačními 
územími na jeho severovýchodním okraji. 

 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající parkově upravené 
plochy a obvodový park na sídlišti, doprovodná a 
břehová zeleň u Vltavy. Zvláštní význam má sídlištní.  
Návrhy na zvýšení sportovního a rekreačního poten-
ciálu území musí respektovat ochranný režim ÚSES a 
principy ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků a klínu Vltavy. Redukce nebo zastavování ploch 
zeleně v plochách bydlení je zcela nepřípustné. 
Úpravou odtokových poměrů podél koryta Vltavy 
pod Novým mostem (příp. protlakem pod silničním 
tělesem) by bylo možno odvádět kulminační odtok 
do rozlivového území v lokalitě Za Voříškovým Dvo-
rem )ozn. 3.4.5.), které je dnes využíváno jako orná 
půda. Vegetační prvky, navržené po obvodu lokality 
plní prostorotvornou funkci a snaží se pohledově 
uzavřít krajinný interiér lokality nivního charakteru. 
Druhové složení vegetačních prvků předpokládá jak 
občasné zvýšení hladiny podzemní vody při větším 
průtoku Vltavy a Dobrovodského potoka, tak by 
sneslo i odlehčovací povodňování při vniku inundace 
v území kolem Dlouhé Louky. 

Cílový stav: 
- realizace městského parku na spojnici Vltavy a Vr-

benských rybníků, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, které je v plochách 
městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS-, STŘ+, VRB-, VRP-, VRJ-, 

BZ-. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy pod Novým mostem, 
která je zde v úseku ohrázována. Koryto je součástí 
zdrže České Vrbné a je zde poměrně zaneseno a pů-
vodní úprava příčného profilu neodpovídala patrně 
kapacitě sousedních úseků (bylo zde ponecháno pů-
vodní řečiště bez větší prohrábky). Část území tvoří 
aktivní inundaci Vltavy. 
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Cílový stav: 
- provedené prohrábky v korytě Vltavy pod Novým 

mostem v úseku cca 1,5 km za účelem zprůtočnění 
tohoto úseku a zlepšení protipovodňové ochrany 
města nad Novým mostem.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou v poměrně dobrém 
technickém stavu. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby, 
- zkapacitnění stávajícího sběrače v Otavské ulici v 

souvislosti s navrhovanou výstavbou západně od 
Husovy třídy, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá celé území lokality a je 
v dobrém technickém stavu. Lokálně se vyskytují 
úseky s tlakovým režimem proudění. Recipientem je 
Vltava. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby, 
- zkapacitnění stávajícího sběrače v Otavské ulici v 

souvislosti s navrhovanou výstavbou západně od 
Husovy třídy. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je z větší míry plynofikována ze středotla-
kých rozvodů. V severní části území je rozvedena síť 

nízkotlaká. Nízkotlaká síť je napojena na středotla-
kou RS v ulici Jakuba Krčína a na regulační zařízení u 
Bezdrevské ulice. V lokalitě jsou plynofikovány pře-
devším panelové domy, ve kterých se plyn využívá 
pouze na vaření. Kapacita plynovodů je zde dosta-
tečná. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
na navýšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu 22 kV, na 
který lze zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT. 

Cílový stav: 
- stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu,  
- v lokalitě je vybudována nová předávací stanice CPS 

do které bude napojen i přivaděč z JETE. 
 
 

 
 
II.E.4.4.3.5.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HVÍZDAL (OZN. 3.5.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita s plochami zeleně a ZPF v návaznosti na zá-
padně a severně sousedící přírodní rezervací Vrben-
ské rybníky v lokalitách U Černiše (ozn. 3.6.4.) a 
Rybníky (ozn. 3.6.3.). Plocha zahradního bydlení vý-
chodně sousedí s blokem nízkopodlažní obytné zá-
stavby lokality Stará cesta (ozn. 3.5.4.). Na jihu bloky 
obytné funkce navazují na lokalitu Sídliště Vltava 
(ozn. 3.5.1.). 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků. 

Cílový stav: 
- zohlednění polohy lokality, která vytváří přechod 

mezi zastavitelnými plochami a volnou krajinou a v 
zastavitelných plochách zástavba realizována při zo-
hlednění blízkosti přírodní rezervace Vrbenské ryb-
níky, jejích přírodních hodnot a krajinného rázu. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území s nejvyšší mírou krajinné regulace. Dostup-
nost ploch krajinné zeleně a ZPF, zajišťuje síť polních 
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cest určených pro zemědělskou techniku, pěší a cyk-
listy. V rozvojových plochách pro bydlení je postup-
ně doplňována síť obslužných komunikací v návaz-
nosti na sousední lokality. 

Cílový stav: 
- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-

kalitou a realizace dalších úseků, propojujících měs-
to s rekreačními územími na jeho severovýchodním 
okraji. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Ekologicky významné segmenty krajiny, stávající a 
navržené plochy krajinné zeleně přiléhající k Vrben-
ským rybníkům. Plochy ZPF dotváří typické znaky 
krajinného rázu. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků. 

Cílový stav: 
- realizace krajinné zeleně pro vytvoření ochranného 

pásma regionálního biocentra RBC 610 Vrbenské 
rybníky. 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnující malou vodní plochu a úseky men-
ších nápustných rybničních stok. Není dotčená zá-
plavovým území, velmi malá severozápadní část by-

la zaplavena v r. 2002 nad rámec záplavového úze-
mí. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť zasahuje pouze jihovýchodní 
okraj lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou v poměrně dobrém 
technickém stavu. 

Cílový stav: 
Dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť zasahuje na jihovýchodní okraj 
lokality a je v dobrém technickém stavu. Recipien-
tem je Vltava. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 
Případné napojení lze provést ze středotlakého ply-
novodu DN 200 v Husově ulici. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT. 

Cílový stav: 
- stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 

s výjimkou parovodu Mydlovary – Zliv, který bude 
po ukončení provozu demontován a trasa uvolněna. 
 

 
 
II.E.4.4.3.5.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ŘEKY (OZN. 3.5.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy, jedná se o 
nezastavěné území krajinné zeleně a ZPF, přes které 
prochází severní spojka. 
Je navrženo doplnění krajinné zeleně, zapojení turis-
tických tras a cyklistických stezek směřujících k Hlu-
boké nad Vltavou do celoměstského systému cyklot-
ras. 

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky, s opatřeními pro zachování 

funkčnosti sítě ÚSES, zejména zachování prostup-
nosti pro migrující živočichy, při respektování návr-

hu celkové rehabilitace území zeleného klínu podél 
řeky Vltavy do podoby harmonické kulturní krajiny s 
prvky krajinného parku propojující krajinu s velkým 
přírodně-rekreačním potenciálem s městem, v šir-
ších vztazích v pokračování k obci Bavorovice a 
údolní nivou dál po proudu řeky až k Hluboké, 

- realizace samostatných cyklistických tras vedoucích 
po pravém břehu Vltavy a po levém břehu Dobro-
vodské stoky. 

- podpora a rozvoj ploch krajinné zeleně. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území krajinné zeleně a ZPF, s nejvyšší mírou krajin-
né regulace. Lokalita je z titulu funkčního významu 
nezastavitelná, pouze s provedením severní spojky, 
tudíž je bez nároků na dopravní obslužnou struktu-
ru. Dostupnost zajišťuje síť účelových cest veřejně 
využitelných jen pro pěší a cyklisty. 

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky,  
- zachování stávajících cyklistických tras a realizace 

dalších úseků na pravém břehu Vltavy. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající břehové a doprovod-
né porosty Vltavy, přilehlé navržené plochy zeleně 
krajinné rekreační a všeobecné. Plochy ZPF dotvářejí 
typické znaky krajinného rázu. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy a náleží k 
územím s vysokým stupněm dochovalosti krajinné-
ho rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílový stav: 
- realizace krajinné zeleně doplňující doprovodné po-

rosty Vltavy pro dosažení požadovaných prostoro-
vých parametrů skladebných částí ÚSES i vytvoření 
prostorových podmínek pro obnovu krajinného rá-
zu. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy pod Novým mostem, 
která je zde oboustranně ohrázována. Koryto je 

součástí zdrže České Vrbné. Pouze území toku Vlta-
vy je součástí záplavového území a identicky jeho 
aktivní zóny.  
V území se nachází systém odvodňovacích otevře-
ných stok. 

Cílový stav: 
-  zprůtočnění koryta Vltavy prohrábkou, 
- revize ochranných hrází pro nové hodnoty Q100. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Území je bez stávající i navrhované vodovodní sítě. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městský sběrač ”D” 2 x DN 1600 prochází na vý-
chodním okraji lokality a je v dobrém technickém 
stavu. Recipientem je Vltava. 
Gravitační napojení odpadních vod do sběrače ”D” 
není v této lokalitě možné pro místní terénní a hla-
dinové poměry. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Cílový stav: 
- realizace tepelného napáječe pro dodávku tepla 

z JETE (VPS T-2).¨ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
II.E.4.4.3.5.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY STARÁ CESTA (OZN. 3.5.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita je západně vymezena přírodní 
rezervací Vrbenské rybníky, severovýchodně lokali-
tou České Vrbné (ozn. 3.5.5.) a jižně vysokopodlažní 
obytnou zástavbou lokality Sídliště Vltava (ozn. 
3.5.1.). Lokalita zahrnuje stávající blok obytné níz-
kopodlažní zástavby při západní straně Husovy ulice. 
Dále jsou zde plochy zastavěné převážně obchody 
(např. Jysk, Škoda auto, Nissan) a nákupními zaříze-
ními (např. OC Globus, Géčko, Bauhaus). 

Cílový stav: 
- realizace úpravu okružní křižovatky u obchodního 

centra Globusu v rámci zapojení severní spojky na 
stávající komunikaci I/20 při zachování stávající kva-

litní dopravní funkčnosti celého území u obchodního 
centra, 

- realizace humanizace levobřežní komunikace a roz-
voj kompozičních os, tj. této komunikace a ulice Hu-
sova – architektonické úpravy parteru, zeleň, stro-
mořadí, parkování,    

- plochy mezi levobřežní komunikací a ulicí Husova 
využity pro smíšenou funkci, 

- zachování stávajících cyklistických tras a realizace 
dalších nevyhrazených úseků. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita vymezená stávající trasou levobřežní komu-
nikace a Husovou třídou. Negativním prvkem do-
pravní problematiky je stávající křižovatka obou 
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těchto komunikací, která je pro všechny účastníky 
provozu nebezpečným místem.  

Cílový stav: 
- přestavba stávající čtyřramenné křižovatky na levo-

břežní komunikaci na rondel, což jednak umožní 
kvalitní a zároveň bezpečné dopravní napojení 
z vedlejších ramen křižovatky, jednak dopravně nej-
vhodnějším způsobem vymezí začátek města se 
změnou dopravních předpisů, 

- úprava okružní křižovatky u obchodního centra Glo-
busu v rámci zapojení severní spojky na stávající 
komunikaci I/20, 

- přestavba stávající čtyřramenné křižovatky na státní 
silnici č. I/20 na rondel, 

- řešit severojižní osu vnitřní komunikační struktury 
ploch v lokalitě s vedením prodloužené trolej-
busové tratě, ukončené novou smyčkou, včetně rea-
lizace v tomto prostoru umístěného záchytného 
parkoviště P + R s přímou vazbou na páteřní pro-
středek MHD, 

- dopravní odlehčení levobřežní komunikace, 
- zachování stávajících cyklistických tras a realizace 

dalších nevyhrazených úseků, 
-  potřeby dopravy v klidu vyplývající ze způsobu vyu-

žití ploch řešeny na vlastních pozemcích jednotli-
vých investorů. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající plocha zeleně 
krajinné u zahrádek. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků a náleží k územím s vysokým stupněm docho-
valosti typických znaků krajinného rázu podle § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 

pásmu. Některé vodovodní řady jsou v kritickém 
technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce části vodovodních řadů na území loka-

lity a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zá-
stavby,  

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- zřízení jednotné stokové sítě včetně “OK+ČS-České 

Vrbné” a odlehčovací stoky pod jez v Českém Vrb-
ném dle navrhované zástavby. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je částečně plynofikována ze středotlakého 
plynovodu DN 200 v Husově ulici. 
Pro další zástavbu je možné středotlakou plynovod-
ní síť rozšířit. Kapacita plynovodu je vzhledem 
k blízkosti vysokotlaké RS dostatečná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavění území, kde se před-
pokládají velké požadavky na odběr el. energie. 

Cílový stav: 
- vedení z TS EGC Vltava (lokalita 3.5.1.) primerního 

kabelu 22 kV severním směrem až ke konečné MHD 
České Vrbné, na kabel VN zasmyčkovány cca tři ka-
belové TS 22/0,4 kV, 

- nahrazení stávajících TS RD Č. Vrbné a TS Č. Vrbné 
Konečná za kabelové TS, na kabel VN se zasmyčkují 
cca tři kabelové TS 22/0,4 kV, 

-  demontáž stávajícího venkovního vedení 22 kV, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 
II.E.4.4.3.5.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ČESKÉ VRBNÉ (OZN. 3.5.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 

Jádrem lokality je historická zástavba vesnice České 
Vrbné s návsí s několika památkově chráněnými ob-
jekty lidové architektury. 
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Na plochách ZPF, přes které prochází severní spojka, 
jsou navrženy plochy k doplnění zeleně, nadregio-
nální biokoridor  je součástí zeleného klínu Vltavy.   
Je navrženo zapojení turistických tras a cyklistických 
stezek směřujících k Hluboké nad Vltavou do celo-
městského systému cyklotras. 

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky, při zachování funkčnosti sí-

tě ÚSES, zejména zachování prostupnosti pro mi-
grující živočichy, při respektování návrhu celkové 
rehabilitace území zeleného klínu podél řeky Vltavy 
do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinného parku propojující krajinu s velkým přírodně-
rekreačním potenciálem s městem, v širších vztazích 
v pokračování k obci Bavorovice a údolní nivou dál 
po proudu řeky až k Hluboké, 

- v ploše jižně od stávající zástavby výstavba nízko-
podlažní individuální obytné zástavby, 

-  území ZPF doplněno zelení, 
 - realizace samostatné cyklistické trasy podél řeky Vl-

tavy napojenou na celoměstský systém a spojující 
České Budějovice s Hlubokou nad Vltavou. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita zahrnující území staré obce s historickou 
uliční sítí, zbývající část tvoří zemědělská půda. 
Zcela necitlivé trasování stávající silnice I/20, vedené 
po západním okraji obce, zpřetrhalo všechny histo-
rické komunikační vazby na město. Napojovací bod 
obce na nadřazenou komunikační síť je možno kvali-
fikovat jako dopravní závadu, nepřehledné a pro 
všechny účastníky provozu nebezpečné místo. 
Síť obslužných komunikací zajišťující dostupnost 
rozvojových ploch vhodným způsobem naváže na 
stávající dopravní strukturu obce. 
Vzhledem k charakteru zástavby není třeba samo-
statně řešit problematiku dopravy v klidu. 

Cílový stav: 
-  realizace severní spojky a úpravu okružní křižovatky 

u obchodního centra Globusu v rámci zapojení se-
verní spojky na stávající komunikaci I/20 při zacho-
vání stávající kvalitní dopravní funkčnosti celého 
území u obchodního centra, 

- přestavba stávající čtyřramenné křižovatku na státní 
silnici č. I/20 na rondel, 

- zachování stávajících cyklistických tras a realizace 
samostatných cyklistických tras. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající břehové a doprovod-
né porosty Vltavy. Návrh ploch krajinářsky význam-
né zeleně na plochách ZPF. 

Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy a náleží k 
územím s vysokým stupněm dochovalosti typických 
znaků krajinného rázu podle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Cílový stav: 
- podpora a rozvoj ploch krajinné zeleně nadregionál-

ního biokoridoru řeky Vltavy, které jsou součástí ze-
leného klínu Vltavy, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy s oboustranným ohrá-
zováním. Koryto je součástí zdrže České Vrbné. Se-
verní část lokality je součástí záplavového území Vl-
tavy. Území toku Vltavy na východní straně lokality 
je součástí záplavového území a identicky jeho ak-
tivní zóny. Malá jihovýchodní část lokality je zasaže-
na záplavovým územím Dobrovodského potoka a i 
jeho aktivní zóny.  
V území se nachází systém odvodňovacích otevře-
ných stok. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Některé vodovodní řady jsou kritickém 
technickém stavu.  

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce části vodovodních řadů na území loka-

lity a rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zá-
stavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stoková síť určená pro dešťové vody je vyústěná do 
místních drobných vodotečí. Splaškové vody 
z původní zástavby jsou odváděny do jímek na vyvá-
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žení, které mají zpravidla zřízeny přepady do místní 
dešťové kanalizace. Nová zástavba z poloviny deva-
desátých let má vybudovanou oddílnou stokovou síť 
s čerpací stanicí u protipovodňovou hrází Vltavy. 
Dešťové vody z této nové zástavby jsou odváděny 
do slalomové trati. Konečným recipientem je Vltava. 
Variantou k navrhované jednotné síti je zřízení sítě 
oddílné v lokalitě Stará cesta. Řešením pro stávající 
zástavbu v Českém Vrbném by pak bylo zřízení nové 
splaškové sítě včetně čerpací stanice a využití stáva-
jících stok pro odvádění dešťových vod. 

Cílový stav: 
- zřízení jednotné stokové sítě dle navrhované zá-

stavby v západní části lokality včetně ”OK+ČS-České 
Vrbné” a odlehčovací stoky s vyústěním pod jez v 
Českém Vrbném, 

- rozšíření oddílné sítě v centrální části lokality. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je nově plošně plynofikována středotlakou 
plynovodní sítí. 

Vzhledem k rozrůstající se zástavbě RD se rozšiřuje i 
středotlaká síť. Kapacita plynovodu je vzhledem 
k blízkosti vysokotlaké RS dostatečná. 

Cílový stav: 
- rozšíření plynovodní sítě pro novou zástavbu. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace kabelové TS 22/0,4 kV pro navrhované RD. 

Zasymčkování stanice dvojitým kabelem VN od stá-
vající věžové TS, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Cílový stav: 
- realizace tepelného napáječe pro dodávku tepla z 

JETE (VPS T-2). 
 
 

 
II.E.4.4.3.5.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U STARÉ ŘEKY (OZN. 3.5.6.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita je západně vymezena levobřežní komunika-
cí I/20, sousedící s přírodní rezervací Vrbenské ryb-
níky. 

Cílový stav: 
- realizace komunikace I/20, úsek Češnovice – Dasný, 

včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky se silni-
cí II/105, 

-  rozšíření ploch krajinné zeleně nadregionálního bio-
koridoru řeky Vltavy,  

- rozšíření plochy sportovního areálu v návaznosti na 
cvičný kanál pro vodní slalom a sjezd, 

- v sousedství kanálu přístav pro říční plavbu s marinou 
mimo koryto řeky (za ochrannou hrází), propojený s 
řekou průplavem s vraty, 

- realizace samostatné cyklotrasy napojené na ce-
loměstský systém cyklistických stezek,   

- celková rehabilitace území zeleného klínu podél ře-
ky Vltavy do podoby harmonické kulturní krajiny s 
prvky krajinného parku propojující krajinu s velkým 
přírodně-rekreačním potenciálem s městem, v šir-
ších vztazích v pokračování k obci Bavorovice a 
údolní nivou dál po proudu řeky až k Hluboké. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území krajinné zeleně a ZPF, vymezené Vltavou, pl-
zeňskou železniční tratí a stávající silnicí I/20. 

Lokalita je z titulu funkčního významu nezastavitelná 
a tudíž bez nároků na dopravní strukturu. Dostup-
nost zajišťuje síť polních cest určených pro zeměděl-
skou techniku, pěší a cyklisty. 

Cílový stav: 
- realizace komunikace I/20, úsek Češnovice – Dasný, 

včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky se silnicí 
II/105, 

-  respektování územní rezervy severní tangenty, 
- zachování stávajícíchcyklistických tras a realizace  

úseků na pravém břehu Vltavy. 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Nadregionálně významné vegetační prvky tvoří stá-
vající doprovodné porosty Vltavy (včetně starého 
ramene), Vrbenské tůně a polních remízů. Plochy 
ZPF vytvářejí mozaiku harmonické kulturní krajiny a 
dotvářejí typické znaky krajinného rázu. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vltavy a náleží k 
územím s vysokým stupněm dochovalosti typických 
znaků krajinného rázu podle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Součástí lokality je přírodní památka Vrbenská tůň, 
chráněná zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako zvláště 
chráněné území mokřadního charakteru. Celá lokali-
ta v případě mimořádné kulminace odtoku může 
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fungovat jako retenční, retardační a akumulační 
prostor, chránící před povodňovou vlnou obce ležící 
dále po toku Vltavy. Určitou komplikací je násep že-
lezniční trati – mostní objekt na křížení Vltavy se že-
leznicí je však dimenzován s velkou rezervou a ne-
měl by bránit postupnému a přiměřenému vyprazd-
ňování zásobního objemu rozlivu. Dnešní využití 
většiny území (orná půda) rozliv nevylučuje – při 
převaze akumulačních procesů nad denudačními 
bude rozliv působit jako hnojivá zátopa. Vegetační 
prvky lužního charakteru tuto funkci podporují. 

Cílový stav: 
- podpora a rozvoj ploch krajinné zeleně nadregionál-

ního biokoridoru řeky Vltavy, které jsou součástí ze-
leného klínu Vltavy, 

- rozšíření krajinné zeleně zejména kolem Vrbenské 
tůně a kolem bočního ramene toku Vltavy, 

- realizace krajinné zeleně pro dosažení požadova-
ných prostorových parametrů skladebných částí 
ÚSES, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek podjezí i nadjezí (zdrže) jezu 
České Vrbné. Úsek nadjezí je ohrázován.  
Téměř celá lokalita je součástí záplavového území 
Vltavy, území toku Vltavy na východní straně lokality 
je součástí aktivní zóny záplavového území, při vý-
chodní hranici zároveň překrývá tuto aktivní zónu 
záplavové území Dobrovodského potoka. Malá 
severozápadní část lokality je ještě dotčena záplavo-
vým územím Dehtářského potoka a jeho aktivní zó-
nou. 
V území se nachází systém odvodňovacích otevře-
ných stok. 
Na levém břehu kolem jezu je ponechán úsek pů-
vodního meandru Vltavy, vtok je hrazen stavidlem a 

původní řečiště Vltavy je uzpůsobeno jako cvičný 
kanál pro vodní slalom a sjezd. 

Cílový stav: 
- zřízení plavební komory pro plavidla nosnosti 300 t 

na pravém břehu u jezu České Vrbné, 
- doplnění stupně v rámci výstavby plavební komory 

také o propust pro sportovní plavidla a účinný rybí 
přechod, 

- revize ochranných hrází pro nové hodnoty Q100. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. V jižní části lokality se nachází nevyužívaná 
významná vrtaná studna. 

Cílový stav: 
- rekonstrukce části vodovodních řadů na území loka-

lity, 
- přesun předávacího místa (na řadu směr Hluboká 

nad Vltavou) do prostoru mezi lokalitou České Vrb-
né a drážním tělesem. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Nová zástavba v Českém Vrbném z poloviny devade-
sátých let má vybudovanou oddílnou stokovou síť 
s ČS u protipovodňovou hrází Vltavy. Dešťové vody 
z této nové zástavby jsou odváděny do slalomové 
trati. Konečným recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- zřízení jednotné stokové sítě dle navrhované zá-

stavby v západní části lokality ”České Vrbné” včetně 
”OK+ČS-České Vrbné” a odlehčovací stoky přes loka-
litu ”U Staré řeky” s vyústěním pod jez v Českém 
Vrbném. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace venkovní TS 22/0,4 kV, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 
II.E.4.4.3.6.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U VÁVROVSKÝCH RYBNÍKŮ (OZN. 3.6.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Z větší části nezastavěná lokalita vojenského prosto-
ru, vklíněná mezi dvě “nejkapacitnější” sídliště 
z hlediska počtu obyvatel – Máj a Vltavu. 

Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků a prochází jí krajinná rozvojová osa. 
Lokalitá má velký význam z hlediska možnosti za-
chování a rozšíření ploch zeleně a rekreace a jejich 
přivedení a propojení osou až do Stromovky. 
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Cílový stav: 
- revitalizace celého území lokality s bývalým vojen-

ským areálem za spolupráce s konkrétními investo-
ry, 

- prostupující zeleň do města prostřednictvím zelené-
ho klínu přes dopravní propojení sídlišť Máj a Vltava 
přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické s pře-
kryvnou funkcí zeleně ekoduktů, pro zohlednění po-
tenciálu a významu lokality (především krajinného a 
rekreačního) v celkovém obrazu čtvrti i města, 

- rozvoj kompozičních os ulic Husova a E. Rošického – 
architektonické úpravy parteru, zeleň, stromořadí, 
parkování v plochách se smíšenou funkcí podél 
těchto komunikací,  

- realizace samostatných cyklotras navazujících na ce-
loměstský systém, 

- rozšíření ploch krajinné zeleně nadregionálního bio-
koridoru řeky Vltavy, 

-  v území ploch městské a parkové zeleně režim ve-
řejně přístupných ploch, využívaných zejména k re-
kreaci a sportu. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území vymezené ulicemi E. Rošického a Husova. 
Podstatnou část lokality tvoří v současné době býva-
lý vojenský prostor, v severozápadní části pak vodní 
plochy v krajinné zeleni.  
Pro město je tato lokalita jedním z nejvýznamnějších 
rozvojových prostorů. ÚP České Budějovice tento 
potenciál území plně potvrzuje, určuje ke komplexní 
restrukturalizaci s důrazem na výrazný podíl krajinné 
a městské zeleně. 
Z dopravního hlediska je dlouhodobě pociťována 
absence komunikačního propojení ulic Strakonické a 
M. Horákové, tedy zkvalitnění rozpadu zátěže ze síd-
lišť do severních a východních partií města.  
Dopravní obsluhu zajišťují oba subsystémy MHD ze 
zastávek na obvodových komunikacích. 

Cílový stav: 
- přeložka silnice III/14539 v trase propojení Máje se 

sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horákové do ulice 
Strakonické, jako základní dopravní osy ve směru 
západ-východ a propojující sídliště Máj a Vltava, 

- zachování stávajících cyklistických tras a realizace 
dalších úseků, včetně samostatné cyklotrasy navazu-
jící na celoměstský systém, 

- potřeby dopravy v klidu řešeny na vlastním pozem-
ku. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stabilizované plochy 
krajinné zeleně kolem Velkého Vávrovského rybníka 
a bývalého Malého Vávrovského rybníka. 

Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků a prochází jí krajinná rozvojová osa sytému ze-
leně města. Území s vysokým stupněm dochovalosti 
typických znaků krajinného rázu podle § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 
Lokalita významná pro rekreaci obyvatel přilehlých 
sídlišť i celého města. 
Část lokality leží v ptačí oblasti CZ0311037 Českobu-
dějovické rybníky a  evropsky významné lokalitě EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky (NATURA 2000). 

Cílový stav: 
- realizace ploch zeleně v klínu Vrbenských rybníků. 
- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-

vá bučina) 3B3, 
- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 

plném zápoji s keřovým patrem, které může být v 
plochách městské zeleně přiměřeně redukováno, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ3, BKL1, HB1, LIS2, JVB1, 

JVM1, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 

  
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje kaskádu rybníčků, z nichž dominují 
Mladohaklovský a Velký Vávrovský. Povodí těchto 
rybníčků bylo citelně zasaženo růstem sídliště Máj 
a odvodnění území mimo tyto rybníčky. Negativní 
ovlivnění vodního režimu bylo řešeno náhradním ře-
šením – převedení některých odvodňovacích stok 
do této kaskády z blízkého lesa. Účinnost opatření 
však je problematická. 
Lokalita je mimo záplavové území. 

Cílový stav: 
- prověření systému odkanalizování nejbližšího zasta-

věného území s cílem převedení části čistých dešťo-
vých vod k rybníčkům. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Popis: 
Lokalitou prochází stávající řad DN 600. Vnitroareá-
lový vodovodní rozvod bývalého vojenského objektu 
zasahuje rozsáhlou část lokality. Lokalita je umístěna 
v 1. tlakovém pásmu. Městský vodovodní řad je 
v dobrém technickém stavu.  

Cílový stav: 
- rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby,  
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
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ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť je v lokalitě tvořena sběračem 
MÁJ DN 1650 a DN 2200 a sběrači na okraji lokality. 
Většina stokové sítě je tvořena vnitroareálovou ka-
nalizací bývalého vojenského prostoru. Recipientem 
je Vltava. 

Cílový stav: 
- přeřešení a rozšíření jednotné stokové sítě v býva-

lém vojenském areálu dle navrhovaného komuni-
kačního skeletu, 

- rekonstrukce sběračů na okrajích lokality v Husově 
třídě a v ulici E. Rošického. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není v současné době plošně plynofikována. 
Možné napojení na středotlakou síť je na jižní hrani-
ci území v ulici E. Rošického. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace dvou kabelových TS 22/0,4 kV a jejich za-

smyčkování na stávající kabely VN v prostoru sídliště 
Vltava v lokalitách Čtyři Dvory – domky (ozn. 2.5.3.) 
a Sídliště Vltava (ozn. 3.5.1.).  
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Cílový stav: 
- vybudování parovodní přípojky včetně předávací 

stanice pára-voda a teplovodní sítě. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
II.E.4.4.3.6.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ZAVADILKA (OZN. 3.6.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Zastavěné území lokality je monofunkční, chybí mu 
přirozené centrum a vybavenost, v tomto je orien-
továno na lokalitu Sídliště Máj (ozn. 3.7.1.). 

Cílový stav: 
- realizace plochy hřbitova zasahující území sousední 

lokality Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.) a navazující na 
plochu lesa, pěšími vycházkovými trasami spojenou 
se sídlištěm Máj a ostatními lokalitami,  

- navázání v zastavitelných plochách příměstskou níz-
kopodlažní obytnou zástavbou na stávající zástavbu 
RD. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované úze-
mí. Základní komunikační osu lokality tvoří silnice 
III/14539, resp. místní komunikace II. třídy – E. Ro-
šického.  

Cílový stav: 
- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-

kalitou, 
- realizace navržených úseků cyklistických tras – zde 

se převážně jedná o dokonalé směrové proznačení 
v krajině, 

- dopravu v klidu řešit individuálním způsobem na 
vlastních pozemcích. 

 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita se svým severním okrajem dotýká zeleného 
klínu Vrbenských rybníků. 
Významnými vegetačními prvky jsou především stá-
vající a navržené plochy krajinné zeleně v návaznosti 
na Vrbenské rybníky a rybník na Zavadilce. Plochy 
ZPF se významně podílejí na dochovalosti typických 
znaků krajinného rázu. 
Část lokality leží v ptačí oblasti CZ0311037 Českobu-
dějovické rybníky a  evropsky významné lokalitě EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky (NATURA 2000). 

Cílový stav: 
- realizace ploch zeleně v klínu Vrbenských rybníků a 

ploch krajinné zeleně dotvářejících ochranné pásmo 
regionálního prvku ÚSES. 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ3, BKL1, HB1, LIS2, JVB1, 

JVM1, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje pouze menší vodní plochu a úsek 
nápustné rybniční stoky. 
Lokalita je mimo záplavové území. 
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou v poměrně dobrém 
technickém stavu.  

Cílový stav: 
- rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající městská stoková síť je v lokalitě jednotného 
charakteru. Stoková síť je v poměrně dobrém tech-
nickém stavu. Recipientem je Vltava. 
Dešťové vody budou v severní části zástavby odvá-
děny tak jako dosud po povrchu. Dešťové vody ze 
západní části budou odváděny do přítoku Lišovské-
ho rybníka. 

Cílový stav: 
- zřízení oddílné stokové sítě včetně čerpací stanice 

dle navrhované zástavby. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je nově plynofikována středotlakými plyno-
vody. Napojení na středotlakou síť je vedeno ulicí E. 
Rošického ze středotlakého plynovodu DN 300. Pro 
další zástavbu je kapacita plynovodů dostačující. 

Cílový stav: 
- postupné rozšiřování středotlaké plynovodní sítě k 

nové zástavbě. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze zasmyčkovat další TS VN/NN. 
 
Cílový stav: 

- pokrytí nových požadavků ve stávající zástavbě ze 
stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  

 
 
II.E.4.4.3.6.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY RYBNÍKY (OZN. 3.6.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita zeleně a vodních ploch zahrnu-
jící většinu ploch přírodní rezervace Vrbenské rybní-
ky. 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků a prochází jí krajinná rozvojová osa. 

Cílový stav: 
- realizace komunikace I/20, úsek Češnovice – Dasný, 

včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky se silni-
cí II/105, 

- zachování stávajících cyklistických tras a realizace 
dalších úseků navazujících na celoměstský systém, 

- realizace ploch zeleně v zeleném klínu Vrbenských 
rybníků a doprovodné a břehové vegetace Dehtář-
ského potoka, 

- pro podpoření realizace krajinné a rozvojové osy se 
vymístění parovodu Mydlovary – Zliv. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území krajinné zeleně a vodních ploch, výrazné re-
kreační zázemí města, bez nároků na dopravu uvnitř 

lokality. Po severovýchodní straně je vedena silnice 
I/20.  

Cílový stav: 
- realizace komunikace I/20, úsek Češnovice – Dasný, 

včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky se silni-
cí II/105, 

- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-
kalitou, 

- realizace navržených úseků cyklistických stezek –  
zde se převážně jedná o dokonalé směrové prozna-
čení v krajině. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků a prochází jí krajinná rozvojová osa systému ze-
leně města. Území patří mezi nejzachovalejší seg-
menty s dochovalými typickými znaky krajinného rá-
zu. 
Nadregionálně významné segmenty přírodě blízkých 
biotopů. Stabilizované plochy krajinné zeleně a lesní 
porosty u Vrbenských rybníků. Extenzivně využívané 
zamokřené louky na obvodu rezervace. 
Na části lokality se vyskytuje poněkud modifikovaný 
biotop s vyšším podílem stagnující vody skupiny ty-
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pů geobiocénu 2BC-C4-5a s cílovým společenstvem 
FRAXINI-ALNETA INF. (jasanová olšina nižšího stup-
ně). Druhová skladba by byla modifikovaná takto: 
DBL2, OL3, JS2, JLM1, HB+, TOB+, TOČ+; keře VRB1, 
VRP+, STŘ1. 
V lokalitě se vyskytuje dále významný reprezentant 
biotopu STG 3A-AB(B)4 BETULI-QUERCETA ROBORIS 
SUP. (březové doubravy vyššího stupně). 
Lokalita leží v ptačí oblasti CZ0311037 Českobu-
dějovické rybníky a  evropsky významné lokalitě EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky (NATURA 2000). 

Cílový stav: 
- realizace ploch zeleně v klínu Vrbenských rybníků, 
- výsadba doprovodné a břehová vegetace Dehtář-

ského potoka pro doplnění a rozšíření regionálního 
biokoridoru Dehtářský potok, 

- cílové společenstvo: ULMI-FRAXINETA CARPINI SUP. 
(habrojilmová jasenina) 2BC(3)-4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBL4, HB+, LPS+, JVB+, JS1, 

TOB+, TOČ1, JLM+; 
- keřové patro: VRB+, VRP+, VRJ+, KAL+, SV+, 

BRS+, STŘ1, BZČ+. 
 

 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalitu již podle jména tvoří převážně velké rybnič-
ní plochy z nichž dominují rybníky Domin (15,1 ha) a 
Vrbenský nový (23,5 ha), Vrbenský starý (35,2 ha), 
Nový Vávrovský atd. Celé toto území je dobře stabi-
lizované a umožňuje rybářské obhospodařování 
rybníků při zachování vysoké hodnoty území jako 
přírodního prvku. Je významné pro pěší a i cyklistic-
kou turistiku. 
Část lokality je součástí záplavového území Dehtář-
ského potoka, část leží v jeho aktivní zóně. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Území je bez stávající i navrhované vodovodní sítě. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Území je bez stávající i navrhované stokové sítě. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Cílový stav: 
- demontace parovodu Mydlovary-Zliv a uvolnění tra-

sy. 
 

 
II.E.4.4.3.6.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ČERNIŠE (OZN. 3.6.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Stabilizovaná lokalita zeleně a vodních ploch zahrnu-
jící část ploch přírodní rezervace Vrbenské rybníky 
Lokalita je součástí nezastavěného území zeleného 
klínu Vrbenských rybníků a prochází jí krajinná roz-
vojová osa. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Území krajinné zeleně a vodních ploch, výrazné re-
kreační zázemí města, bez nároků na dopravu. 

Cílový stav: 
- zachování stávajících cyklistických tras v lokalitě. 

 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Lokalita je součástí zeleného klínu Vrbenských ryb-
níků a prochází jí krajinná rozvojová osa systému ze-
leně města. Území patří mezi nejzachovalejší seg-
menty s dochovalými typickými znaky krajinného rá-

zu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Nadregionálně ekologicky významné a přírodě blízké 
segmenty krajiny. Souvislé lesní porosty bažantnice 
a přilehlých stabilizovaných ploch krajinné zeleně. 
Přírodní poměry lokality jsou značně členité a vysky-
tuje se zde celý gradient biotopů od velmi chudých 
(trofická řada A, AB) až po eutrofně nitrofilní řadu C. 
Rovněž stupeň zamokření není v celé lokalitě homo-
genní. Pěstební cíl lze formulovat tímto přehledem 
společenstev (jejich hranice v terénu obsahuje plán 
ÚSES):  

- ULMI-FRAXINETA CARPINI SUPERIORA 
(habrojilmová jasenina) 2BC(3)-4, s cílovým 
společenstvem DBL4, HB+, LPS+, JVB+, JS1, 
TOB+, TOČ1, JLM+; keřové patro: VRB+,VRP+, 
VRJ+, KAL+, SV+, BRS+, STŘ1, BZČ+, 

- FRAXINI-ALNETA INFERIORA (jasanová olšina 
nižšího stupně). 2BC-C4-5a s cílovým spole-
čenstvem DBL2, OL2, JS2, JLM1, HB+, TOB+, 
TOČ+; keře VRB1, VRP+, STŘ1, 

- BETULI-QUERCETA ROBORIS SUPERIORA (bře-
zové doubravy vyššího stupně) 3A-AB(B)4 s cí-
lovým společenstvem DBL+, TOČ1, OS1, ŘŠP2, 
VRP+, VRJ1. 
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Lokalita leží v ptačí oblasti CZ0311037 Českobu-
dějovické rybníky a  evropsky významné lokalitě EVL 
CZ0313138 Vrbenské rybníky (NATURA 2000). 

Cílový stav: 
- zachování rozsahu a skladby zeleně. 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Dominantou lokality je rybník Černiš (40,9 ha). Celé 
toto území je dobře stabilizované a umožňuje rybář-
ské obhospodařování rybníka při zachování vysoké 
hodnoty území jako přírodního prvku. Je významné 
pro pěší a i cyklistickou turistiku. 

Část lokality je součástí záplavového území Dehtář-
ského potoka, část leží v jeho aktivní zóně. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Území je bez stávající i navrhované vodovodní sítě. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Území je bez stávající i navrhované stokové sítě. 
 

 
 
II.E.4.4.3.7.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY SÍDLIŠTĚ MÁJ (OZN. 3.7.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita sídliště kolektivních vícepodlažních byto-
vých domů vzniklého v 80. a 90. letech, východně 
navazující na starší sídliště Šumava, západně na ze-
leň, les, který byl výstavbou silně zasažen. Nedosta-
tečné plochy pro rekreaci a plochy pro parkování. 
Prostor s komunitním centerm je označen jako oh-
nisko území. 

Cílový stav: 
- rozvoj kompozičních os ulic M. Horákové, Branišov-

ská a E. Rošického – architektonické úpravy parteru, 
zeleň, stromořadí, parkování  a ohniska území u uli-
ce A. Barcala s dokončením smíšené funkce, 

-  doplnění městské zeleně,  
- zachování stavájících cyklistických tras a realizace 

samostatné cyklotrasy, 
- úprava pěších vycházkových tras k nově navržené-

mu hřbitovu v lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované úze-
mí. To se týká jak komunikační sítě ve všech funkč-
ních úrovních, tak dopravní obsluhy prostředky 
MHD. Nejzávažnější problematikou lokality je výraz-
ný deficit zařízení pro dopravu v klidu, ve stávající 
struktuře zástavby je k tomuto účelu k dispozici 
pouze omezené množství vhodných ploch.  
Obecným handicapem dopravní problematiky sídlišť 
ve východních částech města je nedostatek paralel-
ních komunikačních propojení ve směru východ-
západ. ÚP České Budějovice řeší tento nedostatek 
v několika nových trasách určených, pro smíšený 
provoz nebo vyhrazených pouze MHD, navazujících 
na stávající skelet. Stavebně se tyto nové komuni-
kační úseky týkají sousedních lokalit, kde jsou dále 
podrobně zmíněny. 

Po západní hranici lokality (katastru města) je vede-
na cyklistická trasa ve směru na Šindlovy Dvory. 

Cílový stav: 
- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-

kalitou a realizace samostatné cyklotrasy, 
- úprava pěších vycházkových tras k nově navržené-

mu hřbitovu v lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.). 
- výstavba hromadných garáží celkem pro 1450 stání 

a hlídané parkovací plochy pro 100 stání. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající a navržené plochy 
městské zeleně (obvodový park, rekreační plocha), 
doprovodná vegetace u Lišovského rybníka, lesní 
porost.  
Území lesoparku plní významnou rekreační funkci 
pro denní pohyb obyvatel sídliště, ale leží mimo 
správní obvod města. 
Plochy městské zeleně doplňují sídelní strukturu 
obytného souboru. Nepřípustné je snižování rozlohy 
ploch zeleně v území bydlení. 

Cílový stav: 
- kvalitní dořešení parteru a obnova zeleně jak ve vni-

troblocích, 
- propojení západního lesa s oblastí severně navazují-

cích rybníků a zeleně lokality U Vávrovských rybníků 
(ozn. 3.6.1.), 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
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- na části prvků ÚSES se vyskytuje hemioligotrofní va-
rianta tohoto společenstva a je třeba v druhové 
skladbě respektovat při návrhu vegetačních prvků 
tuto modifikaci: 

- BETULI-QUERCETA ROBORIS SUPERIORA (bře-
zové doubravy vyššího stupně) 3A-AB(B)4 s cí-
lovým společenstvem DBL+, TOČ1, OS1, ŘŠP2, 
VRP+, VRJ1. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje malý Lišovský rybníček. Povodí to-
hoto rybníčka bylo citelně zasaženo růstem sídliště 
Máj a odvodnění území mimo tento rybníček. Nega-
tivní ovlivnění vodního režimu bylo řešeno náhrad-
ním řešením – převedení některých odvodňovacích 
stok k rybníčku. Účinnost opatření však je problema-
tická. 
Lokalita je mimo záplavové území. 

Cílový stav: 
- zvážení přehodnocení systému odkanalizování nej-

bližších zastavěných ploch s cílem převedení části 
čistých dešťových vod k rybníčku. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou v dobrém technickém 
stavu. 

Cílový stav: 
Dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
 
 
 

ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající městská stoková síť je v lokalitě jednotného 
charakteru. Stoková síť je v dobrém technickém sta-
vu. Recipientem je Vltava. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné obytného charakte-
ru, kde se nepředpokládají velké požadavky na na-
výšení stávajícího odběru. 
Lokalitou prochází trasy primárního kabelu, na který 
lze zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí drobných požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- respektování trasy primárních kabelů VN, venkovní-
ho vedení 110 kV a rozvodna TR 110/22 kV, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT, 
- realizace tepelného napáječe pro dodávku tepla z 

JETE (VPS T-2). 

 
II.E.4.4.3.7.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U BRANIŠOVSKÉ SILNICE (OZN. 3.7.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita severně navazuje na sídliště Máj, východně 
ulicí M. Horákové na sídliště Šumava, západně je 
ohraničena katastrem Č. Budějovic. 

Cílový stav: 
- dokončení ploch kolektivní bytové zástavby navazu-

jící na sídliště Máj a rozšíření ploch zeleně 
s přechodem do krajiny, 

- umístění sportovních ploch a rekreačně využitelných 
ploch jako kompenzace nedostatku těchto možností 

v sídlišti Máj (jedno z určených opěrných míst vol-
nočasových aktivit mládeže), 

- rozvoj kompozičních os ulic M. Horákové a Brani-
šovská – architektonické úpravy parteru, zeleň, 
stromořadí, parkování, 

- rozvoj smíšených funkcí a obytné funkce pro níz-
kopodlažní individuální zástavbu v rozvojových plo-
chách,  

- zachování krajinné zeleně a rozšíření ploch městské 
zeleně a ploch pro rekreaci a sport,   

- realizace navržených cyklotras navazujících na celo-
městský systém. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o lokalitu bez výraz-
ných nároků na komunikační síť. Základní a 
v podstatě jedinou dopravní osou je ulice Branišov-
ská, která je pokračováním silnice III/14322. 
Podstatná část území leží mimo oblast obslouženou 
prostředky MHD v 5-ti minutové izochroně. 
Po západní hranici lokality (katastru města) je vede-
na samostatná cyklistická trasa ve směru na Šindlo-
vy Dvory. 

Cílový stav: 
- napojení obslužných komunikací rozvojových ploch 

na ulici Branišovskou, vzdálenosti nových křižovat-
kových bodů by měly odpovídat funkčnímu významu 
této komunikace, 

- nároky na parkování, vyplývající z navrhovaného 
způsobu využití ploch řešeny v plném rozsahu na 
vlastních pozemcích, 

- realizace navržených cyklotras navazujících na celo-
městský systém. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky jsou tvořeny stávajícími lesními po-
rosty a plochy krajinné zeleně v západní části lokali-
ty. 

Cílový stav: 
- zachování krajinné zeleně, 
- realizace plochy městské zeleně v návaznosti na 

plochu pro sport a rekreaci a rozšíření městské zele-
ně v lokalitě. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou významnější otevřenou 
vodoteč a pouze malé bezejmenné vodní plochy. 
Lokalita je mimo záplavové území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 

pásmu. Vodovodní řady jsou v dobrém technickém 
stavu. 

Cílový stav: 
-  rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby,  
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající městská stoková síť je v lokalitě jednotného 
charakteru. Stoková síť je v dobrém technickém sta-
vu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné sítě dle navrhované zástavby. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace kabelové TS 22/0,4 kV napojené dvojitým 

kabelem VN od TS BD Milady Horákové, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT, 
- realizace tepelného napáječe pro dodávku tepla z 

JETE (VPS T-2). 
 
 
 

 
 
II.E.4.4.3.8.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U HADA (OZN. 3.8.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita západního příměstí severně vymezena ulicí 
Branišovskou, východně navazující na areál Akade-
mie věd ČR a JU. V západní části lokality se nachází 

kolonie zahrádek, jinak je lokalita zatím nezastavě-
na. 
Dle ÚP České Budějovice se jedná o lokalitu rozvojo-
vou, řešící západní hranici rozvojového území pří-
městí a její přechod do volné krajiny – plochy za-
hradní bydlení (pro individuální bydlení v RD) s po-
stupně se zvětšujícími parcelami. Lokalitou je navr-
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žena nová sběrná komunikace spojující sídliště Vlta-
va, Máj a Šumava s Litvínovicemi a dále s příjezdo-
vou komunikací od Českého Krumlova.  

Cílový stav: 
- propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litví-novice, M. 

Horákové – II/603 a propojení Čtyři Dvory – levo-
břežní komunikace v trase Větrná – Na Sádkách – 
stadion - Na Dlouhé louce, 

- rozvoj kompoziční osy ulice Branišovská – architek-
tonické úpravy parteru, zeleň, stromořadí, parková-
ní, 

- východně od navržené komunikace propojující síd-
liště a Litvínovice směrem k areálu Akademie věd ČR 
vznik zástavby se smíšenou funkcí, plochy západním 
směrem využity pro objekty kolektivního bydlení, v 
pásu podél komunikace s max. počtem podlaží 3 + 
podkroví, dále pro individuální zahradní bydlení,  

- podél ul. Branišovská využíty zastavitelné plochy pro 
sport a rekreaci, a pro smíšenou funkci. 

-  v západní části lokality zachována stávající zahrádky. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
V současné době nezastavěná část města bez po-
třeby vnitřní dopravní struktury, jižně od Branišov-
ské (III/14322). Po západní hranici lokality (katastru 
města) je vedena cyklistická trasa ve směru na Šin-
dlovy Dvory. 

Cílový stav: 
- propojení ulice M. Horákové a silnice II/603 (stávají-

cí I/3) v Litvínovicích, jde o místní sběrnou komuni-
kaci II. třídy 

- doplnění uliční sítě širšího území o hlavní obslužnou 
osu, vedenou v trase Větrná – Na Sádkách – stadion 
- Na Dlouhé louce, 

-  zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-
kalitou. 

- realizace napojovacích bodů obslužných komunikací 
rozvojových ploch a jejich četnost tak, aby odpoví-
daly funkčnímu významu hlavních dopravních os, 

- vedení trasy autobusových linek po nových komuni-
kacích, což zvýší kvalitu obsluhy rozvojového území 
prostředky MHD a zároveň nabídne další stopu pro 
cesty z východních sídlištních celků. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stabilizované plochy krajinné 
zeleně u Švábova hrádku, extenzivně využívané za-
mokřené louky ZPF. 

Cílový stav: 
- realizace doprovodné a rekreační krajinné vegetace 

podél polní vodoteče, 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ3, BKL1, HB1, LIS2, JVB1, 

JVM1, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita je i mimo záplavové 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť zasahuje lokalitu dvěmi řady 
DN 600. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. 
Vodovodní řady jsou v dobrém technickém stavu. 

Cílový stav: 
-  rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Lokalita je v současnosti bez městské stokové sítě. 
Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- zřízení oddílné stokové sítě dle navrhované zástav-

by. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavění území obytnou zá-
stavbou, kde se nepředpokládají velké požadavky na 
odběr el. energie. 

Cílový stav: 
- podle skutečné potřeby realizace kabelové TS 

22/0,4 kV napojené na nový primární kabel od TS BR 
Milady Horákové (lokalita Sídliště Máj – ozn. 3.7.1.), 
který bude dále veden přes lokalitu U Švába (ozn. 
3.8.2.) a Na Sádkách (ozn. 2.5.4.) do lokality Univer-
zita (ozn. 2.5.5.), kde se ukončí ve stávající TS, 
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- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
- výstavba nových bytových objektů mezi JU a ulicí  

M. Horákové zásobena teplem ze sítě CZT, 
- výstavba předávacích stanic tepla a teplovodní sítě. 
 

 
 
II.E.4.4.3.8.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U ŠVÁBA (OZN. 3.8.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita západního příměstí severní hranicí navazují-
cí na lokalitu U Hada (ozn. 3.8.1.), jihozápadně vy-
mezena hranicí k. ú. Č. Budějovice. Zatím nezasta-
věné území. 
Dle ÚP České Budějovice se jedná o lokalitu, v které 
je navržena nízkopodlažní individuální zástavba, 
v části je již zrealizována výstavba RD, jako dokon-
čení bloků ulic Šípková a U Stromovky. Na západní 
hranici rozvojového území příměstí pro přechod do 
volné krajiny je navržena plocha zahradního bydlení. 
Lokalitou je navržena nová sběrná komunikace spo-
jující sídliště Vltava, Máj a Šumava s Litvínovicemi a 
dále s příjezdovou komunikací od Českého Krumlo-
va. 

Cílový stav: 
- propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. 

Horákové – II/603, spojující sídliště Máj a Šumava s 
Litvínovicemi a příjezdovou komunikací od jihu – 
Český krumlov,  

- propojení Čtyři Dvory – levobřežní komunikace v tra-
se Větrná – Na Sádkách – stadion - Na Dlouhé louce, 

-  v ploše východně od navržené komunikace propoju-
jící sídliště a Litvínovice dokončit individuální byto-
vou zástavbu v pokračování ulic Šípková a U Stro-
movky, západně ukončen rozvoj zástavby v zeleni 
formou individuálního bydlení a zahradního bydlení. 

- realizace městské zeleně v místě rekultivova-né 
skládky v bývalém lomu, včetně zachování sběr-
ného dvora v ploše technické uinfrastruktury, 

- realizace samostatné cyklotrasy s napojením na ce-
loměstský systém cyklistických stezek. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Dostupnost lokality zajišťuje síť účelových komuni-
kací a cest. 
Po západní hranici lokality (katastru města) je vede-
na cyklistická trasa ve směru na Šindlovy Dvory. 

 

 

Cílový stav: 
- propojení ulice M. Horákové a silnice II/603 (stávají-

cí I/3), vedené mezi Litvínovicemi a Šindlovými Dvo-
ry. Jde o místní sběrnou komunikaci II. třídy, 

- doplnění uliční sítě širšího území o hlavní obslužnou 
osu, vedenou v trase trase Větrná – Na Sádkách – 
stadion - Na Dlouhé louce, 

- realizace napojovacích bodů obslužných komunikací 
rozvojových ploch a jejich četnost tak, aby odpoví-
daly funkčnímu významu hlavních dopravních os, 

- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-
kalitou, 

- realizace nových cyklistických tras vedených v nově 
navržených stopách a typech uspořádání, vyplývající 
z úprav uličního skeletu, 

- vedení trasy autobusových linek po nových komuni-
kacích, což zvýší kvalitu obsluhy rozvojového území 
prostředky MHD a zároveň nabídne další stopu pro 
cesty z východních sídlištních celků. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Cílový stav: 
- rekultivace stávající skládky a jejího okolí (plocha 

městské zeleně), 
- rozšíření břehových, doprovodných a rekreačních 

porostů nadregionálního biokoridoru NBK 118 Hlu-
bocká obora - Dívčí kámen, 

- cílové společenstvo: QUERCI-FAGETA TYPICA (dubo-
vá bučina) 3B3, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: DBZ3, BKL1, HB1, LIS2, JVB1, 

JVM1, JVK+, JŘO+; 
- keřové patro: ŘEŠ+, RŽŠ+, BZH+, BZČ+, VRJ+. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu.  
Lokalita je i mimo záplavové území. 
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť zasahuje lokalitu řady DN 
600 a DN 800. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou v dobrém technickém 
stavu. 

Cílový stav: 
-  rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Lokalita je v současnosti v části napojena na měst-
skou stokovou síť. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- zřízení oddílné stokové sítě dle navrhované zástav-

by. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plynofikována středotlakým plynovodem. 

ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se v části o zastavěné území obytnou zástav-
bou a v části o rozvojové bydlení pro obytnou zá-
stavbu, kde se nepředpokládají velké požadavky na 
odběr el. energie. 

Cílový stav: 
- podle skutečné potřeby realizace kabelové TS 

22/0,4 kV napojené na nový primární kabel od TS BR 
Milady Horákové (lokalita Sídliště Máj – ozn. 3.7.1.), 
který bude dále veden přes lokalitu U Švába (ozn. 
3.8.2.) a Na Sádkách (ozn. 2.5.4.) do lokality Univer-
zita (ozn. 2.5.5.), kde se ukončí ve stávající TS, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu. 
 

 
 
II.E.4.4.3.9.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ROŽNOV-SEVER (OZN. 3.9.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
V lokalitě leží severní část Vesnické památkové zóny 
Rožnov. Rožnov reprezentuje jedno z nejstarších 
ohnisek osídlení při vzniku Českých Budějovic. Po-
stupným vývojem obou sídel došlo k propojení a in-
tegraci Rožnova do systému města. Centrum Rožno-
va leží na rozhraní lokalit Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.) 
a Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.) a je reprezentováno návsí 
a památkově chráněnými objekty lidové architektu-
ry. Lokalita je z větší části zastavěna stávajícími blo-
ky obytné nízkopodlažní zástavby. Území lokality je 
částečně v ochranném pásmu letiště Planá (zóna A). 

Cílový stav: 
- na severní hranici lokality realizace prodloužení ul. 

Papírenské včetně přemostění Vltavy z důvodu pro-
pojení jižních a západních čtvrtí města,  

- rozvoj kompoziční osy ulice Lidická – městské třídy a 
ohniska území náměstí Bratří Čapků – architektonic-
ké úpravy parteru, zeleň, stromořadí, parkování, 

- plochy jižně od ulice L. Kuby využity pro smíšenou 
funkci spolu s částí lokality Rožnov-jih (ozn. 3.9.3.), 

- maximální počet nadzemních podlaží v lokalitě – 4, 

- realizace cyklistických tras oboustranně kolem Vlta-
vy, včetně části vyhrazené v uličním profilu ulice Li-
dická, zapojených do jejich celoměstského systému, 

- prověření možného prostoru pro letní vodácké tá-
bořiště v meandru Vltavy v návaznosti na sportovní 
areál TJ Meteor. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Lokalita je dopravně stabilizována, v rozvojových 
plochách se smíšenou funkcí naproti ZŠ bude skelet 
doplněn o rastr obslužných komunikací. Podél zá-
padní strany lokality prochází v části samostatná 
cyklotrasa podél Vltavy. 

Cílový stav: 
- přemostění Vltavy v prodloužení ulice Papírenská 

pro trasu sběrné komunikace s napojením na silnici 
II/603 (v současné době silnice I/3), tento úsek pří-
mo navazuje na propojení Čtyři Dvory - Litvínovice a 
uzavírá tak no-vou komunikační osu, umožňující 
přímou vazbu mezi jižní a západní částí města, 

- zachována stávající dopravní síť s doplněním obsluž-
ných komunikací v rozvojových plochách pro smíše-
nou funkci, 
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- zachování vyhrazené cyklotrasy v ul. Strádova a do-
plnění cyklistických tras oboustranně kolem Vltavy, 
včetně části vyhrazené v uličním profilu ulice Li-
dická,  

-  realizace hromadné garáže pro 150 stání. 
 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající a navrhované plochy 
zeleně krajinné podél Vltavy (břehové a doprovodné 
porosty). 
Část lokality je součástí rozvojového zeleného klínu 
Vltavy a náleží k územím s vysokým stupněm do-
chovalosti typických znaků krajinného rázu podle 
§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílový stav: 
- realizace zeleně především doplňující rozsah nadre-

gionálního biokoridoru NBK 118, části lokálních bio-
koridorů BC 24 a BC 25, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy, který představuje ko-
nec jezové zdrže – vzdutí Trilčova jezu. Malá část 
území při toku je součástí záplavového území Vltavy, 
užší pruh podél řeky mimo vlastní koryto řeky je 
součástí jeho aktivní zóny. Na úseku pravého břehu 
podél areálu TJ Meteor je zřízena protipovodňová 
hráz. 

Cílový stav: 
- realizace asfaltobetonová obslužná komunikace po 

koruně protipovodňové hráze, která bude využívaná 
jako cykloturistická stezka, 

- postupné zpřístupňování břehu řeky v jiných úse-
cích, ať již po hraně koryta či po lavici ve svahu kory-
ta pro pěší popř. cyklisty. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby,  

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Část 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné stokové sítě dle navrhované zá-

stavby, 
- zřízení OK Rožnov na náměstí Bratří Čapků, 
- rekonstrukce části stávající stokové sítě.   
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Celé území je ve velké míře plošně plynofikováno 
středotlakými i nízkotlakými plynovody. Středotlaké 
plynovody jsou v jižní části lokality podél ulice Lidic-
ké a částečně v okolí sportovního areálu TJ Meteor. 
V tomto areálu je také umístěna středotlaká RS, kte-
rá zásobuje jižní a částečně centrální část nízkotlaké 
plynovodní sítě v Českých Budějovicích. Ulicemi B. 
Kafky, J. Hůlky, Lidickou a J. Šafaříka vede důležitý 
středotlaký páteřní řad DN 300. Potrubí středotlaké 
sítě je ocelové, pouze v některých částech je rekon-
struované z lineárního polyethylenu. Nízkotlaká ply-
novodní síť je v území mezi kolejemi a ulicí Lidickou 
a částečně v okolí areálu TJ Meteor. Tato síť je pro-
vozována pod provozním tlakem 2,3 kPa a je celá 
z ocelového potrubí. Navýšení odběrů z nízkotlaké 
sítě není v dohledné době reálné. 
Zvýšení odběrů ze středotlaké plynovodní sítě se 
předpokládá z nové zástavby v rozvojových plo-
chcách se smíšenou funkcí. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Popis: 
Jedná se o kompaktní zastavěné území obytného 
charakteru, kde se nepředpokládají velké požadavky 
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na navýšení stávajícího odběru. V jižní části jsou vy-
mezeny rozvojové plochy se smíšenou funkcí, které 
si vyžádají výstavbu kabelových TS VN/NN. 
Lokalitou prochází trasa primárního kabelu, na který 
lze zasmyčkovat další TS VN/NN. 

Cílový stav: 
- pokrytí drobných požadavků ve stávající zástavbě ze 

stávajících TS, případnou úpravou nebo rozšířením 
transformačního výkonu TS a pokládkou NN kabelů, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Popis: 
Lokalita je napojena na síť CZT.  

Cílový stav: 
-  stávající síť CZT zůstane zachována v plném rozsahu, 
-  při modernizaci, rekonstrukcích, popř. nové výstavbě 

zásobování objektů ze sítě CZT. 

 
 
II.E.4.4.3.9.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ROŽNOV – ZA TRATÍ (OZN. 3.9.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská stabilizovaná lokalita s převládající obyt-
nou funkcí. Stávající bloky obytné zástavby jsou níz-
kopodlažní RD. 
Jihovýchod lokality je řešen návrhem nízkopodlažní 
individuální obytné zástavby, postupně přecházející 
v navrženou obytnou zástavbu v zelení (zahradní 
bydlení) v sousední lokalitě Děkanská pole (ozn. 
3.9.4.). Lokalita navazuje na území rozvojového ze-
leného klínu Vltavy. 

Cílový stav: 
- rozvojové plochy v  jihovýchodní části lokality využi-

ty pro obytnou individuální funkci v návaznosti na 
plochy navržené obytné zástavby lokalit U Plavské 
silni-ce (ozn. 2.6.4.), Děkanská pole (ozn. 3.9.4). a U 
Malše (ozn. 3.9.5.). 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Cílový stav: 
- zachování stávající dopravní sítě obslužných komu-

nikací s doplněním o komunikace v rozvojových plo-
chách bydlení, 

- vyhrazená cyklotrasa v ul. V. Nováka v návaznosti na 
cyklotrasu v ul. Strádova. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Jediným vegetačním prvkem lokality je zeleň zahrad 
rodinných domů. 

Cílový stav: 
- nepřípustné je narušování ploch zeleně v plochách 

bydlení. 
 

 
 
 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita nezahrnuje žádnou otevřenou vodoteč či 
větší vodní plochu. Lokalita není v záplavovém úze-
mí. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá zastavěné území lokali-
ty. Část stokové sítě je v kritickém, někde až 
v havarijním technickém stavu. Kapacitně nevyhovu-
je sběrač v Janáčkově ulici. Recipientem je Vltava a 
Malše. 
Cílový stav: 

- zřízení oddílné stokové sítě dle navrhované zástav-
by, 

- zZaústění navrhované dešťové stokové sítě do pod-
jezí Velkého jezu na Malši, 

- zajištění předčištění dešťových vod v oblasti navrho-
vané oddílné sítě (dešťové vpusti s kalovým usazo-
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vacím prostorem a s nornou stěnou, lapače ropných 
látek na odstavných plochách atd.), 

- rekonstrukce části stávající stokové sítě. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je kompletně plošně plynofikována nízkot-
lakými plynovody. 
Další plynofikace je navržena ze středotlaké sítě 
v lokalitě Rožnov-sever (ozn- 3.9.1.). 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 

- výměna starých ocelových domovních přípojek a 
hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace kabelové TS 22/0,4 kV zasmyčkovanou na 

stávající primární kabely VN, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 

 
 
II.E.4.4.3.9.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY ROŽNOV-JIH (OZN. 3.9.3.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita navazuje na sousední lokalitu Rožnov-sever 
(ozn. 3.9.1.) a leží v ní jižní část Vesnické památkové 
zóny Rožnov. Rožnov reprezentuje jedno z nejstar-
ších ohnisek osídlení při vzniku Českých Budějovic a 
postupným vývojem došlo k propojení a integraci 
Rožnova do systému města. Centrum Rožnova leží 
na rozhraní lokalit Rožnov-jih (ozn. 3.9.1.) a Rožnov-
sever (ozn. 3.9.3.) a je reprezentováno návsí a pa-
mátkově chráněnými objekty lidové architektury. 
Stávající zastavěné území lokality je tvořeno bloky 
nízkopodlažní obytné zástavby.  
Lokalita je součástí rozvojového zeleného klínu Vlta-
vy. Území lokality je částečně v ochranném pásmu 
letiště Planá (zóna A). 

Cílový stav: 
- úprava parametrů Plavské silnice a realizace propo-

jení Lidická - Plavská, 
- rozvoj kompoziční osy ulice Lidická – městské třídy a 

ohniska území náměstí Bratří Čapků – architektonic-
ké úpravy parteru, zeleň, stromořadí, parkování, 

- plocha v severní části lokality využita pro smíšenou 
funkci spolu s plochami jižně od ulice L. Kuby v loka-
litě Rožnov – sever (ozn. 3.9.1.),  

- převážná většina ploch zachována či doplněna pro 
funkci obytnou individuální (ve střední části lokality) 
a pro smíšenou funkci,  

- plochy mezi tratěmi využity pro smíšenou funkci s 
doplněním městské zeleně podél trati a plochy v již-
ní části lokality pro obytnou individuální funkci, 

- na soutoku Mlýnského náhonu s Vltavou realizace  
lávky pro pěší a cyklisty jako spojnice stávající polní 
cesty v k.ú. Planá s ulicí Sokolovskou v Rožnově, 

- realizovat navržené cyklistické trasy oboustranně ko-
lem Vltavy, včetně části vyhrazené v uličním profilu 
ulice Lidická, zapojené do jejich celoměstského sys-
tému. 

-  realizace jižní tangenty, 
- architektonické úpravy podél kompoziční osy – 

chodníky, stromořadí, parkování, parter, 
- realizace cyklistických tras oboustranně kolem Vlta-

vy, včetně části vyhrazené v uličním profilu ulice Li-
dická, zapojených do jejich celoměstského systému. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Cílový stav: 
- realizace jižní tangenty, která zasahuje do jižního cí-

pu lokality i do katastru města, 
- úprava parametrů Plavské silnice a realizace propo-

jení Lidická - Plavská, včetně vyhrazené cyklotrasy,  
- nové smyčky MHD v jižní části lokality – na Plavské a 

trolejbusu na Lidické ulici, 
- na západní straně lokality nové cyklistické trasy 

oboustranně kolem Vltavy, včetně části vyhrazené v 
uličním profilu ulice Lidická, na soutoku Mlýnského 
náhonu s Vltavou lávka pro pěší a cyklisty jako spoj-
nice stávající polní cesty v k.ú. Planá s ulicí Sokolov-
skou v Rožnově, 

- propojení vazeb mezi územími oddělenými železnicí, 
zprostupnění území navrženým rastrem obslužných 
komunikací. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky lokality tvoří stávající a navržené 
plochy krajinné zeleně podél Vltavy, parkově upra-
vená plocha na náměstí Bratří Čapků. 
Lokalita je součástí rozvojového zeleného klínu Vlta-
vy.  

Cílový stav: 
-  realizace zeleně především doplňující rozsah nadre-

gionálního biokoridoru NBK 118, 
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava 3BC4), 
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- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1 
- nepřípustné je narušování ploch zeleně v plochách 

bydlení. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek Vltavy, který představuje 
podjezí a nadjezí Rožnovského pevného jezu se 
střední vorovou propustí. Jez je ve velmi špatné 
technickém stavu. Malá část území při toku je sou-
částí záplavového území Vltavy, užší pruh podél řeky 
mimo vlastní koryto řeky je součástí jeho aktivní zó-
ny. 
Možnost vzdutí vody do náhonu ke Stecherově 
mlýnu souvisí s možností obnovení Zlaté stoky a za-
vodnění Bagru. Soustavnou snahou bude postupné 
zpřístupňování břehu řeky ať již po hraně koryta či 
po lavici ve svahu koryta pro pěší popř. cyklisty. 

Cílový stav: 
- v rámci rekonstrukce Rožnovského jezu realizace 

propusti pro sportovní plavidla při pravém břehu a 
zřízení účinného rybího přechodu, 

- realizace hrazení vtoku do náhonu na Stecherův 
mlýn. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikač-
ní skelet lokality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém 
pásmu. Vodovodní řady jsou často v kritickém, ně-
kde až v havarijním technickém stavu. 

Cílový stav: 
- nahrazení stávajících řadů DN 60 a 80 potrubím vy-

hovujících dimenzí, 
- rekonstrukce vodovodních řadů v téměř celém 

území lokality a rozšíření vodovodní sítě dle navrho-
vané zástavby, 

- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 
jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Městská stoková síť pokrývá území lokality. Část 
stokové sítě je v kritickém, někde až v havarijním 
technickém stavu. Recipientem je Vltava a dva levo-
stranné přítoky řeky Malše. 

Cílový stav: 
- rozšíření jednotné stokové sítě dle navrhované zá-

stavby v severní části lokality, 
- zřízení OK Rožnov na náměstí Bratří Čapků a oddílné 

stokové sítě v jižní a východní části lokality dle navr-
hované zástavby, 

- rekonstrukce části stávající stokové sítě.   
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita je plošně plynofikována středotlakými ply-
novody. 
Blízkost vysokotlaké RS zajišťuje dostatečnou kapa-
citu pro případné rozšíření sítě pro další zástavbu. 

Cílový stav: 
- napojení dosud neplynofikovaných objektů popří-

padě nově zbudovaných bytových jednotek, 
- výměna starých ocelových domovních přípojek a 

hlavních uzávěrů plynu. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace řady kabelových TS 22/0,4 kV zasmyčkova-

né na nový primární kabel VN vycházející ze stávající 
TS Rožnov Konečná a končící v TS Hůlky, 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 

 
 
II.E.4.4.3.9.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY DĚKANSKÁ POLE (OZN. 3.9.4.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita vymezena na západě železnicí 
směr České Velenice, východně Plavskou silnicí. 
Lokalita součástí zeleného klínu Malše, významné 
rozšíření ploch krajinné a městské zeleně tohoto pří-

rodně hodnotného území. Možnost využití ploch ze-
leně k rekreaci. 
Případné zemědělské využití stávajících zemědělsky 
využívaných ploch zeleného klínu Malše není vylou-
čeno. Území lokality je částečně v ochranném pás-
mu letiště Planá (zóna A). 
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Cílový stav: 
- rehabilitace území zeleného klínu podél řeky Malše 

do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinného parku propojující krajinu s velkým přírodně-
rekreačním potenciálem s městem, v širších vztazích 
v pokračování k obci Roudné a údolní nivou dál proti 
proudu řeky až k Plavu, 

-  úprava parametrů Plavské silnice,  
- navržené rozvojové plochy využity pro smíšenou, 

funkci, pro individuální bydlení a zahradní bydlení v 
návaznosti na plochy navržené obytné zástavby lo-
kalit U Plavské silnice (ozn. 2.6.4.), Rožnov – za tratí 
(ozn. 3.9.2.) a U Malše (ozn. 3.9.5.), 

- počet nadzemních podlaží u navržené zástavby 
v lokalitě max. 4. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Cílový stav: 
-  úprava parametrů Plavské silnice, 
-  realizace hromadné garáže pro 100 stání, 
- doplnění komunikací v rozvojových plochách. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Z hlediska rozvoje vegetačních prvků jde o jednu z 
nejvýznamnějších lokalit ve městě. Charakter luhu 
řeky Malše a stupeň dochovalosti typických znaků 
krajinného rázu předurčuje lokalitu k návrhu přírod-
ního parku, který by harmonizoval novou výstavbu s 
přírodními kvalitami území. 
Lokalita náleží k územím s dochovalými typickými 
znaky krajinného rázu. 

Cílový stav: 
- realizace rozsáhlých ploch zeleně městské i krajinné 

v kontaktu s nadregionálním biokoridorem NBK 169 
Červené blato – K118, 

- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 
SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 

- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, 

JVM1, JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+,STŘ1, VRB1, VRP+, 

VRJ+, BZ1, 
- na části území se nachází jiná varianta zamokřených 

biotopů s cílovým společenstvem ALNETA GLUTINO-
SAE SUP. (olšina vyššího stupně) 3B(BC) 4-5b s cílo-
vou druhovou skladbou: 

- stromové patro: OL2, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL2, 
JVM2, LPS1, LPV+; 

- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +, 
- součástí zeleného klínu řeky Malše nesmí být golfo-

vé hřiště. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje pouze systém otevřených odvod-
ňovacích stok. Lokalita není součástí záplavového 
území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Stávající městská vodovodní síť se dotýká území lo-
kality pouze okrajově. Lokalita je umístěna v 1. tla-
kovém pásmu. 

Cílový stav: 
- rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající městská stoková síť se nenachází na území 
lokality. Recipientem je Malše a dva její levostranné 
přítoky. 

Cílový stav: 
- realizace oddílné stokové sítě dle navrhované zá-

stavby, 
- úprava stávajícího levostranného přítoku řeky Malše 

mezi Rožnovem a Novým Roudným, 
- zřízení dvou záchytných vsakovacích nádrží a úprava 

koryta této vodoteče pro dešťové vody z jižní části 
lokality, 

- zaústění navrhované dešťové stokové sítě ze se-
verní části lokality do podjezí Velkého jezu na Malši, 

- zajištění předčištění dešťových vod ze severní části 
lokality (dešťové vpusti s kalovým usazovacím pro-
storem a s nornou stěnou, lapače ropných látek na 
odstavných plochách atd.).  
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 

Cílový stav: 
- napojení lokality na středotlakou plynovodní síť ze 

západní strany z lokality Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.). 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace řady kabelových TS 22/0,4 kV zasmyčkova-

né na nový primární kabel VN vycházející nové TS v 
lokalitě Rožnov – za tratí (ozn. 3.9.2). a vedoucí již-
ním směrem do lokality Roudné nebo Rožnov-jih 
(ozn. 3.9.3.), 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
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II.E.4.4.3.9.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U MALŠE (OZN. 3.9.5.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Příměstská lokalita zahrnující území levého břehu 
Malše, západní hranici tvoří Plavská silnice. 
Jedná se o velmi hodnotné přírodní území s pláno-
vaným rozšířením krajinné a městské zeleně sloužící 
především k rekreaci. Lokalita je součástí zeleného 
klínu Malše, podél Malše navržena samostatná cyk-
lotrasa napojena na jejich celoměstský systém. 
Významné je propojení obou břehů Malše navrže-
nou komunikací. Možnost využití ploch zeleně 
k rekreaci. 
Území bývalého vojenského hřbitova je řešeno jako 
nezastavitelné a bude zachováno jeho využití pro  
jako veřejný park. 
Případné zemědělské využití stávajících zemědělsky 
využívaných ploch zeleného klínu Malše není vylou-
čeno. 

Cílový stav: 
- spojení ulice Novohradská se silnicí Plavská novou 

komunikací podél železniční trati s mostem přes ře-
ku Malši a úprava parametrů Plavské silnice,  

- rehabilitace území zeleného klínu podél řeky Malše 
do podoby harmonické kulturní krajiny s prvky kra-
jinného parku propojující krajinu s velkým přírodně-
rekreačním potenciálem s městem, v širších vztazích 
v pokračování k obci Roudné a údolní nivou dál proti 
proudu řeky až k Plavu,  

- trasování liniových staveb tak, že dochází ke konti-
nuálnímu “toku” krajiny s minimalizací kolize s těmi-
to, zejména s dopravními stavbami, 

- navržené rozvojové plochy využity pro smíšenou, 
funkci v souvislosti s navržením komunikace propo-
jující Plavskou a Novohradskou ul., jižním směrem 
od smíšené plochy pro kolektivní a individuální byd-
lení, při severní hranici lokality pro sportovní areál, 

- realizace samostatné cyklotrasy podél Malše napoje-
nou na jejich celoměstský systém. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
V lokalitě není deficit dopravy v klidu. 

Cílový stav: 
- doplnění dopravního skeletu lokality o komunikační 

propojení ulice Plavské silnice s Novohradskou ulicí, 
vedené podél rožnovské trati, včetně podjezdu Plav-
ské pod železniční tratí, 

-  úprava parametrů Plavské silnice, 
- realizace samostatné cyklistické trasy vedoucí po le-

vém břehu Malše, na kterou navazují další 2 cyklos-
tezky. Jedna je odbočka u železničního mostu přes 
Malši, která se napojuje na vyhrazenou cyklotrasu, 

vedenou ulicí L. M. Pařízka a druhá propojuje zá-
kladní cyklostezku, vedenou podél Malše s Plavskou 
silnicí. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky tvoří stávající plochy břehových a 
doprovodných porostů Malše. 
Lokalita náleží k jádrovému území zeleného klínu 
Malše a prochází jí krajinná rozvojová osa systému 
zeleně města. Typické znaky krajinného rázu jsou 
chráněny § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílový stav: 
- realizace návrhu posílení ploch krajinné zeleně po-

dél Malše a nové masivní plochy zeleně, zejména 
pro doplnění nadregionálního biokoridoru NBK 169, 

- součástí zeleného klínu řeky Malše nesmí být golfo-
vé hřiště. 

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje úsek řeky Malše, který zahrnuje tři 
objekty pevných jezů Malý, Velký, Špačků. Jezy Malý 
a Velký zahrnují vorovou propust při levém břehu. 
Převážná část lokality je součástí záplavového úze-
mí, významná část je součástí jeho aktivní zóny. Lo-
kalita v území zahrnuje biologicky cenné odstavené 
zbytky meandrů a tůní. 

Cílový stav: 
- zprůtočněné koryto především v úseku nad železnič-

ním mostem po Velký jez – úprava podélného profi-
lu a zešíření koryta směrem do pravého břehu, 

- odstranění technologické lávky nad železničním 
mostem a osazení potrubí do železničního či nového 
silničního mostu, 

- zřízení účinných rybích přechodů na všech jezech, 
- vyčištění a zpřístupnění zdejší tůně a následná kulti-

vace lokality jako odpočinkové lokality. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Stávající městská vodovodní síť se dotýká území lo-
kality pouze okrajově. Lokalita je umístěna v 1. tla-
kovém pásmu. Nad Velkým jezem je odběrné místo 
užitkové vody pro pivovar Samson. Obdobné odběr-
né místo je na levém břehu Malše u lávky pod Vel-
kým jezem. 

Cílový stav: 
- rozšíření vodovodní sítě dle navrhované zástavby. 
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ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající městská stoková síť na území lokality je 
tvořena kapacitně nevyhovujícím sběračem 
v Plavské komunikaci a kanalizací areálu Policie ČR. 
Součástí této jednotné vnitroareálové kanalizace je i 
ČOV. Recipientem je Malše. 

Cílový stav: 
- zřízení ČS pro splaškové odpadní vody a oddílné sto-

kové sítě dle navrhované zástavby východně od 
Plavské komunikace, 

- rekonstrukce stávající jednotné stoky v Plavské ko-
munikaci, 

- napojení dešťových vod ze znečištěných povrchů (u 
zástavby východně od Plavské komunikace) do re-
konstruované jednotné stoky, 

- zaústění navrhované dešťové stokové sítě z jižní čás-
ti lokality do podjezí Velkého jezu, 

- zajištění předčištění dešťových vod z jižní části loka-
lity (dešťové vpusti s kalovým usazovacím prosto-

rem a s nornou stěnou, lapače ropných látek na od-
stavných plochách atd.). 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 
Napojení území lze realizovat částečně z jihu 
z Plavské silnice a ze severu z páteřního středotla-
kého řadu DN 150. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- napojení navrhované zástavby z nové TS, která bude 

řešena společně s lokalitou U Plavské silnice (ozn. 
2.6.4.), 

- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 
do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

   
 
II.E.4.4.4.0.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HAKLOVY DVORY (OZN. 4.0.1.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Haklovy Dvory jsou lokalitou venkova se zbytky “li-
dové architektury” a jsou cennou krajinnou oblastí. 
Nacházejí se západně od Českých Budějovic. Z větší 
části se jedná o lokaltu stabilizovanou, v části dopl-
něnou o rozvojové plochy. Lokalita částečně spadá 
do zeleného klínu Vrbenských rybníků. 

Cílový stav: 
- regenerace stávajících ploch obytné zástavby a do-

plnění zástavby v zastavitelných plochách pro indi-
viduální obytnou zástavbu venkovského charakteru, 
v západní části lokality pokračování zástavbou ven-
kovských usedlostí, 

- rozvoj ploch plochy pro sport a rekreaci s doplněním 
zeleně na břehu Novohaklovského rybníka, 

- realizace hřbitova v jižní části lokality při hranici s 
lokalitou Zavadilka (ozn. 3.6.2.) navazující na plochu 
lesa, pěšími vycházkovými trasami spojenou se síd-
lištěm Máj a ostatními lokalitami,  

- obnova a rozšíření alejí. 
 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované úze-
mí. Základní komunikační osu lokality tvoří silnice 
III/14539.  
Dopravní obsluhu zajišťuje autobusová linka MHD. 

 

Cílový stav: 
- zachování stávajících cyklistických tras vedených lo-

kalitou, 
- realizace točny provozované autobusové linky, 
- doprava v klidu řešena individuálním způsobem na 

vlastních pozemcích, 
- komunikace, které pro obsluhu rozvojových ploch  

respektují pokud možno stávající napojovací body 
na páteřní komunikační ose lokality, 

- v lokalitě se nenavrhuje umístění hromadných gará-
ží. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky území tvoří plochy krajinné zeleně 
kolem rybníků, lesní porosty, místy extenzivně vyu-
žívané zamokřené louky. Na ostatním území inten-
zivně využívaný ZPF, který výrazně dotváří krajinný 
ráz. 
Lokalita částečně spadá do zeleného klínu Vrben-
ských rybníků. V lokalitě se nachází ptačí oblast 
CZ0311037 Českobudějovické rybníky (NATURA 
2000). 

Cílový stav: 
- doplnění zeleně k plochám sportu a rekreace u No-

vohaklovského rybníka, 
- realizace krajinné zeleně jako součásti skladebných 

částí ÚSES a harmonické obnovy krajiny,  
- cílové společenstvo: QUERCETA ROBORIS-ACERIS 

SUP. (javorová doubrava) 3BC4, 
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- prostorové uspořádání prvků ÚSES: porosty dřevin v 
plném zápoji s keřovým patrem, 

- návrh druhové skladby prvků ÚSES: 
- stromové patro: OL1, JS1, LPS1, LPV1, JVM1, 

JVK+, DBL2, TOČ+, JŘO+; 
- keřové patro: BRS+, STŘ1, VRB1, VRP+, VRJ+, 

BZ1 
Na části území se nachází jiná varianta zamokřených 
biotopů s cílovým společenstvem ALNETA GLUTINO-
SAE SUP. (olšina vyššího stupně) 3B(BC)4-5b s cílo-
vou druhovou skladbou: 

- stromové patro: OL2, BŘ1, TOČ1, OS1, DBL2, 
JVM2, LPS1, LPV+; 

- keřové patro: ŘSP2, VRP+, VRJ +. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
V lokalitě jsou výrazné velké vodní rybniční plochy 
jako rybníky Starohaklovský (44,4 ha) a Novohaklov-
ský (41,3 ha), Starý Houženský (20,9 ha). Celé toto 
území je dobře stabilizované a umožňuje rybářské 
obhospodařování rybníků při zachování vysoké hod-
noty území jako přírodního prvku. Je významné pro 
pěší a i cyklistickou turistiku. 
Část lokality je součástí záplavového území Dehtář-
ského potoka, část leží v jeho aktivní zóně. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající zástavbu lo-
kality. Lokalita je umístěna v 1. tlakovém pásmu. 
Vodovodní řady jsou v poměrně dobrém technic-
kém stavu. Stávající ČS a studna na břehu Novo-
haklovského rybníka byla v minulosti zřízena jako 
zdroj užitkové vody pro zemědělský areál. 

Cílový stav: 
- rozšíření vodovodní sítě dle navrhované souvislé zá-

stavby, 
- dokončení modelu městské vodovodní sítě včetně 

jeho propojení s řídícím systémem centrálního dis-
pečinku pro optimální regulaci tlakových poměrů 
v síti s cílem snížení ztrát vody. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající kanalizace v území lokality je tvořena ne-
soustavnou sítí trubních stok pro odvádění dešťo-
vých vod do okolních rybníků. Zemědělský areál je 
vybaven jímkou na vyvážení. Recipientem je Staro-
haklovský a Novohaklovský rybník. 

Cílový stav: 
- zřízení splaškové stokové sítě včetně tří ČS a kanali-

začního výtlaku do sběrače v ulici E. Rošického, 
- využití stávajících stok pro odvádění dešťových vod, 
- existence jímek na vyvážení splaškových odpadních 

vod je přípustná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- realizace nových venkovních TS 22/0,4 kV pro napo-

jení nové zástavby, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 

 
 
II.E.4.4.4.0.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY TŘEBOTOVICE (OZN. 4.0.2.) 

 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita Třebotovice leží jihovýchodně od centra 
Českých Budějovic. Zahrnuje jak vlastní ves Třeboto-
vice s převážně obytnou, často dožívající starou zá-
stavbou, tak Nové Třebotovice, což je obytná zá-
stavba RD přímo navazující na obdobnou zástavbu 
sídla Dobrá Voda a skupinu RD při komunikaci 
z Dobré Vody do Třebotovic. V území severně ohra-
ničeném komunikací a jižně zástavbou Třebotovic se 
nachází areál vojska. 

Cílový stav: 
- vznik obytné nízkopodlažní zástavby venkovského 

charakteru v zastavitelných plochách v návaznosti  
na zástavbu obce Dobré Vody u Českých Budějovic a 
pro doplnění struktury vlastní obce, v severozápadní 

části lokality rozptýlená obytná zástavba vesnického 
typu v zeleni –  zástavba venkovských usedlostí, 

- důraz na zvýšenou míru urbanity prostoru centra 
obce, 

- respektování areálu vojska, včetně realizace pásu 
izolační zeleně oddělující tento areál od nízkopod-
lažní bytové zástavby, 

- regenerace stávající zástavby. 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované úze-
mí. Základní komunikační osy lokality tvoří silnice 
III/14611 a III/0341 vedené převážně mimo zastavě-
ná území. Dopravní obsluhu zajišťuje autobusová 
linka MHD vedená po silnici 14611 ve směru na Ka-
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liště. Do samotné obce nezajíždí a nejbližší zastávka 
leží mimo 300 metrovou izochronu dostupnosti. 

Cílový stav: 
- komunikace zajišťující obsluhu nové zástavby  rozvo-

jových ploch budou navazovat pouze na místní ob-
služnou síť bez dalších určujících podmínek, 

- doprava v klidu řešena individuálním způsobem na 
vlastních pozemcích. 

 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky území tvoří především souvislý lesní 
porost, stabilizované plochy krajinné zeleně kolem 
Lusného, Třebotovických rybníků a podél Dobrovod-
ského potoka. Upravené plochy v Třebotovicích na 
“rybniční návsi” (návrh zvýšení intenzity údržby). 
Plochy ZPF významně dotváří typické znaky krajin-
ného rázu. 
Lokalita patří mezi území s vysokým stupněm ekolo-
gické stability a vysokým stupněm dochovalosti kra-
jinného rázu harmonické kulturní krajiny 
Členité území lokality představuje tak pestrou mo-
zaiku vegetačních stupňů a skupin typů geobiocénu, 
že není možno v popisu lokality vyčerpat všechny 
varianty druhové skladby. V prostorovém uspořádá-
ní vegetačních prvků je jednoznačně preferován pl-
ně zapojený dřevinný porost s podrostem keřů. 
Při návrhu zastavění je třeba uplatnit principy 
ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Cílový stav: 
-  v prostorovém uspořádání vegetačních prvků prefe-

rence plně zapojeného dřevinného porostu s pod-
rostem keřů. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
Lokalita zahrnuje kaskádu malých rybníčků na Dob-
rovodském potoce a jeho přítocích a to přímo v obci 
a v údolí pod obcí, z nichž některé jsou již na sou-
sedním katastru. V lokalitě se nachází i část rybníka 
Lusný na pravostranném přítoku Dobrovodského 
potoka. Rybníčky v obci Třebotovice mají poddi-
menzované bezpečnostní přelivy. 
Lokalita je mimo záplavové území. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
V lokalitě jsou zřízeny domovní studny pro zásobo-
vání vodou. Studně u obce Kaliště zásobují výtlač-
ným řadem vojenský areál kde je umístěna i úprav-
na vody. Pro místní zemědělský provoz byl roku 

1958 podchycen pramen a zřízen účelový vodovod. 
Ochranné pásmo těchto studní je 100 m.  

Cílový stav: 
- lokalita bude po zřízení vodojemu “Třebotovice” 

umístěna ve 4. tlakovém pásmu, 
- napojení nové vodovodní sítě na vodojem “Srubec” 

a osazení automatické tlakové stanice v jeho rozší-
řené manipulační komoře, 

- vybudování vodojemu “Třebotovice” v poloze za 
spotřebištěm, 

- zřízení vodovodní sítě dle stávající a navrhované zá-
stavby. Rozšíření vodovodní sítě z Dobré Vody do 
Nových Třebotovic a vybudování automatické tlako-
vé stanice pro tuto část řešené lokality, 

- zásobování z lokálních domovních studní je přípust-
né. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající kanalizace v území lokality je tvořena ne-
soustavnou sítí trubních stok pro odvádění dešťo-
vých vod do místní vodoteče. Areál vojenského 
útvaru má již od počátku osmdesátých let vybudo-
vanou ČOV s biologickým dočišťovacím rybníčkem 
pod obcí. Splaškové odpadní vody z nemovitostí 
v obci jsou zpravidla odváděny do domovních jímek 
na vyvážení. Recipientem je levostranný přítok Dob-
rovodského potoka. 

Cílový stav: 
- zřízení splaškové stokové sítě napojené na stávající 

sběrač DN 400, který byl zřízen pro odkanalizování 
areálu vojenského útvaru, 

- rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV (vybudo-
vané počátkem osmdesátých let pro areál vojska), 
aby bylo možno napojit i odpadních vod z obce, 

- existence jímek na vyvážení splaškových odpadních 
vod je přípustná. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Napojení území předpokládá vybudovat nový stře-
dotlaký plynovod z obce Dobrá Voda. Stávající ply-
novod je kapacitně nedostačující. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TE-
LEKOMUNIKACE 

Cílový stav: 
- zahuštění venkovními TS 22/0,4 kV, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN uloženým 

do výkopu v chodnících, případně v zeleném zatrav-
něném pásu. 
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II.E.4.4.4.0.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY KALIŠTĚ (OZN. 4.0.3.) 

  
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Popis: 
Lokalita Kaliště zahrnuje vesnické sídlo obklope-
né polnostmi při silnici Dobrá Voda – Ledenice, 
na východ od Českých Budějovic. Stávající obyt-
ná zástavba vesnického typu je soustředěna 
zejména kolem páteřní komunikace III.třídy. 

Cílový stav: 
- v západní  části obce obytná nízkopodlažní zá-

stavba venkovského charakteru, při respektová-
ní ochranného pásma produktovodu, východně 
od zastavěného území rozptýlena obytná zá-
stavba vesnického typu v zeleni –  zástavbu ven-
kovských usedlostí, 

- zohlednění zvýšené míry urbanity prostoru centra 
obce, 

- regenerace stávající bytové zástavby, 
- parková úprava veřejné plochy v jádru obce. 

 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Popis: 
Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované 
území. Základní komunikační osu lokality tvoří 
silnice III/14611.  
Dopravní obsluhu zajišťuje autobusová linka 
MHD. 

Cílový stav: 
- komunikace zajišťující obsluhu nové zástavby  

rozvojových ploch budou navazovat pouze na 
místní obslužnou síť bez dalších určujících pod-
mínek, 

- doprava v klidu řešena individuálním způsobem 
na vlastních pozemcích. 
 
PŘÍRODA A KRAJINA 

Popis: 
Vegetační prvky území tvoří souvislé lesní poros-
ty, harmonická mozaika remízků, vodotečí a za-
mokřených luk u Spolského potoka a Kališťského 
rybníka. Intenzivně využívaný ZPF dotváří typic-
ké znaky krajinného rázu. 
Lokalita patří mezi území s vysokým stupněm 
ekologické stability a vysokým stupněm docho-
valosti krajinného rázu harmonické kulturní kra-
jiny. 
Navržené plochy krajinné zeleně zajišťují poža-
dované prostorové parametry skladebných částí 
ÚSES. 
Členité území lokality představuje tak pestrou 
mozaiku vegetačních stupňů a skupin typů geo-
biocénu, že není možno v popisu lokality vyčer-

pat všechny varianty druhové skladby. V prosto-
rovém uspořádání vegetačních prvků je jedno-
značně preferován plně zapojený dřevinný po-
rost s podrostem keřů. 

 

Cílový stav: 
-  realizace krajinné zeleně zajišťující požadované 

prostorové parametry skladebných částí ÚSES, 
- parková úprava plochy zeleně v jádru obce. 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Popis: 
V lokalitě je pramenná oblast Spolského potoka, 
nachází se zde plocha Kališťského rybníka a 
menší bezejmenné vodní plochy. Území je stabi-
lizované a není problematické z hlediska vod-
stva. 
Lokalita je mimo záplavové území.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Popis: 
V lokalitě jsou zřízeny domovní studny pro záso-
bování vodou. Blízké studně s ochranným pás-
mem 100 m zásobují výtlačným řadem areál voj-
ska v Třebotovicích. 

Cílový stav: 
- lokalita bude po zřízení vodovodu napojeného 

na vodojem “Třebotovice” umístěna ve 4. tlako-
vém pásmu, 

- zřízení vodovodní sítě a její napojené na budoucí 
vodojem “Třebotovice”, 

- v lokalitě je přípustné zásobování z lokálních do-
movních studní. 
 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 

Popis: 
Stávající kanalizace v území lokality je tvořena 
nesoustavnou sítí trubních stok pro odvádění 
dešťových vod do místní vodoteče. Splaškové 
odpadní vody z nemovitostí v obci jsou zpravidla 
odváděny do domovních jímek na vyvážení. Re-
cipientem je Spolský potok. 
Cílový stav: 

- zřízení oddílné stokové sítě s maximálním využi-
tím stávajícího systému odvodnění (otevřené či 
zatrubněné stoky), 

- zřízení ČOV pod obcí na levém břehu potoka, 
- v lokalitě je přípustné zásobování z lokálních do-

movních studní. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Popis: 
Lokalita není plynofikována. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A 
TELEKOMUNIKACE 

Popis: 
Pro napájení obce elektrickou energií byla vybu-
dována TS VN/NN, která je umístěna jižně v  ze-
mědělském areálu, která je ve vyhovujícím tech-
nickém stavu a svým typovým výkonem dosta-
tečně vyhovuje pro pokrytí stávající spotřeby. 

Částečná rezerva výkonu bude využita pro po-
krytí přirozeného nárůstu elektrizace. Stávající 
venkovní rozvod NN bude nadále plně respekto-
ván, ve vybraných úsecích špatného technického 
stavu se nahradí kabelem NN uloženým do vý-
kopu. 

Cílový stav: 
- zahuštění venkovními TS 22/0,4 kV, 
- návrh rozvodů NN zásadně kabelem NN ulože-

ným do výkopu v chodnících, případně v zele-
ném za-travněném pásu. 

 
 
II.E.5 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 
  
 
II.E.5.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA 

 

Při pohledu na libovolnou krajinu můžeme při 
bližším pohledu rozeznávat jednotlivé různě ve-
liké plochy, které se od sebe jasně odlišují, jako 
jsou pole, louky, aleje, zemědělské usedlosti 
apod. Každá tato homogenní plocha, vzniklá pů-
sobením geomorfologických sil, podnebím a zá-
sahem člověka a přírody, hostí typickou struktu-
ru živočichů a rostlin, které zde našli ideální 
podmínky pro život. Některé takovéto plochy lze 
objektivně ještě dále členit jako je tomu napří-
klad u pole osetém více druhy plodin, nebo jed-
nou plodinou zasetou v různou dobu a téměř 
všechny plochy jsou ve vzájemné interakci a na-
vzájem se ovlivňují. Podobný princip hierarchie, 
jako je tomu u krajiny nalezneme i ve většině ji-
ných struktur, urbanistickou strukturu velikosti a 
složitosti města České Budějovice nevyjímaje. 
Pro lepší pochopení a uchopení města proto ÚP 
zavádí hierarchické členění jdoucí od jednotli-
vých dílů města (vnitřní město, předměstí, pří-
městí, venkov) přes městské čtvrti, které jsou 
dále členěny na lokality až po jednotlivé funkční 
plochy. Teoreticky ještě detailnější členění na 
jednotlivé parcely je již mimo podrobnost, kte-
rou má ÚP ze zákona a mimo kapacitu jednoho 
dokumentu. Pro každou takto vymezenou plo-
chu na libovolné úrovni je definován její stávající 
nebo kýžený charakter vypovídající o podmín-
kách pro vznik a rozvoj určitých činností, dějů a 
zařízení. Obecně je tedy možné říci, že pro kaž-
dou činnost jsou vhodné podmínky pouze 
v určitých částech města, v jiných jsou tyto čin-
nosti pouze podmíněně přípustné a ostatních 
nepřípustné. Výše zmíněná hierarchie použitá 
v ÚP České Budějovice tak zabraňuje kolizím a 

živelným proměnám města a naopak pomáhá 
organizovanému rozvoji a zhodnocování území. 
 
Město se nevyvíjelo, resp. uceleně nerostlo 
po blocích, ale vždy po určitých částech, čtvrtích. 
Jasnou a ucelenou čtvrtí je jádro. Jsou zde ale i 
jiné, méně jasné čtvrti, které si zasluhují pozor-
nost. Tyto čtvrti totiž již nevznikaly jen z vidění 
„vymezení se proti“, ale z pocitu „otevření se 
pro“. Je důležité, aby se ve městě oba principy, a 
to i ve vybavenosti center, budovaly s převahou 
druhého principu. Nedojde-li k vymezení ohni-
sek a center vůči okolí, může dále docházet ke 
stírání charakteristických rozdílů a hranic. 
 
Jako základní jednotka utváření území byly vy-
mezeny městské čtvrti spolu s jejich popisem. Je 
to zatím jediná metoda, jak technicky naznačit 
fenomén charakteru a sounáležitosti území 
i identitu obyvatel, kteří se vždy rádi identifikují 
s konkrétně vymezenou a charakterizovanou 
částí (např. s vlastním centrem), pokud je celek 
příliš velký nebo různorodý.  
 
Rozpracovat systém navzájem provázaných oh-
nisek území (často v centrech čtvrtí) znamená 
druhotně podnítit větší identifikaci lidí s městem 
jako centrem regionu. To může znamenat větší 
možnost podchycení pocitu domova a stability 
obyvatel, přestože společenské a ekonomické 
poměry směřují k relativizaci pocitu domovské 
sounáležitosti. S tímto ohledem má smysl tato 
ohniska zdůrazňovat už z hlediska profesní zod-
povědnosti, přestože, nebo právě protože, aso-
ciální jev – relativizace domovských hodnot – se 
zdá být nezadržitelným. 
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Posuzování rozvoje celého města a současně je-
ho řízený rozvoj po lokalitách navozuje možnost 
nového výraznějšího podílu lokálních komunit i 
komunity města jako celku. 
 
Město bude chránit a zkvalitňovat obytné pro-
středí v celém spektru vztahů této komunity. 
 
Pro následující rozvoj a možnost uchopení území 
města stanovuje ÚP České Budějovice členění 
města na čtvrti s určením vize v kapitole I.C.1 
pro každou z nich: 
 
Vnitřní město (ozn. 1), které je tvořeno pěti 
čtvrtěmi:  

 - Jádro (ozn. 1.1.) – založené na principu typické-
ho rastru a jeho charakteristickou „lokátorskou“ 
osnovou pro umísťování normálních smíšených 
funkcí včetně funkcí bydlení a rekreace, 
s rekonverzí veřejných prostranství (Senovážné 
náměstí), 

-  Vídeňská čtvrť (ozn. 1.2.) – s původní zástavbou 
kolem cest původní osady za hradbami a se šancí 
proměnit se v opravdu moderní komorně laděné 
centrální území s různorodostí proměny, zejmé-
na rekonverzí veřejných prostranství (Lannova a 
Nádražní třídy), 

-  Pražská čtvrť (ozn. 1.3.) – s možností učinit samu 
sebe živým rozšířeným centrem, dnes prostoro-
vě samostatnou částí typicky vnitroměstského 
bývalého Pražského předměstí, 

-  Staroměstská čtvrť (ozn. 1.4.) – vytvořenou z 
původní osady a s charakterem dříve změněným 
v socialistické sídlištní předměstí, proměňova-
nou v moderní zahradní čtvrť vnitřního města 
s jádrovými funkcemi, dnes navrhovanou k další 
postupné celoměstské proměně, 

-  Linecká čtvrť (ozn. 1.5.) – s nutností podpořit 
kompaktní stopu po původní regulaci z 18. stole-
tí a snahou založit znovu systém.  
 
Předměstí (ozn. 2), které je tvořeno osmi čtvr-
těmi: 

-  Suché Vrbné - předměstí (ozn. 2.1.) – s cílem ne-
jen udržet svůj charakter, ale přejít na kultivaci 
perifernosti typického předměstí do obytného 
předměstského stavění lidského měřítka s lépe 
čitelnými městskými veřejnými prostranstvími. 

-  Rudolfovské předměstí (ozn. 2.2.) – s úmyslem 
založit proměnu živelně vzniklé průmyslové peri-
ferie kolem radiály (na Rudolfov) z charakteru 
zaprášené „výpadovky“ z 19. století na městskou 
třídu se zelením a parkováním tak, aby odpoví-
dala prostoru 21. století, 

-  Brněnské předměstí (ozn. 2.3.) – s cílem podnítit 
rozvoj zcela nově založené kvalitní čtvrti města 
s předměstským bydlením a podnikáním,  

-  Severní předměstí (ozn. 2.4.) – s východiskem 
pro založení totální proměny z průmyslové šedi 
periferie v liberální výplň blokové struktury pod-
nikatelského prostředí, 

-  Čtyři Dvory - předměstí (ozn. 2.5) – s vizí podpo-
řit uchování charakteru a se zvýrazněním či nale-
zením větší městskosti (Univerzita, Zlatá Stoka), 

-  Krumlovské předměstí (ozn. 2.6.) – s představou 
udržet a posunout charakter více ke kvalitě roz-
šířeného centra s cestou kolem bývalé vojenské 
nemocnice, 

- Litvínovické předměstí (ozn. 2.7.) – s navozením 
charakteru kvalitního prostředí vilové čtvrti či 
zahradního bydlení a s kultivací Stromovky, 

-  Mladé (ozn. 2.8.) – s umožněnou šancí navodit 
neopakovatelně přírodní prostředí pronikající do 
území pro zahradní bydlení a vytvořit přechod 
pro obytnou zeleň venkovských usedlostí. 
 
Příměstí (ozn. 3), které je tvořeno devíti čtvrtě-
mi: 

-  Nové Hodějovice (ozn. 3.1.) – s vizí udržet cha-
rakter „jižního“ příměstského bydlení s využitím 
zažité regulace typu nízkopodlažní zástavby, 

 - Světlická (ozn. 3.2.) – s představou umožnit, ale i 
korigovat „tvrdší“ využití území pro průmysl a 
podnikání nebo pro funkce jiného zvláštního ur-
čení (např. pro území nadměstských areálů), 

-  Nemanice (ozn. 3.3.) – s návrhem udržet charak-
ter a změnit ve vyšší standard bydlení, a to včet-
ně založení bloků levné čtvrti, popř. sociálního 
bydlení, 

-  Kněžské Dvory (ozn. 3.4.) – s východiskem vy-
tvořit podmínky pro průmysl a podnikání 
s ohledem na existující příměstské, avšak 
v budoucnu více klidné bydlení,  

-  Vltava (ozn. 3.5.) – s představou o kultivovaném 
rozvoji služeb a dalšího rozdělení a využití území 
na bydlení a k tomu určených a vztažených funk-
cí, které podstatně neruší bydlení na městském 
okraji. V lokalitě České Vrbné (ozn. 3.5.5.) se 
snahou pozitivně proměňovat charakter venko-
va v kultivované, liberálně pojaté, zde výhradně 
obytné a rekreační příměstí,   

-  Vrbenské rybníky (ozn. 3.6.) – s odvážnou vizí 
založit metropolitní systém zástavby v kontaktu 
s enklávou zásadně nezastavitelného území 
a tomu nastavit režim ohleduplného rekreování 
a sportu, popř. využít šanci pro založení rekreač-
ního centra regionu ve zvýrazněné vazbě na ce-
lou širokou krajinnou partii hlubokých blat a 
s vazbou na samotnou Hlubokou nad Vltavou, 

-  Máj (ozn. 3.7.) – s realistickým návrhem dotvořit 
kvalitním detailem „ideu sociálního bydlení 
v zeleni“ se znovunalézaným pocitem domova 
a identity s městem České Budějovice,   
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-  Švábův Hrádek (ozn. 3.8) – s úvahou umožnit 
vznik zahradní ryze obytné čtvrti se sportovišti a 
parkem přístupným k rekreaci obyvatel i ze síd-
lišť, 

  Rožnov (ozn. 3.9) – s korekcemi výstavby tak, 
aby respektovala venkovské památkové hodnoty 
a kultivovat další budování Rožnova směrem od 
periferie ke kvalitnímu příměstí a navodit cha-
rakter „jižního smíšeného území“ v duchu kvalit-
ního individuálního bydlení a drobného podni-
kání. 
 
Venkov (ozn. 4.), který je založen na systému 
využití stále existujících venkovských kvalit na 
území Českých Budějovic pro alternativu bydlení 
a podnikání včetně chovatelských aktivit, však 
ohleduplných k vzácnému krajinnému rámci 
a k tradičním a konzervativním způsobům vazby 
člověka a krajiny.  
 

 
 
ÚPnM rozlišoval ještě členění na makrobloky 
(viz OZV, článek 10), což byly v podstatě funkční 
plochy, respektive plochy s rozdílným způsobem 
využití, které měly přiděleny své identifikační 
číslo v rámci lokality a byly tak jednoznačně 
identifikovatelné. Od tohoto členění bylo upuš-
těno z důvodu, že dle zkušeností z praxe toto 
členění nenaplnilo očekávání v podobě snadněj-
šího a přehlednějšího užívání ÚP České Budějo-
vice a také proto, že tento termín stavební zákon 
nezná. Z toho důvodu se pro „makrobloky“ pou-
žívá v ÚP České Budějovice termín z vyhlášky č. 
501/2006 Sb. „plochy s rozdílným způsobem vy-
užití“ nebo případně „funkční plochy“, které již 
nejsou číslovány všechny, ale pouze selektivně 
dle potřeby. V tomto případě jsou označeny jako 
„speciální plochy“. 
 
Zrušení popisu uspořádání města na makroblo-
ky, resp. nahrazením plochami, sleduje v soula-
du s požadavky na úpravu ÚPD (převod dosa-
vadního ÚPnM do podoby předepsané staveb-
ním zákonem) nepředstavuje změnu urbanistic-
ké koncepce, neboť se nejednalo o samostatný 
regulační prvek s důsledky pro rozhodování v 
území; jednalo se toliko o přesnější (detailnější) 
popis charakteru území bez přímých důsledků 
pro rozhodování z hlediska urbanistické koncep-
ce. Jejich vypuštěním se tudíž základní urbanis-
tická koncepce města nemění. 
 
 
 
 
 

II.E. 5.2 PLOCHY PŘESTAVBY 

 
Stavební zákon přinesl do územního plánování 
nový pojem „plochy přestavby“, který tehdy 
platný zákon č. 50/1976 Sb., a tedy i ÚPnM, ještě 
neznal. Jako plochy přestavby byly tedy do ÚP 
České Budějovice transponovány plochy „trans-
formačního území“ z ÚPnM (OZV, článek 88 
odst. (2) písm. b)), mají obsahově shodný vý-
znam. 
 
 
II.E. 5.3 PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV 

 
V ÚPnM byly vymezeny „územní rezervy“ pro 
vybrané stavby dopravní a technické infrastruk-
tury. Tyto „územní rezervy“ ale měly jiný význam 
a legislativní dopad, než jaké jim přisuzuje stáva-
jící stavební zákon, protože tehdy platný zákon 
č. 50/1976 Sb., podle kterého byl ÚPnM pořízen, 
tento pojem nezná a není definovaný ani v OZV. 
Z toho důvodu nebyly tyto územní rezervy do ÚP 
České Budějovice, resp. již do změny č. 72 
ÚPnM,  transponovány.  
 
Jednalo se o v ÚPnM vymezenou stavbu (rezer-
va) tepelného napáječe pro dodávku tepla z JE-
TE, z jejíhož názvu již termín „rezerva“ byl vypuš-
těn změnou č. 72 ÚPnM v souladu se ZÚR. Dále 
se jednalo o část trasy IV. tranzitního železniční-
ho koridoru v lokalitách Nemanice – obec (ozn. 
3.3.2) a Nemanice – Světlíky (ozn. 3.3.4). Tato 
stavba byla již změnou č. 72 ÚPnM  převzata z 
nadřazené ÚPD a transponována z rezervy do 
návrhu.  
 
ÚP České Budějovice vymezuje, resp. přejímá ze 
změny č. 72 ÚPnM územní rezervu ÚR1 - D/R 
Severní silniční tangenta města České Budějovi-
ce. Tato územní rezerva je vymezena od západu 
křižo-vatkou silnic I/20 a II/105, v dotyku s plo-
chami veřejně logistického centra České Budějo-
vice – Nemanice, v souběhu se železniční tratí na 
Plzeň, dále jižně od zastavěného území sídel Hr-
dějovice a Borek, přes regionální biocentrum 
609 Světlík severně od rybníka Čertík až na no-
vou křižovatku se stávající čtyřpruhovou silnicí 
I/34 cca 1 km od mimoúrovňové křižovatky Úsil-
né s připuštěním též alternativy napojení přímo 
do zmíněné mimoúrovňové křižovatky Úsilné, 
pokud to bude technicky možné. Šíře a trasa ko-
ridoru územní rezervy  jsou vymezeny v koordi-
naci s ÚS pořízenou krajským úřadem – „Severní 
silniční tangenta města České Budějovice a VLC 
CB – Nemanice“.    
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II.E.5.4.    KATEGORIZACE ZMĚN VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 
Při naplňování koncepce ÚP České Budějoivce 
jsou jednotlivé změny využití území v návrhu ÚP 
rozděleny do těchto kategorií: 
 
A1 strategicky důležité a naléhavé, s nejvyšší 

prioritou (s 1. prioritou řešení všech úze-
mí v kategorii A), 

A2 strategicky důležité a naléhavé (s 2. priori-
tou řešení v kategorii A), 

B1 důležité, dlouhodobě strategické (s 1. pri-
oritou řešení v kategorii B), 

B2 důležité, dlouhodobě strategické (s 2. pri-
oritou řešení v kategorii B), 

C1 naléhavé, méně důležité k řešení (s 1. pri-
oritou řešení v kategorii C), 

C2 naléhavé, méně důležité k řešení, (i když 
někdy i naléhavé, s 2. prioritou řešení 
v kategorii C), 

D ostatní změny v území, bez určení důleži-
tosti a priority. 

 
Kategorie a priority neznamenají stanovení ča-
sové posloupnosti. 
 
Kategorizace změn využití území bude jedním z 
podkladů pro strategický plán města České Bu-
dějovice. 
 
KATEGORIE A1 

Do kategorie A1 většinou nejsou zařazena úze-
mí, ale strategické komunikace, linie, ohniska 
(víceméně stavby): 

-  Dálnice D3 od křižovatky se silnicí I/34 na jih po 
Krasejovku, 

-  Severní spojka (přeložka silnice I/20 = propojení 
silnic I/20 a I/34): 
Obě stavby tvoří obchvat města a budou jedi-
nými koncepčně možnými novými trasami stát-
ních silnic! 
Jenom tak se uvolní vnitroměstské komunikace, 
(zejména levobřežní komunikace, Nádražní třída, 
Pražská třída) pro základní strategii územního 
rozvoje městských funkcí. 
Poměštěním základních městských páteří je 
možné teprve odstranit základní brzdy rozvoje, 
jimiž jsou dopravní a urbanistické závady na 
úrovni městského omezení až ohrožení, a až tím 
nastartovat jedině tak možný rozvoj k nim přilé-
hajících území uvnitř města. 
 
 

- Zanádražní komunikace od ulice Okružní po Má-
nesovu třídu, včetně tunelu pod železnicí: 
Zanádražní komunikace je novou rozvojovou 
osou rozsáhlého území východně od železnice.  
Má zásadní význam pro odstranění dopravních 
závad u viaduktu, na Nádražní a v obtížně ob-
služitelných lokalitách na východ od dráhy. 
Jde navíc o podmínku stanovení dobré strategie 
rozvoje celého území Husovy kolonie ve střední 
části, neboť neuskutečněním Zanádražní by do-
šlo k hromadění většiny investic jen kolem exis-
tujících nevhodně posazených dopravních tahů 
(Okružní). 
Zředěním dopravy a převedením trasy státní sil-
nice do zanádražní třídy se uvolní možnosti po-
městštění nejen Nádražní třídy, ale i k ní přiléha-
jících území i směrem k centru města. 
 
KATEGORIE A2 

Do kategorie A2 jsou zařazeny tyto změny využi-
tí území: 

- Propojení ulice Milady Horákové s ulicí Strako-
nickou: 
Umožní dopravní napojení sídliště Máj na měst-
ské třídy a uvolní možnosti rozvoje přilehlých 
území. V opačném případě může samovolným 
způsobem strategicky řízený rozvoj předejít tla-
ku na stavbu silničního propojení omezující i při-
lehlá území a předurčující jiné plochy 
k živelnému zastavování extravilánovými typy 
staveb. 
Strategické je i trasování a niveleta propojení 
jdoucí po terénu a umožňující regulovanou 
směrně pojatou zástavbu přilehlých ploch (včet-
ně zelených klínů). 

-  Rozvoj území v klínu mezi Husovou třídou a ulicí 
Evžena Rošického (býv. vojenské cvičiště – loka-
lita U Vávrovských rybníků): 
Rozvoj území lokálního centra v klínu mezi sídliš-
ti vyváží nerovnoměrně budované městské části 
na levém břehu Vltavy, doplní obytnou zástavbu 
městskými funkcemi. 
Nezbytný je soubor regulačních prvků stanovují-
cí přesnou hranici zástavby vůči nezastavitelnos-
ti. V území je třeba podchytit charakter – rozeví-
rající se náruče nadregionálního obchodně spo-
lečenského centra, otočeného čelem do území 
kultivované krajiny.  

- Rozvoj území přiléhajícího k zanádražní komuni-
kaci: 
Bude umožněno nalezení takové regulace, aby 
Zanádražní měla řešenu ochranu proti hluku ba-
riérovými objekty a tím bude vytvořená důstojná 
ochrana dalších přilehlých území. 
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-  Proměna a rozvoj severní části lokality Výstaviš-
tě jako centra území: 
Strategicky se podporuje soustředění městských 
investic do vnitroměstského území a budou-li 
důsledně ctěny podmínky využití území (i stano-
vený charakter) nastartuje se postupná proměna 
celého výstaviště od té části území, která má k 
poměstštění celé lokality nejlepší (investičně 
nejvýhodnější) předpoklady. Tím může dojít 
k vyšší (městské) kvalitě transformace existující - 
až periferní zástavby. 

- Přemostění Vltavy (mostem pro MHD, pěší 
a cyklisty) v propojení ulic Oskara Nedbala – 
U Trojice: 
Vymezila se jasná trasa – urbanistická osa pro 
odstranění závadně nedostatečného pohybu 
v ose východ – západ. Tento pohyb je zásadní 
pro městský rozvoj celých oblastí. 

- Rozvoj území kolem nového městského propo-
jení Mánesovy třídy a Nádražní třídy a vyústění 
tunelu pod železnicí: 
Uplatní se možná velká ekonomičnost 
s intenzitou využití území. Ta je však závislá na 
intenzitě zájmu města o „detail“ přilehlých úze-
mí. Okolní plochy se nesmějí stát „obětí“ pouze 
technického řešení dopravní stavby, ale musejí 
naopak vytěžit z křížení dvou nejvýznamnějších 
městských komunikací (Nádražní třída a zaná-
dražní komunikace). 

- Dostavba proluk a proměna bloku přiléhajícího 
z jihu k Náměstí Přemysla Otakara II.: 
Naléhavost řešení má strategický význam pro 
zúročení estetické a historické hodnoty památ-
kové rezervace ve smyslu větší ekonomické při-
tažlivosti, obslužnosti a moderní kvality při za-
chování památkových hodnot v okolí. Zařazením 
do A2 lze podnítit zcela novou architektonicky 
kvalitní transformaci části bloku s řešením do-
pravy v klidu. 

-  Přestavba křižovatky „Diamant“ 
Dopravně závadnou extravilánově se jevící kři-
žovatku je nutno proměnit tak, aby vznikla „brá-
na do města“ s mnohem lepšími dopravními pa-
rametry i kvalitní obsluhou přilehlých území. Tím 
se zahájí rozvoj uvnitř města, oproti decentralis-
tickým tendencím investorů. 

-  Jižní dálniční přivaděč: 
Druhý nejvýznamnější sjezd z dálnice D3 musí 
vhodně doplnit na jihu ve vyvažující kontrapozici 
silnici I/34 (jdoucí do města jako přivaděč sever-
ní). Zajistí se tím možnost napojení Zanádražní 
komunikace a tím zásadní odlehčení ulice Máne-
sova. V křížení s prodlouženou zanádražní ko-
munikací, resp. ulicí U Lávky, dojde k vytvoření 

zásadní (psychologické) jižní brány vstupu do 
města. (První kontakt s městem při příjezdu od 
Rakouska po dálnici D3). 

-  Proměna Senovážného náměstí: 
Kvalitní proměna s novým řešením vodního prv-
ku s možností parkování, umožní kultivovaný a 
hodnotný vstup do historického jádra a jedině 
tak pomůže k odlehčení zahlcenému jádru měs-
ta (MPR). Proměnu lze provést etapovitě podle 
racionálního vidu koncepce s parkováním 
v zeleni, s nutností prověření formálně zcela ne-
vhodné banální plochy před muzeem.  
 
KATEGORIE B1 

Do kategorie B1 jsou zařazeny tyto stavby a 
změny využití území: 

- Proměna Nádražní třídy v plnohodnotnou 
městskou třídu: 
Je zásadní pro metropolitní charakter odpovída-
jícího významu a následnou proměnu celých při-
lehlých území (Pražská čtvrť). 

- Proměna Suchovrbenského náměstí v plnohod-
notné lokální centrum: 
Zařazením do A2 lze zajistit důstojnou kvali-
tu a slušný vzhled jediného jasného veřejného 
prostoru na východ od železniční trati a ustavit 
větší pocit centrality (s pozitivním sociálním 
efektem vyšší domovské sounáležitosti). 

- Pěší tunel pod železnicí v pokračování Lannovy 
třídy: 
Musí zhodnotit přenesení vyšší městské kvality 
do zanádražní komunikace – dosud zapomenu-
tého provinčního prostředí Suchého Vrbného a 
zhodnotit i vlastní východní čelo Lannovy třídy. 

- Proměna levobřežní komunikace v plnohodnot-
nou městskou třídu: 
Jedině tak dojde k využití Vltavy a k vytvoření 
metropolitního řetězce přírodních a civilizačních 
prvků. 

- Proměna Pražské třídy: 
Je potvrzením metropolitních ambicí města. 

-   Proměna území podél levobřežní komunikace: 
Viz proměna levobřežní komunikace. 

-   Proměna území Dlouhé louky: 
„Nastartuje“ větší civilní soudobou obsluhu le-
vobřežních lokalit nábřeží a vazeb na historické 
jádro. 

-  Proměna a zobytnění historického jádra města 
a zlepšení jeho provázání s okolními čtvrtěmi:  
Je zásadní pro zapojení jádra do života města. 
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-  Revitalizace a poměstštění území autobusového 
nádraží: 
Viz proměna Nádražní. 

-  Revitalizace Palackého náměstí: 
Dá vzniknout čtvrťovému centru a pomůže proti 
možné degeneraci Pražské čtvrti. 
 
KATEGORIE B2 

Do kategorie B2 jsou zařazeny tyto stavby a 
změny využití území: 

-  Proměna území na soutoku Vltavy a Malše: 
Revitalizace areálu KOH-I-NOOR, areálu zimního 
stadionu a přilehlého parku do plnohodnotného 
území širšího centra zhodnotí blízkost historic-
kého jádra. Protažení ulice Gerstnerovy očekává 
revitalizaci přilehlých území, kultivaci pravého 
břehu Vltavy, zvýraznění zásadní hodnoty vod-
ních prvků metropolitního charakteru. 

-   Propojení Novohradské ulice s Plavskou silnicí: 
Propojení obou břehů Malše na jihu odlehčí 
Mánesově třídě od místní dopravy zavlékané 
dosud do středu města a oživí jižní část města. 

-  Obnova a rozvoj významné a zvláště případných 
chráněných krajinných území, zejména: 
- území krajiny Vrbenských rybníků, 
- centrální park Husovy kolonie.  
Založí respektování neopakovatelných hodnot i 
v nově rozvojovém území zhodnocením krajin-
ných útvarů. 

- Zásadní městotvorný rozvoj obytného i smíše-
ného území Brněnské čtvrti: 
Pro moderní část města s kvalitním bydlením je 
nutné podnítit kategorizací B1 regulaci, jako ini-
ciativu proti zplanění špatnými urbánně amatér-
skými a provinčními precedenty zástavby v býva-
lých zahrádkách. 

- Rozvoj území průmyslového areálu v Kněžských 
Dvorech: 
Je jednou z možných ucelených nabídek připra-
vených území větším investorům. 

- Proměna území východně od Okružní ulice (bý-
valý areál Škodovky a okolní území): 
Je strategické území pro totální rekonverzi jako 
celoměstská nabídka nejvýraznějšímu místu pra-
covních příležitostí a pro jinou, novou kvalitu, 
pro maximální potenciál nabízejících se investo-
rů. 

-  Proměna Sokolského ostrova: 
Zhodnotí kvalitu MPR. 
 
 

- Proměna charakteru území mezi ulicemi B. 
Němcové a Generála Svobody – F. A. Gerstnera: 
Zhodnotí rozvoj území podél bývalé koněspřež-
ky. 

- Rozvoj a proměna území kolem areálu Univerzi-
ty: 
Podpoří pozitivní proměnu na Máji. 

-  Proměna nábřeží Vltavy kolem Lannovy loděni-
ce 
Zvýrazní metropolitní charakter Vltavy. 

- Rozvoj území Pražské čtvrti a Brněnského 
předměstí (v lokalitách U Pekárenské (ozn. 
1.3.3.) a Zahrádky (ozn. 2.4.1.)): 
Zplnohodnotní část širšího města s lokálním cha-
rakterem pro nově objevené možnosti bydlení 
s podnikáním. 

-  Proměna území kolem Novohradské ulice: 
Nastartuje nové šance pro městské produkční 
území. 

- Rozvoj území kolem Hlineckého přivaděče 
z dálnice D3: 
Pomůže zkvalitnit území Nového Vráta a celé 
Rudolfovské předměstí. 

Dále do kategorie B2 patří: 

- proměna jižní části lokality Výstaviště (ozn. 
2.5.7.) v plnohodnotné předměstské území, ve 
vazbě na Husovu třídu, 

- rozvoj krajinného území zeleného klínu na levém 
břehu Malše jako příměstský park, 

- proměna území kolem jižní části zanádražní ko-
munikace, 

- regenerace Stromovky, 

- revitalizace a proměna krajinného území Vrben-
ských rybníků v příměstský park s přirozenou re-
zervací, 

- založení nového hřbitova na levém břehu Vltavy 
(v lokalitě Haklovy Dvory (ozn. 4.0.1.)), 

- založení rekreačního parku na Švábově Hrádku, 

- přestavba křižovatky U Cara na okružní křižovat-
ku – bránu do města. 

 
KATEGORIE C1 

Do kategorie C1 jsou zařazeny tyto stavby a 
změny využití území: 

- proměna území Brněnské čtvrti kolem ulice Pe-
kárenské, 

- revitalizace území zeleného klínu na východním 
břehu Malše, 
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- obytná zóna v Hluboké cestě, 

- proměna území mezi Litvínovickou silnicí v plno-
hodnotné příměstské území s bydlením vedle 
řeky a i se smíšenou funkcí, záapadně a v kon-
textu s okružní křítovatkou na hranici města po-
tél této komunikace, 

- rozvoj obytné zástavby Na Zavadilce, 

- rozvoj obytné zástavby U Voříškova Dvora, 

- rozvojová páteř území na levém břehu Vltavy, 
od Stromovky trasou Zlaté stoky přes lokální 
centrum U Vávrovských rybníků, středem rozvo-
jového území Stará cesta do Českého Vrbného a 
dále podél Vltavy na Hlubokou nad Vltavou, 

- úpravy Mlýnské stoky na severní straně Sokol-
ského ostrova, včetně pěších tras, 

- rozvoj obytného území u Plavské silnice, podél 
Malše, 

- přeložení Dobrovodské stoky v Kněžských Dvo-
rech a revitalizace okolního území, 

-  rozvoj a proměna severní části průmyslového 
území Kněžských Dvorů ve vazbě na severní tan-
gentu, 

- rozvoj podnikatelské zóny Rožnov, 

- rozvoj bydlení v zóně Rožnov-jih, 

- dostavba území kolem ulice Milady Horákové, 
v sousedství sídliště Šumava. 

 
KATEGORIE C2 

Do kategorie C2 jsou zařazeny tyto stavby a 
změny využití území: 

- rozvoj obytného území U Hada a U Švába, 

- rozvoj obytného území v Rožnově, podél Plavské 
silnice, 

- protažení ulice Kostelní, jako rozvojové páteře 
území od Mariánského náměstí až po prodlou-
ženou Nádražní třídu v lokalitě Zahrádky, 

- proměna území mezi Pražskou třídou a prodlou-
ženou Kostelní ulicí v plnohodnotné městské 
území, 

- revitalizace Vltavy a Malše, s úpravami koryta 
a břehů, 

- rozvoj obytné zástavby v severním předměstí 
a proměna charakteru přilehlého území, 

- revitalizace krajinného území zeleného klínu ko-
lem Vltavy jižně od Českého Vrbného, 

- protažení ulice Křižíkovy, s napojením na Máne-
sovu třídu, 

- rozvoj výstavby v lokalitě Stará cesta (ozn. 
3.5.4.), 

- revitalizace území jihočeské krajiny v Haklových 
Dvorech, 

- proměna území kolem staré Litvínovické silnice 
v lokalitu bydlení a sportu v zeleni, s vazbou na 
Stromovku, 

- rozvoj obytného území Máj-jih v lokalitě U Bra-
nišovské silnice, jako plnohodnotnější vícefunkč-
ní doplnění sídliště, 

- revitalizace příměstské krajiny s individuálním 
bydlením v lokalitě Za Potokem (ozn. 3.1.3.). 

 
 

II.E.5.5      VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ 
ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNO-
CENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVI-
TELNÝCH PLOCH 

 
Při utváření území se z hlediska míry změn rozli-
šují stabilizované plochy/území, představující 
dílčí část území, ve kterém je stanoveno, že se 
stávající účel, intenzita využití ani dosavadní 
charakter území  nebude výhledově měnit (více 
viz kapitola I.F.15 Výklad pojmů), zastavitelné 
plochy a plochy přestavby.  
 
Účelné využití jednotlivých ploch v zastavěném 
území, to znamená ve stabilizovaných plo-
chcách/území a plochách přestavby i v zastavi-
telných plochách je v ÚP České Budějovice zajiš-
těno především stanoveným způsobem využití 
dle kapitoly I.F. Plochy s rozdílným způsobem 
využití.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že ÚP České Budějovi-
ce je pořízen formou úpravy ÚPnM dle § 188 
odst. (1) stavebního zákona, tj. bez možnosti 
měnit jeho urbanistickou koncepci, byly do do 
ÚP České Budějovice přejaty pouze zastavitelné 
plochy vymezené v ÚPnM ve znění jeho pozděj-
ších změn. Nebylo možné provést vyhodnocení 
naplněnosti těchto zastavitelných ploch z ÚPnM 
a na základě toho vyhodnotit a odůvodnit pří-
padbnou potřebu vymezení nových zastavitel-
ných ploch v ÚP české Budějovice – viz též kapi-
tola II.F.1 Soulad s výsledky rozboru udržitelné-
ho rozvoje území z ÚAP. 
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II.E.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
Vytváření inženýrských a tedy i dopravních řešení 
má charakter spojující nejen dva zdroje či cíle, ale 
má i společenský charakter v průběhu vedení trasy 
– aktivují totiž lokality přiléhajících území! Vlastní 
vnitřní městský komunikační systém je tady založen 
na pokud možno rovnocenné „obytné“ tkanině 
uspořádání území. 
 
V Českých Budějovicích je součástí městského rast-
ru i řešení dopravy tak, aby nezatěžovala přespříliš 
okolí. To znamená vedení některých komunikací ja-
ko rozptýlené obslužné dopravy a jen výjimečně 
městský typ dopravy sběrné. Tranzitní doprava je 
řešena tak, aby neatakovala vnitřní území města. 
Součástí vnitřního komunikačního systému jsou i 
tradičně „vnější“ radiály. V tomto ÚP více společen-
sky spojují jednotlivá příměstská sídla, anebo pří-
městí s vnitřním městem, než aby zajišťovaly 
masivní dopravu. 
 
Pokud se podaří zahrnout existující radiály do mno-
žiny městských tříd, bude to signál, že dochází 
k proměně nejen externího silničního systému uv-
nitř města v základní vnitřní systém komunikační, 
ale i k „nastartování“ proměny periferie kolem ra-
diál v důstojné městské prostředí. 
 
Základní komunikační skelet umožňuje v návaznosti 
na urbanizační kostru chránit vnitroměstské území 
a generuje proměnu městských území, popřípadě 
volných „jalových území“ kolem dnes existujících 
výrazných, ale město devalvujících komunikací tj. 
Nádražní, Strakonická, levobřežní, Mánesova, Lidic-
ká, Rudolfovská, Pražská, Husova. 
Vyjma některých dopravou nezbytně atakovaných 
území se vytyčují směry díky regulaci ohleduplného 
vedení tras vyššího komunikačního skeletu přes cit-
livá území (estakády, krátké tunely, bezkolizní mi-
moúrovňová křížení s historickými radiálami a vo-
dotečemi, ochranná zeleň, rozptýlení okružními kři-
žovatkami nebo přeměnou „extravilánových“ křižo-
vatek ve vnitroměstském území atd.). Vyšší komu-
nikační skelet svou regulací nepřímo předurčuje i 
zastavitelnost a nezastavitelnost území.  
 
Celý vnitřní komunikační systém je založen zejména 
na relativně rovnocenné síti městského rastru ve-
řejných ulic a prostranství, do té je rozptýlena ob-
služná doprava nebo výjimečně městský typ dopra-
vy sběrné. Tranzitní doprava je řešena tak, aby nea-
takovala vnitřní území města. Součástí vnitřního 
komunikačního systému jsou tradičně „vnější“ ra-

diály. Pokud se podaří poměštit existující radiály 
proměnou silnice do městské třídy, bude to signál, 
že dochází k proměně externího silničního systému 
uvnitř města v základní vnitřní systém komunikační. 
 
 
II.E.6.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

 
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Řešeným územím vedou následující státní silnice: 

Silnice I. třídy:  
- I/3 (od Tábora do Lince), 
- I/20 (od Vodňan a Písku), 
- I/34 (od Jindřichova Hradce). 

Silnice II.třídy:  
- II/105 (od Hluboké nad Vltavou), 
- II/143 (od Prachatic), 
- II/156 (od Českých Velenic a Gmündu), 
- II/157 (od Borovan). 

Silnice III.třídy:  
- III/10575 (od Hluboké nad Vltavou), 
- III/0342 (od Jivna), 
- III/14611 (od Dobré Vody), 
- III/0341 (od Dubičného), 
- III/1561 (od Starých Hodějovic), 
- III/1468 (od Zvíkova), 
- III/15523 (od Heřmani), 
- III/15532 (od Roudného), 
- III/00354 (od Kamenného Újezdu), 
- III/15529 (od Římova), 
- III/14331 (od Šindlerových Dvorů), 
- III/14539 (od Netolic), 
- III/14322 (od Branišova). 

 
NÁVRH 

Na základě rozboru širších vztahů spojení Prahy 
a Českých Budějovic bylo dostatečně prokázáno, že 
je nutné ve výhledu vybudovat kapacitní komunika-
ce v obou sledovaných koridorech tj. dálnici D3 
přes Tábor i R4 přes Dobříš. Poslední podmínku 
splňuje pro českobudějovickou a táborskou aglo-
meraci dálnice D3, zatímco rychlostní silnici R4 je 
vhodné budovat prioritně pouze v úseku Skalka - 
Nová Hospoda, a dále pokračovat směrem na Písek 
a České Budějovice v rámci přestavby silnice č. I/20 
(resp. silnice č. I/22 od Vodňan) v kategorii dvou-
pruhové silnice I. třídy, která by plynule navázala na 
již dokončené přeložky této silnice u Písku a Vod-
ňan. 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  432 

Při rozhodování o základním nadregionálním silnič-
ním napojení města bylo z hlediska širších doprav-
ních vztahů rovněž nutno respektovat, že jak celé 
město České Budějovice, tak i jeho komunikační 
skelet jsou dlouhodobě koncipovány a rozvíjeny 
převážně východním směrem, s předpokladem na-
pojení města na nadřazené komunikační koridory 
po jeho východním okraji. Tento trend byl proto 
akceptován i při koncepci rozvoje nadřazeného 
komunikačního skeletu v rámci ÚP České Budějovi-
ce, neboť při současném rozložení funkcí ve městě 
a z toho plynoucích dopravních vazeb by jakékoliv 
úvahy o přeorientování města na západ znamenaly 
destabilizaci města, která by se negativně projevila 
právě v dopravním systému. Na případné úvahy 
o základním silničním napojení města prioritně od 
západu (v rámci silnice č. I/22 vedené přes Písek), 
dle dosud platného vládního usnesení č. 86 z roku 
1997, bylo v ÚP reagováno návrhem severní tan-
genty (dnes jako územní rezerva), která by měla 
umět převést tuto dopravu ze západního okraje na 
stabilizovaný východní obchvat města, aniž by bylo 
nutné zásadně měnit orientaci rozvoje celého měs-
ta. 
Změnou č. 69 ÚPnM byla na základě ZÚR do systé-
mu dopravního skeletu vložena tzv. severní spojka, 
propojující silnici I/20 s ulicí Pražskou a Okružní 
přes Kněžské Dvory, která umožňuje i přenesení ur-
čité dopravní zátěže v rámci městských pohybů, 
avšak nemá čistě extravilánový charakter a přináší 
riziko zástavby cenného území údolní nivy podél Vl-
tavy. 
Na síti pozemních komunikací města byla realizo-
vána přeložka rychlostní silnice č. I/34 od Jindřicho-
va Hradce (obchvat Rudolfova), dále se jedná 
o propojení silnice č. I/20 od Vodňan a Písku se sil-
nicí č. I/34 v rámci severní spojky (výhledově také 
v rámci severní tangenty) - propojení západ - vý-
chod mimo zastavěná území) a zejména pak 
o realizaci trasy dálnice D3 na území města, včetně 
stanovení optimální etapizace její výstavby.  
 
Dálnice D3 

Trasa dálnice D3 je územně stabilizována na celém 
k. ú. města a důsledně zakomponována do terénu 
tak, aby nebyly narušeny historické radiální vazby 
Českých Budějovic s okolím (zejména se to týká 
prostorů s koridory od Rudolfova, Dobré Vody, Po-
hůrky a Starých Hodějovic). Samotný průběh trasy 
je spojen s návrhem zcela nezbytných technických 
opatření v těch úsecích, kde by mohly negativně 
ovlivňovat již v současné době urbanizovaná území 
anebo narušovat významným způsobem stávající 
krajinu (uplatnění mělkých zářezů všude tam, kde 
to neovlivní vodní režim - trasa není vidět, snižuje 
se hluk). 

Konkrétní průběh trasy dálnice D3 na území Čes-
kých Budějovic je v rámci ÚP České Budějoivce kon-
cipován takto:  
Od místa mimoúrovňové křižovatky dálnice D3 se 
silnicí č. I/34 a napojením na propojení okruhů, (kde 
je připraveno možné připojení severní tangenty – 
územní rezerva), je trasa dálnice k přechodu Rudol-
fovské třídy vedena mimoúrovňově z důvodů 
ochrany stávajícího historického koridoru a přilehlé 
zástavby obce Vráto, bez umístění křižovatky. 
V místě křižování silnice III/0341 u obce Hlinsko je 
trasa oddálena směrem od obce východním smě-
rem. Jižně od obce je navržena mimoúrovňová kři-
žovatka s uvažovanou přeložkou silnice III/0341, 
která jednak odstraňuje průjezd středem obce 
a jednak tato křižovatka vytváří nový neobestavěný 
přivaděč k městu. Při přechodu ulice Dobrovodské 
je trasa vedena cca 220 m západním směrem od 
stávající zástavby Dobré Vody. V úseku mezi jejími 
kříženími s Dobrovodskou ul. A Ledenickou ul. je 
z důvodu ochrany přilehlého území a zachování ne-
porušené historické stopy navržen tunel. Severní 
portál je situován v prostoru bývalé cihelny u Dob-
rovodské ul., z které je po nové místní komunikaci 
pro zajištění požární bezpečnosti do prostoru před 
portál tunelu zajištěn samostatný nezávislý příjezd 
vozidel hasičského záchranného sboru a integrova-
ného záchranného systému. Jižní portál je situován 
u Ledenické ul., ze které bude zajištěn samostatný 
nezávislý příjezd po nové účelové komunikaci. Sou-
visející účelové komunikace slouží i pro obsluhu od-
lučovačů ropných látek.  
Další mimoúrovňová křižovatka je navržena jižně od 
Ledenické silnice (mimo katastr Českých Budějovic). 
Křižovatka je spojena s přeložkou silnice č. II/157, 
která je vedena mezi severní hranou stávající usa-
zovací nádrže popílku a jižním okrajem bývalé usa-
zovací nádrže popílku. Tato přeložka je ukončena 
na okružní křižovatce s přeložkou silnice II/156 (za-
nádražní komunikace) za hřbitovem v Mladém, kte-
rá umožňuje rozpad dopravní zátěže jednak do uli-
ce Novohradské a hlavně do zanádražní komunika-
ce, vedené východně v souběhu s železnicí. 
V oblasti jižně od Nových Hodějovic je v ÚP České 
Budějovice navržen další dopravní uzel. Křížení dál-
nice s Novohradskou ul. (silnice č. II/156) je mimoú-
rovňovou prstencovou křižovatkou v úrovni stávají-
cího terénu a umožňuje nové napojení Novohrad-
ské ul., Staré Hodějovice a odbočky na Plav. 
 
Silnice I/20 včetně severní spojky 

V ZÚR je celý koridor dopravy republikového vý-
znamu označen D7 Silnice I/20, jedná se o záměr 
homogenizace silnice I. třídy na území Jihočeského 
kraje, úpravy na čtyřpruh v úseku Češnovice – Čes-
ké Budějovice (křižovatka se silnicí II/105) a navrže-
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ných přeložek v nevyhovujících úsecích nespojitě 
vymezen od hranice s Plzeňským krajem po mimoú-
rovňovou křižovatku s dálnicí D3 Hlinsko na výcho-
dě Českých Budějovic. Záměr je dělen do samostat-
ných úseků, z nichž následující úseky se dotýkají 
nebo procházejí správním územím města České 
Budějovice: 

- část koridoru D7/6, úsek Češnovice – Dasný (křižo-
vatka se silnicí II/105), je vymezen pro čtyřpruho-
vou komunikaci v nové stopě, východní obchvat 
Češnovic a Dasného, včetně přestavby mimoúrov-
ňové křižovatky se silnicí II/105, tento úsek korido-
ru je v ZÚR vymezen v proměnné šíři 350–800 m, je 
redukován mimo zastavěná území sídel, do správ-
ního území města České Budějovice zasahuje v ma-
lé části křižovatky na hranici katastrálních hranic 
České Vrbné a obce Bavorovice,  

- část koridoru označené D7/7a severní silniční spoj-
ka města České Budějovice, západní část prochází 
urbanizovaným územím města České Budějovice v 
úseku kruhová křižovatka u Globusu – ul. Roberta 
Bosche, součástí je nový most přes Vltavu, šíře je 
koridoru 200 m, část koridoru v ZÚR označená 
D7/7b severní silniční spojka města České Budějo-
vice, východní část zahrnuje podjezd či podjezdy 
pod tělesem dráhy IV. tranzitního železničního ko-
ridoru a ulicí A. Trägera, potřebné demolice několi-
ka objektů, přestavbu Nemanické ulice po křižovat-
ku s Pražskou třídou, zlepšení parametrů Nemanic-
ké ulice, šíře koridoru je 200 m, pro Okružní ulici je 
zúžen na 50 m, 

- část koridoru dle ZÚR označená D7/8, úsek Okružní 
– křižovatka Hlinsko, zlepšení parametrů Okružní 
ulice navazující na silnici I/20, nový úsek pozemní 
komunikace od rybníku Kamenný přes Hlinskou uli-
ci na novou mimoúrovňovou křižovatku Hlinsko na 
D3, šíře koridoru je 100 m. 
V ÚP České Budějovice je na hranici města respek-
tována stávající mimoúrovňová křižovatka silnice 
I/20 se silnicí II/105.  
V ÚP České Budějovice je ve správním území města 
upravena, resp. přejata ze změny č. 72 ÚPnM,  šíře 
části koridoru D7/6 pro úpravu mimoúrovňové kři-
žovatky v koordinaci s územní studií „Severní silnič-
ní tangenta města České Budějovice a VLC ČB – 
Nemanice“, konkrétně ze situace Schéma napojení 
na silnici I/20 - detail Pragoprojekt.  
V částech koridoru D7/7a a D7/7b, které zahrnující 
úsek kruhová křižovatka u Globusu – křižovatka 
Nemanická x Pražská – okružní křižovatka na Ok-
ružní ulici, je do  ÚP České Budějovicepřevzato ře-
šení ze změny č. 69 ÚPnM ve vazbě na severní 
spojku.  
Na katastru města byla rovněž upřesněna, resp. 
přejata ze změny č. 72 ÚPnM, trasa a šíře části ko-
ridoru D7/8, a to v koordinaci s dokumentací 
„Technicko-ekonomická studie napojení silniční sítě 

českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3, 
podprojekt Studie pro ochranu trasy Hlinský přiva-
děč a obchvat Hlinska – Trasa plánované přeložky 
silnice III/0341“ (projektant  IKP Consulting Engine-
ers, s.r.o.), s DÚR na stavbu „D3 0310/I Úsilné – 
Hodějovice“ (projektant Pragoprojekt, a.s., Ateliér 
České Budějovice), s DÚR na stavbu „Propojení 
Hlinská – Hraniční České Budějovice“ (projektant 
ZESA spol. s r.o.). 
 
Severní spojka 

Jedná se o přeložku silnice I/20 ve městě, která má 
odlehčit enormní zátěži na ul. Strakonická vedoucí 
městem Č. Budějovice, převedením části vztahů po 
přeložce a přes nové přemostění Vltavy. Trasa 
propojuje stávající silnici I/20 od okružní křižovatky 
u Globusu mostem přes údolní nivu Vltavy, 
podjezdem přes zástavbu Kněžských Dvorů a IV. 
tranzitní železniční koridor – Pražská tř. – silnice 
I/34 na okružní křižovatku ulic Okružní a H. Píky. Při 
stále rostoucí mobilitě (analogicky s HDP) nejde jen 
o tranzitní dopravu, která dnes ul. Strakonickou též 
využívá, ale o silné vnitřní vztahy neřešené 
v důsledku neexistence mostů přes Vltavu na seve-
ru aglomerace. Přeložka silnice I/20 přispěje 
k odlehčení v již současné době nevyhovující 
křižovatce (místně označované jako „diamant“) ul. 
Strakonická a levobřežní komunikace (stávající 
silnice I/20). Trasa severní spojky je umístěna tak, 
aby ji bylo možno realizovat včetně souvisejících 
staveb, s ohledem na zachování dopravní ob-
služnosti dotčených území podnikatelských 
i obytných, s vyřešením důsledků na přilehlé plochy 
změnou jejich tvaru, a to zejména s ohledem na 
zatížení hlukem a minimalizaci demolic v Kněžských 
Dvorech, zachování dopravní obsluhy stávajících 
komerčních areálů v sousedních plochách., za-
chování krajinného rázu, přírodních prvků 
a logických vazeb v území, včetně podmínek pro 
zemědělské obhospodařování sousedních pozem-
ků. Šířka plochy komunikace je aktualizována 
v souladu s územními nároky dle Studie. S ohledem 
na podrobnost a měřítko ÚP České Budějoivce 
a případnou možnost odchylek v následujících 
stupních projektových dokumentací je navržena 
přiměřená šíře plochy pro tuto dopravní stavbu. 
Navrženo je nové úrovňové křížení severní spojky 
s ul. Roberta Bosche. Jedná se o zcela novou křižo-
vatku, která bude sloužit k napojení areálu firmy 
Bosch (ulice Roberta Bosche - jih) 
a zprostředkovaně napojení ulice A. Trägera (ulice 
Roberta Bosche - sever). Tato křižovatka také 
umožní po výstavbě IV. tranzitního železničního 
koridoru propojení Kněžských Dvorů s Pražskou 
třídou (bude zrušen železniční přejezd v ulici Ne-
manická, přes který je propojení realizováno nyní). 
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Silnice I/3 

V ZÚR je navrženo v koridoru dopravy nadmístního 
významu označeném D57 Litvínovická silnice zka-
pacitnění dnešní silnice I/3 (Litvínovická ulice) 
v úseku České Budějovice (křižovatka s ulicí Máne-
sova) – Boršov nad Vltavou (křižovatka s napojením 
plánované jižní tangenty), šíře koridoru je vymeze-
na 100 m. 
V ÚP České Budějovice je tento koridor je šíře kori-
doru upřesněna, resp. převzata ze změny č. 72 
ÚPnM, s ohledem na průchod urbanizovaným úze-
mím a v koordinaci s dokumentací „Studie doprav-
ního řešení silnice I/3 v kontextu s plánovanými 
stavbami dle ÚPO Planá, ÚPO Litvínovice a ZÚR Ji-
hočeského kraje“, včetně části rozšíření stávající 
okružní křižovatky navržené v ÚP Litvínovice.  
 
Jižní tangenta 
V ZÚR je vymezen koridor dopravy nadmístního vý-
znamu označený D26 Jižní tangenta České Budějo-
vice – záměr je vymezen koridorem pro silnici II. 
třídy spojující dálnici D3 (předpokládaná mimoú-
rovňová křižovatka Roudné) a dnešní silnici I/3 (bu-
doucí silnice II/603 směrem na Kaplici, na Český 
Krumlov v prostoru Boršova nad Vltavou) napojující 
záměr veřejného mezinárodního letiště České Bu-
dějovice na nadřazenou silniční síť. Koridor vyme-
zen v šíři 100 m.  
V ÚP České Budějovice je v minimálním dotčení 
vymezen, resp. převzat ze změny č. 72 ÚPnM, kori-
dor v jižním cípu k. ú. České Budějovice 7 v koordi-
naci s ÚP Včelná. 
 
Ostatní silnice 
Záměrem ÚP České Budějovice je vedení státních 
silnic po komunikačním skeletu města a rozptýlení 
dopravy do více tras základního komunikačního 
skeletu zmnožením uličních koridorů městského 
charakteru všude tam, kde chybí tato propojení, se 
snahou vytáhnout automobilovou dopravu z centra 
(opět s pomocí regulace dopravy v centru). Přitom 
je třeba důsledně dbát na to, aby jednotlivé cíle by-
ly ve městě dobře dopravně dostupné, s uplatně-
ním preference v centru a obytných částech města 
pro MHD, cyklistickou a pěší dopravu. Současně je 
však nutné zamezit vytváření dopravních zkratek 
přes výše uvedená území pro průjezdnou dopravu. 
Aby bylo možno výše uvedené obecné zásady napl-
nit v konkrétním případě města České Budějovice, 
jsou při řešení automobilové dopravy ve městě 
v ÚP České Budějovice uplatněny tyto předpoklady: 
Jedním z nejdůležitějších předpokladů je oddělení 
tranzitní průjezdné dopravy od vnitroměstské. Žád-
ná komunikace nadměstského významu by neměla 
procházet městem a toto město rozdělovat. 

Zejména se jedná o silnice I. třídy, tak jak je tomu v 
Českých Budějovicích např. u levobřežní komunika-
ce (silnice E55 - č.I/3) nebo na Strakonické a Praž-
ské třídě (mezinárodní silnice E49 a E55 č. I/3, I/20 
a I/34), neboť jsou svými parametry z urbanistické-
ho hlediska nepřizpůsobitelné přímým potřebám 
rozvoje města. Stejné problémy působí vedení 
státní sítě po Mánesově a Nádražní třídě, kde je 
zejména přednádražní prostor neúměrně přetěžo-
ván. 
Cílem návrhu značení státních silnic je přesun těch-
to tras do východních poloh města a zároveň zá-
vazné zamezení jejich průjezdu přes klíčové měst-
ské třídy a centrální prostory, jako jsou zejména le-
vobřežní komunikace, Nádražní třída, Pražská třída, 
Husova třída, Lidická třída anebo ulice Na Sadech. 
Prioritu zde tvoří návrh ukončení hlavních radiál-
ních přivaděčů na vnitřním skeletu města, tvoře-
ných převážně silnicemi II., resp. III. třídy, a dále 
průtah některých silnic II. třídy přes město po jed-
noznačně doporučených trasách městského skele-
tu. Trasy těchto průtahů jsou voleny tak, aby nedo-
šlo k neúměrnému zatahování průjezdné dopravy 
do klíčových centrálních pozic města.  
Součástí odlehčení provozu na Husově třídě , levo-
břežní komunikaci a Dlouhém mostě je trasování 
alternativního napojení zástavby sídlišť Máj a Šu-
mava na komunikační síť přes propojení ulic Milady 
Horákové – Strakonická (přes bývalý vojenský pro-
stor Čtyři Dvory) a na jih propojení Milady Horáko-
vé – Litvínovice – Papírenská. 

severní tangenta (územní rezerva) 

Územní rezerva je vymezena od západu křižovatkou 
silnic I/20 a II/105, v dotyku s plochami veřejně lo-
gistického centra České Budějovice – Nemanice, 
v souběhu se železniční tratí na Plzeň, dále jižně od 
zastavěného území sídel Hrdějovice a Borek, přes 
regionální biocentrum 609 Světlík severně od ryb-
níka Čertík až na novou křižovatku se stávající čtyř-
pruhovou silnicí I/34 cca 1 km od mimoúrovňové 
křižovatky Úsilné s připuštěním též alternativy na-
pojení přímo do zmíněné mimoúrovňové křižovatky 
Úsilné, pokud to bude technicky možné. Koridor 
územní rezervy je v ZÚR vymezen v proměnné šíři, 
obvykle 200 m. Koridor a vlastní vedení trasy je 
prověřeno ÚS, kterou pořídil krajský úřad. 
V ÚPnM byla severní tangenta řešena jako návrho-
vá součást dopravního skeletu města. Mezi zásady 
stanovené při provádění dopravních opatření na 
pozemních komunikacích a při provádění přísluš-
ných správních řízeních je začleněno založení sou-
stavy souběžných odlehčovacích tras pozemních 
komunikací s cílem odlehčit stávajícímu základnímu 
skeletu. Zde byla pod bodem 4. zařazena severní 
tangenta pro částečné odlehčení Strakonické třídy. 
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Tato komunikace byla dle ÚPnM z r. 2000 VPS DI 2 - 
stavba „severní tangenty“, silnice č. I/22 jakožto 
součásti obchvatu města. ÚP České Budějovice vy-
mezuje, resp. přejíma ze změny č. 72 ÚPnM, v k. ú. 
České Budějovice 3 v souladu se ZÚR severní tan-
gentu jako koridor územní rezervy, a to 
v koordinaci s územní studií pořízenou krajským 
úřadem – „Severní silniční tangenta města České 
Budějovice a VLC CB – Nemanice“. Koridor územní 
rezervy již není vymezen jako VPS. 
 
 
II.E.6.2 DRÁŽNÍ DOPRAVA 

 
V železniční dopravě je sledována v rámci širších 
vztahů jednak stabilizace trasy IV. tranzitního že-
lezničního koridoru a zároveň snaha o zachování 
stávajících železničních tras pro potřeby IDS, které 
budou mít rozhodující význam pro udržení kvalitní 
dopravní obslužnosti v celém regionu.  
 
ÚP České Budějoivce počítá s přivedením IV. tran-
zitního železničního koridoru, který představuje pro 
České Budějovice otázku kvality vazeb v celorepub-
likovém i evropském kontextu. I když plošné nároky 
a technická řešení nových tratí ovlivňují město jen v 
jeho okrajových částech, význam má především 
tvar a konečné řešení do uzlu vstupujících železnič-
ních tratí, jejich koordinace s nadřazenou silniční sí-
tí a případně možnosti využití ploch po opuštění 
stávajících tratí pro jiné druhy dopravy. 
 
IV. tranzitní železniční koridor  

V ZÚR je celý koridor dopravy republikového vý-
znamu označen D3 IV. tranzitní železniční koridor 
vymezen na území Jihočeského kraje v úseku od 
hranice se Středočeským krajem přes České Budě-
jovice až po Horní Dvořiště a státní hranici s Ra-
kouskem. Koridor je rozdělen do 6 úseků dle šířko-
vého uspořádání, z nichž následující 3 úseky, které 
se dotýkají nebo procházejí správním územím měs-
ta České Budějovice: 

- část koridoru D3/4 Ševětín – České Budějovice (se-
verní okraj, Nemanice), šířka koridoru je proměnná 
až 600 m, v ÚP České Budějovice je šířka tohoto 
úseku koridoru vymezená, resp. přejatá ze změny č. 
72 ÚPnM, v rozsahu 150 - 170 m, 

- část koridoru D3/5 - průchod Českými Budějovicemi 
(Nemanice na severním okraji – Hodějovice na již-
ním okraji), šířka koridoru je zde v ZÚR z důvodu 
průchodu silně urbanizovaným územím redukována 
na 100 m s osou ve stávající trati,  

- část koridoru D3/6 - úsek České Budějovice – Horní 
Dvořiště (státní hranice), do řešeného území spadá 
pouze krátký úsek na jižním okraji katastrálního 

území České Budějovice 6, kde je v ZÚR vymezený 
koridorem v šířce 105 - 350 m. 
ÚP České Budějovice převádí, resp. přejímá ze 
změny č. 72 ÚPnM, v souladu se ZÚR na severním 
okraji Nemanic část IV. tranzitního železničního ko-
ridoru z územní rezervy do návrhu, v části z Nema-
nic k nádraží jej vymezuje spojitě jako návrhovou 
plochu, respektive koridor, v jižní části města vy-
mezuje ve stopě stávající trati České Budějovice – 
České Velenice, přes Nové Hodějovice. Šíře návrho-
vého koridoru je upřesněna, resp. přejata ze změny 
č. 72 ÚPnM, v severní části v koordinaci s řešením 
DÚR na stavbu „Modernizace trati Nemanice I – Še-
větín – varianta Goliáš“, v části nádraží – Nové Ho-
dějovice v koordinaci s dokumentací „Technická 
studie opatření k ochraně osídlení a defragmentaci 
území na silniční a železniční síti – Trasa nové že-
lezniční tratě ČB – Linz – prioritní projekt č. 22 sítě 
TEN-T, Technická studie objektů k překonání barié-
ry nové tratě. Pro vymezení trasy koridoru na ce-
lém území města je součástí i podjezd pod železnicí 
v trase Mánesova – Dobrovodská.  
 
 
II.E.6.3 LETECKÁ DOPRAVA 

 
V současné době jsou umístěny v bezprostřední 
blízkosti Českých Budějovic dvě letiště, která svým 
provozem částečně ovlivňují území města - v Hosí-
ně a v Plané.  
 
Letiště v Hosíně má jednu dráhu s živičným povr-
chem dlouhou 800 m a šířkou 24 m, která vyhovuje 
pro provoz letadel střední kategorie (veřejné letiště 
pro nepravidelný letecký provoz). V současné době 
se používá většinou ke sportovním účelům. 
 
Letiště Planá u Českých Budějoivc má jednu vzle-
tovou a přistávací dráhu dlouhou cca 2,5 km. Pro 
provoz tohoto letiště bylo  vydáno územní rozhod-
nutí o ochranném pásmu, kterým je stanovena 
ochrana před negativními účinky hluku z provozu 
letiště na okolí, ohraničené izofonou „A“, se zvlášt-
ními podmínkami pro umisťování staveb (Územní 
rozhodnutí č.j. SÚ 6787/94/Ko, ze dne 5. června 
1995, kterým se sta-novuje ochranné pásmo letiště 
Planá). V tomto pásmu jsou stanoveny podrobnější 
podmínky pro využití území.  
 
Pro navazující ÚS a další stupně projektových do-
kumentací je v ÚP České Budějovice stanovena  
podmínka respektovat ochranná pásma letiště Pla-
ná u Českých Budějovic a ochranné pásmo letiště 
Hosín dle zákona o civilním letectví – viz kapitola 
I.D.1.3 Letecká doprava. 
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II.E.6.4 LODNÍ DOPRAVA 

 
Na základě zákona o vnitrozemské plavbě byl zařa-
zen vodní tok Vltavy v úseku od ř. km 239,6 (u 
Jiráskova jezu v Českých Budějovicích) po ř. km 91,5 
(Třebenice) mezi sledované dopravně významné 
vodní cesty – využívané (pro plavidla o nosnosti do 
300 t).  
Ke splavnění Vltavy do Českých Budějovic je třeba 
dokončit řadu plavební zařízení na přechod Slapské 
přehrady, Orlíku, Kořenska, Hněvkovic a Hluboké. 
 
Pro splavnění Vltavy se na území města České Bu-
dějovice je v ÚP České Budějovice stanoveno zřídit 
plavební komoru y v Českém Vrbném na pravém 
břehu. 
 
Pro účely využití nábřeží Vltavy pro osobní lodní 
dopravu je v centrální části města stanoveno zřídit 
v centrální části města dvě kotviště či vývaziště vý-
letních lodí v centru a u sídliště Vltava.   
 
Pro zvýšení atraktivity města je navrhován význam-
ný rozvoj plavebních tras přímo v centru města.  
Možné trasy rekreační a vyhlídkové plavby: 
Jiráskův jez – Trilčův jez, úsek Malše ústí – Malý jez 
a kapacitním obtokem do nadjezí Velkého jezu až k 
lokalitě U Špačků, okruh Mlýnskou stokou a Slepým 
ramenem Malše s využitím odlehčovacího povod-
ňového kanálu na Senovážném náměstí, akvaduktu 
a plavebního kanálu u Zadního a Předního mlýna. 
 
 
II.E.6.5 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

 
V cykloturistické dopravě se pro zvýšení turistické-
ho významu města i regionu počítá s vybudováním 
dálkových cykloturistických stezek v rámci celého 
jihočeského regionu. Na tyto nadřazené cyklostezky 
reaguje ÚP České Budějovice návrhem skeletu cyk-
listických tras, vedených přes území celého města, 
zejména po obou březích Vltavy a Malše.  
 
Jedním ze základních cílů ÚP České Budějovice je 
i optimální rozvoj cyklistických tras ve městě. České 
Budějovice mají z morfologického hlediska ideální 
podmínky, aby tento druh ekologické dopravy se-
hrál významnou úlohu v dělbě přepravní práce, 
Zvýšení podílu cyklistické dopravy při realizaci kaž-
dodenních vztahů ÚP České Budějovice podporuje, 
resp. přispívá k vytvoření pro něj co nejoptimálněj-
ších podmínek. 
 

Proto při návrhu rozvoje systému cyklistických tras 
sleduje ÚP České Budějovice především tato zá-
kladní kritéria: 

- potvrzení vazeb na rekreační trasy v regionu, 
- propojení základních městotvorných funkcí trasami 

pro každodenní pohyb cyklistů po městě, 
- bezpečnost účastníků cyklistického provozu, vhod-

ná forma řešení cyklistických pásů v trase a křižo-
vatkových uzlech, 

- vybavení doplňkovým zařízením u cílů cest, 
- docílení efektivity vložených investic. 

  
ÚP České Budějovice obsahuje (vedle stávajících 
tras, uvedených bez rozlišení) základní představu o 
návrhu jednotlivých tras, včetně navrhovaného 
uspořádání v uličním profilu ve třech možných 
úpravách.  
 
První skupinu tvoří samostatné cyklistické trasy ve-
dené mimo dopravní prostor. Většinou se jedná o 
trasy turisticko-rekreačního významu podél stávají-
cích vodních toků, nově zrekonstruovaných nápla-
vek a nově koncipovaných centrálních pásů zeleně, 
maximálně v kombinaci s pěší dopravou. 
 
Druhým typem jsou cyklistické pásy nebo pruhy 
přímo vyznačené v uličním profilu, ať už v hlavním 
nebo vedlejším dopravním prostoru. Tato forma je 
volena především tam, kde je třeba z důvodu sou-
běhu více druhů doprav a zajištění bezpečnosti jas-
ně vymezit prostor jednotlivých účastníků provozu 
a hlavně při nutnosti překonávání složitých doprav-
ních uzlů. Možnost vyhrazení se nabízí na komuni-
kacích, kde je předpoklad, že při nově navrhované 
stavbě uliční sítě může dojít ke zmenšení prostoro-
vých nároků pro individuální automobilovou dopra-
vu. V řadě případů by ale bylo nutno počítat s díl-
čím omezením parkovacích pruhů nebo speciální 
úpravou v místech zastávek MHD a křižovatek. Pro-
to byly voleny i pro tento typ vedení cyklistických 
tras prioritně ulice paralelní k hlavním dopravním 
tahům. 
 
Třetí typ, cyklistické trasy vedené po uliční síti bez 
konkrétního vyznačení, tvoří doplňkové úseky pro 
jednotlivé směry. Pro tyto úseky byly voleny 
zejména stávající komunikace s malou intenzitou 
automobilového provozu, kde je předpoklad výraz-
ného snížení pravděpodobnosti nežádoucích kolizí. 
Zároveň jde o úseky, kde z pohledu měřítka ÚP není 
dostatečný prostor pro šířkové nároky samostat-
ných cyklistických pruhů. O to více je v těchto pří-
padech nutno klást důraz na dokonalé proznačení 
svislým dopravním značením pro dobrou orientaci 
cyklistů, ale i upozornění automobilistů na souběh s 
cyklistickou dopravou. 
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II.E.6.6 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

 
Navrhovaný rozvoj sítě a principy řešení, týkající se 
hromadné dopravy, jsou patrné ze schématu č. I.4. 
Schéma základních tras hromadné dopravy.  
Z návrhu je zřejmé, že některé uvažované změny je 
možno realizovat okamžitě, některé naopak přímo 
souvisejí s tvorbou nové koncepce rozvoje komuni-
kačního skeletu města. Třetí skupinu tvoří trasy, je-
jichž význam je opodstatněný až v časové vazbě na 
nově navrhovaný rozvoj konkrétních území. Tyto 
skupiny záměrů odrážejí i určité etapové kroky 
možného rozvoje městské hromadné dopravy, 
včetně odpovídající reakce v čase i konkrétní změ-
nou linkového vedení. Zároveň je třeba si uvědo-
mit, že s rozvojem samotných trolejbusových tras 
souvisí i další provozně technologické požadavky, 
které mohou mít dílčí plošné nároky, např. výstav-
ba měníren, pokládka elektrických kabelů atd. 
Všechny tyto potřeby by měla konkretizovat právě 
navazující komplexní dokumentace. 
 
Okamžitý efekt, bez nároků na budování nových 
komunikačních propojení, sleduje návrh ÚP České 
Budějovice zavedením trolejbusové trakce do těch-
to uličních úseků a lokalit: 

- Havlíčkova kolonie v rozsahu stávajících autobuso-
vých tras (Čechova - Křižíkova, Čechova - M. Vydro-
vé - Dukelská), 

- Rudolfovská (Dobrovodská silnice – U Pily), 
- Pekárenská, Nádražní (Pražská třída - Rudolfovská), 

- Pražské sídliště (U Trojice - Plzeňská), včetně nové 
smyčky. 
 
Dalším významným krokem pro rozvoj trolejbuso-
vých tratí je uplatnění západovýchodní vazby nej-
větších českobudějovických sídlišť (Šumava, Máj, 
Vltava) na pravobřežní části města, resp. jeho širší 
centrální oblasti realizací nového přemostění Vltavy 
a navazujících komunikačních úseků. Jen kvalitní, 
rychlé a ve vztahu k IAD alespoň částečně prefero-
vané trasy mohou sehrát významnou úlohu v dělbě 
přepravní práce. Husova třída a Dlouhý most, přetí-
žené uzly Dlouhá louka a Mariánské náměstí, kde 
se střetává a navzájem negativně ovlivňuje MHD 
s IAD, nejsou schopné tyto podmínky splnit. ÚP 
České B udějovice proto navrhuje propojení obou 
břehů v pozici J. Boreckého - U Trojice. 
 
Poslední skupinu nově navrhovaných trolejbuso-
vých tratí tvoří úseky, které přímo souvisejí 
s obsluhou rozvojových oblastí a budou s nimi 
i v časové vazbě. Konkrétně se jedná o celý systém 
obsluhy trolejbusy Husovy kolonie a volných ploch 
severně od sídliště Vltava. Nové trolejbusové tratě 
jsou vedeny po základních obslužných osách rozvo-
jových území: 

- „nová Pekárenská“ (Nádražní - vozovna dopravního 
podniku), 

- nová Trocnovská” (Blahoslavova - Světlík), 
- prodloužení trasy trolejbusu ze sídliště Vltava na 

České Vrbné. 
 
 
 

 
II.E.7 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
 
II.E.7.1 KANALIZACE 

 
VÝVOJ 

Stoková síť statutárního města České Budějovice je 
technické dílo budované již více než 165 let. Jedná 
se tak po vodovodu o druhou nejstarší městskou 
inženýrskou síť. Oproti vodovodu se však na stoko-
vé síti nacházejí i původní úseky s nepřetržitým, 
165 let trvajícím, provozem. Síť budovaná v rozpětí 
dvou staletí prošla ve svém vývoji pestrou škálou 
období s rozmanitou volbou profilů, materiálů 
a stavebních postupů. Rovněž funkce stokové sítě 
se v čase měnila, přičemž se i prolínala s proti-
povodňovými opatřeními.  

 

 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Z hlediska dalšího vývoje systému odkanalizování 
a čištění odpadních vod je prioritou zajistit odvede-
ní maximálního množství odpadních vod stokovou 
sítí na centrální čistírnu odpadních vod a jejich vy-
čištění v souladu se zákonem. K tomuto účelu bude 
nutno realizovat řadu opatření jak na stokové síti  
tak i na centrální ČOV. Cílem je zajistit přijatelný 
technický standard stávajících zařízení a umožnit 
rozvoj města.  
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ČÍSELNÉ ÚDAJE 

 
SOUČASNÁ PRODUKCE ODPADNÍCH VOD V BEZ-
DEŠTNÉM OBDOBÍ: 

Stávající bezdeštný přítok na ČOV České Budějovice 
je závislý na klimatických podmínkách. Příčinou té-
to závislosti je vysoký přísun balastních vod, jejichž 
množství se podílí na celkovém bezdeštném přítoku 
na ČOV zhruba polovinou. Pokles množství balast-
ních vod za horkých a suchých letních měsíců obec-
ně způsobuje pokles celkového přítoku na ČOV. 

Odborný odhad složení odpadních vod na přítoku 
do ČOV České Budějovice dle kategorií: 

- splaškové odpadní vody od obyvatelstva města 
a okolních obcí 

 Qobyvatelstvo = cca 165 l/s 
- odpadní vody z malých průmyslových podniků 

a z vybavenosti  
 Qvybavenost = cca 55 l/s 
- průmyslové odpadní vody od významných produ-

centů  
 Qprůmysl = cca 110 l/s 
- balastní vody (podzemní vody, úniky z vodovodů, 

přítoky z řek a potoků, podchycení pramenů atd.) 
 Qbalast = cca 420 l/s 

- průměrný bezdeštný přítok na ČOV 
 Qpřítok ČOV = cca 750 l/s 
 

PŘEDPOKLÁDANÁ PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 
V BEZDEŠTNÉM OBDOBÍ: 
 
POTŘEBA VODY PRO BYTOVÝ FOND 
 

- navrhovaný počet obyvatel města napojených na 
městskou stokovou síť 

 nnávrh. = cca 101 850 obyv. 
- navrhovaná specifická potřeba vody obyvatel  
 Qnávrh.obyv. = 200 l/obyv.d 
- navrhovaná potřeba vody pro bytový fond 
 Q24 návrh.byt. fond = nnávrh x Qnávrh.obyv 
 Q24 návrh.byt. fond = 20 370 m3/d = 234 l/s 
 

POTŘEBA PRO VYBAVENOST 
 
- navrhovaná potřeba vody pro vybavenost  

Qnávrh. vybavenost = 125 l/obyv.d. 
 
- navrhovaná potřeba vody pro základní a vyšší vyba-

venost 
 Q24 návrh.vybav. = nnávrh x Qnávrh. vybavenost 
 Q24 návrh.vybav. = 12 730 m3/d = 147 l/s 
- navrhovaná potřeba pro obytné pásmo  

 Q24 návrh.obyt.pásmo = Q24 návrh.byt.fond  
  + Q24 návrh.vyb. 
 Q24 návrh.obyt.pásmo = 33 100 m3/d = 382 l/s 
- navrhovaný maximální průtok splaškových vod pro 

obytné pásmo (součinitel hodinové nerovnoměr-
nosti dle ČSN 75 6101 kh = 1,5) 

 Qh návrh.obyt. pásmo = Q24 návrh.obyt.pásmo x kh 
 Qh návrh.obyt. pásmo = 575 l/s 
 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD VÝZNAMNÝMI 
PRODUCENTY 

 
- předpokládaná produkce odpadních vod význam-

nými producenty  
 Qnávrh.průmysl = 18 940 m3/d = 219 l/s 

 
ODPADNÍ VODY Z OKOLNÍCH OBCÍ 

 
- předpokládaná produkce odpadních vod z okolních 

obcí bez uvažování balastních vod  
 Q24 obce = 4240 m3/d = 49 l/s  

 
BALASTNÍ VODY 
 

- předpokládané průměrné množství balastních vod 
pro město České Budějovice a okolní obce 

 Qnávrh.balast = 28 000 m3/d = 324 l/s 
 

BEZDEŠTNÁ PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 
 
- předpokládaná denní produkce odpadních vod 

v průměrném pracovním dnu  
 Q24 = Q24 m + Qnávrh.balast 
 Q24 m = Q24 návrh.obyt.pásmo + Q24 obce 
  + Q24 návrh.průmysl 
 Q24 m = 56 240 m3/d = 651 l/s 
 Q24 = 84 240 m3/d = 975 l/s 

 
MAXIMÁLNÍ BEZDEŠTNÁ DENNÍ PRODUKCE OD-
PADNÍCH VOD 

 
(součinitel denní nerovnoměrnosti dle ČSN 75 6401 
kd = 1,25) 
 Qd = (Q24návrh.obyt.pásmo+Q24 obce) · kd  
 + Q24 návrh.průmysl + Qnávrh.balast 
 Qd = (33 100 + 4240) · 1,25 + 18 940 
  + 28 000 
 Qd = 93 600 m3/d = 1083 l/s 
 
Pozn.: Hodnota Q24 návrh.průmysl představuje údaj za 
průměrný pracovní den.  

 
MAXIMÁLNÍ BEZDEŠTNÁ HODINOVÁ PRODUKCE 
ODPADNÍCH VOD 

 
(součinitel hodinové nerovnoměrnosti dle 
ČSN 75 6101 kh = 1,5): 
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 Qh1 = [(Q24 návrh.obyt.pásmo + Q24 obce) · kd · kh 
  + Q24 návrh.průmysl + Qnávrh.balast ] : 24 
 Qh1 = [(33 100 + 4 240) x 1,25 x 1,5 
  + 18 940 + 28 000] : 24  
 Qh1 = 4 870 m3/h = 1 353 l/s 

 

(součinitel hodinové nerovnoměrnosti průmyslu 
odhadnut ve výši kh prům. = 2,7): 
 Qh2 = [(Q24 návrh.obyt.pásmo + Q24 obce) · kd + 
 + Q24 návrh.průmysl x kh prům. + Qnávrh.balast ] : 24 
 Qh2 = [(33 100 + 4 240) · 1,25 + 18 940 
  · 2,7 + 28 000] : 24  
 Qh2 = 5 240 m3/h = 1 456 l/s 

 

Odhad maximální bezdeštné hodinové produkce 
odpadních vod činí: 
 Qh2 = 1 456 l/s 
 
 

PŘÍTOK NA ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE 
BILANČNÍ TABULKA PŘÍTOKŮ NA ČOV ČESKÉ 
BUDĚJOVICE A JEJÍ HYDRAULICKÉ KAPACITY 

veličina jednotka 
výchozí 

stav 
návrh 

Q24 
m3/d 64 800 84 240 

m3/h 2 700 3 510 

l/s 750 975 

Qd 
m3/d 74 520 93 575 

m3/h 3 105 3 899 

l/s 863 1 083 

Qh 
m3/h 3 880 5 242 

l/s 1 078 1 456 

QČOV dešť. 
m3/h 21 600 21 600 

l/s 6 000 6 000 

QČOV max SL 
m3/h 6 120 6 120 

l/s 1 700 1 700 

QČOV max DL 
m3/h 15 480 15 480 

l/s 4 300 4 300 

 
QČOV dešť  - maximální hydraulická kapacita ČOV 

za deště  
QČOV max SL  - maximální kapacita splaškové a biolo-

gické linky po intenzifikaci 
QČOV max DL  - maximální kapacita dešťové linky 

a dešťové zdrže 
 
BALASTNÍ VODY 
 
V současnosti je z celoročních bilancí o spotřebě 
vody a z koncentrace znečištění na přítoku do ČOV  
odhadováno množství balastních vod v průměrné 
hodnotě Qsouč.balast = 420 l/s tj. cca 56 % celkového 
přítoku odpadních vod v průměrném pracovním 
dnu při Q24 = 750 l/s. Balastní vody jsou tvořeny 
podzemními vodami, přepady ze studní, podchyce-
nými prameny, průniky z recipientů a úniky vod 
z netěsných vodovodních řadů. Absolutní hodnota 

Qsouč.balast v průběhu roku značně kolísá v závislosti 
na klimatických podmínkách. V dlouhotrvajícím 
horkém a bezdeštném období hodnota Q24 výrazně 
klesá, neboť množství balastních vod je redukováno 
o většinu podzemních vod. V návrhu je předpoklá-
dáno omezení průměrné hodnoty Qbalast z 420 l/s na 
324 l/s. Omezení je reálné očekávat v souvislosti se 
snižováním ztrát ve vodovodní síti (regulace tlako-
vých poměrů, rekonstrukce vodovodních řadů, vy-
hledávání bodových poruch). Dalším zdrojem ome-
zení balastních vod bude zjišťování a zamezování 
průniků povrchových vod z recipientů do stokové 
sítě. 
 

OUHRNNÁ BILANCE MĚSTSKÉ STOKOVÉ SÍTĚ 

povodí 
sběračů 

Q24 
[l/s] 

F 
[ha] 

Freduk. 
[ha] 

prům 

A + B 454 1377 559,5 0,41 

C + D +V 505 745 271,2 0,36 

H 16 36 9,3 0,26 

celkem 975 2158 840,0 0,39 

 
NAVRHOVANÉ ODLEHČOVACÍ POMĚRY 
 
V odlehčovacích komorách bude na příslušných reci-
pientech respektován poměr ředění dle studie „České 
Budějovice - hlavní kanalizační sběrače“ (11/1988) 
a dle konceptu vodohospodářské části „Územního 
plánu sídelního útvaru České Budějovice“ (03/1998). 
Mimo horní část potoka Čertík je pro veškeré toky v 
řešeném území uplatňován poměr ředění v odlehčo-
vacích komorách Qř = (1 + 4) Q24 m + Qnávrh.balast. 
V uvedené části potoka Čertík platí poměr ředění (1 + 
9) Q24 m-1. Jedná se o budoucí odlehčovací komoru OK 
Rudolfov navrženou na stokové síti Rudolfova, Ada-
mova a Rudolfova-Kodetky. Původem této mimořádné 
ochrany byla snaha o zlepšení kvality vody 
v Nemanickém rybníce, který je (navzdory současné-
mu zatížení potoka Čertík odpadními vodami 
z Rudolfova) využíván jako přírodní koupaliště. Zajiš-
tění ochrany kvality vody na přítoku do Nemanického 
rybníka je možné i vybudováním trubního (DN 300) 
přivaděče z potoka Čertík do Stoky-sever. Jímací ob-
jekt přivaděče by bylo nutno osadit nad výústní objekt 
odlehčovací komory OK Rudolfov. Při takovémto zajiš-
tění ochrany Nemanického rybníka by bylo možné 
uplatňovat poměr ředění jednotně pro celé město 
(1+4) Q24 m. Poměr ředění vztažený na hydraulickou 
kapacitu ČOV České Budějovice QČOV dešť. = 6000 l/s 
představuje Qř = (1 + 7,7) Q24 m, návrh + Qnávrh.balast. Od-
lehčovací poměry ve stávajících OK zpravidla nejsou 
známy. Pro dodržení výše uvedených poměrů ředění 
bude nutno pro každou odlehčovací komoru zpraco-
vat podrobný hydrotechnický rozbor a následně na-
vrhnout opatření pro dosažení potřebných parametrů. 
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TABULKA HLAVNÍCH ODLEHČOVACÍCH KOMOR A ČERPACÍCH STANIC STOKOVÉ SÍTĚ - NÁVRH 

Povodí sběrače Název Recipient Poznámky 

„A“ 

OK Svatotrojická  Vltava  

OK stavidlová šachta Vltava  

OK Sady Mlýnská stoka  

OK1 Střed Mlýnská stoka bude přesunuta do polohy OK2 

OK2 Střed Mlýnská stoka návrh 

OK Vrchlického nábřeží Mlýnská stoka návrh vírového separátoru + ČS 

OK Kněžské Dvory přítok Stoky - sever  

OK1 Nemanice Stoka-sever  

OK3 Nemanice  Stoka-sever návrh 

OK1 ZVIL Stoka-jih bude nahrazena OK2 Z  

OK Motor Stoka-jih návrh nové odlehčovací stoky 

OK1 Pětidomí Dobrovodský potok  

OK2 Pětidomí Dobrovodský potok  

OK Rudolfov potok Čertík návrh - investice města Rudolfov  

„B“ 

OK1 Husova kolonie Dobrovodská stoka bude zrušena 

OK2 Husova kolonie Dobrovodská stoka návrh 

OK2 Z Stoka-jih návrh 

OK Pod Garážemi Dobrovodská stoka  

OK Kovošrot přítok Stoky-jih  

OK1 Nové Vráto Vrátecký potok  

OK2 Nové Vráto Vrátecký potok  

OK3 Nové Vráto Vrátecký potok  

ČS Hlinsko Vrátecký potok návrh - investice okolních obcí 

OK Uhelné sklady Dobrovodská stoka  

OK1 Suché Vrbné Dobrovodský potok bude zrušena 

OK2 Suché Vrbné Dobrovodský potok  

OK Nad Shybkou Dobrovodská stoka bude zrušena 

OK1 Lomského  Dobrovodský potok  

OK2 Lomského Dobrovodský potok  

OK U Pískárny Dobrovodský potok bude zrušena 

OK U Cihelny Dobrovodský potok  

OK Pohůrka Dobrovodský potok realizováno v letech 1998 - 1999 

OK1 Dobrá Voda Dobrovodský potok zařízení obce Dobrá Voda 

OK2 Dobrá Voda Dobrovodský potok zařízení obce Dobrá Voda 

„C“ 

OK Hvězdárna Vltava návrh - náhrad za OK Shybka 

OK Schneiderova Vltava  

OK Beránkovo nábřeží Vltava  

OK Rožnov Vltava návrh 

OK Včelná Vltava zařízení obce Včelná 

ČS Roudné Malše návrh - investice obce Roudné 

„D“ a „V“ 

OK Litvínovice  Litvínovický potok   

OK Shybka Vltava bude zrušena 

OK Valcha Vltava návrh - náhrada za OK Shybka 

ČS Dlouhá louka Vltava  

OK Loděnice  Vltava  

OK1 Vltava Vltava  

OK2 Vltava Vltava  

OK3 Vltava Vltava  

OK České Vrbné Vltava návrh včetně ČS 

H“ 

OK Úsilné potok Čertík zařízení okolních obcí 

OK Borek Kyselá voda zařízení okolních obcí 

OK Hrdějovice potok Čertík zařízení okolních obcí 

OK2-Nemanice potok Čertík  

 
Navrhovaný celkový počet odlehčovacích komor 
městské stokové sítě je 34 ks o průměrné ploše po-
vodí 53 ha. Navrhovaný počet OK a čerpacích stanic 
okolních obcí umístěných před předávacími místy 

městské sítě je 11 ks. Celkový navrhovaný počet 
těchto uzlových bodů sítě je 45 ks. 
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PŘIPOJOVAVÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ STOKOVÉ 
 SÍTĚ PRO OKOLNÍ OBCE 

Název lokalit 
a obcí 

Q24 obce [l/s] 

výchozí 
napojení 

odpadních vod 
na městskou 
stokovou síť 

předpokládané 
napojení 

odpadních vod 
na městskou 
stokovou síť 

Mokré  1,30 

Šindlovy Dvory  1,34 

Litvínovice 2,00 2,00 

Planá  1,13 

Letiště planá  5,40 

Dvůr Koroseky  0,35 

Černý Dub  0,71 

Homole a Nové Homole  1,92 

Včelná 4,00 4,00 

Roudné  1,00 

Staré Hodějovice 2,53 2,53 

Srubec  4,40 

Dobrá Voda 5,79 5,79 

Třebotovice - část zahrnuto do bilance Dobré Vody 

Dubičné  0,67 

Hlinsko  0,50 

Vráto  0,87 

Rudolfov - část u Vráta  0,70 

Rudolfov - bez části u Vráta  5,50 

Rudolfov - Kodetka  1,40 

Adamov  1,84 

Úsilné 1,00 1,00 

Borek 1,40 1,40 

Hrdějovice 2,57 2,57 

Hosín  0,75 

Celkem  19,29 49,07 

 
Pozn.: Hodnoty Q24 obce byly převzaty z územně plá-
novacích a projektových podkladů těchto obcí. 
 
HYDROTECHNICKÉ ZATĚŽOVACÍ PARAMETRY 
 
Základní zatěžovací parametry pro hydrotechnické 
posuzování městské stokové sítě byly v „Generelu 
městské stokové sítě města České Budějovice“ vo-
leny ve shodě s ČSN 75 6101 - „Stokové sítě 
a kanalizační přípojky“. Zatěžování bylo prováděno 
na návrhový urbanistický stav.  
 

- intenzita patnáctiminutového deště periodicity  
p = 0,5 
q = 144 l/s·ha  

- redukované čáry dešťových intenzit dle Bartoška 
pro 

r = 3 mm (propustná území), 
r = 2 mm (středně propustná území), 
r = 1 mm (málo propustná území) 

- odtokový koeficient (celoměstský průměr jednotné 
stokové sítě) 

prům = 0,39 
- celková plocha hydrotechnických okresů (povodí 

jednotné stokové sítě) 
S = 2 158 ha  

 
V lokalitách, kde lze odůvodněně předpokládat, že 
použitá racionální metoda posouzení není adekvát-
ní složitosti poměrů v síti budou provedeny hydro-
dynamické simulace doplněné měřícími kampaně-
mi. Generel tyto lokality vymezil v celkovém ploš-
ném rozsahu 910 ha. 
 
MĚSTSKÁ STOKOVÁ SÍŤ 

 
VŠEOBECNÝ POPIS TERÉNNÍCH ZÁSTAVBOVÝCH 
POMĚRŮ 
 
Město České Budějovice leží ve středním povodí 
řeky Vltavy na soutoku Vltavy s Malší. Území pře-
vážné části města je rovinného charakteru, pouze 
okrajové čtvrti a okolní obce jsou položeny výrazně 
výše (Rudolfov, Dobrá Voda, Srubec, Včelná atd.). 
Zástavba středu města je ze značné části historic-
kého charakteru, okrajové čtvrti a předměstí mají 
buď soustředěnou výstavbu vícepodlažní, nebo 
výškovou. Okrajové části města jsou rovněž tvořeny 
rodinnými domky a panelovými domy. Průmyslové 
podniky jsou umístěny jak v centru, tak především 
na okrajích města. 
 
VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Výškové řešení stávající stokové sítě je ovlivněno: 

- výškovými a hladinovými poměry místních recipien-
tů (Vltava, Malše, Dobrovodský potok, Dobrovod-
ská stoka, Mlýnská stoka, Vrátecký potok, potok 
Čertík, Stoka-sever, Stoka-jih, Litvínovický potok, 
Kyselá voda, Hodějovický potok a Starohodějovický 
potok), 

- rovinným charakterem převážné části města, 
- křížením s ostatními inženýrskými sítěmi (přede-

vším s teplovody), 
- odlehčovacími poměry ve vztahu k recipientům. 

 
Tyto okolnosti nepříznivě ovlivnily a nadále ovlivňu-
jí dobudování kanalizační sítě města z hlediska od-
lehčování dešťových vod, připojování objektů se 
značnou hloubkou suterénu a pod.  
 
STOKOVÝ MATERIÁL 

 
Budování kanalizační sítě města probíhalo většinou 
po menších celcích, v převážné míře podle okamži-
tých potřeb zástavby. Stokový materiál je různý - 
prostý beton (vejčité stoky 600/900 mm jsou 
v předměstích téměř universálním profilem), smí-
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šené zdivo kamenné a cihelné (klenuté stoky vět-
ších profilů v historickém jádru a na předměstích), 
betonové, železobetonové, kameninové a plastové 
stoky kruhových profilů (u novějších stok v sídlištích 
a u nové zástavby). Dokončený úsek nového sběra-
če „B“ (DN 2200) je proveden z monolitického žele-
zobetonu a v ražené části trasy je doplněn kynetou. 
Specifické úseky shybek a některých protlaků jsou 
provedeny z litiny či oceli. Bezvýkopové technolo-
gie rekonstrukcí klenutých stok v historickém jádru 
doplnily některé úseky stok o vnitřní vystýlky z růz-
ných hmot. 

 
STAVEBNÍ STAV 

 
Stavební stav je závislý na době vzniku konkrétní 
stoky. Obecně platí následující charakteristiky: 

- klenuté stoky kamenno-cihelné v historickém jádru 
a Na Sadech jsou přes své stáří (cca 125 let) v pro-
vozuschopném stavu s potřebou lokálních zásahů 
a oprav, 

- kamenné stoky v Lannově a Žižkově třídě z druhé 
poloviny 19. století jsou do poloviny tras nově za-
stropeny a stavebně upraveny. Zbylé úseky jsou 
v téměř původním stavu s potřebou oprav, 

- vejčité stoky betonované přímo ve výkopu převlá-
dající u zástavby z let 1890 až 1950 jsou zpravidla již 
za hranicemi své životnosti s mnoha provozními zá-
vadami, 

- kruhové stoky menších profilů budované v druhé 
polovině 20. století jsou většinou vyhovující 
z hlediska stavu materiálu. Problémy jsou však 
z hlediska funkce a technického provedení (výskyt 
protispádů, nekvalitní šachty, závadné napojení 
přípojek atd.), 

- kruhové stoky hlavních sběračů budované od polo-
viny šedesátých let do let devadesátých jsou zpra-
vidla v dobrém technickém stavu. Časté jsou ovšem 
úseky s vysokou četností výskytu tlakového režimu 
proudění. 
 
Obecně lze městskou stokovou síť charakterizovat 
jako různorodý, závadami zatížený a hydraulicky 
přetížený systém s vysokým havarijním potenciá-
lem. Je nutno ovšem připomenout, že obdobným 
způsobem lze charakterizovat významnou část sto-
kových sítí v České republice. 
 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH POVODÍ 

 
SYMBOLIKA ZNAČENÍ 
 
Označení hlavních sběračů, názvy A, B, C, D, H, M, 
MÁJ a Z vycházelo převážně ze zažitého názvosloví. 
Odlehčovací komory byly označeny rovněž vžitým 

názvoslovím pro přehlednou orientaci (např. „OK - 
Beránkovo nábřeží“). 
 
POVODÍ SBĚRAČŮ „A“ A „B“ 
 
Povodí sběračů „A“ a „B“ je vymezeno pravým bře-
hem Malše a pravým břehem Vltavy pod soutokem 
obou řek. Plocha povodí odkanalizovaného jednot-
nou stokovou sítí činí cca 1377 ha. Potřeba společ-
ného posuzování povodí obou sběračů byla vyvolá-
na vzájemným propojením sběračů „A“ a „B“ v roce 
1996. Od této doby tvoří pravobřežní stoková síť 
kompaktní kanalizační labyrint.  
 
Základem sítě je kmenová stoka „A“ DN 1750 vy-
budována v polovině šedesátých let od původní 
ČOV České Budějovice u Trägrova Dvora po histo-
rické jádro. Zbylá část této stoky byla již vybudová-
na v minulosti přes historické jádro (1875) po 
Havlíčkovu kolonii (1900 až 1930). Na stoku „A“ by-
ly přes odlehčovací komory napojeny původní stoky 
Pražského a Vídeňského předměstí. Zároveň se sto-
kou „A“ byla vybudována nová stoková síť v oblasti 
ulice U Trojice. Zvláštním objektem je stavidlová 
protipovodňová šachta na křížení odlehčovací stoky 
OS U Trojice se stokou „A“. Trubní těleso stoky „A“ 
tvoří ve dně odlehčovací stoky jízek nad nímž je ve 
dně zřízeno propadlo pro ředěné splaškové průtoky 
do stoky „A“.  
 
Problematickým místem povodí stoky „A“ je oblast 
Kněžských Dvorů, kde v 70. a 80. letech docházelo k 
napojování jednotné kanalizace z rozsáhlých zpev-
něných areálů průmyslových podniků přímo do sto-
ky „A“ s čímž v původním konceptu nebylo uvažo-
váno. Vyřazení z provozu odlehčovací komory 
u dnešní prodejny Terno a napojení odlehčovací 
stoky z OK Motor do stoky „A“ rovněž zvýšilo čet-
nost výskytu tlakového režimu proudění na této 
stoce.  
 
Obecným problémem stok Pražského předměstí se 
stal výskyt provozně problémových shybek v místě 
křížení s teplovody budovanými od šedesátých let.  
 
Řešením pro uvedené problémy se stal nový sběrač 
„B“ DN 2200 vybudovaný v letech 1995-1996 od 
soutokové šachty Š1 u ČOV České Budějovice po 
okraj Husovy kolonie. Jeho hlavním účelem v uve-
deném úseku bylo snížit přetížení stoky „A“ 
a vytvoření dostatečně hlubokého připojovacího 
místa pro rekonstruované stoky Pražského před-
městí, které měly již podcházet teplovody bez užití 
shybek. V zásadě bylo cíle dosaženo. Důsledkem je 
však delší trasa transportu srážkových vod k místu 
vyústění do recipientu. Původním vyústěním vod 
pro většinu Pražského předměstí byla stavidlová 
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šachta v ulici U Trojice vzdálená cca 1,5 km od tě-
žiště povodí. Po přepojení do nového sběrače „B“ 
činí vzdálenost k výusti cca 4,0 km.  
 
Nový sběrač „B“ podchytil původní sběrač „B“ 
u Strakonické silnice. Tento původní sběrač rovněž 
pochází ze šedesátých let a přes systém odlehčova-
cích komor zajišťuje odkanalizování území Husovy 
kolonie, Nového Vráta, Suchého Vrbného a Dobré 
Vody. I u sběrače „B“ došlo k vývoji zaznamenané-
mu u stoky „A“. Původní koncepce nebyla udržena 
a na sběrač byly bez odlehčení přímo napojovány 
rozsáhlé oblasti odkanalizované jednotnou stoko-
vou sítí. Navíc došlo ke zrušení dvou OK pod areá-
lem ČSAD v Husově kolonii a ve Vrbenské ulici. Ná-
sledné hydraulické přetěžování sběrače „B“ posílilo 
myšlenku nového dostatečně kapacitního sběrače 
„B“.  
 
Odkanalizování povodí Vráteckého potoka v Novém 
Vrátě zajišťuje sběrač vedený podél údolnice. I zde 
došlo k napojování rozsáhlých zpevněných ploch 
nad rámec koncepce ze šedesátých let. Důsledkem 
je přetěžování sběrače ve Vřesové ulici a v ulici Bo-
huslava Martinů.  
 
Odkanalizování lokality Suché Vrbné stokovou sítí 
vybudovanou v padesátých letech je realizací myš-
lenek obsažených v projektu z roku 1936. Systém 
odlehčovacích komor na sběračích podél Dobro-
vodského potoka byl provázán s proplachovacím 
systémem, který, ač realizován, nebyl v minulosti 
provozován. Podrobná měřící kampaň v léta roku 
1998 a zpracování hydrodynamického modelu ka-
nalizace v lokalitě Suché Vrbné firmou Hydroinform 
a.s. umožňují pro danou oblast učinit tyto závěry:  

- za bezdeštného období dochází k zanášení škrtících 
tratí pod některými odlehčovacími komorami 
a k odtoku části splaškových vod do Dobrovodské-
ho potoka, 

- za zaznamenaných srážkových událostí (mimo jiné 
i za deště s četností výskytu tři roky) zpravidla ne-
dochází k převádění povrchových vod z potoka do 
stokové sítě přes OK, 

- hydraulicky jsou přetěžovány pouze omezené úseky 
sběračů, z nichž nejvýrazněji sběrač v Suchovrben-
ské ulici. 
 
V uvedené lokalitě Suché Vrbné bude vybudován  
záchytný protipovodňový obtokový kanál Pohůrka 
na východním okraji města, který bude využíván do 
doby realizace dálnice D3, poté funkci ochrany 
území před záplavou a podchycení Pohůreckého 
potoka před dálnicí převezme nová dešťová dálnič-
ní kanalizace DN 1400 zaústěná do retenční nádrže,  
a po té budou povrchové vody z dotčeného povodí 

odváděny v trase dálničního zářezu do Dobrovod-
ské stoky, 
 
Na sběrač „B“ navázala v letech 1997-1998 výstav-
ba sběrače v Jírovcově ulici prodlouženého až 
k sběrači „A30“ na němž byla zřízena manipulační 
šachta pro možnost provádění oprav dolní části 
sběrače „A30“. 
 
Sběrač „A30“ (tvořený ve své dolní části zaklenutou 
stokou pod Sady, obdélníkovým profilem ze šede-
sátých let na Senovážném náměstí, zaklenutou tra-
sou v bývalém korytě Dobrovodského potoka 
a potrubím různých profilů v Suchém Vrbném) je 
kritickým místem městské stokové sítě. Důvodem 
je havarijní stav původní klenuté stoky v úseku Če-
chova-Dvořákova a hladinové poměry za sráž-
kových událostí, neboť vzdutá hladina na soutoku 
sběrače „A30“ se sběračem z ulice U tří lvů se pro-
jevuje až v odlehčovací komoře OK Vrchlického ná-
břeží na sběrači „M“. Důsledkem je pak časté pře-
lévání přepadové hrany do Mlýnské stoky a její za-
těžování. Samotný sběrač „M“ budovaný v osmde-
sátých letech jako páteřní stoka pro odkanalizování 
průmyslových ploch na pravém břehu Mlýnské sto-
ky a lokalit Mladé a Nové Hodějovice je výrazně 
hydraulicky přetěžován. Obdobně je přetěžován 
sběrač v Novohradské ulici. 
 
Sběrač „Z“ vybudovaný počátkem šedesátých let 
v souvislosti s výstavbou slévárny (ZVIL) u Okružní 
komunikace je ve své dolní části hydraulicky přetí-
žen. 
 
POVODÍ SBĚRAČŮ „C“, „D“ A „V“ 
 
Sběrač „C“ v povodí (cca 223 ha) vymezeném ře-
kami Vltavou a Malší byl z větší části vybudován 
koncem šedesátých let 20. století a doplnil tak síť 
vejčitých stok stavěných od konce 19. století. 
Z konce 19. století je rovněž lapač písku 
u hvězdárny, který byl osazen před shybkou pod 
tehdejším korytem Vltavy. Vyústění bylo provede-
no do podjezí jezu na Valše ze strany Sokolského 
ostrova. V rámci protipovodňové regulace Vltavy 
byla roku 1930 shybka (2 x DN 1000) trasově přelo-
žena směrem k Valše. Vyústění se od té doby na-
chází v nábřežní zdi pod Jiráskovým jezem na levém 
břehu Vltavy.  
 
V povodí sběrače „C“ dochází často k dramatic-
kému průběhu tlakového režimu proudění (Janáč-
kova ulice, Poliklinika-jih, Lidická ulice atd.). Zásadní 
zlepšení těchto poměrů přinese v současnosti pro-
váděná výstavba sběrače ve Schneiderově ulici. 
Zvláštními objekty stokové sítě v povodí sběrače 
„C“ jsou čistírny odpadních vod ČOV Papírny a ČOV 
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Nemocnice pod Trilčovým jezem. Odpadní vody 
jsou z těchto čistíren přečerpávány do sběrače „C“ 
a svou chemickou agresivností poškozují sběrač 
v Bachmačské ulici. Hydrodynamická simulace pro-
vedená zkušebně v roce 1997 v pilotním povodí OK 
Beránkovo nábřeží prokázala mimo jiné nutnost zří-
zení nové odlehčovací komory OK Rožnov na ná-
městí Bratří Čapků v souvislosti s plánovanou vý-
stavbou na místních polních pozemcích. Prodlou-
žení sběrače „C“ do Včelné provedené v 90-tých le-
tech bylo již samostatnou investicí této obce.  
 
Výstupní šachta shybky sběrače „C“ pod Vltavou 
byla na přelomu 60-tých a 70-tých let přebudována 
na odlehčovací komoru OK Shybka jejíž škrtící trať 
byla zaústěna do tehdy vybudované čerpací stanice 
odpadních vod Na Dlouhé louce. Zde instalovaná 
šneková čerpadla přečerpávají odpadní vody o 2,16 
m výše do sběrače „D“, který pokračuje severním 
směrem přes odlehčovací komory OK Loděnice, 
OK1 Vltava a OK2 Vltava do Českého Vrbného, kde 
shybkami podchází Vltavu a Dobrovodskou stoku. 
Následně se sběrač „D“ napojuje do soutokové 
šachty Š1 před ČOV České Budějovice. Úsek sběra-
če „D“ od soutokové šachty až téměř k OK Loděnice 
byl vybudován v letech 1976 - 1977 a jeho povodí 
(474 ha) je tvořeno levobřežní částí města. Ostat-
ními významnými stokami jsou sběrače „D1“ (v síd-
lišti Vltava), sběrač „D4“ (odvodňující původní zá-
stavbu Čtyřech Dvorů) a sběrač MÁJ (vybudovaný 
začátkem 80-tých let pro stejnojmenné sídliště). 
Pokračování sběrače „D“ od OK Shybka směrem na 
jih probíhalo postupně v souvislosti s odkanalizová-
ním Všesportovní haly, areálu Povodí Vltavy a.s. 
a s napojením obce Litvínovice. Původní shybka 
sběrače „D“ pod Vltavou u Voříškova Dvora z konce 
60-tých let je od roku 1976 uvedena mimo provoz 
a vytváří tak nevyužitý liniový přechod řeky. Vý-
znamným prvkem odkanalizování levého břehu Vl-
tavy je dešťový sběrač „AKADEMIE“ vybudovaný 
pro oddílnou stokovou síť areálu Jihočeské univer-
zity a Akademie věd České republiky. Vyústění to-
hoto sběrače bylo provedeno v nábřežní zdi Vltavy 
u ČS Na Dlouhé louce.  

 
POVODÍ SBĚRAČE „H“ 
 
Sběrač „H“ určený k odkanalizování obcí Hrdějovi-
ce, Hosín, Borek, Úsilné a části lokality Nemanice 
byl vybudován v 80-tých a částečně v 90-tých le-
tech. Plocha povodí stok napojených bez odlehčení 

na sběrač „H“ činí 24 ha. Na sběrač „H“ je plánová-
no napojení sběrače „R“ z Rudolfova. Problémem je 
malá kapacita sběrače „H“ nejen pro plánované 
napojení sběrače „R“, ale již pro současný stav.  
 
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ MĚSTSKÉ STOKOVÉ SÍTĚ 

 
ZÁSADY PRO DALŠÍ ROZVOJ STOKOVÉ SÍTĚ 
 
Hlediska ovlivňující navrhovaný systém odkanalizo-
vání: 

- povodí jednotlivých recipientů, 
- stávající a navrhovaný hydrologický a hydraulický 

režim v povodí jednotlivých recipientů, 
- systém, kapacita a rozmístění stávající kanalizace, 
- stávající a navrhovaný komunikační skelet, 
- stávající a navrhovaný charakter zástavby. 

 
Rekonstrukce 
 
Svým rozsahem budou rekonstrukce pokrývat vět-
šinu sběračů stávající stokové sítě. Oblastmi, kde se 
neuvažuje s masivními rekonstrukcemi, jsou např. 
novodobá sídliště Šumava, Vltava a Máj. Rekon-
strukce (příp. zkapacitnění) stávajících stok bude 
prováděna postupně s respektováním následujících 
kritérií: přednost systémových zásahů na stokové 
síti, četnost výskytu provozních závad, životnost 
stok a obslužnost ohnisek rozvoje. 
 
SYSTÉMOVÉ ZÁSAHY V POVODÍ SBĚRAČE „H“ 
 
Nepreferování varianty napojení sběrače „R“ do 
sběrače „H“. Trasa sběrače „R“, s napojením 
v koncové šachtě sběrače „H“ vedená na okraji k. ú. 
podél stávajícího koryta Čertíka. V souvislosti s pro-
tipovodňovými a revitalizačními návrhy, týkajícími 
se potoka Čertík, je takováto trasa sběrače „R“ ko-
lizní. Kapacita sběrače „H“ je malá nejen pro pláno-
vané napojení sběrače „R“, ale již pro současný 
stav. Případná realizace sběrače „R“ by si vyžádala 
zkapacitnění části sběrače „H“ a vybudování nové 
odlehčovací komory včetně několikasetmetrové od-
lehčovací stoky. Napojení sběrače „R“ je v generelu 
uvažováno do sběrače „Z“.  
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OBLASTI S NAVRHOVANOU ODDÍLNOU STOKOVOU SÍTÍ 

povodí stok popisy oblastí 
navrhované čerpací 

 stanice 
recipienty pro 
dešťové vody 

„A“ 

zóna „Průmyslový areál - Kněžské Dvory“ 
 
 

Stoka-sever, 
Dobrovodská stoka 

prostor mezi Okružní komunikací a potokem Čertík  Čertík 

prostor mezi lokalitami Mladé - Nové Hodějovice ČS Nové Hodějovice Hodějovický potok, Malše 

„B“ 
 

prostor mezi rybníkem Bor a Pilmanovým rybníkem  Stoka-jih 

prostor ulice U Pily a východně od slévárny  Stoka-jih 

prostor jižně od Hlinské ulice  Vrátecký potok 

prostor východně od Dobré Vody 
ČS 1, 2 

Nové Třebotovice 
pravostranný přítok 

Dobrovodského potoka 

„C“ 

prostor Roudenská ulice východně od dráhy ČS Roudenská Malše 

prostor Děkanských polí, území podél Plavské silnice a lokalita 
Nové Roudné 

ČS Nové Roudné 
ČS Plavská 

Malše 

prostor pravého břehu Vltavy severně od areálu Meteor ČS U Papírny Vltava 

„D“ 

prostor severní a východní části Zavadilky ČS Zavadilka 
přítok a odpad 

Lipovského rybníka 

lokalita Haklovy Dvory 
ČS 1,2,3 

Haklovy Dvory 
Starohaklovský a 

Novohaklovský rybník 

prostor mezi severním a severozápadním okrajem 
Stromovky a okrajem stávající zástavby Čtyřech Dvorů 

 
sb. AKADEMIE, odpad z 

vodní plochy „Bagr“ 

prostor mezi komunikací na Český Krumlov a Vltavou ČS Litvínovická Vltava 

 
lokalita Třebotovice  Dobrovodský potok 

lokalita Kaliště  Spolský potok 

 
Dešťový sběrač „AKADEMIE“ 

- využití stávajícího sběrače „AKADEMIE“ pro oddíl-
nou síť v jihozápadní části levobřežní zástavby je 
technicky možné pod podmínkou vyřešení provoz-
ně-právních vztahů s jeho majitelem. 
Dešťový sběrač v Trocnovské ulici 

- oddělení splaškové a dešťové sítě v oblasti: Troc-
novská ulice - areál firmy Agrozet - výtopna Vráto, 
je nezbytné pro snížení zatížení sběrače „B“ a pro 
využití vybudovaných oddílných sítí v dané oblasti.  
NÁROKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 
Dle navrženého systému odkanalizování v dané ob-
lasti budou provedeny kanalizační přípojky jednot-
ného, nebo oddílného charakteru. Na připojení bu-
de dodržen provozní řád městské stokové sítě. 
 
OBLASTI MĚSTA NENAPOJENÉ NA STOKOVOU SÍŤ 
 
Třebotovice: 

- obcí prochází v severojižním směru sběrač DN 400 
vybudovaný počátkem 80-tých let pro areál vojen-
ského útvaru společně s lokální čistírnou odpadních 
vod typu KOMBIBLOK s dočišťovacím rybníkem. Re-
cipientem je Dobrovodský potok, resp. jeho pravo-
stranný přítok. Systematická kanalizace pro celou 
obec chybí. 

- navržena je oddílná stoková síť s využitím stávající-
ho sběrače DN 400. Čištění odpadních vod je navr-
ženo ve stávající ČOV po její intenzifikaci. Dešťové 
vody budou nadále odtékat stávajícím systémem 
odvodnění. 
 

Kaliště: 
- systematická kanalizace pro celou obec chybí 
- navržena je oddílná stoková síť s ČOV pod obcí. 

Dešťové vody budou nadále odtékat stávajícím sys-
témem odvodnění. Recipientem pro vyčištění 
splaškové odpadní vody bude Spolský potok. 
 
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
STRUČNÝ PŘEHLED 
 
Hlavní ČOV pro město a přilehlé obce je ČOV České 
Budějovice, která se nachází mimo hranice řešené-
ho území na k. ú. obce Hrdějovice. Ostatní ČOV ma-
jí pouze lokální význam pro odloučené lokality 
(např. ČOV Třebotovice), nebo plní funkci předčiš-
tění či hygienického zabezpečení (např. ČOV Ne-
mocnice). Mimo výše uvedené ČOV jsou v řešeném 
území i jiné lokální čistírny, které zpravidla zajišťují 
předčištění odpadních vod před vypouštěním do 
městské kanalizační sítě (např. lapoly ropných látek 
u čerpacích stanic pohonných hmot, lapače tuků na 
odtoku z potravinářských podniků aj.). Nemovitosti 
nepřipojené na kanalizační síť jsou většinou vyba-
veny jímkou na vyvážení, nebo septikem 
a v některých případech i malou čistírnou odpad-
ních vod. V blízkosti hranic řešeného území se dále 
nacházejí ČOV Planá - letiště a jiná menší čistíren-
ská zařízení. 
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
Původní městská ČOV byla navržena v r. 1961 jako 
biologická čistírna s hrubým předčištěním bez pri-
mární sedimentace. Recipientem pro ČOV je řeka 
Vltava. Umístění ČOV (mimo k. ú.) v prostoru u 
Trägrova Dvora je z hlediska hygienicko-
urbanistického velmi vhodné. Současně s výstavbou 
ČOV byla provedena regulace řeky Vltavy 
a Dobrovodské stoky a vybudován nový hydrosta-
tický jez na řece. V projektu byla čistírna dimenzo-
vána na výhledový stav dle Směrného územního 
plánu z roku 1958 (90 000 obyv., průmysl a balastní 
vody), kapacita 32 200 m3/den. Přetížení čistírny 
jak hydraulické, tak i látkové, společně se stavbou 
jaderné elektrárny Temelín, bylo roku 1986 podně-
tem k zahájení rozsáhlé stavby nové ČOV. Stavba 
zahrnovala v prvé etapě objekty - hrubé předčiště-
ní, mechanické čištění a část objektů kalového hos-
podářství. Ve druhé etapě ukončené roku 1996 se 
jednalo o objekty biologického čištění, objekty s tím 
související, kalové a plynové hospodářství.  Ve dru-
hé etapě ukončené roku 1996 se jednalo o objekty 
biologického čištění, objekty s tím související, kalo-
vé a plynové hospodářství. V roce 2000 nebyla ČOV 
České Budějovice schopna splnit některé zákonné 
požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod a 
proto byla realizována její intenzifikace. 
 
Předpoklady intenzifikace ČOV České Budějovice: 

- zvýšení hydraulické a látkové kapacity ČOV České 
Budějovice je limitované stávajícími stavebními ob-
jemy, 

- kvalita odpadních vod na odtoku z ČOV bude po in-
tenzifikaci v souladu s nařízením vlády pro současné 
i výhledové přítokové hodnoty, 

- zvýšení efektu čištění bude založeno na využití pro-
cesů zvýšeného biologického odstraňování slouče-
nin dusíku a částečně i fosforu, na zlepšení provozní 
spolehlivosti ČOV a na zvýšení stability čistících 
procesů, 

- hydraulická kapacita ČOV po intenzifikaci (90 000 
m3/d) umožní nárůst zatížení na přítoku oproti sou-
časnosti o 50 % a vytvoří novou rezervu pro rozvoj 
města a okolních obcí, 

- látková kapacita ČOV po intenzifikaci (22 500 kg 
BSK5/d) umožní nárůst zatížení na přítoku oproti 
současnosti o 50 % a vytvoří novou rezervu pro roz-
voj města a okolních obcí. 

- intenzifikací ČOV České Budějovice bude vytvořen 
reálný předpoklad pro napojení navrhované zá-
stavby ve městě i v okolních obcích. Kapacita ČOV 
umožní běžný rozvoj města s výjimkou zcela nety-
pických aktivit velmi náročných na znečištění (např. 
potravinářství, chemie). Pro tento případ by bylo 
nutno zvýšit kapacitu ČOV České Budějovice 

s využitím rezervních ploch v okolí stávajícího areá-
lu ČOV nebo budovat předčištění u těchto aktivit. 
 
PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY ČOV ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE 
 
Hranice PHO se k. ú. města České Budějovice dotý-
kají pouze okrajově na levém břehu Vltavy 
a severozápadně od Kněžských Dvorů na břehu 
pravém. Většina území dotčené PHO se nachází na 
k. ú. obce Hrdějovice.  
 
OSTATNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
 
ČOV Třebotovice 
Pro objekt vojenského útvaru byla pod obcí instalo-
vána počátkem 80-tých let čistírna odpadních vod 
typu KOMBIBLOK s dočišťovacím biologickým ryb-
níkem na Dobrovodském potoku. Je navržena její 
rekonstrukce spojená s intenzifikací tak, aby bylo 
možno napojit splaškové odpadní vody z obce Tře-
botovice. 
 
ČOV Kaliště 
Lokalita Kaliště nemá zajištěno čištění odpadních 
vod. Navrhujeme zřídit společně s oddílnou stoko-
vou sítí čistírnu odpadních vod pod obcí na levém 
břehu Spolského potoka. 
 
ČOV Planá – letiště 
Pro objekt vojenského útvaru byla na levém břehu 
Vltavy instalována ČOV s vyústěním pod Trilčův jez. 
Navrhujeme vyřadit ČOV z provozu a napojit od-
padní vody z areálu letiště na ČOV České Budějovi-
ce s využitím sběrače „D“. 
 
ČOV Nemocnice 
Pro hygienické zabezpečení odpadních vod vypouš-
těných z nemocničních zařízení je pro areál nemoc-
nice vybudována na pravém břehu Vltavy vlastní 
čistírna odpadních vod (z roku 1967), ze které jsou 
odpadní vody vypouštěny do městské  
kanalizační sítě v Bachmačské ulici. 
ČOV Nemocnice je na velmi atraktivním místě, vý-
znamně obtěžuje své okolí a není na úrovni součas-
ných technických možností. ÚP České Budějovice 
stanovuje proto její rekonstrukci, úplné zakrytí 
včetně všech dalších dostupných opatření pro mi-
nimalizování negativních dopadů na své okolí.  
 
ČOV Pohůrka 
Pro řadovou výstavbu RD z počátku 90-tých let 
v lokalitě Pohůrka (k. ú.Srubec) byla na hranici k. ú. 
města vybudována malá ČOV s vyústěním do ote-
vřené vodoteče, která je po 500 m zaústěna od 
městské kanalizace v ulici U pramene. Je navrženo 
vyřazení této ČOV z provozu a napojení ředěných 
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splaškových odpadních vod z celé obce Srubec přes 
novou OK Pohůrka do městského sběrače v Sucho-
vrbenské ulici. Dešťové vody budou napojeny do 
otevřené vodoteče, jejíž trasa bude přeložena smě-
rem k Dobrovodskému potoku. 
 
Lokální čistírny odpadních vod  
Lokální ČOV, které zajišťují předčištění odpadních 
vod před vypouštěním do městské kanalizační sítě 
(např. lapoly ropných látek, lapače tuků aj.) zůsta-
nou zachovány v provozu. 
 
V prostoru navrhované oddílné sítě bude dešťová 
kanalizační síť napojena do okolních recipientů. 
Je proto nezbytně nutné, aby jednotliví investoři 
vyřešili případné čištění dešťových vod (které se 
dostanou do styku se znečištěnými povrchy) na 
svém pozemku, na svém zařízení a na své náklady.  
 
Stávající lokální ČOV zřízené v oblastech nenapoje-
ných na centrální ČOV České Budějovice budou vět-
šinou vyřazeny z provozu doplněním městské kana-
lizační sítě (např. ulice U Pily). Povolování dalších 
lokálních ČOV s ohledem na ovlivnění svého okolí a 
nároky na PHO se nedoporučuje. 
 
Koncepce kanalizace je patrna zejména z výkresu č. 
I.2.6 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruk-
tury – kanalizace.   
 
 
II.E.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 
VÝVOJ 

Výstavba úpravny vody o kapacitě 300 l/s ve Vidově 
a vodojemů Staré Hodějovice a Hosín I z let 1960-
1966 umožnila částečné sjednocení obou tehdej-
ších vodovodů pro pitnou a užitkovou vodu. Pokrytí 
veškeré potřeby města pouze pitnou vodou dovoli-
la až výstavba vodárenské nádrže Římov (1972-
1978) a úpravny vody Plav roku 1981. Většina vo-
dovodní sítě v řešeném území pochází z 60-tých let 
a nachází se často ve špatném technickém stavu, 
místy i ve stavu nevyhovujícím až havarijním. 
 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Z hlediska dalšího vývoje systému zásobování vo-
dou je nutno především odstranit základní rizika a 
nedostatky. Je proto navrženo zajistit další alterna-
tivní zdroje, dokončit model městské vodovodní sí-
tě a propojit tento model se stávajícím centrálním 
dispečinkem pro optimální regulaci tlakových po-
měrů a minimalizaci ztrát. Dále je nutno postupně 
vodovodní síť uvést do přijatelného technického 
standardu a zajistit její rozvoj pro nové aktivity. 

SPOTŘEBA VODY 

 
Množství předané vody do městského systému:  
QPŘEDANÉ = 13 352 961 m3 /rok1996 

 = 36 583 m3 /d 
 = 423 l/s  
 
Uvedené množství představuje přibližně polovinu 
vody vyrobené na ÚV Plav. 
 
Z uvedeného množství předané vody je stabilní 
spotřeba pitné vody rozdělena následovně: 

- spotřeba vody obyvatelstva QOBYV. = 144 l/s 
- spotřeba vody ostatních odběratelů QOSTAT. = 112 l/s 

- celková spotřeba vody QCELK. = 256 l/s 
 

(stávající počet připojených obyvatel nSTÁV. = cca 
95000 obyvatel) 
 

qSTÁV. OB. = QOBYV. : nSTÁV. 
qSTÁV. OB = cca 131 l / obyvatele / den 

 
Někteří odběratelé v Českých Budějovicích kryjí 
část své spotřeby pitné a užitkové vody odběry 
podzemních či povrchových vod v celkovém množ-
ství na úrovni:  
 

QJINÉ ZDROJE = cca 5250 m3/d = 61 l/s.  
 
Z celkového množství spotřeby ostatních odběrate-
lů QOSTAT. = 112 l/s činila spotřeba nejvýznamnějších 
odběratelů QVÝZNAM. ODBĚR. = 63 l/s.  
 
Zbývající množství předané vody, označované jako 
ztráty (cca 167 l/s) bylo ovlivněno řadou faktorů, 
přičemž nejdůležitějšími jsou: 

- fyzický stav vodovodní sítě daný jejím stářím 
a zanedbaností údržby v posledních desetiletích, 

-  tlakové poměry na síti, 
- rozdíl v citlivosti měřidel u spotřebitelů a na vstupu 

do městské vodovodní sítě, 
-  technologické úniky při odkalování, 
-  neevidované tzv. „černé“ odběry, 

 
PŘEDPOKLÁDANÁ POTŘEBA PITNÉ VODY 

 
POTŘEBA PITNÉ VODY PRO BYTOVÝ FOND 
 

- počet stávajících obyvatel napojených na městskou 
vodovodní síť 

nstáv. = cca 95 000 ob. 
 
- nárůst počtu obyvatel napojených na městskou vo-

dovodní síť  
nnárůst = cca 7 000 ob. 
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- stávající specifická spotřeba vody obyvatel 
qstáv.obyv = 131 l / ob. / den 

 
- navrhovaná specifická potřeba vody obyvatel 

qnávrh.obyv. = 200 l / ob. / den 
 
- navrhovaná potřeba vody pro bytový fond 

Q24 návrh.byt. fond = (nstáv.+ nnárůst) x qnávrh.obyv 

Q24 návrh.byt fond = 20 400 m3/d = 236 l/s 
 

POTŘEBA PITNÉ VODY PRO VYBAVENOST 
 

- předpokládaná potřeba vody pro vybavenost  
qnávrh.vybavenost = 125 l/obyv.d. 

 
- předpokládaná potřeba vody pro základní a vyšší 

vybavenost 
Q24 návrh.vybav.= (nstáv. + nnárůst.) · qnávrh. vybavenost 
Q24 návrh.vybav. = 12 750 m3/d = 148 l/s 

 
- předpokládaná potřeba pro obytné pásmo   

Q24 návrh.obyt.pásmo = Q24 náv.byt.fond + Q24 náv.vyb. 
Q24 návrh.obyt.pásmo = 33 150 m3/d = 384 l/s 

 
- předpokládaná maximální denní potřeba vody pro 

obytné pásmo (součinitel denní nerovnoměrnosti 
dle čl. VII, odstavec 7d) kd = 1,25) 

Qm návrh.obyt. pásmo = Q24 návrh.obyt.pásmo · kd 
Qm návrh.obyt. pásmo = 41 438 m3/d = 480 l/s 

 
POTŘEBA PITNÉ VODY PRO VÝROBNÍ A NEVÝ-
ROBNÍ PROVOZY 
 

- předpokládaná potřeba vody pro výrobní 
a nevýrobní provozy 

Qnávrh.prům. = 11 000 m3/d = 127 l/s 
 
DENNÍ POTŘEBA PITNÉ VODY 
 

- předpokládaná denní potřeba vody pro celé město: 
Q24 návrh.celé město = Q24 návrh.obyt.pásmo  

 + Qnávrh.prům. 
Q24 návrh.celé město = 44 150 m3/d = 511 l/s 

 
MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA PITNÉ VODY 
 

- obytné pásmo 
Qm návrh.obyt. pásmo = 41 438 m3/d = 480 l/s 

 
- výrobní a nevýrobní provozy 

Qnávrh.prům. = 11 000 m3/d = 127 l/s 
  
- předpokládaná maximální denní potřeba vody pro 

celé město   
Qm návrh.celé město = 52 438 m3/d = 607 l/s 

 
 

MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA PITNÉ VODY 
 

- předpokládaná maximální hodinová potřeba pro 
obytné pásmo (součinitel hodinové nerovnoměr-
nosti dle čl. VII, odstavec 8) kh = 2,1) 

Qh návrh.obyt. pásmo = Qm návrh.obyt. pásmo · kh 
Qh návrh.obyt. pásmo = 3 626 m3/d = 1 008 l/s 
 

- maximální hodinová potřeba vody pro výrobní 
a nevýrobní provozy je odhadnuta ve výši  

Qh návrh.prům. = 642 m3/d = 178 l/s 
 

- předpokládaná maximální hodinová potřeba vody 
pro celé město 

Qh celé město = Qh návrh.obyt.pásmo + Qh návrh.prům. 
Qh celé město = 4 268 m3/d = 1 186 l/s 
 

CELKOVÁ BILANCE POTŘEBY PITNÉ VODY KRYTÁ 
DODÁVKOU Z MĚSTSKÉHO VODOVODU 
 

 m3/d m3/h l/s 

Q24 návrh.celé město 44 150 1 840  511 

Qm návrh.celé město 52 438 2 185  607 

Qh návrh.celé město  4 268 1 186 

 
Navrhovaná potřeba vody je téměř dvojnásobná, 
oproti současné spotřebě vody. 
 
Celková bilance potřeby vody zahrnuje pouze po-
třebu vody krytou městskou vodovodní sítí. Odběry 
podzemních či povrchových vod některých odběra-
telů nejsou do celkové bilance zahrnuty a jsou uva-
žovány na konstantní úrovni - tj. Qjiné zdroje = 
cca 5250 m3/d = 61 l/s. Případné navyšování těchto 
odběrů bude žádoucí na základě dohod o jejich vy-
užití i pro zásobování města pitnou vodou v souvis-
losti s potřebou diverzifikace vodních zdrojů. 
 
ZDROJE 

 
HLAVNÍ ZDROJ 
 
Hlavním zdrojem pro Vodárenskou soustavu Jižní 
Čechy a tedy i pro město České Budějovice je odběr 
povrchové vody z řeky Malše, resp. vodárenské ná-
drže Římov. Objem nádrže je 34 mil. m3, hladina 
max. nadržení 471,60 m n.m. Vodárenská nádrž je 
umístěna ve vzdálenosti 22 km nad soutokem Mal-
še s Vltavou a je zdrojem povrchové vody pro 
úpravnu vody Plav. Vodárenský odběr je řešen vě-
žovým objektem na návodní straně hráze s mož-
ností odběru z pěti etáží. Přívod surové vody na ÚV 
Plav je zajištěn ocelovým přivaděčem DN 1420 a 
betonovou štolou DN 2200. Závislost města na 
uvedeném hlavním zdroji představuje vážné pro-
vozní riziko. V případě havarijního výpadku hlavní-
ho zdroje nemá město v současné době zabezpe-
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čen kapacitně vyhovující alternativní zdroj. Využití 
doplňkových a menších zdrojů Vodárenské sousta-
vy Jižní Čechy (Tábor, Husinec, Pořešinec, Veselí 
nad Lužnicí a Dolní Bukovsko) pro případ havárie 
zdroje hlavního, bude vždy spojeno s časovou pro-
dlevou nutnou pro náběh doplňkových zdrojů na 
plný výkon, který i tak pokryje běžnou spotřebu 
soustavy (850 l/s) jen zčásti (350 l/s). Zásobování 
města České Budějovice z těchto doplňkových zdro-
jů bude navíc spojeno s problémy technického rázu. 
 
OSTATNÍ VÝZNAMNÉ ZDROJE 
 
V oblasti Českých Budějovic se nacházejí tyto vý-
znamné zdroje podzemních vod: 
 
 

název využití kapacita 
nároky na 

úpravu 

Vidov 1, Vidov 2 využíván z části 50,0 vyšší 

Zliv využíván z části 20,0 vyšší 

Úsilné využíván z části 30,0 nízké 

Č. Vrbné, Opatovice nevyužívány 60,0 vyšší 

Eliášova štola nevyužíván 1,0 vysoké 

Rudolfov - trubky využíván 1,0 nízké 

Jivno využíván 0,3 nízké 

Nedabyle nevyužíván 10,0 nízké 

 
Kvalita těchto zdrojů je ve většině případů dobrá. 
Nároky na úpravu souvisejí u některých zdrojů 
s vysokým obsahem železa a manganu. Uvedené 
zdroje (mimo zdroje v Českém Vrbném) mají vyhlá-
šená, či navržená PHO. 
 
Další významné zdroje v oblasti Českých Budějovic: 
1 - pivovar Samson (zdroj podzemní vody), 
2 - pivovar Budvar (zdroj podzemní vody), 
3 - letiště Planá (zdroj podzemní vody), 
4 - bývalá panelárna Vráto (zdroj podzemní vody), 
5 - Třebotovice (zdroj podzemní vody), 
6 - Nemocnice (zdroj podzemní vody), 
7 - Bupak obaly (zdroj podzemní vody), 
8 - Bupak obaly (odběr povrchových vod z Vltavy), 
9 - Wozabal - Peretex s.r.o. (odběr povrchových 

vod z Mlýnské stoky), 
10 - Technické služby Č. B. (odběr povrchových vod 

z Malše), 
11 - teplárna (odběr povrchových vod z Mlýnské 

stoky), 
12 - pivovar Samson (odběr povrchových vod 

z Malše). 
 
Čísla u jednotlivých lokalit se shodují s označením 
ve výkrese č. I.2.7 Hlavní výkres - koncepce technic-
ké infrastruktury – zásobování vodou. U těchto 
zdrojů PHO nebyla vyhlášena. Výjimkou jsou někte-
ré podzemní zdroje vody, u kterých byla vyhlášena 
PHO I. stupně o rozsahu 10 x 10 m. 

LOKÁLNÍ ZDROJE 
 
Kromě výše uvedených zdrojů se v oblasti Českých 
Budějovic nacházejí četné lokální zdroje podzemní 
vody (studny vrtané, kopané, spouštěné aj.). Jejich 
význam zpravidla nepřekračuje hranice svého okolí 
a využití je většinou omezeno na funkci doplňkové-
ho zdroje užitkové vody v závislosti na jejich kvalitě. 
Rovněž u těchto zdrojů PHO nebyla většinou vyhlá-
šena. 
 
ZAŘÍZENÍ ČHMÚ 
 
ČHMÚ (pobočka České Budějovice) spravuje na 
území města a v jeho okolí tyto objekty: 

- vrty státní pozorovací sítě podzemních vod 
s vyhlášeným ochranným pásmem o poloměru 
500m v lokalitách České Vrbné, Dlouhá louka, Čer-
vený Dvůr, Roudné a Planá, 

- pramen s vyhlášeným ochranným pásmem 
o poloměru 100 m v Dobré Vodě, 

- hlubinný vrt s plánovaným ochranným pásmem o 
poloměru 500 m u Zavadilky a v Hrdějovicích. 
Hospodaření ve vyhlášených ochranných pásmech 
státní pozorovací sítě se řídí platným režimem dle 
vodního zákona. 
 
PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
Severní část katastru města Českých Budějovic se 
nachází v PHO II. B (vnější) vodního zdroje Úsilné a 
část hraničí s pásmem II. A (vnitřní). Jižní část ka-
tastru města zasahuje do PHO II. B vodního zdroje 
Vidov. Hranice pásem jsou zakreslena v situaci mi-
mo PHO třetího stupně vltavského vodního zdroje v 
Praze-Podolí, které zahrnuje celé povodí horní 
a střední Vltavy. PHO zdrojů Nedabyle, Opatovice, 
Rudolfov - trubky a Jivno, nezasahují do řešeného 
území.  
 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 
Z hlediska spolehlivosti zásobování města České 
Budějovice pitnou vodou je nezbytně nutné reali-
zovat opatření, která zajistí zlepšení současného 
stavu. Jedná se především o eliminaci rizika ply-
noucího z napojení na hlavní zdroj vody a z neexis-
tence havarijní zálohy. Řešení u hlavního zdroje, tj. 
u „Vodárenské soustavy Jižní Čechy“ je nad rámec 
ÚP České Budějovice a je nutno jej hledat v rámci 
kraje. Spolehlivost systému musí řešit jeho majitel - 
tj. Jihočeský vodárenský svaz, který sdružuje města 
a obce, v jejichž zájmu je odstranění uvedeného ri-
zika.  
 
S ohledem na očekávanou časovou náročnost sys-
témového řešení v rámci „Vodárenské soustavy Již-
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ní Čechy“ navrhujeme realizovat v nejbližší možné 
době opatření, která zajistí alespoň havarijní řešení. 
Jedná se především o obnovení využitelných pod-
zemních zdrojů vody a jejich zapojení do systému 
zásobování města. V první řadě se jedná o zdroje z 
historického majetku města a ostatní nevyužívané 
zdroje. Je proto nutné zajistit i jejich ochranu for-
mou vyhlášení PHO dle příslušných právních před-
pisů. V souvislosti s výše uvedeným bude nutno 
provést průzkum využitelnosti přebytků 
z využívaných významných zdrojů podzemní vody.  
 
ÚPRAVNY VODY V OBLASTI ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

 
POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
 
Hlavní UV pro „Vodárenskou soustavu Jižní Čechy“ 
je komplex ÚV Plav umístěný mimo katastrální hra-
nice města.  
 
Provozovatelem byly uváděny tyto údaje:  

-  kapacita 1424 l/s, 
-  současná výroba 900-1100 l/s, 
-  roční výroba cca 28 mil. m3, 
-  kvalita upravené vody splňuje požadavky přísluš-

ných ČSN. 
 

Ostatními úpravnami vod v oblasti Českých Budějo-
vic jsou: 

- ÚV u staré vodárenské věže - je vyřazena z pro-
vozu. 

- ÚV Vidov - v minulosti před zahájením provozu ÚV 
Plav plnila funkci hlavního zařízení na úpravu vody 
z Malše pro České Budějovice. V současnosti je ÚV 
mimo provoz. 

- ÚV Třebotovice - byla zřízena Vojenskou ubytovací 
a stavební správou Č. Budějovice pro úpravu vody 
čerpané z vrtaných studní v okolí Třebotovic. Vý-
znam ÚV je pouze lokální, neboť slouží pro místní 
zařízení VUSS. 

- ÚV v areálech jednotlivých odběratelů podzemních 
vod např. pivovary Budvar a Samson, Nemocnice. 
Vliv těchto úpraven je dosud lokální, tj. pouze pro 
zásobování vlastních objektů a zařízení.  
 
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
 
V souvislosti s eliminací rizikové závislosti města na 
ÚV Plav je nutné zajistit podmínky pro vyšší spoleh-
livost zásobování města Českých Budějovic. Řešení 
v rámci „Vodárenské soustavy Jižní Čechy“ je nad 
rámec ÚP České Budějovice a je nutno jej hledat na 
úrovni kraje. Spolehlivost systému musí řešit jeho 
majitel - tj. Jihočeský vodárenský svaz, který sdru-
žuje města a obce, v jejichž zájmu je odstranění ri-
zik systému.  

V budoucnu bude žádoucí využití zdrojů podzem-
ních vod a lokálních úpraven vody v rámci řešeného 
území i za jeho hranicemi pro zajištění náhradních 
doplňkových zdrojů vody pro město. 
 
DÁLKOVÉ ŘADY A VODOVODY 

 
POPIS DÁLKOVÝCH ŘADŮ A VODOVODŮ V OB-
LASTI ČESKÝCH BUDĚJOVIC 
 
Voda z vodárenské nádrže Římov je vodovodním 
přivaděčem dopravena do ÚV Plav. Po úpravě je 
voda čerpána a dálkovými výtlačnými řady DN 1000 
přiváděna do VDJ Včelná, Hodějovice, Dubičné a 
Hosín II. Z VDJ Včelná dva gravitační dálkové řady 
DN 1000 odvádějí vodu směrem k městu České Bu-
dějovice.  
V trase Vodňany - Týn Nad Vltavou pokračuje pou-
ze západněji položený dálkový řad. Z jeho odbočky 
DN 600 u obce Mokré je gravitačně napojena měst-
ská vodovodní síť v ČS Švábův hrádek. Z vodojemu 
Hosín II pokračuje dálkový výtlačný řad DN 1000 
směrem na Chotýčany. Z uvedených vodojemů je 
voda dále přečerpávána do výše položených VDJ 
Benzina (pro Včelnou), Hůrka (pro Nedabyle), Sru-
bec, Dobrá Voda a Hlincová Hora (pro Rudolfov). 
Gravitačně z VDJ Hosín II odtéká voda do níže polo-
ženého vodojemu Hosín I, odkud je přečerpávána 
do vodojemu Těšín (pro obec Hosín). 
 
Z VDJ určených pro přímé gravitační zásobování 
města České Budějovice (tj. Včelná, Hodějovice, 
Dubičné a Hosín I) jsou napojeny rovněž okolní ob-
ce ve směrech Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice, 
Borek, Lišov, Vráto, Dobrá Voda, Staré Hodějovice, 
Včelná, Planá, Roudné, Litvínovice a Čejkovice. VDJ 
Švábův Hrádek, určený rovněž pro zásobování měs-
ta, není v provozu. 
 
 

PŘEHLED PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍCH VDJ 
V OBLASTI ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

název 
objem 
 [m3] 

max. hladina 
[m n.m.] 

dno 
[m n.m.] 

Včelná  6 x 6000 462,00 456,80 

Hodějovice + 4 x 1000 462,00 457,00 

Švábův Hrádek + 
(mimo provoz) 

1000 467,40 461,00 

Dubičné + 2 x 2500 462,00 457,00 

Hosín I + 2 x 2000 457,00 452,00 

Hosín II 2 x 6000 462,00 457,00 

 

název 
objem 
 [m3] 

max. hladina 
[m n.m.] 

dno 
[m n.m.] 

Benzina 400 486,00 481,00 

Hůrka 2 x 150 531,00 527,00 

Srubec 2 x 150 542,00 539,00 
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Dobrá Voda 100 493,00 489,00 

Hlincova Hora 2 x 1000 513,50 508,50 

Veska 100 510,00 507,50 

Baba 250 545,00 542,00 

Jivno 50 580,00 577,00 

Hůry – starý 
(mimo provoz) 

36 529,00 - 

Hůry - nový 2 x 150 529,00 525,00 

Tešín 2 x 400 473,00 467,70 

Vidov 400 435,00 430,00 

Heřmaň 2 x 200 470,00 465,00 

historická vodárenská 
věž (mimo provoz) 

   

 
Poznámka: VDJ v majetku města České Budějovice 
jsou označeny + 
 

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH HLAVNÍCH ČERPACÍCH 
STANIC V OBLASTI ČESKÝCH BUDĚJOVIC 

Název čerpací 
stanice 

Umístění Určeno pro záso-
bování 

Plav ÚV Plav 

VDJ Včelná, 
Hodějovice, 

Dubičné, 
Hosín II, 
Vidov, 

Heřmaň 

Vidov ÚV Vidov 
ÚV Plav, 

VDJ Včelná, 
VDJ Hodějovice 

Včelná VDJ Včelná VDJ Benzina 

Hodějovice (ATS) VDJ Hodějovice 
obec Staré 
Hodějovice 

Nedabyle VDJ Hodějovice VDJ Hůrka 

Srubec VDJ Hodějovice VDJ Srubec 

Dubičné VDJ Dubičné VDJ Hlincová Hora 

Dubičné 2 Dubičné - u OÚ Dubičné 

Úsilné vodní zdroj Úsilné VDJ Hůry, Lišov 

Hosín I VDJ Hosín I VDJ Tešín 

Tešín VDJ Tešín obec Hosín 

Hosín II VDJ Hosín II VDJ Chotýčany 

Švábův Hrádek 
(mimo provoz) 

VDJ Švábův 
hrádek 

sídliště Máj 

Dobrá Voda 
(mimo provoz) 

obec Dobrá Voda VDJ Dobrá Voda 

 
SEZNAM PŘEDÁVACÍCH MÍST MĚSTSKÉ VODO-
VODNÍ SÍTĚ 
 
A Nátoky do zařízení města České Budějovice: 
A1  nátok do VDJ Hodějovice 
A2 nátok do VDJ Dubičné 
A3 nátok do VDJ Hosín I. z VDJ Hosín II. 
A4 nátok do městské sítě jižně od Rožnova 
A5 nátok do městské sítě u Litvínovic 
A6 nátok do ČS Švábův hrádek 
A7 nátok do sítě staré zástavby v Českém Vrb-

ném 
A8 nátok do sítě nové zástavby v Českém Vrb-

ném 
A9 nátok do ČOV České Budějovice z Hrdějovic 
 

B  Odtok z městské vodovodní sítě do zařízení 
spravovaného pro Jihočeský vodárenský 
svaz a do zařízení ostatních majitelů: 

B1 odtok z VDJ Hodějovice do ATS Staré Hodějo-
vice 

B2 odtok z VDJ Hodějovice do VDJ Srubec 
B3 odtok z VDJ Hodějovice do VDJ Hůrka 
B4 odtok do ulice Hodějovická, Kohoutova - bi-

lance 
B5 odtok z městské sítě do obce Vráto - bilance 
B6 odtok z městské sítě do ČS Rudolfov - rozcestí 
B7 odtok z městské sítě do obce Hlinsko 
B8 odtok z městské sítě do Dobré Vody 
B9 odtok z VDJ Dubičné do VDJ Hlincová Hora 
B10 odtok z městské sítě do ČS Úsilné 
B11 odtok z městské sítě do obcí Borek a Úsilné 
B12 odtok z městské sítě (v prostoru u Hrdějovic) 

do Hluboké nad Vltavou 
B13 odtok z městské sítě do Hrdějovic (u Jihotva-

ru) 
B14 odtok z městské sítě do Hrdějovic (ulice Jubi-

lejní) 
B15 odtok z VDJ Hosín do VDJ Těšín 
B16 odtok z městské sítě do Litvínovic 
B17 odtok z městské sítě do obce Roudné 
B18 odtok Nové Roudné - Plavská - bilance 
B19 odtok z městské sítě do obcí Čejkovice a Das-

ný 
B20 odtok z městské sítě (v prostoru sídliště Vlta-

va) do Hluboké n. Vltavou - navrženo přesu-
nutí 

B21 odtok z městské sítě do bývalého objektu 
VUSS (směr Branišov) 

B22 odtok do Nových Třebotovic v ulici Požárníků - 
bilance 

B23 odtok do nových Třebotovic v Lázeňské ulici - 
bilance 

 
Předávací místo na vstupu do vodovodní sítě 
Dobré Vody: 

C1 šachta u VDJ Dobrá Voda (pro II. a III. tlakové 
pásmo obce Dobrá Voda) 

 
V souvislosti s navrhovaným doplněním vodovodní 
sítě v lokalitách Třebotovice, Nové Třebotovice a 
Kaliště budou zřízena nová předávací místa. 

 
Nový VDJ Třebotovice je navržen s výtlačným řa-
dem a ČS z VDJ Srubec. 
 
ROZVODY A SPOTŘEBIŠTĚ 

 
POPIS STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ SÍTĚ 
 
Systém zásobení pitnou vodou je založen na gravi-
tačním rozvodu z hlavních vodojemů Včelná, Hodě-
jovice, Dubičné a Hosín I. Hlavními vodovodními 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  452 

řady městské sítě jsou potrubí DN 1000 a DN 800 v 
trase Litvínovice - Čtyři Dvory a spojovací a zásobo-
vací řady DN 500 propojující vodojemy Hodějovice 
a Hosín I. Rozsah vodovodní sítě provozované pro 
město České Budějovice se přibližně kryje s jeho 
katastrálními hranicemi. Samotná síť je různého 
stáří, profilů a materiálů. Celkový počet vodovod-
ních přípojek je 11182, z toho 9020 je určeno pro 
zásobování obyvatelstva (cca 95 tis. napojených 
obyvatel) a 2162 pro ostatní odběratele. Pro přímý 
odběr ze sítě je na městském vodovodu instalováno 
cca 3000 hydrantů provedených v drtivé většině, 
jako hydranty podzemní což je v souladu 
s ustanovením ČSN 75 5401 Navrhování vodovod-
ního potrubí. Dle této normy se dává přednost 
podzemním hydrantům. Nadzemní hydranty se po-
užívají tam, kde to vyžadují zvláštní podmínky např. 
v oblastech s vyšší sněhovou přikrývkou, kde se ne-
odhrnuje sníh anebo kde slouží přednostně pro po-
žární účely. Dle údajů provozovatele kvalita vody v 
trubní síti vyhovuje požadavkům ČSN.  
 
Vlivem postupných změn v systému zásobování 

města vodou (dva rozvody městského vodovodu  

oblastní vodovod České Budějovice  Vodárenská 
soustava Jižní Čechy) došlo i ke změnám funkcí 
vnitřního skeletu vodovodní sítě:  

- přechodem na zásobování pouze pitnou vodou do-
šlo počátkem 80. let k částečnému opuštění rozvo-
du užitkové vody a k propojení zbylé části na pitnou 
vodu. Důsledkem jsou místní souběhy rovnocen-
ných řadů v jednom uličním profilu. 

- původní přiváděcí funkce řadu „A“ DN 500 (propo-
jující vodojemy Hodějovice - Hosín I) byla změněna 
po výstavbě dálkových řadů na zásobní propojením 
řadu „A“ s vodovodním skeletem. 

- původně okrajová lokalita vodovodní sítě - Čtyři 
Dvory byla výstavbou sídliště Šumava, Vltava, Máj 
a s nimi souvisejícími dálkovými a hlavními řady 
přeměněna ve významné spotřebiště vody. 

 
Z hlediska kapacit je řešené území v současné době 
pokryto základním skeletem vodovodní sítě (mimo 
oblast Třebotovice-Kaliště) a připojení nových spo-
třebišť je otázkou návrhu doplňující sítě a průběžné 
rekonstrukce stávajících řadů. Nutnost zkapacitnění 
stávajících napojení na městské vodojemy a ostatní 
systémové zásahy do vodovodní sítě lze posoudit v 
rámci celoměstského generelu a připravovaného 
modelu městské vodovodní sítě. 
 
NÁVRH NA DOPLNĚNÍ A ÚPRAVY ROZVODŮ VO-
DOVODNÍ SÍTĚ 
 
Dimenzování nových řadů a řadů určených k rekon-
strukci je nutno podřídit výsledkům modelu měst-

ské vodovodní sítě a generelu městské vodovodní 
sítě.  
 
S ohledem na stav městské vodovodní sítě a na 
ztráty vody bude nutno rekonstruovat většinu doží-
vajících řadů - převážně na pravém břehu Vltavy. 
Rekonstrukce budou postupovat dle těchto kritérií: 
systémová opatření, významnost řadu, četnost po-
ruch, nevhodnost stávajícího materiálu, životnost 
potrubí, obslužnost ohnisek rozvoje a zabezpeče-
nost požární vody. 
 
OBECNÉ ZÁSADY NÁVRHU 
 
Pro detailní návrhy rekonstrukcí a dostavby, pro 
snížení ztrát vody a tím snížení nároků na zdroje a 
pro zvýšení provozní spolehlivosti městské vodo-
vodní sítě bude účelné: 

- dokončit pasport a model městské vodovodní sítě 
včetně generelu zásobování vodou, 

-  rozšířit řídící a ovládací funkce centrálního dispe-
činku v souvislosti s připravovaným modelem měst-
ské vodovodní sítě, 

- realizovat ovládací prvky pro optimalizaci provozu 
městské vodovodní sítě. 

 
Koncepce zásobování vodou je patrna zejména 
z výkresu č. I.2.7 Hlavní výkres - koncepce technické 
infrastruktury – zásobování vodou.   
 
 
I.E.7.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Ve městě je vybudována rozsáhlá síť CZT, do které 
je dodáváno teplo prostřednictvím páry. Dodavate-
lem a provozovatelem CZT je TCB, která vyrábí tep-
lo a elektřinu na základním tepelném zdroji 
v Novohradské ulici. Dále se teplo vyrábí ve špičko-
vé výtopně ve Vrátě a v zanedbatelném rozsahu se 
vykupuje teplo z plynové kotelny Nemocnice České 
Budějovice a spaloven nebezpečných odpadů. V se-
verní části sídliště Máj byla v souvislosti s dodávkou 
tepla z JETE vybudována horkovodní úpravna pa-
rametrů včetně horkovodní sítě pro celé sídliště. 
Z důvodu, že dodávka tepla z JETE nebyla v dané 
době realizována, byla úpravna parametrů dokon-
čena v systému pára-horká voda. Vzhledem 
k nenaplněným kapacitám je převáděna horkovod-
ní síť na síť teplovodní. Tepelná energie slouží pře-
vážně k vytápění a ohřevu TUV pro obyvatelstvo, 
podnikovou sféru a ostatní, tak i pro technologické 
procesy u podnikatelských subjektů. Tepelná ener-
gie z páry je využívána jednak k technologickým 
účelům a akumulačnímu ohřevu TUV přímo, nebo 
prostřednictvím parních úpraven parametrů pára-
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voda se připravuje otopná voda určená k vytápění 
a ohřevu TUV. Stávající tepelné zdroje splňují emis-
ní limity. Záleží jenom na provozovateli tepelných 
zařízení, jaký druh paliva bude spalovat ve svých za-
řízeních, pokud budou dodrženy zákonem stanove-
né emisní limity. 
 
HOSPODAŘENÍ S TEPLEM A SNÍŽENÍ JEHO SPO-
TŘEBY 

 
Koncepce řeší zásobování teplem ze sítě CZT 
v oblasti využití energie z dodávaného tepla, 
v oblasti snížení jeho spotřeby a v oblasti státní 
správy. 
Koncepce neřeší možnost využití tepla z JETE, ale je 
ponechán návrh trasy pro tepelné rozvody 
a úpravny parametrů. 
 
V oblasti využití energie z dodávaného tepla budou 
sledována řešení vedoucí k jeho úsporám 
a úsporám energií. Jedná se zejména o rekonstruk-
ce parokondenzátních sítí s cílem snížení tepelných 
ztrát rozvodem tepla a zajištění smluvních parame-
trů dodávané páry, tj. tlaku a teploty. 
Dalšími doporučení vedoucí k lepšímu hospodaření 
s teplem: 

- omezit rozsah parokondenzátní sítě přirozenou ces-
tou na nezbytně nutný okruh a dál rozvíjet zásobo-
vání teplem pouze s využitím teplovodní sítě 
s maximální teplotou topné vody 105°C, 

- v síti CZT navrhovat teplovodní vytápěcí systémy 
s maximální teplotou vratné vody do 60°C, 

- v provozu používat pouze uzavřené parokonden-
zátní okruhy s cílem ochránit kondenzátní potrubí 
před korozí, 

- využívat možnosti protitlaku páry k vracení kon-
denzátu zpět do zdrojů tepla. Současně snížit čer-
pací práci na straně kondenzátu do max. přetlaku 
v rozsahu 0,4 až 0,5 MPa, 

- rozvíjet zásobování teplem s využitím teplovodní 
(105/65°C) a horkovodní sítě (130/70°C) z důvodu 
lepší regulace a pro využití akumulační schopnosti 
této sítě, 

- provést zateplení všech objektů, které nesplňují kri-
téria měrných tepelných ztrát nebo tepelných od-
porů jednotlivých konstrukcí v souladu s nove-
lizovanou normou ČSN 730540, 

- výstavbu nových objektů navrhovat dle výše zmí-
něné ČSN 730540 a tyto výsledky kontrolovat, 
 

 
 

 
 
 
ZDROJE TEPLA 

 
ZÁKLADNÍ ZDROJE TEPLA 
 
TCB - Teplárna České Budějovice 
TCB je základním tepelným zdrojem centrálního zá-
sobování teplem v Českých Budějovicích. 
 
Provoz je teplárenský s výrobou elektrické energie, 
takže celkový výkon je následující: 

- Tepelný výkon: Q
t = 412 MW, 

- Elektrický výkon: Q
E = 12+25+29.2 = 66,2 MW 

 
Původně byla TCB určena pro spalování sokolov-
ského hnědouhelného prachu z dolu Medard II a ve 
spalinových tazích byly osazeny elektrostatické od-
lučovače. 
 
Palivová základna: 

- nízkosirnaté hnědé uhlí 400 000 t/rok 
- zemní plyn 40 až 50 milionů m3/rok 

 
Parametry páry do parovodní sítě jsou uvedeny 
v části „návrh zásobování teplem ze sítě CZT“. 
 
VVR Výtopna Vráto 
Výtopna byla vybudována v roce 1986 jako špičko-
vý zdroj k základnímu závodu TCB a osazena parním 
kotlem o výkonu 75 t/hod. páry s parametry 1,4 
MPa/220°C. 
Ve výtopně Vráto bylo zvažováno vybudovat zaří-
zení pro kombinovanou výrobu el. energie a tepla. 
 
KOTELNY 
 
Nemocnice České Budějovice 
Zdrojem tepla pro celý areál nemocnice je vlastní 
kotelna. Kotelna je určena pro spalování zemního 
plynu a jsou v ní instalovány dva parní kotle typu 
ČKD Dukla o výkonu 2 x 12 t/h páry, což představu-
je 2 x 8,1=16,2 MW. 

- Výstupní parametry páry: 0,8 MPa/180C 
Roční výroba tepla v kotelně se pohybuje cca 
40 000 GJ, ale lze očekávat v souvislosti se zvyšující 
se cenou tepla od Teplárny Č. Budějovice zvýšení 
roční výroby. 
V letním období v době odstávek v Teplárně ČB 
a v případě poruch na parovodní síti je z tohoto 
zdroje odebíráno teplo do parovodní sítě CZT for-
mou nákupu. Výše nákupů se pohybuje okolo 
25000 GJ/rok. 
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KOH-I-NOOR Hardtmuth České Budějovice 
Výroba tepla je spotřebována ve vlastním závodě 
a do sítě CZT není teplo dodáváno. 
 
Slévárna České Budějovice 
S dodávkou tepla za hranice závodu do sítě CZT se 
v budoucnu neuvažuje. 
 
Třebotovice, vojenský útvar 
Z důvodu rozptýlené zástavby v obci Třebotovice 
nelze kotelnu využít pro CZT. 
 
SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
 
Nemocnice České Budějovice 
Instalovaný výkon 0,7 MW. 
Výroba tepla cca 11 000 GJ/rok. 
Dodávka tepla pro nemocnici. 
 
Ekokombek 
Instalovaný výkon 1,7 MW, parametry páry 
0,8 MPa/180 °C. 
Výroba tepla cca 10000 GJ/rok. 
 
ZÁVĚR 
 
Instalovaný příkon tepelných zdrojů Qi= 503 MW. 

Maximální potřeba po zateplení objektů stávajících, 
pro potřebu technologických zařízení a nové vý-
stavby byla vypočtena ve výši Q

OZ = 632,76 MW. Při 

současnosti provozu všech tepelných zařízení je 
možné uvažovat se součinitelem současnosti 
i=0,80. 
Potom potřeba tepla při tomto součiniteli součas-
nosti může být v rovnováze s instalovaným výko-
nem všech tepelných zařízení (Qi =5O3 MW). 

Q
i
< Q

oZ · i = 595,88 · 0,80 = 506 MW 

 
NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZE SÍTĚ CZT 

 
Návrh územní koncepce CZT je graficky vyjádřen ve 
výkresu č. I.10. – Hlavní výkres - koncepce technic-
ké infrastruktury – zásobování teplem. 
 
ZAVEDENÉ OBLASTI SOUSTAVY CZT 
 
Jak v zavedené tak rozvojové oblasti se mohou sou-
časní i potenciální odběratelé měnit a to vlivem 
rychlé plynofikace města. Soustava CZT ustupuje ze 
svých pozic hlavně v těch lokalitách, kde byla od 
svého počátku nejvíce rozvinuta. Proto bude vhod-
né v zavedené oblasti soustavy CZT realizovat ná-
vrhy uvedené pod bodem 3 - hospodaření s teplem 
a snížení jeho spotřeby včetně výše ceny tepla 
s ohledem na ostatní ve městě zavedené (realizač-
ně) energie. 

ROZVOJOVÉ OBLASTI SOUSTAVY CZT 
 
Jedná se o lokality: 

- U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.) - dostavba severní 
části V úvahu přichází parní úpravna parametrů pá-
ra-voda s napojením na parovod a sekundární roz-
vody budou tvořeny teplovody, 

- Zahrádky (ozn. 2.4.1.)- dtto jako v lokalitě U Voříš-
kova Dvora (ozn. 1.4.3.), 

- Husova kolonie (ozn. 2.3.1.), 
- Husova kolonie – zahrádky (ozn. 2.3.2.), 

Pro obě lokality je navržena koncepce jako pro lo-
kality U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.), Za Otýlií 
(ozn. 3.2.1.) a Na Světlících (ozn. 3.2.3.), 

- U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.), 
- Za Otýlií (ozn. 3.2.1.), 
- Nové Vráto – průmyslový obvod (ozn. 3.2.2.) - Areál 

Slévárny České Budějovice (25 MW), 
- Na Světlících (ozn. 3.2.3.). 

Pro tyto lokality je navržena parní úpravna parame-
trů pára-voda. Pára bude odebírána ze stávajícího 
parovodu VVR - Budvar s.p. prostřednictvím nově 
vybudované parovodní přípojky. 
Na území bude vybudována zokruhovaná teplo-
vodní síť o teplotním spádu dt = 105 – 60 = 45°C. 

- Suchomel (ozn. 3.4.3.), 
Do této oblasti je zavedena parokondenzátní síť 
CZT. Pro tuto lokalitu je navržena koncepce shodná 
s lokalitami U Rozumova Dvora (ozn. 2.3.4.), Za 
Otýlií (ozn. 3.2.1.) a Na Světlících (ozn. 3.2.3.), 

- České Vrbné (ozn. 3.5.5.), 
- U Branišovské silnice (ozn. 3.7.2.). 

 
ZÁSOBOVÁNÍ MĚSTA TEPLEM Z JETE 
 
Na základě jednání se zástupci ČEZ a.s. Praha bylo 
nabídnuto městu České Budějovice zásobování tep-
lem z JETE v tomto rozsahu: 

- přenášený výkon 220 až 230 MW 
- teplotní spád 140/60°C 

Tepelný napáječ je předběžně navržen o světlosti 
2 x DN 650.  
Na základě potřeby tepla byly navrženy lokality, 
které by mohly být zásobovány teplem: 

- z JETE, 
- z TCB, 
- z lokálního vytápění. 

Navržené lokality byly vytipovány tak, aby zůstal 
v TCB. zachován teplárenský provoz, to znamená, 
že musí zůstat zachovány technologické odběry pá-
ry.  
Při předpokládané potřebě tepla ve výši 702 MW je 
rozdělení na jednotlivé dodavatele či výrobce tepla 
navrženo následovně: 

- teplo dodávané z JETE QJETE = 306 MW 
- teplo dodávané z TCB QTe = 367 MW 
- lokální vytápění QL = 29 MW 
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Potřeba tepla pro síť CZT zásobovanou teplem 
z JETE a z TCB byla vypočtena na maximální mož-
nou potřebu. CZT dává městu možnost na zlepšení 
stavu ovzduší, neboť by to mohlo vést k silnému 
omezení lokálních topenišť.  
 
Pro zásobování teplem z JETE byly vybrány všechny 
lokality vhodné pro CZT na levém břehu Vltavy 
a území na pravém břehu Vltavy vymezeném uli-
cemi Strakonickou, Nádražní, Rudolfovskou, Na Sa-
dech, Husovou a pravým břehem Vltavy. Dále se 
jedná o lokality v Husově kolonii a závod Slévárna 
České Budějovice. 
 
Důvody pro vybrání těchto lokalit jsou následující: 

- Levobřežní část města je charakterizována tím, že 
se v ní nenachází žádný průmysl a pro zásobování 
teplem přichází v úvahu pouze bytové domy, ro-
dinné domy, areál JU, ČSAV a ostatní objekty slu-
žeb. Pro tuto oblast již bylo v předchozím ÚPnM 
s přivedením tepla z JETE uvažováno. 

- Pravobřežní část města s vymezeným územím má 
stejnou charakteristiku jako část levobřežní.  
S rozvojem plynofikace došlo v této zavedené ob-
lasti CZT ke značnému snížení odběrů tepla ze sítě 
CZT.  
 
Stávající odběry tepla ze sítě CZT byly nahrazeny 
domovními nebo bytovými plynovými odběrnými 
zařízeními, čímž došlo k nárůstu emisí z těchto 
zdrojů. Proto je dané území navrženo pro budoucí 
napojení na CZT, které se může uskutečnit působe-
ním státní správy a cenové politiky. 
 
- Oblast Husovy kolonie čeká na svůj rozvoj, a proto 
vybudování sítě CZT může být založeno současně 
s jeho rozvojem. V této oblasti se nachází závod 
Slévárna České Budějovice, která má vytápěcí sou-
stavu vhodnou pro přímé napojení na zdroj tepla 
z JETE. 
 
Tepelný napáječ o světlosti 2 x DN 650 bude mimo 
území města přiveden cca po trase bývalého paro-
vodu z Mydlovar do Českých Budějovic., na území 
města ve vymezené trase ve výkrese č. I.2.9    Hlav-
ní výkres - koncepce technické infrastruktury – zá-
sobování teplem. 
Napáječ bude ukončen v objektu přečerpávací sta-
nice, která bude umístěna na severním okraji sídliš-
tě Vltava. 
Z přečerpávací stanice jsou navrženy dvě trasy hor-
kovodů a to západní a východní. 
 
 
 
 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Z TCB  
 
Je navrženo pro pravobřežní část města s tím, že 
budou podpořeny technologické odběry tak, aby 
mohl být co nejvíce zachován teplárenský provoz. 
V činnosti TBC musí být zajištěna rezerva ve zdro-
jích pro případnou havárii tepelného napáječe 
z JETE. 
 
OSTATNÍ 

 
Pro dopravu upravené vody popř. kondenzátu 
z TBC do výtopny ve Vrátě se uvažuje s výstavbou 
propojovacího potrubí DN 200 (kondenzátovodu). 
 
Bývalé odkaliště Hodějovice, kde byl v minulosti 
ukládán teplárenský popílek, je navrženo k asanaci 
a následné rekultivaci, ke které bylo již vydáno sta-
vební povolení.   
 
Koncepce zásobování teplem je patrna zejména z 
výkresu č. I.2.9 Hlavní výkres - koncepce technické 
infrastruktury – zásobování teplem.   
 
 
II.E.7.4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 
VYSOKOTLAKÁ SÍŤ 

 
Popis trasy plynovodů 
 
Vysokotlaká plynovodní síť v katastru České Budě-
jovice je zásobována zemním plynem z tranzitního 
plynovodu. Vlastní vysokotlaká síť pro jižní Čechy je 
napojena na plynovod DN 600 v předávací stanici 
v Dubu u Tábora. Vysokotlaký plynovod DN 400 při-
chází do Českých Budějovic z východní strany a je 
ukončen poblíž obce Dubičné. Odtud vedou dvě 
hlavní vysokotlaké větve - severní a jižní. 

  
Severní větev 
Severní větev vysokotlakého plynovodu vede 
přes obec Hlinsko, kříží silnici I. třídy č. 34 
a pokračuje přes příměstskou čtvrť Vráto směrem 
k obci Úsilné. Za touto obcí kříží plynovod meziná-
rodní silnici E55 a mezi obcemi Hrdějovice a Hosín 
pokračuje severozápadním směrem k městu Hlu-
boká nad Vltavou. Od počátku plynovodu až k RS 
v areálu Slévárny je dimenze potrubí DN 200. Dál 
pokračuje plynovod již ve zredukované dimenzi DN 
150. Ze severní větve jsou vysazeny vysokotlaké 
odbočky. Ve Vrátě je to plynovod DN 200/100, 
s odbočkou pro Rudolfov, který je ukončen vyso-
kotlakou RS v areálu cihelny Jivno. Další odbočka je 
vysazena u Světlíku a je zakončena vysokotlakou RS 
v Nemanicích. Tento plynovod je v dimenzi DN 150. 
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Krátké odbočky DN 80/100 jsou vysazeny pro obce 
Borek a Hrdějovice. Jižně od města Hluboká nad Vl-
tavou je vysazena vysokotlaká větev DN 100 ukon-
čená vysokotlakou RS v Českém Vrbném. V provozu 
je také vysokotlaký plynovod pro špičkovou teplár-
nu ve Vrátě.  

 
Jižní větev 
Jižní větev vysokotlakého plynovodu vede od místa 
napojení u obce Dubičné přes obce Dobrá Voda 
a Staré a Nové Hodějovice. Odtud pokračuje trasa 
plynovodu jihozápadním směrem, kříží silnici II. 
třídy č. 156 a železniční trať a vede dál směrem 
řece. Malši kříží plynovod u železničního mostu 
a pokračuje směrem k obci Včelná. Potrubí 
plynovodu je v celém řešeném úseku v dimenzi DN 
250. Také z jižní větve jsou vysazeny vysokotlaké 
odbočky. Především je to odbočka DN 150 pro 
vysokotlakou RS na Dobré Vodě. Dále je to nově 
vybudovaná větev DN 200 pro vysokotlakou RS 
v Nových Hodějovicích. Před přechodem řeky 
Malše je vysazena vysokotlaká odbočka DN 100 pro 
RS ve Vidově. Dále jsou vybudovány odbočky 
z hlavního řadu pro obec Nové Roudné a městskou 
RS v Rožnově. Obě jsou v dimenzi DN 100.  
 
Tlakové poměry 
V současné době se výstupní tlak na předávací sta-
nici v Dubu pohybuje okolo 2,1 MPa. Přibližně na 
stejném tlaku jsou provozovány i všechny zmíněné 
vysokotlaké plynovody. Po dokončení rehabilitace 
plynovodů bude možné zvýšit provozní tlak 
v plynovodech a tím zvýšit jejich přepravní kapacitu 
plynovodů. 
 
Materiál plynovodů 
Všechny vysokotlaké plynovody jsou v provedení 
z ocelového potrubí. Toto potrubí je izolováno to-
vární izolací, popřípadě Bitagitem nebo jinou vhod-
nou izolační hmotou. Plastové potrubí se pro účely 
vysokotlakých plynovodů nepoužívá. 
 
REGULAČNÍ STANICE 

 
VYSOKOTLAKÉ REGULAČNÍ STANICE 
 
České Budějovice - Nemanice 
Stanice zásobuje zemním plynem severní části měs-
ta. 

 
České Budějovice - České Vrbné 
RS byla vybudována pro posílení plynovodních sítí 
na levobřežní části města. Plní důležitou funkci při 
plynofikaci Českých Budějovic jako obce 
s rozšířenou působností  i pro rozrůstající se rodin-

né zástavby. Napojena je na vysokotlaký plynovod 
DN 150 Hluboká nad Vltavou - Zliv.  

 
České Budějovice - Dobrá Voda 
RS na Dobré Vodě je napojena na jižní větev vyso-
kotlakého plynovodu DN 250 a má stěžejní význam 
pro zásobování celých Českých Budějovic zemním 
plynem. RS se významnou měrou podílí na tlako-
vých poměrech ve značné části středotlaké plyno-
vodní sítě města.  

 
České Budějovice - Rožnov 
Nejjižněji položená RS zásobující město zemním 
plynem je napojena vysokotlakým plynovodem DN 
100 na jižní větev vysokotlakého plynovodu DN 
250. RS zásobuje plynem středotlakou síť celé jižní 
části města.  

 
České Budějovice - Nové Hodějovice 
Tato RS byla vybudována speciálně pro pokrytí spo-
třeby TCB.  
 
Staré Hodějovice 
RS je umístěna jihovýchodně od Českých Budějovic 
poblíž Starých Hodějovic. Stanice zásobuje zemním 
plynem část města Nové a obec Staré Hodějovice.  
 
STŘEDOTLAKÉ REGULAČNÍ STANICE 
 
Vrbenská 
RS na Vrbenské ulici v areálu Jihočeské plynárenské 
a.s.  
  
Na Zahrádce   
RS je umístěna u křižovatky ulic Husova a Čajkov-
ského.  
 
Heydukova 
RS je umístěna vedle Jižní zastávky železnice v ulici 
Heydukova.  

 
Klaricova 
RS je umístěna v ulici Klaricova.  
 
Mladé I. 
RS je umístěna na křižovatce ulic Kapitána Nálepky 
a U Dráhy.  
 
Mladé II. 
RS je umístěna u Mlýnské stoky jižně od areálu Mo-
toru.  
 
Dukelská 
RS je umístěna v ulici Dukelská vedle autobusové 
točny.  
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Pražská 
RS je umístěna v ulici Pražská poblíž křižovatky 
s ulicí U Trojice.  
 
Čtyři Dvory 
RS je umístěna na okraji sportovního areálu SK Čtyři 
Dvory v ulici E. Rošického. 
 
Hlinecká 
RS je umístěna v ulici H. Malířové.  
 
Vltava 
RS je umístěna v Krčínově ulici na sídlišti Vltava.  
 
Sokolský ostrov 
RS je umístěna na okraji sportovního areálu vedle 
sokolovny. 
  
Nemanice 
RS je umístěna poblíž rybníku Světlík v ulici U Čertí-
ka.  
 
Plzeňská 
RS je umístěna na nábřeží v ulici Plzeňská.  
  
Hluboká cesta 
RS je umístěna poblíž odkalovací nádrže v ulici 
V hluboké cestě.  
 
Meteor 
RS je umístěna na okraji sportovního areálu TJ Me-
teor v ulici Jana Kollára. 
 
Jiráskovo nábřeží 
RS je umístěna u Dlouhého mostu v Husově ulici.  
 
Kubova 
RS je umístěna v ulici J. Hůlky.  
 
STŘEDOTLAKÁ SÍŤ 

 
POPIS TRASY PLYNOVODŮ 
 
Středotlaká plynovodní síť v Českých Budějovicích 
je tvořena čtyřmi páteřními řady. Z jižní strany je 
plynovod DN 300 napojený na vysokotlakou RS 
Rožnov 5000. Z východní strany města vede plyno-
vod DN 300 od vysokotlaké RS 10 000 - Dobrá Vo-
da. Ze severovýchodní strany je město napojeno 
na plynovod DN 300 z vysokotlaké RS 3000 - Ne-
manice. Levobřežní část města je ze severní strany 
napojena na plynovod DN 200/150 z vysokotlaké 
RS 3000 - České Vrbné.  
V okolí čtyřech páteřních plynovodů je s různou 
hustotou rozložena středotlaká plynovodní síť. Nej-
hustější středotlaká síť je v okolí RS v Rožnově a na 

Dobré Vodě. Poměrně rozvětvená síť středotlakých 
plynovodů je také v oblasti Sídliště Vltava. 
Samostatnou větví je středotlaký plynovod DN 500 
pro TCB. Tento plynovod vede z RS v Nových Hodě-
jovicích Novohradskou ulicí až do areálu TCB. 
 
Rožnovská větev 
Jižní větev středotlakého páteřního řadu začíná 
u RS umístěné na jižním okraji Českých Budějovic 
v příměstské čtvrti Rožnov. Od RS vede plynovod 
ulicí Bohumila Kafky přes ulici J. Hůlky na Lidickou 
třídu. Po Lidické třídě vede trasa plynovodu ke kři-
žovatce s ulicí J. K. Chmelenského, lomí se vlevo 
přes Beránkovo nábřeží do ulice P.J. Šafaříka. Touto 
ulicí vede do ulice Papírenská a dál ulicí Purkyňova 
do ulice Tichá. Z ní kříží plynovod ulici Boženy Něm-
cové do ulice Máchova a touto ulicí vede až 
k železniční trati. Podél kolejí pak pokračuje trasa 
plynovodu ulicemi U Zastávky a Roudenská až 
k řece Malši. Na levém břehu řeky u železničního 
mostu podchází plynovod kolejiště a zároveň kříží 
řeku. Od řeky pokračuje trasa plynovodu podél ko-
lejí okolo bývalého areálu Motor a.s. k ulici Novo-
hradská. Odtud pokračuje ulicí Kapitána Nálepky, 
částečně ulicí U Dráhy, kříží železniční trať a podél 
kolejí vede Dobrovodskou ulicí ke křižovatce s ulicí 
Vrbenskou. Zde se spojuje s východní větví páteřní-
ho plynovodu ve středotlaké RS v areálu plynárny. 
Plynovod této větve je v úseku od RS v Rožnově až 
k středotlaké RS v areálu nemocnice veden v di-
menzi DN 300. V dalším úseku od RS v ulici U Za-
stávky je dimenze plynovodu DN 150. Odtud vede 
plynovod až k středotlaké RS Mladé v ulici U Dráhy 
v dimenzi DN 250. Zbylá část plynovodu až 
k středotlaké RS v areálu plynáren je v dimenzi DN 
300. 

 
Dobrovodská větev 
Plynovod této větve vychází z vysokotlaké RS 
10 000 Dobrá Voda. Odtud pokračuje Dobrovod-
skou ulicí k ulici K Dolíčku a dál k ulici Vrbenská. Vr-
benskou ulicí vede trasa plynovodu přes křižovatku 
s ulicí Dobrovodskou k viaduktu na Rudolfovské uli-
ci. Před viaduktem kříží Rudolfovskou ulici a podél 
kolejí vede k bývalému areálu Sfinx a.s.. Zde kříží 
železniční trať do ulice Nádražní. Tudy vede do ulic 
Pekárenská, Klaricova, Nerudova a Jirovcova. 
Z ulice Jírovcova vede plynovod opět do ulice Ná-
dražní. Touto ulicí vede až na Pražskou třídu, kde se 
spojuje se severovýchodní větví. 
Plynovod je v celé své délce veden v dimenzi 
DN 300.  

 
Nemanická větev 
Ze severovýchodní strany Českých Budějovic vede 
plynovod z vysokotlaké RS 3000 - Nemanice umís-
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těné poblíž rybníka Světlík na ulici Okružní. Plyno-
vod vede po Pražské třídě až ke křižovatce s ulicí Pl-
zeňská. Zde je propojen s Dobrovodskou větví a dál 
pokračuje Plzeňskou ulicí až na pravý břeh Vltavy. 
Přechází řeku Vltavu a za ní i levobřežní komunikaci 
směrem k areálu Výstaviště. Zde je propojen 
s levobřežním plynovodem z vysokotlaké RS České 
Vrbné. 
Plynovod je v celé své délce veden v dimenzi 
DN 300. Severovýchodní páteřní větev bude rekon-
struována od křižovatky ulic Pražská a Nemanická 
po křižovatku Pražská a Plzeňská. Dále je navržena 
rekonstrukce tohoto plynovodu v celém úseku ulice 
Plzeňské, až k řece. Na levém břehu řeky bude re-
konstruován plynovod od středotlaké RS u kasáren 
v ulici E. Rošického, ulicí J. Boreckého až k levému 
břehu řeky Vltavy.  

 
Českovrbenská větev 
Plynovodní řad vede z vysokotlaké RS v Českém 
Vrbném Husovou ulicí směrem k sídlišti Vltava. 
Před křižovatkou s ulicí Jakuba Krčína vede trasa do 
prostoru sídliště, kterým prochází ulicemi Krčínova, 
Otavská, Vodňanská a J. Boreckého. Před areálem 
výstaviště se plynovod napojuje na Nemanickou vě-
tev. 
Plynovod je od RS až na sídliště Vltava veden 
v dimenzi DN 200. Přes vlastní sídliště je dimenze 
plynovodu DN 150. 
 
MATERÁL PLYNOVODŮ 
 
Středotlaké plynovody v Českých Budějovicích jsou 
z převážné většiny vybudovány z ocelového potru-
bí. Současný trend provozovatele je nahradit ocelo-
vé potrubí potrubím z lineárního polyethylenu. Vět-
šina nových a projektovaných plynovodů je navrže-
na již z tohoto materiálu.  
 
STÁŘÍ PLYNOVODŮ 
 
Podle stáří a technického stavu jednotlivých plyno-
vodů jsou postupně rekonstruovány větve plyno-
vodních řadů. Provozovatel každoročně zpracovává 
plán rekonstrukcí plynovodů, který se aktualizuje 
v závislosti na okamžitých podmínkách.  
 
TLAKOVÉ POMĚRY 
 
Středotlaká plynovodní síť v Českých Budějovicích 
je vzhledem ke svému technickému stavu provozo-
vána na provozním tlaku 100 kPa. vysokotlaké RS 
jsou konstruovány tak, aby bylo možno zvýšit pro-
vozní tlak v potrubí až na 300 kPa. Zvýšením tlaku 
v potrubí by vzrostla i přepravní kapacita středotla-
ké plynovodní sítě. Tomuto zvýšení však musí před-
cházet rehabilitace technicky nevyhovujících částí 

středotlaké sítě. Dále by v případě zvýšení provoz-
ního tlaku plynu bylo nutné vyměnit regulátory u 
většiny odběrných míst. Vzhledem k finanční ná-
ročnosti těchto nezbytně nutných úprav nelze 
v dohledné době zvýšení tlaku plynu ve středotlaké 
síti předpokládat  
Plynovod DN 500/350 vybudovaný pro TCB je pro-
vozován na tlak 300 kPa. 
 
NÍZKOTLAKÁ SÍŤ 

 
POPIS TRASY PLYNOVODŮ 
 
V plynofikaci města Českých Budějovic z velké části 
převažuje nízkotlaká plynovodní síť. Tato síť zaují-
má v podstatě celé centrum města a některé okra-
jové lokality. Území plynofikované nízkotlakými 
plynovody je ohraničeno z jihu ulicí L. Kuby, ze se-
veru ulicí Plzeňskou, ze západu řekou Vltavou 
a z východní strany železniční tratí. V této oblasti je 
poměrně hustá nízkotlaká plynovodní síť. Mimo to, 
jsou nízkotlakými plynovody plynofikovány další 
okrajové části města. Za viaduktem je to oblast Su-
ché Vrbné a Pětidomí. Na severovýchodním okraji 
města je to oblast Nemanice. Na levém břehu řeky 
Vltavy je to část sídliště Vltava a sídliště Šumava ve 
Čtyřech Dvorech s přilehlou zástavbou rodinných 
domků v okolí ulic O. Ostrčila a A. Slavíčka. 
 
STÁŘÍ PLYNOVODŮ 
 
Nízkotlaká plynovodní síť v Českých Budějovicích je 
poměrně stará. Velká část nízkotlakých plynovodů 
vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Rekonstrukce ply-
novodu se průběžně provádí Část nízkotlaké sítě 
byla již rekonstruována a další rekonstrukce prů-
běžně pokračují. Současně se rozšiřuje nízkotlaká 
síť budováním nových plynovodů.  
 
TLAKOVÉ POMĚRY 
 
Výstupní tlak na středotlakých RS, které zásobují 
nízkotlaké plynovodní sítě je nastaven na 1,9 – 2,3 
kPa. Tlakové poměry ve vlastní síti jsou ve velké mí-
ře závislé na velikosti okamžitého odběru v dané 
lokalitě.  
 
MATERIÁL PLYNOVODŮ 
 
Nízkotlaké plynovody jsou v převážné většině 
z ocelového potrubí. Většina nově budovaných ne-
bo rekonstruovaných plynovodů je již z lineárního 
polyethylenu. 
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NAVRŽENÉ PLYNOVODY 

 
V rámci prací na ÚP České Budějovice byla navrže-
na některá opatření směřující jednak k rozšíření 
plynofikovaných území a jednak k posílení stávají-
cích plynovodních sítí. 
 
V prvním případě se jedná především o lokality Hu-
sovy kolonie (ozn. 2.3.1.) a Za Otýlií (ozn. 3.2.4.). 
V této lokalitě je v ÚP České Budějovice navržena 
poměrně rozsáhlá zástavba bytových domů a RD, 
ve východní části pak průmyslová funkce.  
Vzhledem k velkému objemu předpokládaných od-
běrů plynu je zde také navržena vysokotlaká RS 
10000. Trasy navržených plynovodů respektují na-
vržený komunikační skelet. 
 
Další rozšíření středotlaké sítě je navrženo v lokalitě 
Rožnov-sever (ozn. 3.9.1.). Jedná se o výstavbu dis-
tribučních skladů a administrativních budov, čás-
tečně také RD. Navržená síť bude napojena 
na stávající středotlakou síť. 
 
Nové plynovody jsou navrženy také v lokalitě Su-
chomel (ozn. 3.4.3.). V této lokalitě se jedná o pro-
dloužení stávajícího plynovodního řadu a jeho roz-
větvení k jednotlivým průmyslovým areálům. 
 
Rozšíření středotlaké plynovodní sítě je navrženo 
v lokalitě U Voříškova Dvora (ozn. 1.4.3.). V této 
lokalitě je v ÚP České Budějovice navržena zástavba 
bytových domů. Navržená plynovodní síť bude na-
pojena na stávající středotlaký plynovod. 
Navržené plynovody jsou kapacitně postačující 
a napojení ze stávající sítě výrazným způsobem ne-
ovlivní její přepravní kapacitu. 

Pro posílení stávajících plynovodních sítí je vysokot-
laký plynovod a RS situovaná jihovýchodně od obce 
Planá u Českých Budějovic. Z této RS je navržen 
středotlaký plynovod, ze kterého budou napojeny 
dosud neplynofikované lokality Stromovka (ozn. 
2.7.1.) a Dlouhá louka (ozn. 1.1.4.). Plynovod bude 
propojen se stávajícím středotlakým řadem 
v oblasti RS za Dlouhým mostem. Jedna větev ply-
novodu přejde na pravý břeh Vltavy v lokalitě 
V Háječku (ozn. 1.1.3.). Zde je pro posílení nízkotla-
ké sítě v oblasti centra a jižně od centra navržena 
středotlaká RS. Z RS bude veden nízkotlaký plyno-
vod, který bude propojen s nízkotlakým řadem 
v Mánesově ulici. S posílením nízkotlaké sítě v jižní 
části města souvisí také navrhované zvýšení dimen-
ze potrubí středotlakého plynovodu mezi RS v ulici 
Heydukova a v areálu nemocnice. 
Další opatření pro posílení nízkotlaké plynovodní sí-
tě je navrženo v lokalitě Pohůrka (ozn. 2.1.5.). Zde 
je navrženo propojení nízkotlaké sítě (přes regulač-
ní zařízení) v ulici Ledenická na středotlaký plyno-
vod vedoucí z Dobré Vody. Další propojení je navr-
ženo v oblasti školy v ulici Třešňová. Zde bude pro-
vedeno propojení obou sítí přes středotlakou RS 
umístěnou v areálu ZŠ. 
V lokalitě Havlíčkova kolonie (ozn. 1.2.3.) je navr-
ženo zvýšení dimenze potrubí v úseku od RS k ulici 
K. Buriana. Tím se zvýší přepravní kapacita sítě 
a bude možné napojit další navrhované odběratele 
v dané lokalitě. 
Koncepce zásobování plynem je patrna zejména 
z výkresu č. I.2.8 Hlavní výkres - koncepce technické 
infrastruktury – zásobování plynem. 

 
 
II.E.7.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 
Do ÚP České Budějovice není přejato omezení elek-
trického vytápění pouze jako doplňkový zdroj (viz 
článek 104 OZV). Dále nejsou do ÚP České Budějo-
vice z ÚPnM přejaty věty týkající se podpory insta-
lace kogeneračních jednotek a vzniku a rozvoji 
menších zdrojů energie (viz článek 104 OZV), neboť 
se jedná o podrobnosti, které podle nyní platných 
právních předpisů nepatří do tohoto stupně územ-
ně plánovací dokumentace. 
 
STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

 
Město Č. Budějovice je napojeno z hlediska odběru 
el. energie na celkovou elektrizační soustavu 
v České republice. Z hlediska zásobování a napojení  
 

 
 
 
elektrické energie jsou elektroenergetická zařízení 
rozdělena do těchto hladin: 

- velmi vysoké napětí VVN - 400 kV, 
- velmi vysoké napětí VVN - 110 kV, 
- vysoké napětí VN - 22 kV, 
- nízké napětí NN (venkovní a kabelová vedení). 

 
VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ VVN - 400 kV  
 
Elektrizační soustava VVN - 400 kV je hlavní sousta-
va elektroenergetických vedení v České republice, 
do které dodávají tepelné a jaderné elektrárny el. 
energii. V této soustavě jsou začleněny transformo-
vny TR 400/110 kV pro distribuci el. energie po ve-
deních 110 kV. 
Vedení 400 kV prochází severně nad městem a je 
z něho napojena transformovna TR 400/110 kV 
Dasný, která je hlavním napájecím uzlem pro Jiho-
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český kraj, včetně Č. Budějovic. TR Dasný byla vy-
budována v roce 1979 a v současné době jsou osa-
zeny 2 transformátory po 250 MVA. Na úrovni 110 
kV má rozvodna rozsah 24 polí venkovního prove-
dení se třemi přípojnicemi a pomocnou přípojnicí. 
Do spádové oblasti města zasahuje i JETE. Její vý-
kon bude vyveden do transformovny TR 400/110 
kV Kočín, která je v těsné blízkosti elektrárny. Tato 
transformovna je již v současné době začleněna ve-
deními 400 kV do celorepublikové elektrizační sou-
stavy VVN a bude mít význam hlavně pro zajištění 
el. energie do severočeského a středočeského kra-
je. Dále je v současnosti vybudováno vedení VVN - 
110 kV mezi rozvodnami 110 kV Kočín a Dasný, kte-
ré bude podle předpokladu sloužit jako provozní zá-
loha v případě poruchy v TR Dasný. 
 
VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ VVN – 110 kV 
 
Z výše uvedené transformovny TR Dasný jsou vyve-
dena vedení VVN - 110 kV, která probíhají okolo 
města východním a západním směrem a jsou zao-
kruhovány cca 60 km jižně od města 
v transformovně 110/22 kV Lipno. Dále je 
z transformovny Dasný vybudováno vedení VVN, 
ukončené jedním potahem v TR Škoda a tím je za-
jištěna spolehlivá dodávka el. Energie ze soustavy 
VVN do oblasti krajského města.  
 
V současnosti v soustavě 110 kV je pro potřebu 
města k dispozici 5 TR VVN/VN: 

- trakční rozvodna TR 110/27 kV ČD Nemanice (jen 
pro potřeby ČD), 

- distribuční transformovna TR 110/22 kV Sever, 
- distribuční a průmyslová transformovna TR 

110/22/6 kV Škoda, 
- distribuční transformovna TR 110/22 kV Mladé, 
- distribuční transformovna TR 110/22 kV Západ. 

 
Všechny distribuční transformovny TR VVN/VN jsou 
postaveny na typový výkon 2 x 40 MVA. 
 
VYSOKÉ NAPĚTÍ VN – 22 kV – VENKOVNÍ VEDENÍ 
 
Z transformoven TR 110/22 kV je proveden rozvod 
22 kV do prostoru města a spádového území. Pře-
vážná část vývodů VN je provedena kabely vyvede-
nými na venkovní vedení VN, viz. výkres. V zastavě-
né části města je malá část venkovních vedení, 
pouze zbytky. Jedná se především o průmyslové 
části města Husova kolonie, Hlinsko – Vrbenská, Za 
Voříškovým Dvorem a obytná část Suché Vrbné. Ta-
to vedení slouží jako propojky kabelových vedení 
VN a budou postupně nahrazována kabelem. Re-
zerva v přenosu el. výkonu je pro současný stav do-
stačující. Venkovní vedení v okolí města tvoří uza-

vřené okruhy, které budou nadále plně respekto-
vány. 
 
VYSOKÉ NAPĚTÍ VN – 22 kV – KABELOVÉ VEDENÍ 
 
Převážná část rozvodu VN - 22 kV je v k. ú. města 
provedena kabely uloženými do země. Starší trasy 
VN jsou provedeny kabelem o průřezu 120 mm2, 
novější a hlavní napájecí trasy jsou provedeny ka-
bely o průřezu 240 mm2. Veškeré rozvody VN - ka-
bely a trafostanice, které byly v minulosti provozo-
vány napětím 5 kV, byly již zrekonstruovány na na-
pětí 22 kV.  
Kabelové vedení VN je v dobrém technickém stavu 
a vyhovuje pro stávající přenosy výkonů. V centrální 
části města je tato síť spínána a ovládána v 5-ti spí-
nacích stanicích. Hlavní spínací stanicí je rozvodna R 
22 kV Střed umístěná v teplárně Novohradská, kte-
rá zajišťuje zásobování el. energií v centrální a his-
torické části města. Trasy kabelové sítě jsou zakres-
leny ve výkresu. 
 
TRAFOSTANICE VN/NN – TS 22/0,4 kV 
 
Podstatnou část trafostanic tvoří zděné kabelové TS 
v těsné zástavbě města, které jsou převážně prove-
deny typu 2 x 630 kVA a 1 x 630 kVA. 
V průmyslových areálech jsou pak atypické TS 1-3 x 
1000 kVA. Tam, kde jsou ještě venkovní vedení VN 
jsou převážně sloupové TS typu BTS 630 a 400 kVA, 
ojediněle pak příhradové TS do 250 kVA. Sloupové 
TS jsou převážně umístěny v obytných okrajových 
částech města a průmyslových zónách.  
Hodnocení sekundární sítě NN v rozsahu města jde 
mimo možnosti ÚP České Budějovice. 
 
ZDROJE EL. ENERGIE 
 
Na území města pracuje řada malých zdrojů el. 
energie, které jsou součástí výrobních podniků. Je-
jich výkonové možnosti jsou malé, pokrývají potře-
bu podniků jen z části, a proto nemají vliv na hlavní 
elektrorozvodnou síť VN a NN ve městě. Jako vý-
znamný zdroj el. energie je možné vyzdvihnout TCB 
na Novohradské ulici. TCB má 3 generátory s celko-
vým výkonem cca 80 MW. 
 
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍ-
ZENÍ 

 
Ochranná pásma v elektroenergetice jsou dána zá-
konem č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato ochranná pásma jsou vyznačena ve 
výkrese II.1 Koordinační výkres. 
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ENERGETICKÁ KONCEPCE 

 
Jak již bylo konstatováno, stávající VVN soustava 
má, včetně transformoven TR 110/22 kV, 
v současné době dostatečnou rezervu výkonu. Do-
budované vedení VVN - 110 kV a jeho napojení do 
TR Škoda zajišťuje spolehlivou dodávku el. energie 
i v případě, že bude některé ze stávajících napáje-
cích vedení VVN uvažovaného rergionu mimo pro-
voz. TR Škoda byla rozšířena o VVN pole a novou 
rozvodnu 22 kV pro distribuci, z které lze vyvést 
další vývody 22 kV, které lze napojit na stávající 
rozvod 22 kV ve městě a tak posílit stávající síť VN 
ve středu města. Velká část výkonu transformovny 
je rezervována pro budoucí průmyslový 
a obchodně-podnikatelský rozvoj v Husově kolonii 
a celé východní části města. Na základě nárůstu za-
tížení, podle energetických bilancí, je stávající re-
zerva výkonu dostačující. 
 
Z TBC na Novohradské ulici je vyveden výkon 
z elektrárenského bloku kabely VN do rozvoden 22 
kV Mladé a Sever. Toto propojení je důležité a na-
vrhujeme jej nadále plně respektovat. 
 
V ÚP České Budějovice je vymezena, resp. přejata 
ze změny č. 72 ÚPnM, plocha pro umístění nové 
transformovny České Budějovice střed a koridor 
pro trasu kabelového elektrického vedení VVN 2 x 
110 kV v úseku od transformovny Mladé do navr-
žené nové transformovny České Budějovice střed 
ulicemi Osiková, Františka Halase, Křižíkova, Polní 
a U Elektrárny.   
 
V rámci nové výstavby je navrženo budovat kabelo-
vá vedení VN a NN uložená v zemi. Dále je doporu-
čeno, aby pokračovala další kabelizace venkovních 
vedení VN v zastavěné části města. V okrajových 
částech je na zváženou respektovat stávající ven-
kovní vedení VN, včetně venkovních trafostanic, 
pro dosažení minimalizace investic. 
Obecně lze konstatovat, že soustava VN rozvodu 
(kabelový i venkovní) má dnes dostatečnou rezervu 
výkonu v přenosu pro pokrytí běžného nárůstu od-
běrů el. energie. V případě velkých požadavků 
(místně už od 0,7 MW) je nutno konkrétní situaci 
detailně prověřit z hlediska reálnosti investice, eko-
nomické efektivnosti a dalšího vyžití pro budoucí 
zástavbu. 
ÚP České Budějovice je na území města doporučo-
váno maximální využití dnes již rozšířených médií - 
teplo z CZT a zemní plyn. Elektrické vytápění se 
uvažuje pouze ojediněle, jako doplňující zdroj 
k ostatním topným médiím. Samotné elektrické vy-
tápění doporučujeme uvažovat pouze tam, kde se 
ostatní média nenachází, nebo přivedení těchto 
médií je ekonomicky nereálné. Toto se týká i vaření 

a ohřevu TUV v obytných sektorech 
a technologických provozů ve výrobních 
a průmyslových zónách města. Předpokladem pro 
vytápění elektřinou je vhodné zateplení objektů 
a použití hybridního systému topné soustavy. Tak 
lze minimalizovat spotřebu el. energie a řídit zátě-
žový diagram. 
Doporučujeme instalování kogeneračních jednotek, 
které lze využít jako zdroje el. energie. 
Doporučujeme na stávajících vodních náhonech 
budovat malé vodní elektrárny, obnovit tak starou 
tradici. Pro další úspory el. energie je možné využít 
netradičních zdrojů energie a ušlechtilých paliv. 

 
Trolejbusová doprava - z velké většiny jsou trasy 
trakčních napájecích a ovládacích kabelů trolejbu-
sové trakce již vybudovány. Tyto trasy kabelů, 
trakční měnírny a trolejová vedení budou nadále 
zachovány. V rámci rozšíření trolejbusové dopravy 
po Rudolfovské ulici je nutné blokovat rozvojovou 
plochu pro výhledovou měnírnu č. 4.  
 
ZÁVĚR 
Zásobování elektrickou energií ve městě je zajiště-
no ze stávajících napájecích bodů - rozvoden 
VVN/VN a z navržené transformovny České Budějo-
vice střed (areál TCB). Po vyčerpání rezerv je mož-
nost do rozvoden osadit výkonnější transformátory 
VVN/VN 40 MVA. Stávající koridor nadřazených ve-
dení VVN severně nad městem bude nadále re-
spektován, včetně ochranného pásma. Střed města 
bude posílen novými kabelovými vývody VN 22 kV. 
Systém kabelových rozvodů 22 kV je ve městě v 
dobrém technickém stavu a budou se na něj 
v rámci nové zástavby smyčkově zahušťovat další 
TS 22/0,4 kV. Stávající venkovní vedení VN 22 kV, 
která tvoří vnější okruh, doporučujeme, včetně 
sloupových a věžových TS, plně respektovat i s je-
jich ochrannými pásmy. Při návrhu zástavby řešit 
inženýrské sítě tak, aby byla zajištěna celková koor-
dinace energetického řešení s možností napojení 
dalších etap výstavby. Investice do energetických 
sítí v současné době dělají v ceně stavby značnou 
finanční položku, proto je nutno preferovat řešení, 
která dovolují při dodržení všech ČSN minimalizovat 
náklady a přispějí k úspoře elektrické energie. 

 
Koncepce subsystému zásobování elektrickou 
energií je patrna z výkresu č. I.2.10 Hlavní výkres - 
koncepce technické infrastruktury – zásobování 
elektrickou energií. 
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II.E.7.6 LIKVIDACE TUHÝCH ODPADŮ 

 
Hospodaření s odpady města je v současné době 
realizováno v souladu s "Plánem odpadového hos-
podářství obce Statutární město České Budějovice“, 
který vzala na vědomí dne 7. 9. 2011 Rada města 
České budějovice usnesením č. 1238/2011.  

 
Plán odpadového hospodářství je v souladu  se zá-
vaznou částí Plánu odpadového hospodářství Ji-
hočeského kraje, která byla dne 18. 10. 2004 
vydána obecně závaznou vyhláškou č. 7/2004. Byl 
zpracován pro naplnění povinnosti stanovené v § 
44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  
 
V tomto plánu je uvedeno, že produkce odpadů 
města v roce 2010 činila 371,062 t nebezpečného 
odpadu a 30853,915 t ostatního odpadu. Plán 
navazuje na stejný dokument zpracovaný pro 
předchozí období (léta 2006 – 2010). V úvodu plánu 
je konstatováno, že část cílů minulého plánu se po-
dařilo splnit nebo pro jejich splnění v dalším období 
vytvořit předpoklady, některé zůstávají do nového 
období nebo bylo zapotřebí je nově definovat s 
ohledem na vývoj systému nakládání s odpady 
města I právní úpravy odpadového hospodářství ČR 
a EU. 
 
 
II.E.7.7 TELEKOMUNIKACE 

 
Uspořádání subsystému telekomunikací, jeho zřizo-
vání a provoz se řídí ustanoveními obecně závaz-
ných právních předpisů. 

Telekomunikační sítě požívají zákonnou ochranu 
proti poškození a každý stavebník, který se připra-
vuje k provedení zemních prací, si před jejich zapo-
četím musí nechat zakreslit průběhy těchto sítí do 
technické dokumentace a před vlastním započetím 
prací nechat tyto trasy vytýčit. Při vlastním prová-
dění zemních prací se ve stanovené vzdálenosti ne-
smí používat k výkopu mechanizace. 
Městem České Budějovice, vzhledem k jeho 
ústřední poloze z hlediska konfigurace telekomuni-
kační sítě, procházejí i trasy dálkové resp. trans-
portní sítě, a to analogové i digitální. Děje se tak po 
vysokofrekvenčních metalických kabelech, koaxiál-
ních kabelech a dálkových optických kabelech 
a v neposlední řadě po radioreléových prostředcích. 
 
 
II.E.7.8  RADIOKOMUNIKACE 

 
Hlavní činností radiokomunikací je šíření a distribu-
ce televizních a rozhlasových signálů a bezdrátový 
přenos telefonních, datových a jiných druhů signálu 
prostřednictvím mikrovlnných spojů. 
Hlavní vysílače a přijímače a jejich směrové paprsky 
na území města jsou zakresleny ve výkrese II.1 Ko-
ordinační výkres a budou nadále respektovány. 
Husova kolonie je určena k zastavění. Stávající an-
ténní systémy budou nadále (do ukončení činnosti) 
respektovány, včetně ochranných pásem. Do té do-
by nelze v ochranném pásmu povolovat výstavbu, 
která produkuje jakékoliv rušivé vlivy. ČESKÉ RADI-
OKOMUNIKACE a.s., oblastní správa České Budějo-
vice, je neopominutelným účastníkem územního 
a stavebního řízení u výškových (vyšších) staveb. 

 
 
II.E.8 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
Do městské struktury, městských (a předměst-
ských) bloků proniká příroda buď jako zelené klíny 
krajiny, či jako „stuha“ parkově upravených území 
městské i krajinné zeleně kolem břehů protékají-
cích řek. Vytváří se princip napětí a uvolnění, pro 
moderní město sociologií doporučovaný. Přitom 
přírodní charakter volné krajiny nebo parkové 
úpravy se změní podle funkce území, kterým tento 
„terén“ buď prochází, nebo ve kterém naopak pro-
dlévá. Místa průchodu „ekologicky čisté“ krajiny ja-
ko „terénu“ jsou v ÚP České Budějovice řešena jako 
území krajinné zeleně a jsou zákonně určena ÚSES 
napomáhající přirozenému zachování a obnově pří-
rodních a krajinných hodnot.  
 

Koncepce využívání a uspořádání krajiny vychází ze 
základních krajinných charakteristik území města, 
zájmů trvale udržitelného rozvoje, včetně zájmu za-
chování a zvýšení estetických, ekologických a re-
kreačních kvalit krajiny a podpory mimoprodukč-
ních funkcí ploch zemědělských a ploch lesa. 
Mimo zastavitelné plochy se na území města navr-
hují plochy krajinné a městské zeleně, většinou 
v návaznosti na rybníky, vodní toky a jejich nivy a 
plochy zemědělské. Plochy zemědělské jsou pone-
chávány v prvé řadě ve venkovských částech města 
(v k. ú. Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Čes-
kých Budějovic) a částech příměstských – zejména 
na k. ú. České Vrbné a České Budějovice 2. Plochy 
lesa, kterých je v území 5 % zůstávají zachovány 
(převážně lesy zvláštního určení), nové plochy 
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k zalesnění se nenavrhují. Významným krajinným 
fenoménem na území celého města jsou četné ryb-
níky, které jsou většinou doplněny plochami krajin-
né zeleně. 
 
ZELENÉ PÁSY 
  
Základní kompozice sídelní zeleně města České Bu-
dějovice vychází z principu souvislých zelených pá-
sů (os) v několika úrovních. 
 
Páteřní osu tvoří polyfunkční území v příbřežních 
částech obou řek – Vltavy a Malše. Nejrozsáhlejší 
navrhovanou plochou v této ose je nový městský 
park po obou stranách ulice Plavská v nivě Malše, 
návrh nového uspořádání levobřežní komunikace 
podél Vltavy jako městské třídy umožní výsadbu 
stromořadí a otevření výstaviště pomůže rozšířit 
vegetační prvky o vložené urbánní biocentrum. 
 
Vedlejší osy tvoří: 

- Mlýnská stoka se zelení krajinnou rekreačního cha-
rakteru (území kolem Červeného Dvora v Mladém), 
doplněná zelení městskou (Vrchlického nábřeží) a 
uličního parteru (nábřeží Na Mlýnské stoce a Na 
Sadech). Problematickým a finančně náročným 
úsekem je otevření koryta na Senovážném nám. a 
rekonstrukce městské zeleně (parkově upravená 
plocha) při dostavbě náměstí. 

- Dobrovodský potok – osa tvořená plochami krajin-
né zeleně, místy doplněná menší plochou zeleně 
městské doprovázející Dobrovodský potok, včetně 
jeho odpřírodnělé části (svodnice). Od křížení s ul. 
Rudolfovskou po ul. Strakonickou běží v souběhu s  
zanádražní komunikací. Zde se v důsledku rozšiřo-
vání železničního zhlaví odjezdové skupiny ČD bude 
potok překládat a doplňovat vegetačními prvky re-
kreačního charakteru. Po křížení se železnicí je na-
vržena revitalizace toku a zkapacitnění koryta v 
místech dnešní zahrádkářské osady. V dalším prů-
běhu osa naváže v Kněžských Dvorech na přírodní 
biocentrum BC 17 Stará řeka I. a pokračuje v rekon-
struovaném korytě s výsadbami až k ČOV. Proble-
matickým úsekem je přeložka koryta v souběhu s 
umrtvenou skládkou a novou trasou kanalizačního 
sběrače v Kněžských Dvorech. Osa začíná v Třebo-
tovicích, a představuje nejdelší vegetační linii v ře-
šeném území. 

- Švábský pás spojuje Stromovku a Vrbenské rybníky 
přes příměstské lesy nad Májem, Zavadilku a přes 
Velký Vávrovský rybník. Je tvořena krajinnou zelení, 
městskou zelení U Cihelny a rekreačním lesem. 

- Vrátecký potok – pás krajinné zeleně podél Vrátec-
kého potoka, který se napojuje do Dobrovodského 
potoka před jeho přechodem Rudolfovskou ulici. Je 
využit k regeneraci dosti neutěšeného prostoru vý-

roby a průmyslu (Nové Hlinsko). Problematický je 
přechod dálnice. 

- Borská osa propojuje Rudolfovský potok, Světlík, 
rybník Bor a Pilmanův rybník s ramenem Vltavy, re-
spektive Dobrovodským potokem. Je tvořena plo-
chami krajinné zeleně a městské zeleně. Nejroz-
sáhlejší plochy městské zeleně se uvažují podél zre-
vitalizovaného toku mezi rybníkem Bor a Pilmano-
vým rybníkem, kolem rybníku Šafránek a centrální-
ho parku Husova kolonie. Problematický je průchod 
nové komunikace (propojení okruhů) kolem Pilma-
nova rybníku. 

- Nemanická osa je tvořena pásem krajinné zeleně 
v okolí Nemanického rybníku a Voselnýho rybníku. 
V okolí Nemanického rybníku převažuje rekreační 
využití. 

- Hodějovická osa – umožňuje propojení Malše 
s Dobrovodským potokem přes zelený klín pahorka-
tin. Osa vychází z tůně U Špačků a využívá revitali-
zace Hodějovického potoku. 
 
ZELENÉ KLÍNY 
 
Představují mozaiku volných, nezastavěných ploch 
různého charakteru (zeleň městská i krajinná, plo-
chy vodní, lesní a zemědělská půda) s případnými 
stavbami (zemědělské usedlosti či stavby pro re-
kreační využití území, zahrádky, chaty). Zelené klíny 
jako harmonická krajina vstupují co nejdále do já-
drového města. Intenzita funkcí se směrem do kra-
jiny zřeďuje. Důležitou charakteristikou je prostup-
nost klínu pro pěší pohyb (pro cyklistu, jezdce na 
koni, bruslaře na kolečkových bruslích, běžkaře…). 
 
Zelenými klíny vstupuje do města harmonická kul-
turní krajina trojího typu: 

- Jihočeská krajina vázaná na říční nivy a vodní prvky 
(Vltava, Vrbenské rybníky, Malše). Řeka je základní 
podstatou krajiny tohoto typu, jejím smyslem a zá-
roveň hlavní osou. Stávající charakter krajiny zůstal 
velmi blízký přírodní podobě i přes blízkou návaz-
nost na město. Vegetační prvky jsou založeny na 
existujících břehových porostech řek, jejich starých 
meandrů, přítoků, zaústěných melioračních svodnic 
a v neposlední řadě i na plochách zemědělské půdy 
(dnes převážně zorněné). ÚP České Budějovice na-
vrhuje dotvoření zelených klínů niv v těsném záze-
mí zastavěného území města (sídliště Vltava), kde 
bude tento prvek systému zeleně nejvíce pobytově 
využíván. Zahrnuje tedy i navržené plochy rekreační 
zeleně. 

- Krajina podmáčených plošin – území kolem Úsil-
ného, Borku, na západě pak oblast Homolských lesů 
nad Litvínovicemi a Švábovým Hhrádkem. Vodní 
prvky jsou vázané na hydrologický režim málo pro-
pustných a dosti kyselých svahovin na krystaliniku – 
jde o vyšší etáž pánevního dna. Do Českých Budějo-
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vic přichází zeleným klínem k rybníku a regionální-
mu biocentru RBC 609 Světlík, dále kaskádou Litví-
novických rybníků k regionálnímu biocentru RBC 
611 Bagr, komplexem rekreačních Homolských lesů 
k obytnému souboru Máj. 

- Nápadně členitý a zalesněný reliéf na zvětralino-
vém plášti. Na zorněných částech výrazná eroze, ji-
nak rekreačně velmi atraktivní kontrast k nivní kra-
jině. Do města přichází výrazným lesním masivem 
od Dobré Vody, Srubce a Starých Hodějovic. Po re-
kultivaci plaviště popílku může zelený klín v tomto 
místě překonat navrženou trasu dálnice a mezi No-
vými Hodějovicemi a Suchým Vrbným výrazně re-
generovat území za nádražím (na východní straně 
železničního koridoru). 
 
 
II.E.8.1 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILI-

TY 

 
ÚSES je na základě zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, § 3, písm. a), vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabi-
litu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních 
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Rozlišuje se 
místní (lokální), regionální a nadregionální ÚSES. 
Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, defi-
novanými v § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., jsou bio-
centra a biokoridory. 
 
Plán ÚSES města České Budějovice vycházel z gene-
relů ÚSES, zpracovaných v průběhu platnosti záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 
č. 395/ 1992 Sb. na území města České Budějovice 
různými autory.  
Pro vymezení skladebných částí v plánu ÚSES bylo 
uplatněno pět základních skladebných principů: 

- princip reprezentativnosti: 
- charakter biocentra a typ ekosystému, kte-

rý reprezentuje, určuje skupina typů geo-
biocénu, 

- charakter biokoridorů určují typy biocen-
ter, která spojují, 

- skupina typů geobiocenů vyjadřuje poža-
davky na pěstební cíl (cílové společenstvo), 

- princip logického prostorového uspořádání: 
- každý bioregion je reprezentován regionál-

ním biocentrem (nemusí být v řešeném 
území města České Budějovice), 

- každá biochora musí mít vlastní prostoro-
vou strukturu ÚSES, 

- je třeba respektovat propustnost hranic 
mezi typy ekosystémů, 

- princip vyspělosti ekosystémů v současném stavu: 
- pro vymezování skladebných částí ÚSES 

jsou přednostně využívány prvky kostry 
ekologické stability, tedy segmenty krajiny 
s vyšším stupněm vývoje (sukcese), 

- navržená pěstební opatření preferují při-
rozenou obnovu porostů dřevin před hos-
podářskou, 

- princip prostorových parametrů: 
- při vymezování skladebných částí ÚSES 

jsou uplatňovány prostorové parametry 
skladebných částí ÚSES podle citovaných 
metodik. Je ale zřejmé že v těch částech 
města, kde historický vývoj založil stabili-
zovanou urbánní strukturu nelze uplatňo-
vat prostorové parametry, sestavené pro 
přírodě blízké segmenty krajiny, 

- princip relativity: 
- přes urbanizovaná území města je pří-

pustná realizace prvků ÚSES pro pozmě-
něné (avšak přírodě blízké) formy biotopů 
a bioty (§ 1, písm. a) vyhlášky č. 395/1992 
Sb.). Z této podmínky vyvozujeme formo-
vání ÚSES v tzv. „urbánní formě“, 

- v území kde nejsou dochovány prvky kost-
ry ekologické stability ve stupni IV. a V. 
jsou využívány k trasování prvků ÚSES 
i společenstva synantropní, segetální 
a s podílem introdukovaných taxonů. 

 
NADREGIONÁLNÍ A REGONÁLNÍ ÚSES 
 
Trasování, lokalizaci a prostorové parametry nad-
regionálního a regionálního ÚSES určuje ZÚR. V 
centru města České Budějovice se spojují dva nad-
regionální biokoridory, které jsou vymezeny osami: 

- NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen, 
- NBK 169 Červené blato – K118. 

Pro obě tyto osy nadregionálních biokoridorů a jsou 
dále stanoveny jejich ochranné zóny. Funkce 
ochranných zón nadregionálního biokoridoru spo-
čívá v uplatňování tzv. koridorového efektu, z ně-
hož vyplývá, že všechny významné ekopozitivní kra-
jinné segmenty (tj. skladebné prvky regionálního a 
místního ÚSES, zvláště chráněná území, významné 
krajinné prvky a další evidované hodnotné lokality 
a plochy s vyšším stupněm ekologické stability) jsou 
chápány jako součást nadregionálního biokoridoru. 
V praxi to znamená, že v ochranné zóně nadregio-
nálního biokoridoru je realizován zvýšený zájem or-
gánů ochrany přírody o vyjmenované segmenty 
uplatňovaný v rámci platné legislativy, neznamená 
to však, že jsou v této zóně dotčeny další stávající a 
navrhované funkce v území. 
Východním okrajem řešeného území (Třebotovice, 
Kaliště) prochází dále nadregionální biokoridor 
NBK 117 Hlubocká obora – K118. 
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NBK 169 Červené blato – K118 
Koridor spojuje regionální biocentrum Plav 
s regionálním biocentrem RBC 611 Bagr. 
 
NBK 118 Hlubocká obora – Dívčí Kámen 
Koridor spojuje regionální biocentrum RBC 611 
Bagr a regionální biocentrum RBC 610 Vrbenské 
rybníky. 
Nivní osa nadregionálního biokoridoru prochází 
rybniční soustavou, kde využívá vodních ploch ryb-
níků Šnejdlík, Starý houženský, Starohaklovský, No-
vohaklovský a Malý branišovský a jejich přilehlých 
mokřadních a lučních ploch. V litorálech jsou za-
stoupena společenstva rákosin a vysokých ostřic, 
vodní plochy jsou většinou bez makrofytní vegeta-
ce, pouze ve Starém houženském rybníce je při již-
ním břehu vyvinuta početná populace plavínu štít-
natého. Po obvodu rybníků jsou místy vyvinuta spo-
lečenstva mokřadních vrbin. Luční porosty jsou 
pravidelně sečené, degradované, s nízkou druho-
vou diverzitou, na stanovištích bezkolencových a 
ovsíkových (vlhké křídlo) luk. Dřevinné porosty na 
hrá-zích a na podmáčených stanovištích lze klasifi-
kovat jako suché a vlhké acidofilní doubravy. Ve V 
úseku (k. ú. České Budějovice 2) prochází biokori-
dor přes ornou půdu podél dnes již nevyužívané 
polní cesty s travinobylinnou vegetací a místním 
porostem dřevin, se zastoupením dubu letního, 
třešně ptačí, lípy srdčité, trnky obecné, hlohu, růže 
šípkové, bezu černého, zbytků ovocných výsadeb 
 
Požadovanými typy ekosystémů v ose biokoridoru 
jsou ekosystémy vodní a nivní. Upřesněný pás bio-
koridoru se pohybuje v rozmezí 60-80 metrů, včet-
ně vodní hladiny. Je tvořen stávajícími fragmenty 
přírodě blízké vegetace (břehové porosty), zacho-
valými zbytky lužních a mokřadních společenstev 
(významné krajinné prvky a významné biotopy) a 
nově navrženými plochami zeleně krajinného cha-
rakteru (doplnění břehových a doprovodných po-
rostů, vytvoření přirozeného litorálního pásu, za-
travnění přilehlých pozemků). V intravilánu města, 
u loděnice, začíná biokoridor částečně nabývat své 
urbánní formy a jeho součástí se stávají i městské 
parky (Benátky apod.).  
Oba nadregionální biokoridory ve všech čtyřech 
osách jsou navrženy jako tzv. biokoridory složené – 
tj. do osy nadregionálního biokoridoru jsou vkládá-
na lokální biocentra v intervalu cca 700-800 m (viz. 
místní ÚSES). 
 
NBK 117 Hlubocká cesta – K 118 
Osa nadregionálního biokoridoru je vedena přes 
lesní porosty a ornou půdu. Lesní porosty jsou kul-
turního charakteru, v druhové skladbě převažuje 
borovice se smrkem, vtroušeně dub, bříza, buk, 

modřín, lípa, osika. V keřovém patru dominuje kru-
šina olšová. Louky jsou většinou kulturního charak-
teru. 
 
REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES 
 
Severním okrajem města prochází regionální bioko-
ridor RBK 37 Světlík – K 118 a RBK 3036 Vrbenské 
rybníky – K118. Na území města leží tato regionální 
biocentra: 

- RBC 610 Vrbenské rybníky, 
- RBC 609 Světlík, 
- RBC 611 Bagr. 

 
RBK 37 Světlík – K 118 
Biokoridor je tvořen vodotečí Čertík (Kyselá voda) a 
jejími břehovými porosty, prakticky bez vytvořené-
ho dřevinného doprovodu. Čertík představuje 
upravenou vodoteč s napřímeným a zpevněným 
korytem, která však již částečně postupně revitali-
zuje přirozeným způsobem. Po levém břehu souse-
dí se zastavěným (resp. dle ÚPnM současně zasta-
věným) územím Nemanic, směrem k železniční trati 
pak využívá vlhkou polokulturní až kulturní louku, 
pravidelně sečenou, s výskytem přirozeně rostou-
cích druhů, při pravém břehu je navržen na orné 
půdě 
 
RBK 3036 Vrbenské rybníky – K118 
V celém úseku je biokoridor tvořen Dehtářským po-
tokem. Okolní pozemky jsou oboustranně zorněny, 
pouze podél Vrbenských rybníků jsou po pravé 
straně využívané luční porosty (v části mezi plyno-
vodem a silnicí luční porosty oboustranné, zde také 
ochranné pásmo elektrického vedení). Úsek od sil-
nice k železniční trati je tvořen již vyvinutým dře-
vinným doprovodem vzniklým převážně přirozenou 
sukcesí v profilu koryta. Druhová skladba porostu je 
tvořena vrbou křehkou, vrbou jívou, vrbou popela-
vou, olší lepkavou, břízou bělokorou, dubem let-
ním. 
 
RBC 609 Světlík 
Regionální biocentrum je plochou velmi problema-
tickou. Existence velmi vysokého napětí, provozov-
ny státního rybářství a návrh dopravních staveb 
komplikuje funkční využití ploch zeleně. Nejcenněj-
ší části požadovaných cílových společenstev se na-
chází na východním okraji výtopy (rákosina je evi-
dovaným biotopem), ale zde není možno nalézt po-
žadovanou výměru ekologicky stabilních ploch 
(min. 20 ha). Proto je regionální biocentrum na po-
žadovanou výměru doplňováno trvalými travními 
porosty na jeho severním a západním okraji smě-
rem k břehovým porostům potoka Kyselá voda 
(plochy pod vedením VVN). V tomto prostoru je 
však přechází dopravní koridor severní tangenty, 
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který je navržen na estakádě v zájmu zachování pů-
vodních vlastností lučních biotopů. 
Rozsáhlé biocentrum vymezené na mezotrofních a 
vlhkých lučních porostech v ploché úžlabině SV od 
Nemanic včetně rybníku Čertík s přilehlým lemem 
podmáčených lučních porostů. Zhruba středem 
protéká drobný vodní tok Kyselá voda, na části s 
upraveným korytem, lemovaný doprovodnými 
dřevinnými porosty s dubem, břízou, olší a 
stromovými a keřovými vrbami. Louky jsou z větší 
části pravidelně sečené, na vlhčích stanovištích 
přecházejí do nesečených ploch. Rybník bez mak-
rofyt na vodní hladině, u břehů lem sladkovodních 
rákosin s rákosem obecným a orobincem širolistým, 
skupinkami bažinných vrbin s VRP, stromový 
doprovod tvoří vrba křehká, olše, osika, bříza, dub. 
Na hrázi staré výsadby dubu, vtroušeně olše, smrk, 
javor mléč, bříza, osika a jíva. 
 
RBC 610 Vrbenské rybníky 
Regionální biocentrum představuje zcela stabilizo-
vanou plochu, jejíž funkční využití pro rozvoj bioty 
posiluje koncept ÚP návrhem zeleného klínu, který 
až do prostoru Čtyráku přes plochy dnešního vojen-
ského prostoru přivádí plochy zeleně (krajinné ne-
bo městské) až k parčíku na Husově ul. 
Regionální biocentrum rybníky zahrnuje extenzivní 
nádrže, staré dubové hráze, porosty, bažinných 
olšin a vlhké extenzivní louky v plochém terénu 
Zlivské pánve. Soustava Vrbenských rybníků na 
okraji Českých Budějovic zahrnuje rybníky Starý a 
Nový Vrbenský, Domin a Černiš se sítí hrází se 
starými dubovými výsadbami, v okolí dva rozsáhlé 
komplexy bažinných olšin a vlhké louky se 
soustavou drobných odvodňovacích stok. Hranice 
biocentra jsou zhruba shodné s vymezením malo-
plošných zláště chráněných území Vrbenské rybníky 
– PR. Téměř celé biocentrum je součástí území sítě 
NATURA 2000 (Vrbenské rybníky, CZ0313138). V 
biocentru vymezen mokřad nadregionálního 
významu N.CB.02 Vrbenské rybníky. 
 
RBC 611 Bagr 
Regionální biocentrum považujeme za stabilizova-
nou plochu městského parku. Na severním okraji 
plochy rozvíjí ÚP v lokalitě Dlouhá louka (ozn. 
1.1.4.) plochy komerce, na východním pak plochy 
sportu a rekreace. Vlastní funkci regionálního bio-
koridoru tento rozvoj neohrozí. 
Biocentrum vymezené v části lesoparku při zá-
padním okraji Českých Budějovic. Historicky byla 
plocha využívána jako komplex vlhkých luk a 
menších rolí. K plošným a liniovým výsadbám došlo 
v 50. a 60. letech 20. století při brigádnických 
akcích, sázeny byly především rychlerostoucí 
dřeviny jako je topol kanadský a VRK, které v 
současné době tvoří plošný lem podél západního 

okraje parku, vrby náhrobní u rybníčku Bagr a OL s 
BR po celé ploše. Podél cestní sítě byly založeny 
keřové figury. Výsadbám nebyla věnována patřičná 
údržba, proto byly od poloviny 80. let výsadby 
rekonstruovány a doplňovány autochtonními 
dlouhověkými dřevinami: LP, DB, BO, SM, JV, v 
menším rozsahu introdukovanými druhy jako lípa 
plstnatá, BOC (někdy na zcela nevhodných stanov-
ištích), SMP, smrk sivý, DG, VJ a větší množství zah-
radních kultivarů listnatých i jehličnatých keřů. 
Plošné výsadby jsou v současné době v několika 
větších a menších segmentech, z nichž některé mají 
již charakter lesního porostu a dále jako doprovod 
podél opravených cest pro pěší, kolečkové bruslaře 
a cyklisty. V menším rozsahu se vyskytují jako soli-
tery v lučních plochách nebo podél odvodňovacích 
stoček. Původní luční porosty s přirozenou 
druhovou skladbou byly dlouhodobě zanedbávané, 
nesečené, pravidelně jsou sečené od počátku 90. 
let, menší části jsou ponechávány dočasně ne-
posečené, centrální část je sečena 3-4x ročně. 
Zřejmě nejcennější jsou luční porosty v jižní a ji-
hozápadní části Stromovky, kde jsou zachována 
společenstva s ohroženou ostřicí trsnatou a několi-
ka trsy ostřice odchylné, při okrajích o. Buekova, o. 
štíhlá, místy terestrická rákosina. Ve Stromovce 
jsou tři vodní nádrže, největší Bagr byl na přelomu 
80. a 90. let upraven na koupaliště, dva malé 
rybníčky jsou obnoveny v jižní části Stromovky. 
Stromovka je významná i svou avifaunou, typickou 
pro lesy, lesní okraje, křoviny a neudržované 
zamokřené luční porosty. V posledních zhruba 15 
letech je Stromovka významnou lokalitou 
příměstské rekreace, zejména pro obyvatele 
blízkých sídlišť a po dokončení lávky pro pěší u 
Všesportovní haly i pro obyvatele centra města. 
 
MÍSTNÍ ÚSES 
 
Místní ÚSES dotváří v prostoru spojitou a v čase tr-
valou sít biocenter, biokoridorů a interakčních prv-
ků, které stavem svých vnitřních podmínek umož-
ňují trvalou existenci přirozeného genofondu pří-
slušné biochory. Pro prostorové parametry platí 
následující limity: 

- min. plocha biocentra lesního a lučního typu: 3 ha 
- min. plocha mokřadního biocentra: 1 ha 
- min. šířka biokoridoru: 15 m 
- max. vzdálenost mezi biocentry: 2000 m 
- max. vzdálenost přerušení:  

- lesní typ: 15 m 
- mokřadní typ: 50 m zpevněnou plochou 
  80 m ornou půdou 
  100 m ostatní kulturou 
- luční typ: 1500 m 

- min. šířka interakčního prvku: 5-8 m 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  467 

 (podle typu společenstva a podle typu biocentra 
nebo biokoridoru, na který navazují) 
 
Na území města se vyskytují následující typy prvků 
místního ÚSES: 

- biocentra vložená do nadregionálních a regionál-
ních složených biokoridorů (NBK 118 Hlubocká obo-
ra – Dívčí Kamen, NBK 169 Červené blato – K118, 
členitých pahorkatin NBK 117 Hlubocká obora – 
K118 a podmáčených pahorkatin RBC 609 Světlík), 

- biocentra reprezentující mozaiky ekosystémů, ty-
pické pro příslušné biochory, 

- biokoridory zajišťující prostorovou spojitost mezi 
biocentry reprezentující mozaiky ekosystémů, 

- interakční prvky – převážně liniové prvky, které 
umožňují zapojení stabilizujících částí ÚSES do pro-
dukčně využívané krajiny – síť biocenter a biokori-
dorů byla doplněna interakčními prvky stávajícími i 
navrženými, přičemž za interakční prvek lze pova-
žovat i ty ekologicky významné segmenty krajiny, 
které mají ochranný režim ze zákona a ve výkrese 
č. I.2.3 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny 
jsou zakresleny jako plochy zeleně. 
 
BC 8 Zdráhanka 
Biocentrum vložené do nivní osy nad-regionálního 
biokoridoru zaujímá rybník Zdráhanku s jeho 
břehovými porosty. Jedná se o relativně mělký 
rybník, s tendencí k zarůstání. Vlastní litorální pás je 
slaběji vyvinut, je tvořen zblochanem, chrasticí, u 
hráze zbytky ostřicových porostů Caricetum elatae. 
Na hrázi vzrostlé duby, vtroušeně s břízou 
bělokorou, vrbou jívou, topolem osikou.  Rybník je 
obrostlý skupinami až souvislým pásem dřevin. V 
severozápadní části biocentra plošný dřevinný 
prvek dubu, břízy, topolu osiky, vrby jívy, černého 
bezu, smrku a borovice. Mezi ním a hrází se nachází 
z větší části zamokřená orná půda, do značné míry 
již ponechána ladem. 
 
BC 9 U Novohaklovského rybníka 
Biocentrum vložené do nivní osy nad-regionálního 
biokoridoru je tvořeno komplexem litorální, 
mokřadní a luční vegetace podél jihozápadního 
výběžku Novohaklovského rybníka. Luční vegetaci 
tvoří zčásti kosené, zčásti nekosené porosty sv. 
Molinion s mozaikou maloplošných fragmentů krá-
tkostébelných spol. sv. Violion caninae. 
 
BC 12 Pod Švábovým Hrádkem 
Biocentrum je vymezeno pod vrcholovou částí 
rozsáhlých zemědělských pozemků, ve větší zá-
padní části s převažující intenzivně využívanou or-
nou půdou. Ve východní části se zachovalo extenzi-
vní, dlouhodobě nevyužívané lado, s komplexem 
travinobylinné, mokřadní a dřevinné vegetace. 
 

BC 13 Vrbenská tůň 
Biocentrum je vymezeno na pravém břehu 
Dehtářského potoka na zemědělské půdě, v jejímž 
centru se nachází  zvláště chráněné území Vrbenská 
tůň, která představuje zbytek původního mean-
drujícího koryta Dehtářského potoka v široké plo-
ché nivě Vltavy. Vrbenská tůň představuje zbytek 
původního meandrujícího koryta Dehtářského 
potoka v široké ploché nivě Vltavy. Pro rezervaci 
jsou typická společenstva vodních makrofyt  sv. 
Nymphaeion albae, Hydrocharition a Magnopota-
mion. Dříve zde hojně rostl řezan pilolistý (Strati-
otes aloides), poslední výskyt v počtu několika 
kvetoucích růžic byl zaznamenán koncem 
devadesátých let 20. století (Wimmer). Okolo břehů 
jsou vytvořeny litorální porosty. Na březích rostou 
jednotlivě olše lepkavá, vrba popelavá a vrba tro-
jmužná. Zemědělská půda v biocentru tvoří 
ochranné pásmo okolo tůně a je tvořena travními 
porosty na bývalé orné půdě. V S a J cípu biocentra 
jsou ladní plochy s travinnými a dřevinnými nárosty 
dubu letního, olše lepkavé, osiky, břízy bělokoré, 
vrby křehké a s polykormony křovitých vrb (vrba 
popelavá). 
 
BC 35 Nemanické 
Lokální biocentrum vložené do regionálního bio-
koridoru. Polokulturní, pravidelně sečené louky 
mezi vodotečemi Kyselá Voda a Čertík s dřevinnými 
nárosty p obou březích (křovité a stromové vrby). 
 
BC 36 U Kostelní cesty 
Biocentrum je vloženo do nadregionálního biokori-
doru v lesním porostu na pravém břehu nad Do-
brovodským potokem. Biocentrum je tvořeno le-
sními porosty s převahou smrku a borovice, s 
příměsí břízy, místy modřín, dub, v mladých 
skupinách též dub červený, jedle a buk. Převažují 
předmýtné a mýtné kmenoviny, méně tyčkovina. 
Mírný až střední svah se severozápadní expozicí. 
 
BC 37 České Švýcary 
Biocentrum je umístěno na Dobrovodském potoce, 
v lesním komplexu severně od Srubce. Jádrem bio-
centra je rybník České Švýcary - hluboký lesní 
rybník prakticky bez vodní a litorální vegetace. Mí-
sty se při březích vyskytuje okřehek splavený z eu-
trofizovaných rybníků v Třebotovicích. Hráz je bez 
dřevinných výsadeb, po obvodu jsou vytvořeny lin-
iové nárosty olše lepkavé, vrby křehké, dubu, které 
přecházejí do zaplavované loučky s nárosty olše a 
křovitých vrb. V blízkém okolí rybníka jsou menší 
extenzivní mezotrofní loučky. Lesní porosty na 
pravém břehu jsou tvořeny starou kmenovinou, ve 
spodní části svahu s převahou dubu, výše na svahu 
přibývá smrk a borovice, u hráze mladší smrková 
kmenovina s dubem a borovicí. Keřové patro je 
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tvořeno břízou, lískou, jeřábem, třešní ptačí, lískou 
a dubem. Lesní porosty na levém břehu jsou 
tvořeny obnovně rozpracovanou kmenovinou s 
převahou smrku, s příměsí borovice a jednotlivě 
vtroušeným modřínem a dubem. 
 
BC 38 Třebotovické 
Biocentrum se nachází pod obcí Třebotovice, na 
Dobrovodském potoce a jeho pravostranném 
přítoku. Podstatnou část biocentra tvoří porosty 
podél soustavy silně eutrofizovaných rybníků náv-
esního typu, bez významněji vyvinutých litorálních 
společenstev, na hladině s okřehkovými 
společenstvy. Rybníky jsou vyplněny sedimenty, 
které bude nutné odtěžit. Prostřední dva rybníčky 
jsou v současné době s protrženou hrází, zcela ne-
funkční, bez vodní hladiny, v ploše se zárůstem ni-
trofilní a mokřadní vegetace.  Dřevinný doprovod je 
tvořen dubem, akátem, břízou, vrbou, lípou, 
javorem, olší, topolem. Dřevinné porosty mimo les 
jsou tvořeny různověkými nárosty olše lepkavé, 
vrby křehké, dubu letního, břízy, v podrostu bez 
černý, střemcha obecná, jíva. 
 
BC 39 Hrbatý 
Kulturní lesní porosty s převahou smrku a borovice, 
vtroušeně dub, jedle, buk a olše. 
 
BC 44 Starý Houženský rybník 
Biocentrum je vymezeno při jižním břehu Starého 
Houženského rybníka a na přilehlých vlhkých bez-
kolencových loukách, pravidelně kosených, se 
zastoupením přirozeně rostoucích druhů. Ve vodě 
početná kolonie plavínu štítnatého (as. Nyphoide-
tum peltatae). Luční porosty extenzivní, charakteru 
podmáčených až mokřadních lučních lad bez 
ochranářsky významných druhů. U usedlosti exten-
zivní sad. 
 
BC 45 Tůně u Špačků 
Biocentrum je vloženo do nadregionálního biokori-
doru NBK 169. Jeho základ tvoří přírodní památka 
Tůně u Špačků. Biocentrum zahrnuje zbytky původ-
ního koryta Malše, představuje komplex vodní a 
mokřadní vegetace a navazujících olšin a vrbin v 
několika tůních, které jsou zachovány jako zbytky 
původního koryta Malše před její regulací a za-
topenými pískovnami. Hlavním typem vegetace je 
střemchová olšina s ostřicí třeslicovitou, s převahou 
olše lepkavé, vrby křehké, dále se zastoupením 
dubu, olše šedé, střemchy, břízy, jívy, v keřovém 
patře s bezem černým, krušinou, křovitými druhy 
vrb, apod. Vyskytuje se zde řezan pilolistý. 
 
BK 10 Haklovský 
Biokoridor je tvořen odtokovou stokou mezi 
Zdráhankou, Starohaklovským rybníkem a RBC 

Vrbenské rybníky. Po obou stranách se nachází or-
ná půda, stoka je doprovázena pásem chrasti-ce, 
kopřiv, místy rákosu, s vysíkaným břehovým po-
rostem. Před olšinou jsou rozsáhlejší rákosové po-
rosty. Využívá litorální břehové porosty Staro-
haklovského rybníka.   
 
 
II.E.8.2 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 
Území města je rozděleno do pěti typů (typ 1 až 5) 
vzhledem ke stupni ohrožení a ochrany. Jedná se o 
typy území ve vztahu k povodni z roku 2002 a aktu-
alizované dle platných záplavovéch území Q100:  

- pro významné vodní toky Vltava, Malše a Mlýnská 
stoka stanovený rozsah záplavového území a vyme-
zená aktivní zóna záplavového území dle opatření 
obecné povahy č.j.: KUJCK 35548/2010 /OZZL/23/Ci 
s účinností ode dne 22. 2. 2011,  

- pro významný vodní tok Dobrovodský potok stano-
vený rozsah záplavového území a vymezená aktivní 
zóna záplavového území písemností č.j.: KUJCK 
25413/2007 OZZL/2/Zah ze dne 31. 7. 2007. 
 
Režimy ochrany jednotlivých typů byly přejaty ze 
změny č. 10 ÚPnM v upraveném znění podle nově 
stanovených záplavových území. 
 
TYP 1 – ÚZEMÍ KORYT VODNÍCH TOKŮ A AKTIVNÍ 
ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100 

 
Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován 
v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je kory-
tem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní 
tok po pozemku, který není evidován v katastru 
nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního 
toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až 
po břehovou čáru určenou hladinou vody, která 
zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vy-
lévá do přilehlého území. Aktivní zónou záplavové-
ho území rozumíme tu část záplavového území, 
která se podílí aktivně na provádění povodňových 
průtoků územím spolu s pozemkem koryta vodního 
toku. 
 
Možné je zde provádět pouze činnosti v souladu 
s vodním zákonem. Výsadba stromů je zde přípust-
ná pouze po schválení vodoprávním úřadem za spl-
nění určitých podmínek – řídký spon, dobře koření-
cí stromy, které snesou zaplavení několika dnů. V 
území lze provádět stavební činnost pouze přímo 
související s vodním tokem a protipovodňovou 
ochranou. Přípustné jsou zde dále jen komunikační 
stavby, stavby inženýrských sítí, popř. sportovních a 
rekreačních zpevněných ploch bez zázemí. 
U veškerých těchto staveb je nutné zpracovat kvali-



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  469 

fikovaný hydrotechnický posudek, který komplexně 
zhodnotí vliv stavby na provádění povodňových 
průtoků. O tom, zda vliv této stavby na průtokové 
poměry za povodně je únosný, rozhodne na zákla-
dě hydrotechnického posudku vodoprávní úřad. 
Ten také případně uloží kompenzační opatření prů-
točnosti související s danou stavbou. Umožnit ma-
ximálně hladký průtok povodně. Všechny činnosti 
pouze se souhlasem vodohospodářského orgánu a 
správce toku. 
 
TYP 2 – ÚZEMÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100 – NE-
URČENÉ K OCHRANĚ 

 
Záplavým územím neurčeným k ochraně je část zá-
plavového území mimo jeho aktivní zónu, kde na 
základě obecné shody je případná realizace proti-
povodňových opatření v území zbytečná či ekono-
micky, popř. i z jiných důvodů neodůvodněná i ne-
vhodná. Jedná se zpravidla o nezastavěné plochy, či 
plochy s objekty, které mají individuální ochranu 
popř. jejich protipovodňová ochrana není odůvod-
něná z hlediska porovnání možných nastalých škod 
při povodni a nákladů jejího zřízení. Území může 
převádět spolu s korytem toku a aktivní zónou zá-
plavového územíi menší část povodňového průtoku 
(do 20 %). 
 
V tomto území je celkově nevhodné realizovat no-
vou bytovou či průmyslovou výstavbu. Výjimečně 
obecně odůvodněné individuální stavby, při splnění 
všech omezujících podmínek, však nejsou teoretic-
ky vyloučeny. Možnost umístění takovéto stavby 
posoudí vodoprávní úřad na základě hydrotechnic-
kého posudku. Území je vhodné především pro si-
tuování veřejné zeleně, sportovišť se zázemím indi-
viduálně zajištěným či s kalkulovanou škodou při 
povodni. Případné stavby by měly mít obytná pod-
laží nad úrovní kulminační hladiny 100-leté povod-
ně a pod tuto úroveň umisťovat pouze doprovodné 
provozy. 
 
TYP 3 – ÚZEMÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100 – UR-
ČENÉ K OCHRANĚ 

 
Záplavovým územím určeným k ochraně je část zá-
plavového území mimo jeho aktivní zónu, kde na 
základě obecné shody je případná realizace protip-
ovodňových opatření nanejvýš žádoucí, potřebná, 
ekonomicky popř. i z jiných důvodů (především 
bezpečnost obyvatel) odůvodněná. Jedná se zpra-
vidla o zastavěné plochy objekty pro bydlení popř. 
průmyslovými objekty. 
 
V tomto území je možno realizovat novou bytovou 
či průmyslovou výstavbu při splnění určitých ome-

zujících podmínek, platných do doby realizace pro-
tipovodňových opatření. Území není vhodné pro si-
tuování nových významných objektů s velkou ku-
mulací obyvatel (školy, veřejné budovy, nemocnice 
aj.), objektů bydlení pro osoby se sníženou pohybli-
vostí (domovy důchodců, DPS aj.), a strategických 
objektů s rizikem druhotných škod (požární zbrojni-
ce, archiv, sklad CO). Stavby by měly mít obytná 
podlaží nad úrovní kulminační hladiny 100-leté po-
vodně a pod tuto úroveň umisťovat pouze dopro-
vodné provozy. Nutnou součástí ochranných opat-
ření proti nepřímému zaplavení objektů a územních 
celků je systém uzávěrů na všech kanalizačních po-
trubích a stokách, kterými by mohla do jinak chrá-
něných prostorů vnikat voda. Je třeba individuálně 
počítat i s nutností čerpání srážkové vody výkon-
nými stabilními či mobilními čerpadly. V ostatních 
objektech umístit technické vybavení (trafostanice, 
plynové kotelny, strojní zařízení….) minimálně 0,5m 
nad úroveň Q100. Data v rastru příčných profilů 
úrovně hladiny Q100 v m n.m. (BPV) lze získat u vo-
doprávního úřadu nebo u správce toku, pokud byly 
zapracovány. Pokud údaje chybí, je nutno je získat 
individuálním výpočtem. 
 
TYP 4 – ÚZEMÍ POD OCHRANNOU HRÁZÍ A BARIÉR 
NA Q100 

 
Toto území není součástí záplavového území Q100. 
Jeho ochranu zajišťují ucelené linie protipovodňo-
vých bariér (hrází, zdí či prostupů a výustí hraze-
ných mobilními prvky). V době povodně je chráně-
né území zpravila níže než hladina povodně před 
ochranným prvkem (např. ochranná hráz, ochranné 
mobilní hrazení). 
 
V území by neměly být situovány nové objekty zá-
sadního významu pro širší území (např. nemocnice, 
požární zbrojnice, sklad CO), u stávajících provést 
opatření k snížení rizik případných škod (umístění 
technických zařízení nad úroveň interpolované 
hodnoty Q100 v místě). Neměly by zde být provozo-
vány činnosti a provozy s bezpečnostním a hygie-
nickým rizikem pro okolí při jejich zaplavení. Ve 
městě jsou navrženy existující úseky hrází a bariér 
na hodnotu Q100 popř. jen o něco vyšší, nejvýše za-
znamenaná povodeň (2002) byla výše. Stávající sys-
tém hrází a bariér je v určitém fyzickém stavu, který 
je nutno permanentně udržovat či zlepšovat pro 
požadavek stability a bezpečnosti. 
 
Systém protipovodňových bariér bývá označován 
jako tzv. pasivní systém protipovodňové ochrany. 
Obecnou nevýhodou tohoto systému je jeho mož-
nost selhání a to nejen z důvodu fyzického stavu, 
nýbrž především při překročení návrhových para-
metrů tohoto systému ochrany, zde tedy při vyšší 
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povodni než je návrhová Q100. Selhání se děje 
v lepším případě plynulým zaplavením původně 
chráněného území formou přeronu či průsaku hrá-
ze, v horším případě může dojít i k náhlé průtrži 
hráze či defektu bariéry, kdy kromě zaplavení úze-
mí jsou rizikovými prvky i dynamické erozní účinky 
rychlého proudu vody u místa průtrže 
 
TYP 5 – ÚZEMÍ MEZI HRANICÍ ZÁPLAVOVÉHO 
ÚZEMÍ Q100 A ZÁPLAVY NEJVÝŠE ZAZNAMENANÉ 

 
Toto území je vymezeno hranicí stanoveného zá-
plavového území Q100 na jedné straně a záplavovou 
čárou nejvyšší zaznamenané povodně na daném 
toku na straně druhé. Pro vodní toky Vltava a 
Malše proběhla nejvýše zaznamenaná povodeň 
v srpnu 2002 a záplavová čára těchto toků je tak 
v přílohách zaznamenána. 
 

Pro území tohoto typu stejně jako pro území typu 4 
neplatí běžně omezující podmínky jako území zá-
plavových území Q100. Jedná se tak o povodňově 
ohrožené území s nižší pravděpodobností ohrožení 
než je zde uvažovaný standard průměrně jednou za 
sto let. Při případném umístění nových objektů zá-
sadního významu pro širší území (např. nemocnice, 
uzly infrastruktury apod) řešit objekty se zvýšeným 
ohledem na snížení rizik případných škod. Omezit 
vznik činností a provozů s bezpečnostním 
a hygienickým rizikem pro okolí při jejich zaplavení. 
Významnější objekty (kumulace obyvatel) by měly 
mít zpracovaný Povodňový plán objektu, schválený 
Povodňovým orgánem obce. 
Kromě záplavového území obsaženého v ÚP existu-
je dále území zvláštní povodně, které je vyznačeno 
v ÚAP. 
 

 

II.E.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 
Systém členění funkčních ploch v ÚPnM (viz. OZV, 
článek 13), byl pro účely ÚP České Budějoivce na-
hrazen členěním dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 4-
19. Jednotlivé typy funkčních ploch tak již nejsou 
rozděleny na zastavitelné a nezastavitelné území, 
protože zastavitelnost je dle stavebního zákona dá-
na hranicí zastavěného území a hranicí zastavitel-
ných ploch. 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným individuálním ve vnitřním městě“ dle 
ÚPnM (viz OZV, článek 16) jsou do ÚP České Budě-
jovice přejaty jako „plochy bydlení – individuální 
bydlení ve vnitřním městě“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným individuálním v předměstí“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 17) jsou do ÚP České Budějovice přeja-
ty jako „plochy bydlení – individuální bydlení 
v předměstí“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným individuálním v příměstí“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 18) jsou do ÚP České Budějovice přeja-
ty jako „plochy bydlení – individuální bydlení v pří-
městí“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným individuálním na venkově“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 19) bylo v ÚP České Budějovice vypuš-
těno, protože taková plocha nebyla na území města 
v ÚPnM vymezena. 
 

„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným kolektivním ve vnitřním městě“ dle ÚPnM 
(viz OZV, článek 20) jsou do ÚP České Budějovice 
přejaty jako „plochy bydlení – kolektivní bydlení ve 
vnitřním městě“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným kolektivním v předměstí“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 21) jsou do ÚP České Budějovice přeja-
ty jako „plochy bydlení – kolektivní bydlení v před-
městí“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným kolektivním v příměstí“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 22) jsou do ÚP České Budějovice přeja-
ty jako „plochy bydlení – kolektivní bydlení příměs-
tí“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným kolektivním na venkově“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 23) není v ÚP České Budějovice z OZV 
přejato, protože taková plocha nebyla na území 
města v ÚPnM vymezena. 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným individuálním venkovským v příměstí“ dle 
ÚPnM (viz OZV, článek 24) není v ÚP České Budějo-
vice z OZV přejato, protože taková plocha nebyla na 
území města v ÚPnM vymezena. 
 
„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným individuálním venkovským na venkově“ 
dle ÚPnM (viz OZV, článek 25) jsou do ÚP České 



část II., kapitola E – komplexní zdůvodnění přijatého řešení Úprava ÚPnM na ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015  471 

Budějovice přejaty jako „plochy bydlení – venkov-
ské bydlení“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území zahradního bydlení“ dle ÚPnM 
(viz OZV, článek 26) jsou do ÚP České Budějovice 
přejaty jako „plochy bydlení – zahradní bydlení“ (viz 
kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území venkovských usedlostí“ dle 
ÚPnM (viz OZV, článek 27) jsou do ÚP České Budě-
jovice přejaty jako „plochy bydlení – venkovské 
usedlosti“ (viz kapitola I.F.1). 
 
„Zastavitelné území s charakterem smíšeným indi-
viduálního bydlení ve vnitřním městě“ dle ÚPnM 
(viz OZV, článek 29) jsou do ÚP České Budějovice 
přejaty jako „plochy smíšené obytné – individuální-
ho charakteru ve vnitřním městě“ (viz kapitola 
I.F.5). 
 
„Zastavitelné území s charakterem smíšeným indi-
viduálního bydlení v předměstí“ dle ÚPnM (viz OZV, 
článek 30) jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako 
„plochy smíšené obytné – individuálního charakte-
ru v předměstí“ (viz kapitola I.F.5). 
 
„Zastavitelné území s charakterem smíšeným indi-
viduálního bydlení v příměstí“ dle ÚPnM (viz OZV, 
článek 31) jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako 
„plochy smíšené obytné – individuálního charakte-
ru v příměstí“ (viz kapitola I.F.5). 
 
„Zastavitelné území s charakterem smíšeným indi-
viduálního bydlení na venkově“ dle ÚPnM (viz OZV, 
článek 32) jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako 
„plochy smíšené obytné – na venkově“ (viz kapitola 
I.F.5). 
 
„Zastavitelné území s charakterem smíšeným ko-
lektivního bydlení ve vnitřním městě“ dle ÚPnM 
(viz OZV, článek 33) jsou do ÚP České Budějovice 
přejaty jako „plochy smíšené obytné – kolektivního 
charakteru ve vnitřním městě“ (viz kapitola I.F.5). 
 
„Zastavitelné území s charakterem smíšeným ko-
lektivního bydlení v předměstí“ dle ÚPnM (viz OZV, 
článek 34) jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako 
„plochy smíšené obytné – kolektivního charakteru 
v předměstí“ (viz kapitola I.F.5). 
 
„Zastavitelné území s charakterem smíšeným ko-
lektivního bydlení v příměstí“ dle ÚPnM (viz OZV, 
článek 35) jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako 
„plochy smíšené obytné – kolektivního charakteru 
v příměstí“ (viz kapitola I.F.5). 
 

„Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
smíšeným kolektivního bydlení na venkově“ dle 
ÚPnM (viz OZV, článek 36) není v ÚP České Budějo-
vice z OZV přejato, protože taková plocha nebyla na 
území města v ÚPnM vymezena. 

 
„Zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmys-
lovou výrobu (podnikatelské) ve vnitřním městě“ 
dle ÚPnM (viz OZV, článek 38) jsou do ÚP České 
Budějovice přejaty jako „plochy výroby a skladování 
– ve vnitřním městě“ (viz kapitola I.F.8). 
 
„Zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmys-
lovou výrobu (podnikatelské) v předměstí“ dle 
ÚPnM (viz OZV, článek 39) jsou do ÚP České Budě-
jovice přejaty jako „plochy výroby a skladování – v 
předměstí“ (viz kapitola I.F.8). 
 
„Zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmys-
lovou výrobu (produkční) v příměstí“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 40) jsou do ÚP České Budějovice přeja-
ty jako „plochy výroby a skladování – v příměstí“ 
(viz kapitola I.F.8). 
 
„Zastavitelné území pro pracovní aktivity na venko-
vě“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 41) není v ÚP České 
Budějovice z OZV přejato, protože taková plocha 
nebyla na území města v ÚPnM vymezena. 
 
„Zastavitelné území pro zemědělskou výrobu 
v příměstí“, „zastavitelné území pro zemědělskou 
výrobu na venkově“ a „zastavitelné území pro lesní 
hospodářství“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 42, 43 a 
44) jsou v ÚP České Budějovice sloučeny do jedné 
funkční plochy jako „plochy výroby a skladování – 
zemědělská výroba“ (viz kapitola I.F.8). Důvodem je 
požadavek zadavatele na redukci počtu funkčních 
typů a velmi malá odlišnost těchto ploch a u ploch 
pro lesní hospdářství minimální rozsah. Sloučení 
ploch má následující následky: 

- v ploše„zastavitelné území pro zemědělskou výrobu 
v příměstí“  dle ÚPnM maximální počet přípustných 
parkovacích míst na jednu funkční plochu snížen 
v ÚP České Budějovice z 100 na 50 a počet podmí-
něně přípustných parkovacích míst snížen z 300 na 
100, 

- v plochách „zastavitelné území pro zemědělskou 
výrobu v příměstí“ a „zastavitelné území pro země-
dělskou výrobu na venkově“ dle ÚPnM jsou v ÚP 
České Budějovice navíc přípustné stavby a zařízení 
lesního hospodářství a zpracovatelské provozovny 
lesnických podniků, 

- v ploše „zastavitelné území pro lesní hospodářství“ 
dle ÚPnM jsou v ÚP České Budějovice navíc pří-
pustné zahradnické a zelinářské areály, pěstební 
areály, stavby a zařízení zemědělských produktů, 
zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 
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sklady a skladové provozy, zařízení poskytující služ-
by zemědělským podnikům, zejména zařízení ob-
chodu a služebny policie, dále jsou navíc podmíně-
ně přípustné zařízení pro nestavební využití (napří-
klad sportovní zařízení) za podmínky, že způsob vy-
užití území musí umožňovat jeho bezodkladné na-
vrácení hospodářskému využití bez nákladů na re-
kultivaci a nedochází-li ke změně charakteru území 
a krajinného rázu a odstavná a parkovací stání a ga-
ráže pro potřebu vyvolanou podmíněně přípustným 
způsobem využití území příslušné funkční plochy a 
to až do počtu 100 stání na jednu funkční plochu, 

- v ploše „zastavitelné území pro lesní hospodářství“ 
dle ÚPnM jsou v ÚP České Budějovice jsou zrušeny 
podmíněně přípustné stavby pro individuální rekre-
aci (typu penzionového ubytování) a to až do počtu 
50 osob. 
  
„Zastavitelné území pro sportovní areály“ dle 
ÚPnM (viz OZV, článek 45) jsou do ÚP České Budě-
jovice přejaty jako „plochy občanského vybavení – 
sportovní areály“ (viz kapitola I.F.3). 
 
„Zastavitelné území pro sport a rekreaci“ dle ÚPnM 
(viz OZV, článek 46) jsou do ÚP České Budějovice 
přejaty jako „plochy rekreace – sport a rekreace“ 
(viz kapitola I.F.2). 
Z důvodu změny stavebního zákona byly jako pří-
pustné stavby v této funkční ploše změněny ze 
„staveb jednoduchých“ na „stavby dle § 103 plat-
ného stavebního zákona“ bezprostředně související 
s využitím území pro sport a rekreaci . 
 
„Zastavitelné území pro areály nadměstského cha-
rakteru a významu“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 47) 
jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako „plochy 
specifické – areály nadměstského významu“ (viz 
kapitola I.F.12). 
 
„Zastavitelné území veřejné vybavenosti pro veřej-
nou správu“, „zastavitelné území pro kulturu“, „za-
stavitelné území pro sociální péči“, „zastavitelné 
území pro zdravotnictví“, „zastavitelné území pro 
školství“, „zastavitelné území pro protipožární 
(hasičskou) ochranu“, „zastavitelné území pro voj-
sko a civilní ochranu“ a „zastavitelné území pro po-
licii“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55 a 56) jsou v ÚP České Budějovice sloučeny 
do jedné funkční plochy jako „plochy občanského 
vybavení – ostatní“ (viz kapitola I.F.3). Důvodem je 
požadavek zadavatele na redukci počtu funkčních 
typů a velmi malá odlišnost těchto ploch. 
 
„Zastavitelné území technické vybavenosti pro vo-
dovody“, „zastavitelné území technické vybavenos-
ti pro kanalizaci“, „zastavitelné území technické vy-
bavenosti pro elektřinu“, „zastavitelné území tech-

nické vybavenosti pro plyn“, „zastavitelné území 
technické vybavenosti pro teplo“, „zastavitelné 
území technické vybavenosti pro spoje a radioko-
munikace“, „zastavitelné území technické vybave-
nosti pro kolektory a produktovody“, „zastavitelné 
území technické vybavenosti pro likvidaci odpadů“, 
„zastavitelné území technické vybavenosti pro 
ukládání odpadů“, „zastavitelné území technické 
vybavenosti pro těžbu“ a „zastavitelné území tech-
nické vybavenosti pro vodohospodářství“ dle ÚPnM 
(viz OZV, článek 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 
a 68) jsou v ÚP České Budějovice sloučeny do jedné 
funkční plochy jako „plochy technické infrastruktu-
ry“ (viz kapitola I.F.7). Důvodem je požadavek za-
davatele na redukci počtu funkčních typů a velmi 
malá odlišnost těchto ploch. 
 
„Zastavitelné území dopravní vybavenosti pro hro-
madnou dopravu včetně technického zázemí“ dle 
ÚPnM (viz OZV, článek 70) jsou do ÚP České Budě-
joivce přejaty jako „plochy dopravní infrastruktury 
– silniční dopravy pro hromadnou dopravu“ (viz ka-
pitola I.F.6). 
 
„Zastavitelné území dopravní vybavenosti pro ob-
sluhu automobilové dopravy“ dle ÚPnM (viz OZV, 
článek 71) jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako 
„plochy dopravní infrastruktury – obsluha automo-
bilové dopravy“ (viz kapitola I.F.6). 
 
„Zastavitelné území dopravní vybavenosti pro do-
pravu v klidu“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 72) jsou 
do ÚP České Budějovice přejaty jako „plochy do-
pravní infrastruktury – plochy pro dopravu v klidu“ 
(viz kapitola I.F.6). 
 
„Zastavitelné území dopravní vybavenosti pro do-
pravu v pohybu na pozemních komunikacích“, kte-
ré byly dle ÚPnM  rozděleny na „území pro dálnici“, 
„území pro rychlostní komunikaci“, „území pro 
místní komunikaci I. třídy“, „území pro místní ko-
munikace II. třídy“, „území pro vybrané hlavní ob-
služné místní komunikace III. třídy“, „území pro 
místní obslužné komunikace III. a IV. třídy“, „území 
pro náměstí, návsi, ostatní veřejně přístupná úze-
mí“, „území pro městské třídy, hlavní a podstatné 
obslužné komunikace“ (viz OZV, článek 73, písm. a) 
až h)) jsou do ÚP České Budějovice přejaty jako 
„plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy 
pro dálnici“, „plochy dopravní infrastruktury – sil-
niční dopravy pro místní komunikace II. třídy“, 
„plochy dopravní infrastruktury - silniční dopravy 
pro místní komunikace II. třídy s překryvnou funkcí 
zeleň ekoduktů“, „plochy dopravní infrastruktury – 
silniční dopravy pro vybrané hlavní obslužné místní 
komunikace III. třídy“, „plochy dopravní infrastruk-
tury – silniční dopravy pro místní obslužné komuni-
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kace III. a IV. třídy“, „plochy dopravní infrastruktury 
– silniční dopravy pro městské třídy, hlavní a pod-
statné obslužné komunikace“ (viz kapitola I.F.6) a 
„plochy veřejných prostranství – náměstí, náves“ 
(viz kapitola I.F.4). 
„Území pro rychlostní komunikace a „území pro 
místní komunikace I. třídy“ nejsou v ÚP České Bu-
dějovice z OZV přejaty, protože takové plochy ne-
byly na území města v ÚPnM vymezeny. 
 
„Zastavitelné území dopravní vybavenosti pro že-
lezniční dopravu“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 74) 
jsou do ÚP přejaty jako „plochy dopravní infrastruk-
tury – drážní doprava“ (viz kapitola I.F.6). 
 
„Zastavitelné území dopravní vybavenosti pro le-
teckou a související speciální dopravu včetně tech-
nického zázemí“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 75) není 
v ÚP České Budějovice z OZV přejata, protože tako-
vá plocha nebyla na území města v ÚPnM vymeze-
na. 
 
„Nezastavitelné území zeleně parků“ a „nezastavi-
telné území zeleně lesoparků“ dle ÚPnM (viz OZV, 
článek 77 a 78) jsou do ÚP České Budějovice slou-
čeny jako „plochy veřejných prostranství – zeleň 
parková“ (viz kapitola I.F.4). Důvodem pro spojení 
těchto způsobů využití je jejich obsahová shodnost. 
 
„Nezastavitelné území rekreační zeleně“ a „neza-
stavitelné území ostatní městské zeleně“ dle ÚPnM 
(viz OZV, článek 79 a 81) jsou v ÚP České Budějovi-
ce spojeny do „plochy veřejných prostranství – ze-
leň městská“ (viz kapitola I.F.4). Důvodem pro spo-
jení těchto způsobů využití je jejich obsahová shod-
nost.  
Toto spojení má za následek, že v plochách „neza-
stavitelné území ostatní městské zelene“ dle ÚPnM 
jsou navíc přípustné koupaliště, pláže, kempinky a 
jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování 
(mimo objekty pro ubytování) za podmínky, že do-
plňují-li hlavní využití území a slouží-li potřebám re-
kreační funkce území. 
 

„Nezastavitelné území hřbitovů“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 80) jsou do ÚP České Budějovice přeja-
ty jako „plochy veřejných prostranství – hřbitovy“ 
(viz kapitola I.F.4). 
 
„Nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné“ 
a „nezastavitelné území krajinné zeleně rekreační“ 
dle ÚPnM (viz OZV, článek 82 a 83) jsou do ÚP Čes-
ké Budějovice přejaty jako „plochy veřejných pro-
stranství – zeleň krajinná“ (viz kapitola I.F.4). Důvo-
dem spojení těchto ploch je požadavek zadavatele 
na redukci počtu funkčních typů, obsahová podob-
nost těchto ploch a reálné omezení nově přípust-
ného využití u plochy KV z ÚPnM z důvodu omezu-
jícího vlivu ÚSES a díky tomu, že většina těchto 
ploch leží v nezastavěném území města. Spojení 
těchto ploch má následující následky: 

- v plochách „nezastavitelné území krajinné zeleně 
všeobecné“ dle ÚPnM jsou navíc přípustné drobná 
architektura a drobné sakrální stavby, vybavenost 
území (komunikace, osvětlení, vodní prvky), rekre-
ační areály, vodní prvky, hřiště, 

- v těchto plochách krajinné zeleně všeobecné dle 
ÚPnM jsou navíc podmíněně přípustné kempinky, 
stanové tábory, jednotlivé jednoduché stavby slu-
žeb včetně služeb veřejného stravování, plní-li do-
plňkovou funkci a slouží-li potřebám rekreační 
funkce území, avšak pouze ve funkčních plochách o 
rozloze nad 2,5 ha. 
„Nezastavitelné území pro zahrádky“ dle ÚPnM (viz 
OZV, článek 84) jsou do ÚP České Budějovice přeja-
ty jako „plochy rekreace - zahrádky“ (viz kapitola 
I.F.2). 
 
„Nezastavitelné území zemědělského půdního fun-
du“ dle ÚPnM (viz OZV, článek 85) jsou do ÚP České 
Budějovice přejaty jako „plochy zemědělské“ (viz 
kapitola I.F.10.). 
 
„Nezastavitelné území určené k plnění funkcí lesa“ 
dle ÚPnM (viz OZV, článek 86) jsou do ÚP České 
Budějovice přejaty jako „plochy lesní“ (viz kapitola 
I.F.11). 
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II.E.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPAT-
ŘENÍ 

 
V ÚPnM a v jeho změnách č. 1 až 17  byly vymezeny 
VPS, které lze vyvlastnit na základě zákona č. 
50/1976 Sb., (v době schválení ÚPnM a těchto 
změn platný stavební zákon). V souladu s požadav-
ky stavebního zákona byla v ÚP České Budějovice  
provedena revize VPS vymezených v ÚPnM, byly 
rozčleněny na VPS a VPO dle stavebního zákona, § 
2, odst. 1, písm. l) a m). 
Další změna se týká nového rozdělení VPS a VPO na 
ty, které je možné vyvlastnit a na ty, na které se 
vztahuje překupní právo. ÚPnM všechny VPS jako 
stavby, pro které lze vyvlastnit. Ani ÚP České Budě-
jovice nevymezuje žádné VPS a VPO, pro které by 
bylo možné uplatnit předkupní právo. 
 
Do ÚP České Budějovice nebyly přejaty následující  
VPS z ÚPnM: 

-  VPS  telekomunikačního zařízení, označená v ÚPnM 
indexem E-4 (byla pouze graficky vymezena ve vý-
krese VPS, nikoliv v OZV), a to z důvodu technolo-
gického vývoje těchto zařízení, které lze v případě 
potřeby instalovat na většinu stávajících objektů 
a proto přestala existovat nutnost vymezovat pro 
tyto zařízení zvláštní území. Index E-4 byl v ÚP Čes-
ké Budějovice přičleněn k VPS stavba (překládka) 
venkovního vedení VN 22 kV, která byla přejata ze 
změny č. 39 ÚPnM s umístěním v lokalitě U Dobro-
vodského potoka (ozn. 2.1.6.); 

- VPS pro provedení intenzifikace ČOV České Budějo-
vice označená v ÚPnM indexem K-1 (viz OZV, článek 
116) z důvodu její polohy mimo správní území měs-
ta České Budějovice; 

- VPS stavby pro čerpání vody z podzemní zdroje Ne-
dabyle – Nová Ves označená v ÚPnM indexem V-1 
(viz OZV, článek 113) z důvodu její polohy mimo 
správní území města České Budějovice; 

-  VPS stavby pro čerpání vody z podzemního zdroje 
českobudějovické pánve označená v ÚPnM inde-
xem V-2 (viz OZV, článek 113) z důvodu jejího slou-
čení s V-3 (ve výkesu VPS byla již v ÚPnM vymezena 
jako VPS V-3). 
 
Všechny VPS a VPO vymezené v ÚPnM, ve znění je-
ho pozdějších změn č. 1 až 49, 51 až 76, byly do ÚP 
České Budějovice přejaty – viz kapitoly I.G.1 Veřej-
ně prospěšné stavby a I.G.2 Veřejně prospěšná 
opatření. Zároveň je v ÚP České  Budějovice vyme-
zena, resp. přejata ze změny č. 72 ÚPnM, plocha 
pro asanaci AS-1 – plocha pro asanaci a asanační 
úpravy A2 Popílkoviště s umístěním v lokalitách Za 
Hřbitovem (ozn. 3.1.1.), Nové Hodějovice – obce 
(ozn. 3.1.2.) – viz kapitola I.G.3 Plochy pro asanaci. 
Vymezené VPS, VPO a plocha pro asanaci jsou gra-
ficky znázorněny ve výkrese č. I.3 Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací. 
 

 

 
II.E.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, V KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

VYUŽITÍ ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ÚZEMNÍ STUDIÍ 
 
ÚPnM vymezil určitá území (plochy a dotčená úze-
mí podél kompozičních os), kde je změna využití 
území podmíněna vypracováním RP, urbanistické 
studie pořízené a urbanistické studie opatřené, 
resp. ÚS pořízené a ÚS opatřené (viz OZV, článek 
179, 180, 181), Tato povinnost byla v ÚPnM byla 
stanovena nad rámec zákona č. 50/1976 Sb. (tehdy 
platný stavební zákon), nikoliv však v rozporu s ním. 
Rozsah řešeného území pro jednotlivé RP a urba-
nistické studie, resp. ÚS, vždy stanovil v souladu s 
příslušnými články OZV v zadání pořizovatel, a to 
zejména s ohledem na urbanistické a dopravní 
vztahy, návaznost na širší vazby a limity v území. 
Dle krajského úřadu musí být v ÚP jednoznačně de-
finovány celé plochy pro jednotlivé ÚS a RP, krajský 
úřad se odvolává na § 43 odst. 2 stavebního záko-
na. 
 

Předmětná problematika ÚS a RP je stavebním zá-
konem řešena odlišně než ji řešil ÚPnM a OZV. Pro-
to je po prověření v ÚP České Budějovice: 

- provedena redukce ploch s povinností prověřit změ-
ny využití území ÚS – byly vypuštěny zejména stabi-
lizované území/plochy a nezastavěné území (orná 
půda, les),  

-  snížen počet kompozičních os na hlavní dopravní li-
nie, zde pouze s povinností zpracovat projektovou 
dokumentaci stavby autorizovaným architektem,  

-  u všech rozvojových zastavitelných ploch a přestav-
bových ploch s podmínkou v ÚPnM na prověření 
změn využití území RP, byla tato podmínka změně-
na na podmínku prověření změn využití území po-
mocí ÚS, v nezastavěném území a v stabilizovaných 
územích /plochách není v ÚP České Budějovice  
stanovena ani podmínka ÚS. Povinnost RP nelze 
uložit s ohledem na skutečnost, že ÚP České Budě-
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jovice je pořízen formou úpravy ÚPnM dle § 188 
stavebního zákona, a tedy jeho součástí nemohou 
být nová zadání RP. 
 
Velký rozsah území (plochy a dotčená území podél 
kompozičních os) s povinností RP a urbanistických 
studíí, resp.ÚS, stanovený v ÚPnM představoval zá-
těž pro investory se záměrem staveb na pozemcích, 
na nichž lze takový záměr prověřit vjednotlivých 
spráních řízeních, zejména v rámci územních řízení, 
bez negativního dopadu do urbanistické kvality šir-
šího území. 
Proto byl po prověření tento rozsah zredukován 
pouze na plochy, které mají urbanistický význam. 
Tato redukce znamená pozitivní regulaci pro zmír-
nění požadavků na využití území, přičemž tímto 
krokem nejsou krácená žádná vlastnická práva a 
možnosti využití pozemků. Touto redukcí se nemě-
ní urbanistická koncepce. Důsledky pro rozhodová-
ní v území zůstávají ovšem nezměněny do té míry, 
že se sice splnění této povinnosti neukládá investo-
rům v ÚP České Budějovice, avšak týž požadavek 

může být následně jinými formami uplatněn ve 
správním řízení, zpravidla v územním řízení; napří-
klad v souvislosti s průkazem podmínek pro výstav-
bu v území doložením dohody o parcelaci, resp. 
plánovací smlouvy s obcí, resp. dokladem splnění 
podmínek dle § 90, resp. § 111 stavebního zákona, 
což předchozí právní úprava v této podobě neupra-
vovala. V transponovaném ÚP České Budějovice se 
proto tato výslovná podmínka jeví v řadě případů 
jako nadbytečná, proto se od od ní (arci bez dů-
sledků pro urbanistickou koncepci) upouští. 
 
V souvislosti s novelou stavebního zákona prove-
dené zákonem č. 350/2012/Sb. účinné od 
1. 1. 2013 s odkazem na přechodné ustanovení v čl. 
II bod 4 byly jednotlivé plochy s povinností územní 
studie rozděleny na menší smysluplné díly. 
 
Plochy s povinností jednotlivých ÚS jsou vymezeny 
ve výkrese č. I.1. Výkres základního členění území. 
 

 
 
II.E.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE DOKUMENTACI 

VYPRACOVÁVAT POUZE AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
 
Pro stavby ležící v plochách a liniích zvláštního 
významu, tj. v ohniscích území a v kompozičních 
osách, je v ÚP České Budějovice oproti ÚPnM 
nově stanoven požadavek, který přináší nový 
stavebního zákona na vypracování dokumentace 
pouze autorizovaným architektem. 

Kompoziční osy a ohniska představují nepochyb-
ně součást základní urbanistické (architektonic-
ko-urbanistické) koncepce města a v tomto 
smyslu jsou také součástí transponovaného ÚP 
České Budějovice. Jakožto postupně se naplňují-
cí součást kompozice města však představují též 
soubor „kulturních hodnot“. Oba pojmy se nevy-
lučují, nýbrž naopak doplňují, a to specificky v 
souvislosti s označením některých území města 

za urbanisticky a architektonicky významná [blí-
že viz ustanovení § 17 písm. d)) a § 18 písm. a) 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání auto-
rizovaných architektů, ve znění pozdějších před-
pisů autorizovaný inženýr je oprávněn „a) vypra-
covávat projektovou dokumentaci staveb (včet-
ně příslušných ÚPD) s výjimkou těch pozemních 
staveb, které jsou zvláštním předpisem, pomocí 
ÚP nebo rozhodnutím orgánu územního pláno-
vání označeny za architektonicky nebo urbanis-
ticky významné“]. 
 
Vymezení ohnisek území a kompozičních je pa-
trné z výkresu č. I.2.1 Hlavní výkres - urbanistická 
koncepce. 
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II.F.1 SOULAD S VÝSLEDKY ROZBORU UDRŽI-
TELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Z ÚAP 

 
Ze závěrů rozboru trvale udržitelného rozvoje, který 
je součástí ÚAP, vyplývá, že za největší problémy 
města lze považovat zejména: 

- ohrožení zastavěného území záplavami, 
- dopravní problémy – nedostatečná technická úro-

veň dopravních tras, koridorů (silnice, železnice), 
neexistence kvalitních dálkových dopravních tras, s 
čímž souvisí zhoršená kvalita ovzduší a zvýšená hla-
dina hluku vzhledem k průjezdu silniční dopravy za-
stavěným územím,  

- nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení. 
 
Prvé dvě odrážky jsou jednoznačně způsobeny 
dlouhodobým podinvestováním uvedených oblastí, 
a to bohužel hlavně ze strany státu a kraje, přičemž 
jejich koncepční řešení bylo kvalitně navrženo již 
v ÚPnM a takto při včlenění koncepčních změny 
ÚPnM byly přejaty do ÚP České Budějovice. 
 
K třetí odrážce je nutné konstatovat, že v ÚP České 
Budějovice nebyla provedena dlouhodobá bilance 
možností a potřeb bydlení v širších vazbách a navr-
ženy optimální nové lokality pro rozvoj bydlení, kte-
ré by měla zohlednit: 

- posouzení přiměřenosti nabídky nových ploch 
(s ohledem na potřebu i skutečnou poptávku), 
zejména pro bydlení, 

- posouzení přiměřenosti rozvoje menších sídel (s 
převažující nízkopodlažní zástavbou) na území měs-
ta z hlediska vlivu rozsahu a forem nové bytové vý-
stavby na soudržnost obyvatel území, 

- možností rozvoje infrastruktury, podmiňujících a 
vyvolaných, prahových investic, tj. prohloubení ob-
sahu ÚP České Budějovice z hlediska vyhodnocení 
urbanistické ekonomie zástavby jednotlivých loka-
lit. 

 Důvodem je nemožnost měnit v rámci úpravy ÚP 
České Budějovice dle § 188 odst. (1) stavebního zá-
kona jeho urbanistickou koncepci.  
Bilance bude provedena v rámci navazující změny 
ÚP České Budějovice. V ÚPnM ve znění jeho poz-
dějších změn bylo vymezeno cca 652 ha pro různé 
formy bydlení, z toho bylo již naplněno cca 311 ha, 
tj. 47, 7 %. Z celkové výměry ploch pro „čisté“ byd-
lení bylo cca 159 ha vymezeno pro individuální byd-
lení, z kterých je již zastavěno cca 125 ha, tj. 78,4 %. 
V rámci změny ÚP České Budějovice bude ovšem 
nutné relativní nedostatek ploch pro individuální 
bydlení (rodinné domy) řešit  při zohlednění dopa-
du do tří pilířů územního plánování pro vyvážený 
rozvoj (příznivé životní prostředí, hospodářský roz-
voj, soudržnost obyvatel). To znamená, že bude 
nutné nalézt optimální nárůst těchto ploch s ohle-
dem i na potřebné pracovní příležitosti, možné zvý-

šení hustoty dopravy, včetně zvýšení hlukové zátě-
že a znečištění ovzduší.   
 

 
II.F.2 DOPADY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

JEDNOTLIVÉ PILÍŘE TRVALE UDRŽITEL-
NÉHO ROZVOJE 

 
ENVIROMENTÁLNÍ PILÍŘ 

Řešení ÚP České Budějovice respektuje historický 
vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen a 
rozvíjení příznivé kvality obytného prostředí v sou-
činnosti s rozvojem a podporu rekreačního poten-
ciálu území: 

- na základě syntézy ochranných režimů, kvality a 
charakteru prostředí je navrženy diferenciace úze-
mí z hlediska ochrany a rozvoje hodnot území, 

- s ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešené-
ho území nejsou v ÚPnM (a dále převedeny do ÚP 
České budějoivce) ve volné krajině navrhovány 
žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů 
pro dopravní a technickou infrastrukturu, a ploch, 
které rozšiřují stávající zastavěné území. 

 
EKONOMICKÝ PILÍŘ 

ÚP České Budějovice vytváří podmínky pro hospo-
dářský rozvoj: 

- stabilizuje a rozvíjí obsluhu území dopravní a tech-
nickou infrastrukturou, 

- vymezuje plochy A, PA-1, PA-2, PA-3 a ZV. 
- navrhuje plochy přestavby pro lepší a efektivnější 

využití nedostatečně využívaných území, 
- další možnosti pro podnikání v řešeném území 

umožňují podnikat na vlastních pozemcích v rámci 
zastavěného území a zastavitelných ploch – jsou 
vymezeny plochy SKOL-1, SKOL-2, SKOL-3, které 
umožňují podnikání v oblasti služeb, turistického 
ruchu, stravování a ubytování aj. 

 
 SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

Pro udržení a posílení sociální soudržnosti jsou vy-
tvářeny tyto podmínky: 

- pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové 
struktury obyvatelstva a udržení obyvatel ve městě 
a jeho částech jsou vymezeny v ÚPnM (a dále přeja-
ty do ÚP) nové plochy pro bydlení, výrobu a sport, 

- jsou respektovány plochy občanského vybavení 
s důrazem na maximální zachování ploch občan-
ského vybavení, 

- jsou vymezena veřejná prostranství a plochy sídelní 
zeleň jako místa důležitá pro setkávání, navazování 
kontaktů, 

- v rámci stanovení podmínek pro využití ploch je 
podpořena kultivace veřejného prostranství 
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- navržené účelové komunikace, stezky pro pěší a 
cyklisty, přispějí k rozšíření nabídky krátkodobé re-
kreace obyvatel, k možnosti použití kola jako do-
pravního prostředku do zaměstnání a ke zvýšení tu-
ristického ruchu. 

 
 

II.F.3        STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 
§ 50  ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA                                                       

Součástí ÚP České Budějoivce není vyhodnocení 
předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj s obsa-
hem dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dle 
metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, musí být zpracováno vyhodnocení vli-
vů na udržitelný rozvoj v případě, pokud by krajský 
úřad sdělil, že má být zpracováno vyhodnocení vli-
vů na životní prostředí. Krajský úřad – Jihočeský kraj 
vydal z hlediska zákona zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 100/2001 Sb., před zahájením 

prací na úpravě dne 13. 4. 2010 stanovisko č.j.: 
KUJCK/11756/2010/OZZL/2, v kterém uvedl, že po 
provedeném zjišťovacím řízení podle kritérií uvede-
ných v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 
a v souladu s § 10i odst. 3 tohoto zákona nepožadu-
je zpracování vyhodnocení vlivů úpravy ÚPnM na 
ÚP České Budějovice na životní prostředí (SEA). 
Sdělil, že uvedená koncepce nemůže mít samostat-
ně nebo ve spojení s jinými významný negativní vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí leží-
cích na území v působnosti Krajského úřadu – Jiho-
český kraj. Důvodem je zejména zohlednění sku-
tečnosti, že se jedná o úpravu dle § 188 odst. (1) 
stavebního zákona, kterou nebudou vymezovány 
žádné nové zastavitelné plochy. Dále sdělil, že uve-
dená koncepce nebude mít významný vliv na žádné 
zvláště chráněné území v kategorii přírodní památ-
ka a přírodní rezervace v kompetenci krajského 
úřadu.
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ÚVOD 
 

Město České Budějovice pořizuje úpravu územního plánu města České Budějovice, schváleného v roce 2000 a je-
hož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2000. Tento územní plán byl opakovaně 
dotčen dílčími změnami, pořízenými v letech 2002 až 2015, a to pod pořadovými čísly 1 až 49, 51 až 76, aniž však 
byla dotčena základní urbanistická koncepce vývoje města.  
Tato skutečnost vedla zastupitelstvo města k rozhodnutí potvrdit tuto základní koncepci a stávající územní plán 
včetně provedených změn úpravou transformovat za účelem sjednocení do územního plánu dle právní úpravy 
stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Znamená to, že postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona (úpravou) transformuje dosavadní územní plán 
města České Budějovice do územního plánu, který zachovává původní koncepci rozvoje území obce (to jest: drží 
se kontinuita vývoje a věcná stabilita území jakožto projev právní stability a právních jistot založených nastaven-
ými pravidly), avšak nabývá právně podoby územního plánu souladného s novou právní úpravou.  
O pořízení úpravy rozhodlo dne 17. 12. 2009 zastupitelstvo města usnesením 333/2009. Zhotovitelem je 
společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno s.r.o., zastoupená prof. Ing. arch. Petrem Hrůšou.  
Pro provedení úpravy podle § 188 odst. 1 stavebního zákona se neukládá pořízení zadání územního plánu. 
Včlenění věcně měněných částí původní územně plánovací dokumentace do úpravy podle § 188 odst. 1 
stavebního zákona bylo posouzeno podle charakteru těchto změn a konstatováno – i po projednání s dotčenými 
správními orgány, hájícími jim svěřené veřejné zájmy –, že tyto změny byly dílčího charakteru a nepůsobily a 
nepůsobí změnu urbanistické koncepce včetně koncepce krajiny, infrastruktury a dalších územně plánovacích 
souvislostí. Velmi důležité je rovněž odlišit směrné a závazné části územního plánu; i v tomto smyslu je mezi 
oběma podobami územního plánu určitý, z platné právní úpravy plynoucí rozdíl, který však není změnou! Formá-
lní uspořádání plynoucí z nové právní úpravy, které však rovněž není změnou, působí jiné uspořádání a řazení 
částí textu. 
Výklad rozsahu projednání je třeba odvíjet zejména z § 50 odst. 2 a 4 ve spojení s § 4 a od § 51 až § 53 stavebního 
zákona. Úpravou dosavadní územně plánovací dokumentace dochází pouze ke změně vyjádření již dříve schvál-
ené koncepce podle požadavků platné právní úpravy. Nevzniká nová koncepce, ani není dosavadní koncepce 
měněna (například vymezením nových ploch, určením jiného způsobu jejich využití a uspořádání, nedochází ke 
změně dříve dohodnutých podmínek ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů a podobně). 
Tato skutečnost však neznamená, že se obsah v některých ohledech neliší; z dosavadní územně plánovací doku-
mentace se například nepřejímají podrobnosti, které podle nyní platných právních předpisů nepatří do územního 
plánu, i když je v některých případech původní územně plánovací dokumentace na základě stanovisek dotčených 
orgánů, návrhů projektantů nebo požadavků města obsahovala. Podrobnosti nepatřící do územního plánu nelze 
v rámci projednávání dotčenými orgány vyžadovat a pořizovatelem akceptovat. Změnou se tudíž nerozumí, je-li 
pro popis způsobu využití a uspořádání území zvolena jednodušší forma a jsou-li z územního plánu vypuštěny 
podmínky a požadavky úrovni územního plánu neodpovídající; změnou koncepce není zjednodušení popisu 
způsobu využití území (funkcí) a popisu uspořádání (struktur), pokud tím není výslovně dotčen například zájem 
na přísné ochraně území (obvykle ovšem stanovené podle zvláštních předpisů). 
Dle výkladu Ústavu územního rozvoje, jehož zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se úpravou rozumí 
zejména přepracování textové a grafické části dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Kategorizace ploch se up-
raví dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastavěné území musí být navrženo v souladu s § 
58 stavebního zákona. Územní plán musí být zpracován a vydán formou opatření obecné povahy….  
Zastupitelstvo obce rozhodne o úpravě územního plánu a zvolí ze svého středu určeného zastupitele. …… Pro-
jednání upraveného územního plánu bude probíhat dle § 188 odst. 1 ve spojení s § 50 a násl. stavebního zákona. 
……. Je však třeba mít na zřeteli, že i v případě, že půjde pouze o formální úpravu územního plánu, nastane situa-
ce, že požadavky plynoucí na územní plán ze SZ budou mít vliv i na jeho věcný obsah, např. při transformaci 
veřejně prospěšných staveb podle starého SZ do veřejně prospěšných staveb ve smyslu nové právní úpravy (§ 2 
odst. 1 písm. l nového SZ), při stanovení podmínek prostorové regulace, ochrany krajinného rázu apod. Rovněž je 
možno doporučit v zastupitelstvu projednat, zda není v obci potřeba či zájem zapracovat do územního plánu další 
prvky pro řízení rozvoje a ochrany hodnot území, které nově nabízí SZ, např.: vymezení ploch a koridorů územních 
rezerv, vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozh-
odování, vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodo-
vání o změnách jejich využití apod. Úpravou podle § 188 odst. 1 nelze spojit se změnou územního plánu, např. 
vymezením nových zastavitelných ploch. 
Schválený ÚP je třeba upravit nejen formálně, ale částečně i věcně - dle požadavků nových právních předpisů; v 
rozsahu úpravy projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem a v rozsahu celého územního plánu vést řízení o 



část II., kapitola G – rozhodnutí o námitkách  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  481 

územním plánu, tj. o vydání opatření obecné povahy - § 188 odst. 1 a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád.  
(zdroj: http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=204&IDtema=22) 
V souladu s popsaným postupem nelze od úpravy zahrnout v rámci podaných námitek a připomínek takové 
náměty a podněty, vznášené při projednávání, jejichž důsledkem by bylo provedení změny územního plánu, 
zejména pokud by takový zásah znamenal změnu urbanistické, krajinné či infrastrukturní koncepce města. V sou-
vislosti s podanými námitkami a připomínkami tudíž platí, že nemohly být (a nejsou) akceptovány ty námitky a 
připomínky, které by zasáhly koncepci rozvoje města a znamenaly by tudíž změnu ve smyslu ustanovení § 188 
odst. 3 stavebního zákona, resp. změnu ve smyslu ustanovení § 43 stavebního zákona.  
Náměty a podněty předložené do projednávání při uplatnění námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně 
i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po pro-
jednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným zastupitelem města České Budějovice a následně před-
loženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o případném pořízení změn. Tyto náměty jsou jednotlivě 
popsány v tomto návrhu na rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění rozhodnutí a i ve vyhodnocení 
připomínek podle § 52 stavebního zákona.  
Jedná se zejména o tyto náměty a podněty: 
- vypuštění následujících veřejně prospěšných staveb: 

- DI-10 – stavba „hlinského“ přivaděče od dálnice D3 v trase Hlinská – křížení Rudolfovská, 
- DI-14 – stavba přeložky silnice III/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horákové 

do ulice Strakonické, 
- DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové – II/603.  
- DI-18 – stavba propojení v trase Litvínovice – U Papíren – přemostění Vltavy a dále v trase II/603 – Papí-

renská, 
- DI-31 – stavba propojení Klaricovy a U Trojice v trase Klaricova – stará Nádražní – Pražská, včetně nav-

ržené trasy městské hromadné dopravy, 
- vypuštění místní obslužné komunikace III. a IV. třídy v prodloužení ul. L. B. Schneidera s pokračováním pro 

pěší a cyklisty přemostění řeky Vltavy,  
- změnu způsobu využití dvou zastavitelných ploch pro areály nadměstského významu jižně od stávající zá-

stavby v Novém Vrátě, přes které prochází trasa části „hlinského“ přivaděče, na veřejné prostranství – zeleň, 
- vymezení nových samostatných ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení v lokalitě Nové Vráto, 
-  přemístění areálu Kovošrotu. 
 
V RÁMCI ŘÍZENÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA UPLATNILI K NÁVRHU ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE, RESP. K NÁVR-
HU ÚPRAVY ÚPnM NA ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE,  NÁMITKY  NÍŽE UVEDENÉ PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY: 
 
1. p. Radek Vinkler, Netolická 1181/12, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Námitky proti novému Územnímu plánu České Budějovice 
Namítající se prohlašuje, v souladu s § 52 stavebního zákona, za osobu, jejíž majetkové právo (a některá další 
práva) je přímo dotčeno návrhem řešení. 
V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu (dále NSS) a Ústavního soudu (dále ÚS) tvrdí 
namítající, že zde existují určitá, jemu náležející subjektivní práva, která jsou ZUP a v tomto duchu i (budoucím) 
opatřením obecné povahy, jímž se územní plán vydává, dotčena (srov. např. 4 Ao 3/2009-97, 1 Ao 1/2009-120 
publ. pod č. 1910/2009 Sb. NSSS, 1 As 80/2008 – 68, I. ÚS 600/99 ad.). 
V souladu s § 52 stavebního zákona podává namítající písemné námitky. 
(2) Námitky proti územnímu plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle 
odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou.   
V souladu s ustálenou judikaturou NSS (např.1) podává namítající i námitky k jiným částem územního plánu. 

                                                                 
 
1 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, č.j. 1 Ao 1/2009-185; Prejudikatura: č. 1461/2008 Sb. NSS, č. 
1910/2009 Sb. NSS  
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(…) Tyto námitky však nejsou omezeny pouze na části týkající se uvedených nemovitostí dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření nebo zastavitelných ploch, nýbrž se mohou týkat ja-
kékoli části návrhu územního plánu nebo i postupu při jeho zadání či zpracování. (…)  
Obsah  
A) Vymezení území dotčeného námitkou …………………………………………………………………………………………………………. 3  
B) Údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva………………………………………………………………………...   4  
C)  Znění a odůvodnění námitek……………………………….………………………………………………………...................................  5  
Námitka č. 1: V průběhu ústního jednání nebyl veden písemný protokol o ústním jednání v souladu se správním 
řádem. Účastníci řízení nemohli uplatňovat v rámci řízení námitky a vyjádření. Došlo tak k porušení procesních 
práv účastníků řízení a nezákonnosti v řízení ………………………………………………………………………………………………………  5 
Námitka č. 2: Nový územní plán je veřejnosti prezentován jako „úprava“, ale jedná se o zcela nový územní plán, 
který překračuje meze prosté úpravy. Veřejnost je tak uváděna v omyl. Jedná se o nezákonnost vůči široké 
veřejnosti, tedy i namítajícímu…………………………………………….……………………………………………………………………………...  5 
Námitka č. 3: Nedostatečná lhůta k prostudování NUP a vyjádření veřejnosti. Na tomto základě tvrdí namítající, 
že neměl dostatečný čas k prostudování materiálu, jeho posouzení a odbornému vyjádření, či získání odborného 
vyjádření. To považuje namítající za porušení svých procesních práv. Poskytnutá lhůta nebyla vyměřena předkla-
datelem v délce přiměřené předloženému rozsahu 423 stran textu a řada přílohy, v souladu s výslovným 
požadavkem zákona (tedy přiměřeně“  ……………………………………………………………………………………………………………     7 
Námitka č. 4: Není uvedeno, jaké úpravy byly v NUP provedeny, čeho se týkají a z jakých zákonů se týká avi-
zované „zajištění souladu“. Po veřejnosti se tak chce, aby sama prováděla úvahu a hledala, kde byly změny 
provedeny. To považuje vyjadřovatel za nezákonnost ve smyslu porušení požadavku na srozumitelnost a jednoz-
načnost  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  7  
Námitka č. 5: Obsah NUP neodpovídá navrženému/oznámenému zadání: …………………….………………………………….  8 
Námitka č. 6 : V námitce chybí – poznámka pořizovatele 
Námitka č. 7: Rozpor v textové a grafické části – v oblasti kompoziční osy. NUP obsahuje matoucí a nepřesné 
vymezení činností v oblasti kompozičních os a ploch, chybí jasná definice pojmů a není jasný obsah 
pojmů ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  11 
Chybí jasná definice „kompoziční osy“ …………………………………………………………………………………………………………….  11 
Chybí jasná definice „plochy zvláštního významu“……………………………………………………………………………….……….….   11 
Námitka č. 8: Námitka proti veřejně prospěšných stavbám (VPS) – Namítající požaduje vypuštění uvedených 
staveb z NUP. Tyto stavby jsou naopak v rozporu s veřejným zájmem a principem subsidiarity a je zde porušena 
zásada ochrany práv dotčené osoby, tedy namítajícího. Řešení v NUP porušuje veřejný zájem, nechrání práva 
namítajícího  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 
Námitka č. 9: Při vydávání územně plánovacích dokumentů má vydávající NUP povinnost přihlížet k novým poz-
natkům. Nepřihlíží. Nerespektuje ani současnou platnou legislativu v oblasti hluku. Tím obec (vydavatel NUP) 
porušuje a ohrožuje vlastnické právo namítajícího a současně se chová nezákonně a v rozporu s veřejným záj-
mem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 13  
Námitka č. 10: Předmět transformace (úpravy) ÚPnM na NUP nesplňuje požadavek srozumitelnosti a jednoz-
načnosti ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14        
Námitka č. 11: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (str. 490 a násl.) – Namítající prohlašuje, že uvedené sta-
novisko KUJCK/11756/2010/OZZL/2 považuje za nezákonné! Namítatel  tvrdí, že soustava NATURA 2000 nepo-
chybně dotčena bude, a proto je stanovisko nezákonné ……………………………………………………………………………..……  14 
Námitka č. 12: Pořizovatel ZUP nerespektuje čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále LZSP) o minimalizaci zá-
sahu do vlastnického práva. Zásah do vlastnického práva je nezákonný, obsahuje ústavně zakázanou libovůli, 
postrádá patřičné zdůvodnění a porušuje zásadu subsidiarity a minimalizace zásahu do ústavních práv občanů. 
Namítající proto požaduje vypustit z ÚP obě stavby Západního polookruhu, charakterizované v námitce 
č. 8 …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….….  15  
Námitka č. 13: Pořizovatel ÚP rezignoval na posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí dle zák. 
100/2001 Sb. a dopustil se nezákonnosti.  NUP nebyl posouzen jako koncepce dle §10i zákona 100/2001 Sb. a 
měl být. Nebyl naplněn právní rámec, jak dokladuje namítající v odůvodnění na požadavcích zákonů a navazující 
ustálené judikatuře …………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 15 
Námitka č. 14: Západní polookruh (jednotlivé stavby ve smyslu námitky č. 8)porušuje cíle územního plánování – 
§18 stavebního zákona a úkoly územního plánování § 19 stavebního zákona. Zároveň nesplňuje požadavky vyhl. 
500/2006 Sb. ve smyslu příl. č. 5. Porušením základních cílů územního plánování dochází k neposouzení vlivu a 
dopadů záměrů na nemovitost namítajícího. Proto stavby namítající požaduje vypustit z NUP. Západní polookruh 
porušuje udržitelný rozvoj obce ……………………………………………………………………………………………………………………....  19  
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Námitka č. 15: Veřejná prospěšnost staveb nebyla nalézána v procesu pořizování, ale byla stanovena. To považu-
je namítající za nezákonnost ……………………………………………………………………………………………………………………….….  21 
Námitka č. 16: Územní plán nebyl vystaven na serveru www.cenia.cz, obec tak nesplňuje požadavek MŽP na 
vedení evidence záměrů a nenaplňuje Jednotný informační systém MŽP.. …………………………………………………..…   23  
A) Vymezení území dotčeného námitkou 
Obecně: Sídliště Máj, brownfields bývalých kasáren v lokalitě Čtyři Dvory - zejména pak trasa Západního 
polookruhu z ul. Strakonické do ul. M. Horákové, trasa vedení Západního polookruhu z ul. M. Horákové na 
Litvínovice.  
Konkrétní námitky směřují:  
- proti veřejně prospěšným stavbám Západního polookruhu, resp. všem částem okruhu města přes sídliště 

Máj,  
- proti postupu při zadání, zpracování, posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,  
Konkrétní námitky se týkají dotčení, resp. vážného ohrožení vlastnického práva a dalších ústavou chráněných 
práv, zejména práva na ochranu osobnosti, subsumačně zejména práva na ochranu zdraví a práva na příznivé 
životní prostředí, které hrozí realizací předmětných staveb.  
Další konkrétní námitky se týkají nezákonných postupů při zadání a zpracování, v čemž namítající spatřuje min-
imálně porušení svých procesních práv. 
Jednotlivé bližší textové vymezení bude dále v případě nutnosti doplněno u konkrétních námitek. 
V grafické části je vymezeno rámečkem (použit výkres 00_II-04-ETA.pdf). 
(Zde je v námitce vložena kopie části výkresu č. II.4 z návrhu s vyznačením „ komunikace propojující ul. Stra-
konickou s ul. M. Horákové a její pokračování na Litvínovice). 
B) Údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva  
Jméno a příjmení: Radek Vinkler 
Číslo LV: 5197  
Číslo jednotky: 1181/3  
Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 
Způsob využití: byt  
Budova: č. p. 1181  
Katastrální území: Č. Budějovice 2  
Svou pozici účastníka řízení namítající opírá dále o ustálenou judikaturu NSS a ústavního soudu, např. 8 Ao 
1/2010 - 89; 1 As 16/2008-48; 7 As 13/2007-56; 1 As 49/2006-96; 6 As 304/2004-43; PI. ÚS 19/99 (96/2000 Sb. 
ad.)  
Namítající zakládá svou aktivní legitimaci na § 101 a soudního řádu správního, kdy v současné podobě ÚP krátí 
jeho práva, což namítající akcentuje a odůvodňuje v textu námitek a v jejich odůvodnění a uvádí jak vztah mezi 
svou právní sférou a regulovaným územím, tak způsob dotčení práv.  
C) Znění a odůvodnění námitek  
Námitka č. 1: V průběhu ústního projednání nebyl veden písemný protokol o ústním jednání v souladu se 
správním řádem. Účastníci řízení nemohli uplatňovat v rámci řízení námitky a vyjádření. Došlo tak k porušení 
procesních práv účastníků řízení a nezákonnosti v řízení.  
Odůvodnění:  
Právní rámec je vymezen stavebním zákonem, správním řádem a odbornou literaturou.  
a) Stavební zákon v §192:  
(1) Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.  
Stavební zákon nestanovuje ohledně vedení protokolu o ústním jednání nic, pouze dle § 172 odst. 3 stanovuje 
“veřejné projednání". Veřejné projednání se obsahově řadí pod "ústní jednání".  
b) Obecná pravidla vedení řízení (zvýraznil namítající):  
Pro řízení vedoucí k vydání opatření obecné povahy platí "generální" pravidlo obsažené v § 174 odst. 1 správního 
řádu, podle kterého pro toto řízení platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé. V 
souvislosti s procesem vydávání opatření obecné povahy tak musí být plně použita ustanovení části první, která 
kromě předmětu úpravy obsahují základní zásady činnosti správních orgánů.  
Mezi tyto zásady patří zásada legality, proporcionality, zákazu zneužití správního uvážení, ochrany dobré víry a 
oprávněných zájmů, souladu s veřejným zájmem, subsidiarity, legitimního očekávání, materiální pravdy, procesní 
rovnosti a nestrannosti postupů správních orgánů, zásada veřejné správy jako služby a ochrany práv dotčených 
osob, spolupráce správních orgánů a souladnosti postupů a též zásada rychlosti a hospodárnosti postupů. Z pov-
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ahy věci vyplývá, že i přes odlišnost opatření obecné povahy od správních rozhodnutí či normativních správních 
aktů musí být zachovány i výše uvedené zásady2 3  
c) Správní řád  
- Díl 2, Ústní jednání, § 49 - obsahově § 172 stavebního zákona  
- Hlava II, Díl 3, § 18 – Protokol  
(1) O ústním jednání (§ 49) a o ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, provedení důkazu listinou a 
ohledání, pokud jsou prováděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, 
při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, se sepisuje protokol. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo 
zvukový záznam.  
Požadavek vedení protokolu z ústního jednání je jasně zakotvena. Poslední věta prvního odstavce citovaného 
protokolu pak vymezuje, že zvukový záznam může písemný protokol toliko doplnit.  
Dále namítající cituje veřejně přístupný materiál pracovníků stavebních úřadů Zlínského kraje4, a   
v souladu s citací konstatuje, že došlo k porušení Zásady písemnosti  
Zásada písemnosti  
Protokol § 18 SŘ musí obsahovat vše, co se událo, mohlo mít vliv na řízení, především účastníky jednání, průběh 
jednání, zahájení a konec jednání, poučení o zastupování, o námitkách, zaprotokolování předložených vyjádření a 
příloh. Je to jediný doklad o provedeném ústním jednání.  
Minimální rozsah § 18 odst. 2 SŘ. Nedostatky protokolu mohou být též důvodem pro zrušení rozhodnutí pro 
nepřezkoumatelnost (zejména přestupky a správní delikty – nedostatečný popis předmětu řízení).  
00 protokolu nutno uvést místo, čas a označení úkonů a údaje umožňující identifikaci všech  
zúčastněných - přítomných osob, popis provedených úkonů a jejich průběhu, označení správního orgánu, včetně 
oprávněné úřední osoby. Údaj umožňující identifikaci fyzické osoby je jméno, příjmení datum narození a místo 
trvalého pobytu.  
Dle judikatury se jedná o nezákonnost, kterou je třeba patřičně namítat.5  
Porušení procesních práv spatřuje namítající v tom, že díky nezákonnému postupu se nemohl s protokolem sez-
námit a vyjádřit se k němu, např. ve smyslu zapsání námitek proti způsobu vedení řízení (případně podat stížnost 
proti obsahu).  
Námitka č. 2: Nový územní plán je veřejnosti prezentován jako "úprava", ale jedná se o zcela nový územní plán, 
který překračuje meze prosté úpravy. Veřejnost je tak uváděna v omyl. Jedná se o nezákonnost vůči široké 
veřejnosti, tedy i namítajícímu.  
Odůvodnění:  
Jak prezentuje nový územní plán (dále NUP) předkladatel6:  
Dle ustanovení § 188 odst. (1) stavebního zákona je do 31. 12. 2020 nutné upravit ÚPnM podle požadavků nových 
právních předpisů nebo vydat nový ÚP. Předmětem úpravy ÚPnM na ÚP je proto pouze zajištění souladu ÚPnM s 
platnými právními předpisy, jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města.  
Jaké požadavky tedy klade předmětný § 1887?  
(1) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 
1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a 
vydat, jinak pozbývají platnosti.  
Ve stavebním zákoně lze rozlišit pouze dvě formy územního plánu města, tedy vydávání územního plánu, nebo 
jeho změny. Pojem "úprava" nemá vlastní zákonný režim.  
Věty ve veřejné vyhlášce tak podsouvají manipulativně, že se jedná o "dříve schválenou koncepci města" a jsou 
zavádějící a zcela nepatřičné, neboť předkladatel je povinen provést celý proces pořízení územního plánu, v sou-
ladu se stavebním zákonem. 
Námitka č. 3: Nedostatečná lhůta k prostudování NUP a vyjádření veřejnosti. Na tomto základě tvrdí namítající, 
že neměl dostatečný čas k prostudování materiálu, jeho posouzení a odbornému vyjádření, či získání odborného 
vyjádření. To považuje namítající za porušení svých procesních práv. Poskytnutá lhůta nebyla vyměřena předkla-

                                                                 
 
2 Dipl. práce Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy v územním plánování - Petr Motyčka 201112012 
3 Blíže k základním zásadám činnosti správních orgánů např. SKULOV Á, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2008. s. 47 - 75 
4 Zápis z porady pracovníků stavebních úřadů Zlínského kraje (okresů Uherské Hradiště a Vsetín)  
konané dne II. a 12. června 2009 Hotel Rusava 
5 JUDI8667CZ - I 8589125-Formální závada jako nezákonnost nebo zmatečnost 
6 Veřejná vyhláška OÚP/2015/0-784/SI-V 
7 Zák. 183/2006 Sb. v aktuálním platném znění 
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datelem v délce přiměřené předloženému rozsahu 423 stran textu + řada přílohy, v souladu s výslovným 
požadavkem zákona (tedy "přiměřeně").  
Odůvodnění:  
- Ve veřejné vyhlášce je uvedeno vyvěšení NUP na dobu 38 dnů5.  
- Platný územní plán (dále ÚPnM) – závazná část"8, má 77 stran.  

(vyhláška_ 4_2000_uplne_zneni-1008.pdf).  
- NUP – návrh – má 423 stran.  
- Rozdíl mezi ÚPnM a NUP je tak 346 stran.  
- Veřejnost chodí do práce a tak pro ni 38 dnů neznamená totéž, co pro veřejnou správu, která správní úkony 

provádí ve své pracovní době a náplni.  
- 38 dnů znamená cca 5 víkendů a 28 pracovních dnů. Pokud budeme předpokládat, že se celých 38 dnů bude 

občan věnovat prostudování, ověření, porovnání ÚPnM a NUP a zpracování námitek dle § 52, pak je třeba zá-
roveň brát v potaz rozsah předložených materiálů a na veřejnost (a její volný čas) kladených nároků.  

- 28 pracovních dnů – maximálně lze očekávat 1 hodinu práce denně = 28 hodin.  
(Podklad úvahy: namítající odchází do práce v 5 hodin, vrací se v 16 hodin. Musí uvařit – 1h, nakoupit –  1h, 
provést hygienu, uklidit a další drobné činnosti a práce – 1-2 h a v 21 hodin ulehnout (8 hodin spánku) = čistý 
čas na všechny činnosti je celkem 5 hodin, využitelný pro připomínkování max. 1 h).  

- 10 dnů víkendů – max. 4 hod. práce na NUP denně = 40 hodin (Podklad úvahy: O víkendu je čas vymezen k 
odpočinku, regeneraci, případně k dokončení prací apod. Nelze reálně očekávat vyšší pracovní zátěž než ve 
všední den.).  

- 38 denní lhůtu pro posouzení veřejnosti lze tedy charakterizovat cca 68 hodinami prakticky nepřetržité 
každodenní tvrdé práce.  

- Souhrnně to také znamená křížně prostudovat více než 500 stran textu a řadu grafických příloh, příslušnou 
odkazovanou legislativu, ustálenou judikaturu v oblasti územního plánování, získat a prostudovat odkazované 
dokumenty, zákony ad.  

Námitka č. 4: Není uvedeno, jaké úpravy byly v NUP provedeny, čeho se týkají a z jakých zákonů se týká avi-
zované "zajištění souladu". Po veřejnosti se tak chce, aby sama prováděla úvahu a hledala, kde byly změny 
provedeny. To považuje vyjadřovatel za nezákonnost ve smyslu porušení požadavku na srozumitelnost a jednoz-
načnost.  
Odůvodnění:  
Jediné negativní vymezení vztahu UPnM a legislativy je provedeno na str. 238:  
-  není naplněn požadavek vyhlášky Č. 501/2006 Sb., § 3, odst. 1 na vymezování ploch s rozdílným způsobem 

využívání o ploše zpravidla větší než 2000 m2. Vyhovění tomuto požadavku je podmíněno zm. ÚP,  
-  není zohledněn požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 7, odst. 3 na vymezení plochy veřejného prostranství o 

výměře nejméně 1000 m2 pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení 
nebo smíšené obytné. Vyhovění tomuto požadavku je podmíněno změnou ÚP. 

- byla provedena revize ploch s rozdílným způsobem využití a jejich uvedení do souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., Hlava II,  

- obsah a členění ÚP bylo uvedeno do souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 
458/2012 Sb.),  

Tím je naplněn legální požadavek dle §1 88 stavebního zákona (dále SZ).  
Vše ostatní pak nelze považovat za "zajištění souladu", ale za úpravy nad rámec zákonného požadavku.  
Námitka č. 5: Obsah NUP neodpovídá navrženému/oznámenému zadání:  
Odůvodnění:  
Zadání je charakterizováno v část II., kap. B  
1) Zadání – „Předmětem úpravy ÚPnM na ÚP je proto pouze zajištění souladu ÚPnM s platnými právními 

předpisy, jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města“"9.  
2) Soulad se zadáním je hodnocen na str. 215, kap. II.B.2 a je zjednodušeně specifikován následujícně:  

a. Transformace veřejně prospěšných staveb.  
b. Přehodnocení míry regulace ploch ve smyslu jejich redukce (povinnost pořídit jejich RP, ÚS).  
c. Stanovená zadání pro RP ke všem plochám a koridorům, kde zůstane povinnost pořídit tuto ÚPD.  
d. Nové obecnější stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou 

Č. 501/2006 Sb.  

                                                                 
 
8 Vyhláška města 4/2000 
9 Veřejná vyhláška - OÚP/20l5/0-784/SI-V 



část II., kapitola G – rozhodnutí o námitkách  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  486 

e. Prověření dle ÚPnM navrženého způsobu řešení parkovacího deficitu v jednotlivých lokalitách a možnosti 
výstavby či dostavby řadových garáží ve vnitroblocích.  

Skutečný obsah NUP neodpovídá zadání. Zejména v bodě a)  
ad a) Nebyla provedena pouze transformace, ale bylo provedeno další zdůvodňování, které nebylo v závazné čás-
ti UPnM uvedeno. NUP tak nabyl povahy nového dokumentu v oblasti prosazování veřejně škodlivých staveb – ve 
vztahu k namítajícímu se jedná zejména o stavby Západního polookruhu. Jedná se o diametrálně odlišné 
provedení v UPnM a NUP, čili nikoli o transformaci!  
Jako příklad (jeden za všechny) se zde pokusí namítající tento rozpor ilustrovat.  
Komunikační propojení ul. M. Horákové a 5trakonické je v současném UPnM v čI. 124 uvedeno takto:  
3. odlehčovací komunikační spojkou mezi ul. Milady Horákové na Strakonickou třídou a komunikačním propo-
jením těchto sídlišť s Utvínovicemi pro odlehčení levobřežní komunikace,  
j) pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území města přednostní sledování 
a provádění těchto dopravních opatření:  
2. propojení ulice Horákové a Strakonické,  
(3) Základní komunikační skelet města tvoří  
d) vybrané sběrné komunikace mezičtvrťového významu, kterými jsou ve funkční třídě 82 například nová „za-
nádražni" třída, Okružní ulice, (….), Milady Horákové, (….), propojení E. Rošického se Strakonickou,  
v čI. 125 uvedeno takto:  
14. DI 14 – stavba přeložky silnice Č. 111/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horáko-
vé do ulice Strakonické,  
17. DI 17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové - II/603,  
V NUP takto:  
Kategorie 2  
Do kategorie A2 jsou zařazeny tyto změny využití území:  
Propojení třídy Milady Horákové s ulicí Strakonickou  
Umožní dopravní napojení sídliště Máj na městské třídy a uvolní možnosti rozvoje přilehlých území. V opačném 
případě může samovolným způsobem strategicky řízený rozvoj předejít tlaku na stavbu silničního propojení ome-
zující i přilehlá území a předurčující jiné plochy k živelnému zastavování extravilánovými typy staveb. Strategické 
je i trasování a niveleta propojení jdoucí po terénu a umožňující regulovanou směrně pojatou zástavbu přilehlých 
ploch (včetně zelených klínů).  
(Zcela nový text, který však, dle zadání a požadavku na zatřídění do kategorií, nemá  
opodstatnění. Zatřídění ano, úvahy a hypotézy - zvýrazněné - o možnostech zastavovaní atd. jsou zcela nelegisla-
tivní a jsou mimo rámec zadání).  
- odlehčovací komunikační spojkou mezi ul. Milady Horákové na Strakonickou třídu a komunikačním propojením 
těchto sídlišť s Litvínovicemi pro odlehčení levobřežní komunikace,  
(Transformováno)  
vybrané sběrné komunikace mezičtvrťového významu, kterými jsou ve funkční třídě B2 například (…), Milady Ho-
rákové, (…), propojení E. Rošického se Strakonickou,  
(Transformováno)  
Prostým porovnáním se nejedná o transformaci, ale o rozšířené zadání a další odůvodňování veřejně škodlivé 
stavby s nadlimitním hlukem. Zjevně je zde předkladatelem prezentována úvaha, zakládající se na jeho libovůli, 
nikoli na základě faktů, tedy verifikovaných a přezkoumatelných podkladů.  
Skutečný obsah NUP neodpovídá navrženému zadání a z celého obsahu (který narostl o 346 stran!) není možné 
poznat jaké části územního plánu a v jakém rozsahu byly měněny.  
Požadavek na soulad zadání a obsahu a rozeznatelnost, jaké části byly měněny a jak zakotvuje ustálená judikatu-
ra.10 Tomuto požadavku NUP neodpovídá, proto namítající tvrdí nezákonnost předloženého dokumentu, která 
ohrožuje jeho vlastnické právo.  
Námitka č. 6: Namítající nesouhlasí s vymezením 30 metrového pásma kolem stanovené kompoziční osy v kap. 
I.C.4, ve vztahu ke kapitole. 1.8.4.3.7.1 Koncepce rozvoje sídliště Máj (ozn. 3.7.1.), str. 79.  
Odůvodnění:  
Opět rozpor zadání a obsahu. Zcela nově vymezený požadavek, nemající podklad v závazné části UPnM11 ani leg-
islativě.  

                                                                 
 
10 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10.2008, čj. 9 Ao 2/2008-62); Prejudikatura: č. 740/2006 Sb.  
NSS ač. 96812006 Sb. NSS.   
11 Vyhláška města Č. Budějovice 4/2000 
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Tento zcela nový požadavek na vymezení 30 metrového pásma kolem stanovené kompoziční osy (konkrétně ul. 
M. Horákové) má potenciálně vážné dopady do celého ekosystému sídliště a jeho zakotvení má, podle 
namítajícího, jediný účel: Odstranit územně plánovací rozpor se záměrem rozšíření ul. M. Horákové na 
čtyřpruhovou komunikaci12, kdy byl tento rozpor namítán a následně uznán odborným posuzovatelem.  
Rozpor spočívá v tom, že okolo ul. M. Horákové je veřejná nezastavitelná zeleň, která má v platném územním 
plánu jasně stanovené limitace. Uvedené opatření vnímá namítající jako nelegální pokus tento, zatím stále platný 
regulativ, obejít.  
Sídliště Máj je území, trpí mj. nedostatkem zeleně a podléhá regulačním podmínkám (v platném UPnM čI. 171, 
NUP I.C.1.2, str. 92). Namítané opatření tyto regulativy porušuje v tom, že  
- umožňuje potenciálně zábor zeleně, což zhorší kvalitu bydlení a životní podmínky obecně, 
- umožňuje zahustit zástavbu sídliště (rozšířením komunikace),  
Všechny platné regulativy se snaží předkladatel NUP eliminovat jakýmsi vytvářením "pásma", které není účelově 
specifikované, zdůvodněné, nemá přesně vymezené užití a pro stávající komunikaci není ani technicky potřebné. 
Silnice je v provedení dvoupruhovém, a je tak široká, že ji lze velmi snadno upravit podle požadavku ČSN ISO 73 
6110. Avšak pro požadavek zkapacitnění této komunikace, proti němuž rezidenti bojují již 6 let, má takový 
požadavek zřejmé opodstatnění (aby šlo říci, že se jedná o technické zázemí komunikační osy, zakotvené v 
územním plánu, tudíž nic nebrání komunikaci rozšířit.. .).  
Účel uvedeného a zde citovaného vymezení pak přesahuje (hypotetickou) legitimní potřebu (zákona, normy) a 
směruje pouze k záměru zkapacitnění komunikace. To je nezákonný postup, který neodpovídá ani (vyjádřenému) 
zadání úpravy územního plánu.  
Jedná se tak o nezákonné vymezení nových ploch.  
Na vymezení takových ploch neexistuje ani zákonný požadavek. 
Námitka č. 7: Rozpor v textové a grafické části – v oblasti kompoziční osy. NUP obsahuje matoucí a nepřesné 
vymezení činností v oblasti kompozičních os a ploch, chybí jasná definice pojmů a není jasný obsah pojmů.  
Chybí jasná definice "kompoziční osy".  
Chybí jasná definice "plochy zvláštního významu".  
K textu jsou uvedeny plochy zvláštního významu.  
Kap. I,C.4, str. 95  
Ve vzdálenosti do 30 m od kompoziční osy je vymezena plocha zvláštního významu – podmínky pro činnosti v 
této ploše jsou stanoveny v kapitole I.J – Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat pouze autorizovaný 
architekt.  
Kap. L, str. 198  
Vymezení kompozičních os je patrné z výkresu č. 1.2. - Hlavní výkres.  
Ve vzdálenosti 30 m od kompoziční je vymezena plocha zvláštního významu. Pro stavby ležící alespoň 1/3 své 
půdorysné plochy v této ploše může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autori-
zovaný architekt.  
Kap. K, str. 191  
V řešeném území budou prověřeny studií zejména tyto plochy:  
- území označená V ÚP jako plochy zvláštního významu: ohniska území, čtvrťová centra, kompoziční osy, a to 
vždy před podáním návrhu na zahájení prvního správního řízení o povolení činností (obvykle stavebních), dějů 
nebo zařízení, pro něž je využití území určeno,  
II. Textová a grafická část územně plánovací dokumentace (příloha č. II vyhlášky č. 135/2001 Sb.) musí být ve 
vzájemném souladu. Rozpor mezi těmito částmi územně plánovací dokumentace zakládá nejistotu pro další 
rozvoj území a je důvodem pro zrušení územního plánu, jehož se dotýká, nebo jeho části.13  
Odůvodnění:  
- Zde uvedený odkaz na kapitolu I.J nemá v textu oporu (kapitola tohoto označení nalezena, ovšem nepo-

jednává o kompozičních osách, naopak lze nalézt kompoziční osy v kap. L), nemluvě o neexistující opoře v od-
kazovaném grafickém podkladu – výkresu 1.1 - Základní členění území.  

- Textová část mluví o 30 metrovém pásmu, to však není v grafické části vyznačeno. Rozpor v textové a grafické 
části.  

Při běžné pozornosti není zřejmé, zda vůbec a případně jak se tato úprava dotýká vlastnického práva 
namítajícího. Tento rozpor byl objeven náhodně. Nicméně tento rozpor označuje namítající za závažný a vlast-
nické právo ohrožující, neboť se významně dotýká jeho vlastnického práva a práva na ochranu osobnosti.14 

                                                                 
 
12  www.cenia.cz; JHC435 
13 2 Ao 1/2009 - 74 
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Dotčení vlastnického práva dovozuje namítající z toho, že pokud se komunikace rozšíří o (hypotetických) 30 
metrů k jeho nemovitosti, dojde u jeho nemovitosti k výraznému zvýšení zátěže hlukem a dalšími imisemi. 
Dnešní vzdálenost nemovitosti od hrany komunikace je cca 37-39 metrů. V r. 2013 byl na předmětné komunikaci 
měřen hluk, který byl v denních hodinách, pro cca 4200 aut/24h přesně na limitní hodnotě, nicméně noční hy-
gienický limit pro vnější chráněný prostor staveb byl již o 1,5 dB překročen, a to pro "noční dopravu" 255 
aut/24h.  
Protože hluk klesá/roste s každým dvojnásobkem vzdálenosti o 6 dB, pak tato zakotvená potence zásahu do 
vlastnického práva je vážná a ohrožující.  
V této oblasti tak indikuje namítající i vážný rozpor mezi textovou a grafickou částí a nezákonné vymezení nei-
dentifikovatelných ploch.  
Námitka č. 8: Námitka proti veřejně prospěšným stavbám (dále VPS) – Namítající požaduje vypuštění uvedených 
staveb z NUP. Tyto stavby jsou naopak v rozporu s veřejným zájmem a principem subsidiarity a je zde porušena 
zásada ochrany práv dotčené osoby, tedy namítajícího. Řešení v NUP porušuje veřejný zájem, nechrání práva 
namítajícího.  
"Veřejný zájem", ve vztahu ke stavbám obecně, vymezuje stavební zákon v § 132, více námitka č. 15.  
Námitky směrují proti tzv. Západnímu polookruhu, který je salámovou metodou rozdělen do tří staveb, a který je 
plánovanou součástí městského okruhu.  
I.B.4.3.6.1 Koncepce rozvoje lokality U Vávrovských rybníků (Ozn. 3.6.1.) – str. 77  
DI-14 - stavba přeložky silnice 111/14539 v trase pro-pojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horákové do 
ulice Strakonické,  
I.B.4.3.7.2 Koncepce rozvoje lokality U Branišovské silnice (Ozn. 3.7.2.) – str. 79 
DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové – II/603. 
Odůvodnění: 
- Západní polookruh je tvořen třemi dopravními stavbami, které pak dále navazují do plánovaného vnitřního 

okruhu města a v žádném dokumentu nebyly řešeny velmi vážné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 
komplexně. 

- Západní polookruh nebyl v rámci žádného záměru ani koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb. posouzen z hlediska 
kumulativních a synergických vlivů. 

- Záměr západního polokruhu zavádí do sídliště Máj dopravní kapacitu 25-35 000 aut/24h.15 
- Podle přímého měření hluku na ul. M. Horákové dosáhlo zákonný hygienický limit (60 dB) ve dne a vnějším 

chráněném prostoru staveb 4 200 vozidel.16 
- Podle přímého měření hluku na ul. M. Horákové překročilo zákonný hygienický limit (zde 50 dB) o 1,2 dB 

v noci a vnějším chráněném prostoru staveb 266 vozidel.17 
- Podle rozložení dopravy a kapacity komunikace tak velmi intenzivně hrozí další zhoršování situace za zákon-

nou mez (nadlimitní hluk). 
- Žádná z průběžně navržených opatření nejsou dostatečná a trvale účinná (odolná času a růstu dopravy).  
Z výše uvedených důvodů požaduje namítající vypuštění obou VPS z NUP, protože jsou vážným zásahem do 
vlastnického práva namítajícího a do práva na ochranu osobnosti, tedy práva na ochranu zdraví a dále práva na 
příznivé životní prostředí.  
Námitka č. 9: Při vydávání územně plánovacích dokumentů má vydávající NUP povinnost přihlížet k novým poz-
natkům. Nepřihlíží. Nerespektuje ani současnou platnou legislativu v oblasti hluku. Tím obec (vydavatel NUP) 
porušuje a ohrožuje vlastnické právo namítajícího a současně se chová nezákonně a v rozporu s veřejným záj-
mem.  
Odůvodnění:  
Světová zdravotnická organizace (dále WHO) ve svých Pokynech pro hluk18 stanovila, resp. aktualizovala výzku-
mem v oblasti působení hluku na lidské zdraví nová hluková maxima, která jsou zatím v rovině doporučení. Tyto 
nové limity WHO jsou výrazně nižší, než požaduje současná platná česká legislativa.19, 20  

                                                                                                                                                                                                           
 
14 Ao 1/2009 - 74 
15 ČSN ISO 6110, tab. 40, str. 121 
16 Akustické posouzení 13.0180-01, Ekola group, říjen 2013, objednatel: st. Město Č. Budějovice, str. 10  
17  Akustické posouzení 13.0180-01, Ekola group, říjen 2013, objednatel: st. Město Č. Budějovice, str. 10 
18 52011DC0321 - KOM 2011 0321 - o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí 
19 NV 27212011 Sb. v pl. z.   
20 Vyhl. 523/2006 Sb. v pl. z. 
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Územně plánovací dokumentace musí nové poznatky zohledňovat a koncepčně implementovat v co největší mí-
ře, neboť se jedná o dokumentaci působící na široké vrstvy obyvatelstva a je povinnost veřejné správy známé 
negativní vlivy nepřipustit.  
Pokud k novým poznatkům obec nepřihlíží, pak jedná v rozporu se zákonem21, který obci výslovně ukládá pov-
innost ochrany a rozvoje hodnot obce.  
Za hodnotu lze nepochybně považovat kvalitu bydlení v legislativně přijatelném prostředí, nikoli ochranu nadlim-
itního hluku, či dokonce jeho růstu!  
Namítající tedy požaduje po předkladateli NUP uplatňování veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména 
v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí.  
Námitka č. 10: Předmět transformace (úpravy) UPnM na NUP nesplňuje požadavek srozumitelnosti a jednoz-
načnosti.  
Odůvodnění:  
- V NUP není uvedeno, jaké změny UPnM jsou zakomponovány a namítající tak neví, v čem spočívá úprava a 

jaké skutečnosti se mění oproti původnímu stavu.22 
- V NUP není poznat, co se přesně změnilo, není možné jednoduše rozeznat, které texty byly doplněny, up-

raveny, či vypuštěny. To při rozsahu 423 stran přesahuje běžné možnosti laické veřejnosti k posouzení (není 
možné ve vymezené lhůtě křížně porovnat UPnM x NUP).  

- Chybí legislativní vymezení (§ 188 stavebního zákona není konkrétním vymezením, pouze zákonným rámcem, 
takže laická veřejnost nerozezná, co se mění a na základě čeho.). 

Námitka č. 11: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (str. 419 a násL.) – Namítající prohlašuje, že uvedené sta-
novisko KUJCK/11756/2010/OZZU2 považuje za nezákonné! Namítatel tvrdí, že soustava NATURA 2000 nepo-
chybně dotčena bude, a proto je stanovisko nezákonné.  
Z předmětného slovního popisu na str. 420 nevyplývá, že uvedené stanovisko se týká pouze zák. 114/1992 Sb., 
podle § 45, písm. h, i (dále jen NATURA 2000).  
Zák. 100/2001 Sb. je zde uveden "pod čarou" pod označením 19c; nemá tudíž s posouzením vlivů koncepce dle 
zák. 100/2001 Sb. nic společného.  
Odůvodnění:  
Je třeba zmínit i další skutečnost, že pro chráněnou krajinnou oblast Vávrovských rybníků nebyla nikdy 
provedena NATURA 2000 pro celý Západní polookruh s plnou projektovanou silniční kapacitou (Pozn.: pro 
dvoupruh 25-35.000 aut/24h, případně pro čtyřpruh 50-70.000 aut/24h), ale pouze na vymyšlené číslo dopravní 
zátěže v souvislosti s jednou z přeložek a současně nikdy nebyly posouzeny komplexně kumulativní a synergické 
vlivy v území.  
 Námitka č. 12: Pořizovatel ZUP nerespektuje čI. 11 Listiny základních práva svobod (dále LZSP) o minimalizaci zá-
sahu do vlastnického práva. Zásah do vlastnického práva je nezákonný, obsahuje ústavně zakázanou libovůli, 
postrádá patřičné zdůvodnění a porušuje zásadu subsidiarity a minimalizace zásahu do ústavních práv občanů. 
Namítající proto požaduje vypustit z ÚP obě stavby Západního polookruhu, charakterizované v námitce č. 8.  
Odůvodnění: 
Odůvodnění námitky opírá Namítající o ustálenou judikaturu NSS23  
Jádro problému zde NSS vymezil takto:  
"V tomto smyslu může územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čI. 
11 LZPS), jež je jedním ze základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zá-
sahy do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních 
důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, 
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a  
být činěny na základě zákona ....   
Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že 
veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle 
opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k 
zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiaritya minimalizace zása-
hu). " (Zvýraznil Namítající)  
... jakkoli přijetí územně plánovací dokumentace nesmí vést k neodůvodnitelné ingerenci do stávajících práv 
vlastníků dotčených nemovitostí, nelze přehlédnout, že jeho úkolem je harmonizace a regulace rozvoje širšího 

                                                                 
 
21 Zák. 18312006 Sb. § 5 
22 Ao 1/2009 - 36 - Požadavek srozumitelnosti a jednoznačnosti ÚP 
23 1 Ao 1/2009 – 120, pobl. Pod č. 1910/2009 Sb. NSS 
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územního celku. Pořizování územně plánovací dokumentace je tedy výrazem veřejného zájmu na naplnění cílů 
definovaných § 18 nového stavebního zákona.24  
IV Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že 
veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle 
opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k 
zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zása-
hu).25  
Za podpory výroku NSS Namítající tvrdí že NUP nerespektuje zákonné vymezení zmocnění obce pro vydání NUP, 
protože stavby Západního polookruhu:  
- Nemají charakter výjimečné povahy – v NUP není uvedeno, jaké varianty byly posuzovány, v čem je stavba 

výjimečná, aby šlo vůbec uvažovat o zásahu do osobních práv, jaké studie stavby předcházely, co a kdo ji 
vyvolává a dává jí status výjimečnosti a tím oprávnění jednat o omezení základních práv rezidentů, proč právě 
tato stavba a jaký má jedinečný účel pro ZUP –  zjednodušeně řečeno: Chybí jakékoli zdůvodnění jedinečnos-
ti, aby stavby měly oprávnění zasahovat do chráněných ústavních práv fyzických osob.  

- Nejsou uvedeny ústavně legitimní důvody zásahu do práv osob (tedy na základě jakých zákonů chce obec Č. 
Budějovice omezit základní ústavní práva dotčených osob).  

- Není zdůvodněno, že a zda tento zásah do základních práv osob je prováděn v nezbytné míře a nejšetrnějším 
způsobem, a proč je tak činěno.  

- NUP, resp. jeho části VPS obsahující části Západního polookruhu v nadlimitní, tedy nezákonné míře - míře 
nepřiměřené poměrům - zasáhnou do vlastnického práva namítajícího (hlukem a emisemi), zásah do vlast-
nického práva není činěn ani v nezbytné míře a šetrně, neboť se jedná o nadlimitní zásah do vlastnického 
práva a práva na zdraví.  

- Stavba Západního polookruhu má i diskriminační charakter, neboť menšinu obyvatel v okolí komunikace 
zatěžuje nadlimitním hlukem, místo aby byla komunikace např. vedena jinudy, kde nebude zásah do práv 
nadlimitní.  

- Protože chybí patřičné podklady a průkazy zákonnosti (zejména odůvodnění a úvahy ve vztahu k platné legis-
lativě), je NUP postaven na libovůli zpracovatele a správního orgánu a je tudíž nepřezkoumatelný.  

Námitka č. 13: Pořizovatel UP rezignoval na posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí dle Zák. 
100/2001 Sb. a dopustil se nezákonnosti. NUP nebyl posouzen jako koncepce dle §10i zákona 100/2001 Sb. a měl 
být. Nebyl naplněn právní rámec, jak dokladuje namítající v odůvodnění na požadavcích zákonů a navazující 
ustálené judikatuře. 
Odůvodnění:  
1) Právní rámec 
Od účinnosti platného stavebního zákona je posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA dokumentace) součástí 
tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. To je – řečeno slovy samotného stavebního zákona – "vyhod-
nocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území" (§ 19 odst. 2). Náležitosti (rámcový obsah) vyhodnocení vlivů daného nástroje územního pláno-
vání na životní prostředí stanoví příloha ke stavebnímu zákonu.  
Územní plány obcí pak stavební zákon, resp. § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., podřazuje pod plány a pro-
gramy, které stanovují využití menších oblastí na místní úrovni. U nich SEA směrnice vyžaduje posuzování vlivů na 
životní prostředí pouze tehdy, pokud členské státy stanoví, že mohou mít významné vlivy na životní prostředí (čI. 
3 odst. 3). Tento mechanizmus upravuje § 10i odst. 3, věta druhá, zákona č. 100/2001 Sb., podle níž při 
pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu jako 
dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí - 
jedná se o tzv. screening.  
Toto vyhodnocení nebylo provedeno.  
(. . .)krajský úřad je povinen ve stanovisku v rámci zjišťovacího řízeni odůvodnit na základě kritérii uvedených v pří-
loze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., proč není nutné koncepci podrobit posuzováni vlivů na životní prostředí.26  
I V odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a  
úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 
odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost.27 

                                                                 
 
24 2 Ao 1/2008 - 51 
25 JUD153461 CZ - 1 Ao 1/2009 - 120 
26 9 Ao 1/2009 - 36; 1 Ao 2/2009 - 86 
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II Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí (jako posouzení vlivů koncepce na životní 
prostředí, tzv. SEA - Strategie Environmental Assessment), musí zahrnovat rovněž posouzení kumulativních a syn-
ergických vlivů jednotlivých záměrů se záměry, které se nacházejí na území jiného kraje, jakož i se záměry, které 
nejsou zásadami územního rozvoje nově navrhovány, nýbrž se v daném území již nacházejí - byly realizovány v 
minulosti (bod 5 přílohy stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31.12.2012).28  
III Součástí vyhodnocení SEA musí být rovněž posouzení vlivů na lidské zdraví, jak je požadováno v příloze I písmo 
j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí, a to i v případě opatření obecné povahy vydaného před 1. 1. 2013. Je dostačující, pokud bylo posouzení 
vlivů na lidské zdraví provedeno nikoli samostatně, nýbrž v rámci vyhodnocení jiných složek životního prostředí, 
např. vlivů na obyvatelstvo, půdu, vodu, ovzduší či vlivů na krajinu.29  
I. Nelze trvat na tom, aby ve vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů byly výslovně zapracovány veškeré 
záměry (...) a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní prostředí v kombinaci s každým dalším zá-
měrem, který je v zásadách územního rozvoje vymezen, nýbrž je dostačující, pokud dojde ke zhodnocení kumula-
tivních a synergických vlivů pouze mezi záměry, kde relevantní vlivy tohoto druhu vůbec přicházejí v úvahu,  (...)30 
II. Hodnocení CEA (Cumulative Environmental Assessment, posuzování kumulativních a synergických vlivů na 
životní prostředí) je podle bodu 5 přílohy ke stavebnímu zákonu z roku 2006 součástí hodnocení SEA (Strategie 
Environmental Assessment, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). Obsah tohoto hodnocení musí zahr-
novat alespoň  
1) popis vhodné metodologie,  
2) zjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být negativně ovlivněny,  
3) identifikaci a popis možných kumulativních a synergických vlivů,  
4) posouzení těchto vlivů, 5) vymezení kompenzačních opatření a 6) stanovení pravidel monitorování kumula-

tivních a synergických vlivů.31 
III. Pokud vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zpracované podle § 10i odst. 2 a odst. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), naprosto nevyhovuje požadavkům přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), anebo vyhodnocení nebylo zveřejněno a projednáno s 
veřejností, zpravidla to způsobuje vadu, která znamená, že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem 
stanoveným způsobem (§ 101d odst. 2 soudního řádu správního). Vydaný územní plán je třeba v důsledku takové 
vady zrušit.32  
(Zvýraznil namítající) 
2) Vztah k námitce  
Protože neproběhlo posouzení vlivů, nemohly být stanoveny limity, omezující podmínky či kompenzační 
opatření, jejich plnění by měly úřady v budoucnu sledovat, kontrolovat a vymáhat.  
Namítající tvrdí, že jednotlivé stavby Západního polookruhu, obsažené v NUP (předmětnými stavbami z námitky 
č. 8) podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) ve smyslu čI. 4 odst. 2 a přílohy II bodu 10 písmo b) 
směrnice 2011/92/EU a zákona č. 100/2001 Sb., a proto mělo být i namítaný NUP, jakožto koncepce obsahující 
tyto záměry podrobena posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) dle čI. 3 odst. 2 písmo a) směrnice 2001/42/ES.  
V rámci posouzení koncepce nebyl vystaven Závěr zjišťovacího řízení (dále jen ZZŘ).  
Namítající dokládá svá tvrzení pomocí judikatury NSS33  
(...) Změna územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha je koncepcí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a podléhá 
povinnosti posouzení dle tohoto zákona, tj. provedení zjišťovacího řízení. Stanovisko k zadání musí obsahovat 
jasný závěr buď o nutnosti komplexního posouzení vlivů řešení předložené dokumentace na životní prostředí, ne-
bo o jeho ukončení závěrem zjišťovacího řízení. Pokud posouzení vlivů na životní prostředí není požadováno, musí 
závěr zjišťovacího řízení obsahovat odůvodnění. Tato povinnost vyplývá z § 10d odst. 5 zákona Č. 10012001 Sb., 
ve znění účinném jak v době prvního posuzování návrhu zadání (tj. v roce 2005), tak i v době druhého posouzení, 
tj. v lednu 2009. I pokud by tato povinnost v českém právním řádu zakotvena nebyla, byl by přímo aplikovatelný 

                                                                                                                                                                                                           
 
27 1 Ao 3/2008 - 136, publ. pod Č. 1795/2009 Sb. NSS ; 1 Ao 2/2009 - 86 (22) 
28 Aos 1/2013 - 125 
29 Aos 1/2013 - 125 
30 1 Aos 1/2012-105 
31 1 Ao 7/2011-526 
32 1 Ao 1/2009 - 185 
33 9 Ao 4/2009 - 111 
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článek 3 odst. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/421ES ze dne 21. 6. 2001, který tuto povinnost 
shodně stanoví. (Zvýraznil Namítající.)  
To spatřuje namítající minimálně ve vyhodnocení vlivů dle příl. č. 8 zák. 100/2001 Sb.  
Namítající tvrdí, že platí - li vyjádření NSS pro změnu územního plánu, pak nepochybně platí i pro vlastní územní 
plán.  
Namítající dále cituje vybídnutí veřejné správy z rozsudku NSS34:  
"je-li vydání opatření obecné povahy vázáno na splnění zákonných podmínek, mělo by být obsahem jeho odůvod-
nění též posouzení, zda tyto podmínky byly splněny. Toto posouzení by pak mělo být o to pečlivější, je-Ii splnění 
těchto podmínek některou z oprávněných osob zpochybněno. " (Zvýraznil Namítající.)  
[57] Lze tedy shrnout, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, jakož i při vyhodnocení vlivu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území došlo k závažným pochybením ze strany odpůrce, ale i ze strany posuzovatele, 
který předložil vadné vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a také ze strany krajského úřadu, který vadné vyhod-
nocení akceptoval a vydal na jeho základě souhlasné stanovisko. Tyto vady pak svědčí o zcela formálním přístupu 
uvedených osob a orgánů a o nepochopení či ignoranci smyslu a významu procedury posuzování vlivů na životní 
prostředí a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.35 
Základním cílem územního plánování je přitom právě vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území (srov. 
důvodovou zprávu k návrhu stavebního zákona, str. 123, sněmovní tisk č. 998, Poslanecká sněmovna 2002 - 2006, 
dostupné na www.psp.cz). Navrhovatel a nepochybně i další osoby z řad veřejnosti byli těmito pochybeními při 
přípravě a vydávání územního plánu zkráceni 1 Ao 1/2009 - 202 na svých právech. Proto i tyto vady shledává soud 
jako podstatné a vedoucí ke zrušení napadeného územního plánu.36   
Jak poukázáno výše, předmětná koncepce má vážný vliv na veřejné zdraví a životní prostředí, tudíž musí být 
posouzena v souladu se zákonem.37  
- Záměry Západního polookruhu nikdy v minulosti nebyly (a nejsou ani v současnosti nejsou posuzovány) záko-

na 100/2001 Sb. v kontextu kumulativních a synergických vlivů.  
- Stavba, která má negativními dopady (nadlimitní hluk, emise) má zásadní vliv na udržitelný rozvoj (nejen) 

území sídliště Máj, tak nebyla posouzena v souladu se Zák. 100/2001 Sb., tak podle §50 stavebního zákona.  
- V žádném správním řízení nikdy nebyly posouzeny synergické a kumulativní vlivy stavby Západního polookru-

hu (vč. stavby Přeložka Litvínovice - Máj) jako celku a neexistuje tak legitimní podklad o vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví pro územní naplánování takové stavby.  

- Absenci procesu SEA pro koncepční posouzení Západního polookruhu v ZUR (odkud byly stavby vypuštěny!) a 
jiných koncepcí mimo jiné dokládá i časově nejmladší vyjádření MŽP38: (...) pokud by se výše uvedený koridor 
Západního polookruhu projednával v rámci pořizování změny ZÚR JČK, MŽP se zasadí o to, aby Západní 
polookruh byl procesu SEA řádně podroben a byly rovněž důkladně vyhodnoceny možné kumulativní a syner-
gické vlivy (…)  

- V procesu EIA pro stavbu přeložky Strakonická - M. Horákové nebyly kumulativní vlivy posouzeny a byla proti 
tomu podána námitka v rámci neúplné dokumentace stavby a neprokázaných vlivů stavby po jejím zbudování 
(vliv stavby při provozu), a to na základě § 4 odkazovaného zákona 100/2001 Sb. 

Posouzení Západního polookruhu dle § 50 stavebního zákona a zák. 100/2001 Sb. tedy musí být v celku a v sou-
vislosti všech synergických a kumulativních vlivů. NUP tedy prosazuje stavby, které nemají komplexní posouzení z 
pohledu životního prostředí a veřejného zdraví a proto je potenciálně nebezpečná životnímu prostředí a 
veřejnému zdraví.  
Toto se nevztahuje pouze na Západní polookruh, ale na všechny významné dopravní stavby, v územním plánu 
zanesené (např. Hlinský přivaděč, Jižní spojka, Severní spojka a další stavby, zejména ve vztahu k dálnici a dalším 
záměrům v území, jako jsou logistická centra, letiště, sportovní areály a jiné aktivity, generující dopravu, hluk, či 
jiné vlivy ... ).  
Pokud chybí ZZŘ, pak schází zákonný závazný podklad pro rozhodnutí a odůvodnění a budoucí OOP bude nepřez-
koumatelné pro nedostatek důvodů.  
Námitka č. 14: Západní polookruh (jeho jednotlivé stavby ve smyslu námitky č. 8) porušuje cíle územního pláno-
vání - § 18 stavebního zákona a úkoly územního plánování § 19 stavebního zákona. Zároveň nesplňuje požadavky 

                                                                 
 
34 1 Ao 3/2008 - 136, ze dne 16. 12.2008, publikovaném pod č. 1795/2009 Sb. NSS  
35 1 Ao 1/2009 - 185 
36 1 Ao 1/2009 - 185 
37 Zák. 100/2001 Sb.   
38 71521/ENV112 - obdržel Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního  

řádu a investic, Krajský úřad Jihočeského kraje - ze 14. 9. 2012 (dále obdržel Vinkler, Paukejová) 
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vyhl. 500/2006 Sb. ve smyslu příl. č. 5. Porušením základních cílů územního plánování dochází k neposouzení 
vlivu a dopadů záměrů na nemovitost namítajícího. Proto stavby namítající požaduje vypustit z NUP. Západní 
polookruh porušuje udržitelný rozvoj obce.  
Odůvodnění:  
Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 
generací naplňovat jejich vlastní potřeby39:  
Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím 
životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpověd-
ností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím 
generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 
zachovává přirozené funkce ekosystémů40.  
Západní polookruh  
- Porušuje podmínky příznivého životního prostředí, a to nadlimitní hlukovou zátěží dotčených vlastníků ne-

movitostí v okolí ul. M. Horákové – NUP se nezaobírá stavbou, jako celkem a nezohledňuje souvislosti a ku-
mulativní a synergické vlivy na životní prostředí, především na člověka, stavby se prosazují „salámovou 
metodou“, aby nemusely být vlivy stavby posouzeny komplexně a nebyla tak zřejmá jejich skutečná výše a 
rozměr vlivů. Tím je úmyslně zcela ignorována podmínka příznivého životního prostředí. Úmysl přitom 
spatřuje namítající ve skutečnosti, že komplexní posouzení bylo v různých procesech veřejností požadováno 
(např. v ZÚR JčK, JHC014K - IPOD, JHC435 - EIA Horákové, stavební řízení pro Přeložku Strakonická – Horáko-
vé, ...), ale ze strany veřejné správy nebylo nikdy naplněno.  

- Vliv staveb na hospodářský rozvoj sídliště Máj není prokázaný a není především řádně odůvodněný. Sídliště 
Máj (lokalita 3.7.1), případně čtvrť Máj (3.7) není hospodářsky rozvíjenou lokalitou (ani nemůže být, neboť 
základní funkcí je zde bydlení, slovy regulačních podmínek územního plánu „sociální bydlení v zeleni" (čI. 171 
platného UP Č. Budějovice). 

- Západní polookruh výrazně segregačně narušuje soudržnost obyvatel v území. Na sídlišti Máj, podle názoru 
Namítajícího, cíleně odděluje část nejlidnatějšího sídliště s romským obyvatelstvem od zbytku města Č. 
Budějovice a vytváří zde zásadní a výraznou lineární bariéru v území, která znemožní plynulý pohyb 
obyvatelstva ve jmenované obytné zóně.  

Rezidenti - vlastníci nemovitostí, budou případnou stavbou dotčeni především nadlimitní hlukovou a emisní zá-
těží z dopravy. Budoucí generace zde již nebudou ani chtít ani moci žít. Západní polookruh - tedy de facto západní 
obchvat města - svou realizací prakticky zlikviduje možnosti normálního bydlení v dosahu této komunikace. 
Dopravní liniové stavby se nestaví na 10 - 20 let (na což jsou posuzovány, a to zcela špatně), ale na 100 a více let, 
tedy je nezbytné je posuzovat v tomto časovém horizontu.  
Významný je i již zmíněný segregační (rasistický) efekt uzavření "nepohodlné" části města Č. Budějovice za 
(dopravní) bariérou.  
„Naplnění přepravní kapacity", "sací efekt" komunikace, či správně Indukce dopravy je celosvětově potvrzený a 
prokázaný fenomén. Zde Namítající tvrdí porušení § 19 stavebního zákona.  
Je třeba mít na paměti, že základním cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj41.  
(...) Územní plánování v souladu s udržitelným rozvojem usměrňuje změny v území, koordinuje a harmonizuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, ekonomické aktivity i sociální potřeby. (...)  
Z titulu udržitelného rozvoje územ) Je, jak patrno, neopominutelná procedura posuzování vlivů na životní 
prostředí a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.  
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že jak ekonomické potřeby, tak sociální potřeby vždy podléhají posouzení 
z pohledu životního prostředí, jsou mu tedy hierarchicky legislativně podřazeny (např. není možno realizovat 
ekonomický projekt, který nebude splňovat zákonné limity pro životní prostředí). Absence posouzení z pohledu 
životního prostředí (u Západního polookruhu) pak znamená naprostou rezignaci, nepochopení, či ignoranci obsa-
hu pojmu „udržitelný rozvoj"  
Udržitelným rozvojem se NUP zaobírá na str. 420 a násl.  
Hodnocení udržitelného rozvoje je velmi plytké, obecné, a tím zcela nedostačující a nenaplňující požadavky legis-
lativy.  
- V environmentálním pilíři je pouze konstatováno, že budou prováděny nové dopravní stavby, avšak už nic o 

tom, jak bude zajištěna ochrana životního prostředí a veřejného zdraví.  

                                                                 
 
39 G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987 
40 (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
41   Důvodová zpráva st. zákona, sněmovní tisk 998, strana 124, www.psp.cz 
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- NUP přispívá k trvale a nevratně narušenému udržitelnému rozvoji území, neboť ignoruje vlivy na životní 
prostředí, zatěžuje nadlimitně území imisemi, porušuje regulační podmínky platného ÚPnM Č. Budějovice a 
má viditelný segregační efekt.  

V tomto bodě je vyhodnocení udržitelného rozvoje prázdné, vlastně nic nekonkretizuje (i když to tvrdí) a pouze 
neurčitě odkazuje, což není ani zdůvodnění ani vyhodnocení.  
V hodnocení zpracovatel zcela pomíjí „lidský" rozměr životního prostředí, tedy fakt, že součástí životního 
prostředí je i člověk42 a dále namítající vytýká zpracovateli, že se zcela účelově vyhnul hodnocení dopravních 
staveb a jejich vlivu na životní prostředí a člověka. Tyto stavby mají vždy významný vliv na životní prostředí.  
Udržitelný rozvoj tedy nebyl posouzen komplexně. Vlivem ZUP dojde k nadlimitnímu narušení práv obyvatelstva, 
a to zejména nadlimitním hlukem z dopravních liniových staveb.  
Toto považuje Namítající za vážnou vadu NUP a tvrdí, že byl neúplným a nesprávným posouzením stavu dotčen 
na svých právech.(konkrétně právu na příznivé životní prostředí, vlastnické právo, právo na zdraví).  
Stavby Západního polookruhu nebyly vyhodnoceny dle příl. č. 5 vyhl. 500/2006 Sb.  
„Příloha č. 5 - Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný 
rozvoj území"  
NUP tak neobsahuje důkladné vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení (stavby Přeložka Litvínovice - Máj), 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, což je v rozporu se zák. 183/2006 Sb. – stavebním zá-
konem a vyhláškou k tomuto zákonu vyhl. 500/2006 Sb. (příl. č. 5). V tomto bodě není naplněn soulad ZUP se 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy (str. 78).  
Na jednu stranu staví namítající vážné dopady do životního prostředí, prokazované např. měřením hluku a akus-
tickými studiemi a na druhou stranu poukazuje na fakt, že v předmětné kapitole není ani zmínka o negativních 
vlivech. Zde vidí namítající vnitřní rozpor mezi veřejně dostupnými podklady a NUP. Tato část ZUP je tudíž 
nepřezkoumatelná.  
Stavby Západního polookruhu porušují významně jak cíle, tak úkoly územního plánování a NUP tak porušuje 
stavební zákon, vč. prováděcího předpisu. Nenaplněním podmínek a požadavků zákona identifikuje Namítající 
jako nezákonnost s dopadem do jeho vlastnického práva, a to neposouzením imisí z dopravy, zejména pak 
nadlimitního hluku.  
NUP je v předmětných částech nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů a vnitřní rozpor.  
Námitka č. 15: Veřejná prospěšnost staveb nebyla nalézána v procesu pořizování, ale byla stanovena. To považu-
je namítající za nezákonnost.  
Odůvodnění:  
„Veřejný zájem" v NUP vymezen, byl stanoven a priori, není patřičně odůvodněn ani vysvětlen. Za odůvodnění 
nelze považovat nepodložené hypotézy, které nijak nezohledňují ochranu základních práv občanů, tedy i 
namítajícího. Byl tedy použit jako prázdná floskule. Veřejný zájem je však třeba nalézt v procesu rozhodování o 
určité otázce43.  
"Veřejný zájem", ve vztahu ke stavbám obecně, vymezuje stavební zákon v § 132 –   
Společné zásady takto:  
3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby  
a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního  
úřadu,  
b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,  
c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 
péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,  
d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých 
havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,  
e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo 
na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby (Zvýraznil Namítající.)  
Namítající tvrdí, že Západní polookruh (ve smyslu nových dopravních proudů, přivedených do ul. M. Horákové) 
prokazatelně škodí životnímu prostředí, ohrožuje život i zdraví osob, čili škodí veřejnému zdraví a majitelům ne-
movitostí okolo Západního polookruhu způsobuje ekonomické ztráty tím, že jejich nemovitosti ztrácí nad limit-
ním hlukem a emisemi cenu. Je tudíž ve veřejném zájmu neobhajitelná. Nejedná se tak o stavbu veřejně 
prospěšnou, ale veřejně škodlivou.  

                                                                 
 
42 Zák. 17/1992 Sb. § 2 
43 Pl. ÚS 8/08   
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V souvislosti s „veřejným zájmem" odkazuje Namítající i do dalšího judikátu Ústavního soudu ČR44, který se 
zaobírá přezkumem obecně závazných vyhlášek, konkrétně pak na část týkající se čtyř „testovacích" kritérií 
přezkumu; ve vztahu k této námitce pak zejména druhé testovací kritérium, kde ÚS uvádí, že pro (...) všechny 
takto vymezené věcné oblasti platí společná podmínka, že musí jít o záležitost v zájmu obce a občanů obce (§ 35 
odst. 1 zákona o obcích) (...).  
Namítající tvrdí, že se nejedná o záležitost v zájmu občanů obce (jmenovitě sídliště Máj), neboť jsou vážně 
ohroženi na vlastnickém právu. NUP tuto oblast nijak neobjasňuje, nevysvětluje, nedokladuje. Jinými slovy 
veřejný zájem nedokladuje.  
A dále Namítající upozorňuje na další fakt výše citovaného judikátu, že dle §35 odst. 3 zákona o obcích platí 
obecná zásada, že (...) právní předpis obce se nesmí dostat do rozporu s normou vyšší právní síly, v případě obec-
ných vyhlášek se zákonem (zásada lex superior derogat inferiori) (...).  
Namítající tvrdí, že NUP, který se vydává veřejnou vyhláškou jako opatření obecné povahy, je v rozporu s nadřa-
zenými zákony a vyhláškami (jednotlivé paragrafy jsou uvedeny v textu námitek):  
Zák. 2/1993 Sb. - o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,  
Zák. 128/2000 Sb. – zákon o obcích,  
Zák. 183/2006 Sb. – stavební zákon,  
Vyhl. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti,  
Zák. 100/2001 Sb. – zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,  
Směrnice 2011/92/EU – o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA),  
Směrnice 2001/42/ES – o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (SEA), 
DE01/48 – Všeobecná deklarace lidských práv,  
Zák. 209/1992 – Sdělení o ratifikaci Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod.  
V této souvislosti upozorňuje Namítající, že v demokracii nestačí toliko pouhé „rozhodnutí většiny". Demokracie 
zahrnuje i druhý princip, který zajišťuje ochranu rovných lidských práv a základních svobod jedince, eo ipso tedy i 
menšiny45(Definované v tomto případě Namítajícím jako „přímo dotčená veřejnost".).  
Lidská práva a základní svobody v tomto pojetí vytvářejí nepřekročitelné meze uplatnění vůle většiny.  
Námitka č. 16: Územní plán nebyl vystaven na serveru www.cenia.cz. obec tak nesplňuje požadavek MŽP na 
vedení evidence záměrů a nenaplňuje Jednotný informační systém MŽP.  
Odůvodnění:  
Informační systém SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je určen pro potřeby 
úřadů vykonávajících funkci příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti SEA. 
Slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), ÚPD VÚC (úroveň regionální) a územně 
plánovacích dokumentací obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu po-
suzování koncepcí tak, jak ukládá zákon.46  
I když citace může navozovat dojem „dobrovolnosti", celostátní vedení evidence dobrovolné není.  
CENIA funguje jako centrální vstupní brána resortu i jako soustředěný výstup (portál informací o životním 
prostředí). Je základním kamenem Jednotného informačního systému o životním prostředí, za který je podle § 19, 
odst. 4 zákona 2/1969 Sb., kompetenční zákon, odpovědné Ministerstvo životního prostředí.  
Výsledky této práce, založené zejména na aktivním naplňování zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, jsou viditelné v mapách Geoportálu, převáděny do indikátorů udržitelného rozvoje a zveřejňo-
vány v informačních publikacích, z nichž nejvýznamnější je Statistická ročenka životního prostředí České repub-
liky47. 
(Zvýraznění provedl namítající.)  
Zřizovatelem serveru www.cenia.cz na základě Opatření č. 5/07 (čj. 6308/M/O7) MŽP.  
Přílohy: 
1)  Bagatelizace dopravního hluku – R. Vinkler, 04/2015 
2)  Souhrnná fakta o Západním polookruhu – R. Vinkler, 01-03/2015 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

                                                                 
 
44 Pl. ÚS 42/06 
45 Ústava České republiky - Zák. 1/1993 Sb., čI. 6, věta druhá 
46 http://www.cenia.czJweb/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRlBRY 
47 http://www.cenia.czJweb/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGQVXQZ 
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Odůvodnění: 
Základním v obsahu námitky je požadavek na úplné vypuštění dvou veřejně prospěšných staveb, a to: 
- DI-14 – stavba přeložky silnice III/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horákové do 

ulice Strakonické, 
- DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové – II/603.  
Tomuto požadavku nelze v úpravě územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice 
(dále jen „úprava“) vyhovět, neboť předmětem úpravy je pouze zajištění souladu územního plánu města, který 
byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000, ve znění jeho pozdějších změn, s platnými právními 
předpisy. Jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města tak, aby po vydání 
úpravy územní plán splňoval požadavky na jeho strukturu a formu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), a s 
příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – více je uvedeno v úvodu této kapitoly II.G.  
Z uvedeného důvodu nejsou na místě odkazy na „ustálenou judikaturu“, zejména na některé rozsudky Nejvyššího 
správního soudu, citované namítajícím, neboť se nedotýkají nových skutečností a nových zásahů do vlastnických 
a jiných věcných práv; uvedená ustanovení jsou v souladu s již v minulosti přijatou a schválenou koncepcí. Ci-
tované rozsudky se tématu úpravy vůbec netýkají. 
Obdobně je třeba odmítnout výhrady převzaté poněkud bez souvislosti a návaznosti na průběh a vedení celého 
procesu projednávání. Jedná se o opakovaný požadavek „legality, proporcionality, zákazu zneužití správního 
uvážení, ochrany dobré víry a oprávněných zájmů, souladu s veřejným zájmem, subsidiarity, legitimního očeká-
vání, materiální pravdy, procesní rovnosti a nestrannosti postupu správních orgánů, zásada veřejné správy jako 
služby a ochrany práv dotčených osob, spolupráce správních orgánů a souladnosti postupů a též zásada rychlosti 
a hospodárnosti postupů“; takto formulované zásady (vznešeně znějící i jen ve svém výčtu a tím působící jaksi 
bez dalšího důvěryhodně) nikdo nezpochybňuje, avšak jejich uvedení bez konkrétní opory v dokazování je pou-
hým formálním výčtem, který není prost manipulace. Tak zejména v případě, že je zpochybněno bez dalšího 
dokazování setrvání na dosavadní koncepci města, o něž opírá město České Budějovice věcný i formální postup 
ve věci.  
Komunikace propojující ulice Strakonická a M. Horákové přes bývalý areál vojenského cvičiště a komunikační 
propojení sídlišť s Litvínovicemi pro odlehčení levobřežní komunikace byly navrženy již v územním plánu města 
České Budějovice (dále jen „ÚPnM“), tj. od r. 2000, s drobnou úpravou trasy komunikace změnou č. 18 ÚPnM z r. 
2007 v části přes vojenský areál ve smyslu jejího napřímení a změnou č. 72 ÚPnM z r. 2014 v části jižního území, u 
kterého došlo v r. 2005 k úpravě katastrální hranice mezi městem a obcí Litvínovice. Tyto navržené komunikace 
byly zároveň v ÚPnM vymezeny jako veřejně prospěšné stavby DI-14 a DI-17. Úprava nemění dopravní skelet 
města nad rámec ÚPnM ve znění jeho pozdějších změn, pouze ho do svého řešení převzala, stejně jako všechny 
ostatní části koncepčního řešení ÚPnM, neboť v souladu s § 188 odst. (1) stavebního zákona nelze úpravu sloučit 
se změnou územního plánu, není tedy možné řešit požadované vypuštění těchto veřejně prospěšných staveb.  
Do kapitoly I.D.1.1 textové části návrhu úpravy jsou převzaty z čl. 124 odst. (1) obecně závazné vyhlášce č. 
4/2000 statutárního města České Budějovice o závazných částech ÚPnM (dále jen „OZV“) zásady, kterých musí 
být dbáno při provádění dopravních opatření na pozemních komunikacích a při provádění příslušných správních 
řízení. Jednou z těchto zásad je zásada založení soustavy souběžných odlehčovacích tras pozemních komunikací 
s cílem odlehčit stávajícímu základnímu skeletu. Do této soustavy jsou začleněny i odlehčovací komunikační 
spojka mezi ul. Milady Horákové na Strakonickou třídu a komunikační propojení sídlišť s Litvínovicemi pro 
odlehčení levobřežní komunikace. 
Pro potvrzení významu této komunikace je možné v odůvodnění námitky uvést, že město České Budějovice si 
zajistilo zpracování dokumentace Integrovaný plán organizace dopravy (dále jen „IPOD“). Jejím zhotovitelem je 
společnost Mott MacDonald Praha, s.r.o. Národní 15, Praha 1. IPOD, který mimo jiné vyhodnotil dopad staveb 
vymezených v ÚPnM na dopravu ve městě a podle toho navrhl optimální harmonogram jejich výstavby, stanovil 
pro území města České Budějovice priority výstavby komunikací s ohledem na vypracované dopravní prognózy 
pro časové horizonty let 2020 a 2030. Stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice – M. Horákové je v 
IPOD zařazena do skupiny osmi staveb celoměstského významu, které by měly být uvedeny do provozu do r. 
2020. Význam souboru staveb tzv. Západního polookruhu, tedy propojení ulic Strakonické – M. Horákové – 
Litvínovické – Lidické, lze dle IPOD vysledovat dvojí: 
- vnitroměstský – napojuje rozsáhlá sídliště na levém břehu Vltavy na vnější komunikační skelet a tím odlehčuje 

jihozápadní městský okruh (Na Dlouhé louce, Mánesova) včetně navazujících radiál (Husova, Litvínovická) a 
místních komunikací (Rošického, Nedbala); 

- strategický – stavby vytvářejí paralelní trasy k úsekům, které dnes nemají žádnou alternativu (Na Dlouhé 
louce, Mánesův most) a v případě mimořádných událostí (nehoda, uzavírka) je dokáží částečně nahradit.  
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Dle názoru pořizovatele je zde vhodné doplnit, že dokonce i ÚPnM v r. 2000 již komunikační propojení ul. Stra-
konické s ul. M. Horákové a pokračování do Litvínovic převzal z územního plánu sídelního útvaru České 
Budějovice, který byl schválen vládou ČSR dne 10. 6. 1986 (dále jen „ÚPnSÚ“). V ÚPnSÚ je navrženo toto propo-
jení jako sběrná a hlavní obslužná komunikace, v části od Strakonické ul. přes areál vojenského cvičiště na 
Branišovskou ul. dokonce v trase shodné s ÚPnM, jižně od Branišovské byla v ÚPnSÚ sběrná komunikace přim-
knuta východně k parku Stromovka, dále napojena na silnici I/3 v Litvínovicích a jako součást městského okruhu 
pokračovala mostem přes řeku Vltavu do jižní části města - Rožnova. Území dnešního sídliště Máj bylo v ÚPnSÚ 
teprve navržené pro obytnou zástavbu vysokopodlažní – komplexní bytovou výstavbu. Z ÚPnSÚ je patrné, že 
předmětná sběrná komunikace byla navržena zároveň s navrženou bytovou zástavbou sídliště Máj, kterou 
procházela. Pro odclonění bytové zástavby a omezení hluku z komunikace byly podél ní oboustranně navrženy 
velkokapacitní parkoviště a garáže. 
Na základě těchto skutečností lze předpokládat, že před nabytím vlastnických práv k bytům v bytových domech 
v zájmové části sídliště Máj zcela jistě byli budoucí vlastníci obeznámeni s navrženým dopravním řešením 
v ÚPnSÚ z r. 1986, které bylo převzato do řešení ÚPnM. 
Veřejný zájem u veřejně prospěšných staveb DI-14 a DI-17 je z hlediska územního plánování nepochybný i 
s odvoláním na judikaturu Ústavního soudu. Konkrétně s odvoláním např. na nález II.ÚS 2037/10 ze dne 
19. 5.2011, z kterého vyplývá, že při územním plánování jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků s 
ohledem na veřejný zájem na vyváženém a vyrovnaném využití území, které může mít mnoho podob. Orgány ob-
ce, které rozhodují, jsou omezeny požadavkem nevybočit z určitých věcných (urbanistických, ekologických, 
ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly územního plánování. Podle § 1 stavebního zákona 
řeší územní plánování funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území soustavně a komplexně. Návrh veřejné dopravní infrastruktury 
obecně tomuto zájmu nepochybně odpovídá a není v rozporu se zájmy obyvatel města a s cíli a úkoly územního 
plánování.  
Dále např. s odvoláním na nález I.ÚS 198/95 ze dne 28. 3. 1996, v kterém se uvádí, že každý kolektivní zájem 
nelze označit za zájem veřejný a je možné dovodit, že za veřejný zájem lze považovat obecný či obecně 
prospěšný zájem. V nálezu je citováno: Často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými zá-
jmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými 
zájmy společnosti v naprostém rozporu. (F. A. Hayek, publikace "Právo, zákonodárství a svoboda", II. díl, (vydala 
ACADEMIA Praha 1991). 
Nutno rovněž připomenout, že odkaz na veřejný zájem jakožto skutečnost jaksi všeobecně danou a jednoz-
načnou, resp. nespornou, je zjevně nesprávný a zavádějící. Skupinový zájem nelze považovat automaticky za zá-
jem veřejný.  
„Zájmem“ (věcí/záležitostí/cílem) se rozumí individuální a pospolitý projev záměru, jehož hodlá jedinec nebo 
společenství dosáhnout soustředěnou pozorností nebo úsilím (spontánním/nespontánním; dočasným/trvalým); 
preference určitého druhu činnosti, její zaměřenost a motivace, vztahu k osobě, věci, aktivitě nebo situaci. Zájem 
je charakterizován jednak místem („rozprostraněností“), jednak časem („trváním“ / „perspektivou“). Jinak řečeno: 
v nejširším pojetí lze zájem charakterizovat jako směřování člověka nebo skupiny lidí (pospolitosti/společenství) k 
určitým činnostem nebo zabývání se předměty či záležitostmi určitého druhu, resp. jako komplexní motivačně-
postojové zaměření, soustředěnou pozornost k dosažení vytčeného cíle.  
Praktického významu ovšem slovo „zájem“ nabývá, je-li blíže určen subjekt/nositel zájmu a předmět/ objekt zá-
jmu. Obecně může být předmětem zájmu vůbec (a tedy v jeho rámci jako specifická podmnožina) i veřejného zá-
jmu libovolný proces tvorby a změn užitných hodnot a jeho výsledky, tzn. kterýkoliv proces a jeho výsledky. 
V případě zájmů skupinových pak s výjimkou těch procesů a jejich výsledků, které se pospolitost rozhodla chránit 
jako nedotknutelnou sféru osobnosti jednotlivce/jednotlivé osoby/občana/obyvatele. Dalším třídícím hlediskem 
zájmů je tudíž jejich „veřejnost“ nebo „soukromost“, přičemž toto třídící hledisko se nevztahuje primárně na 
subjekty (soukromý i veřejný zájem se může týkat jak skupin, tak jednotlivců!), nýbrž na právní formalizaci pro-
cesů, jimiž je takový zájem formován. 
Za veřejný zájem lze proto považovat jen takový zájem, s jehož formováním a formulováním právní řád spojuje 
určité náležitosti a stanovuje po té pro jejich implementaci též určitou míru právní závaznosti, na níž se 
společenství shodlo a jejichž obsah na základě konkrétního hodnotového rámce sdílí. V tomto ohledu lze ro-
zlišovat mezi veřejným zájmem  
a)  formovaným právními předpisy vydanými závazným procesními (legislativními, legislativně technickými) 

postupy; 
b)  formovanému správními akty (rozhodnutími/usneseními) jakožto aprobovanými právními formami vymezení 

veřejného zájmu; 
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c)  politickými rozhodnutími s právními důsledky (usnesení), jimiž se rozumí především rozhodnutí samospráv 
územních celků, popřípadě samospráv personálních (zájmových) sdružení, jejichž postavení je založeno zá-
konem (profesní samosprávy/akademické samosprávy). 

Veřejný zájem je ovšem pojem, který má velmi časté a významné praktické užití. Vedle označení „veřejný zájem" 
se vyskytují i označení s podobným významem, jako „veřejná prospěšnost", „veřejné blaho" a podobně. Výraz 
„veřejný zájem" používá stavební zákon (ale také používá výraz „veřejně prospěšná stavba", „veřejně prospěšné 
opatření“). Považujeme-li za veřejný zájem ten zájem, jehož subjektem je společenství obce, kraje/regionu nebo 
státu, pak z toho plyne, že jako „veřejný zájem" může být uznán toliko ten zájem, který podle určitých pravidel 
artikuluje občanská společnost obce, kraje/regionu nebo státu prostřednictvím zákonem určeného právně rel-
evantního aktu své politické reprezentace. Základem těchto pravidel je především způsob, jakým obyvatelstvo 
volí své zástupce, a všechny další formy „veřejné volby", které se musí nebo mohou legálně používat při uplatňo-
vání a respektování práva občanů podílet se na správě „věcí veřejných". Z tohoto pojetí veřejného zájmu vyplývá, 
že existuje (obdobně jako u individuálních, rodinných a ostatních pospolitních zájmů) i pluralita veřejných zájmů: 
typologicky sice rozlišujeme státní, krajský/regionální a obecní zájem, popřípadě zájem zákonem ustavených per-
sonálních samospráv (profesních, akademických), avšak ve skutečnosti existuje nejen pluralita objektů veřejných 
zájmů, ale (a to je důležitější) pluralita veřejných zájmů, a to jak z hlediska správních úrovní (státní zájem, řádově 
desítka regionálních zájmů a řádově několik tisíc obecních zájmů) s identickým objektem, tak z hlediska věcného. 
Ani zájem státu nelze označit za jednotný (monolitní), neboť zájmy deklarované jako veřejné na úrovni státu (zá-
konem, popřípadě rozhodnutími politické reprezentace) se týkají mnoha oblastí, které mohou (a z  povahy věci 
často bývají) kolizní: péče o veřejné zdraví, péče o přírodu a její složky, péče o krajinu, péče o kulturní bohatství 
(zejména památková péče), péče o dopravu, péče o technickou infrastrukturu. Mezi těmito veřejnými zájmy 
(zjednodušeně: mezi postoji konkrétních zastupitelských orgánů ke konkrétním otázkám spojeným s veřejným i zá-
jmy a postoji konkrétních správců veřejného zájmu z hlediska věcného) jsou právě v důsledku jejich plurality 
prokazatelné a přirozené inkonzistence, které lze v demokratické společnosti řešit jen jednáním příslušných 
subjektů. Způsob řešení inkonzistencí státního, krajských/regionálních a obecních zájmů více méně odráží míru 
centralizovanosti veřejného rozhodování: zásadu hierarchizace priorit zájmů v pořadí stát – kraj/region – obec s 
tím, že zájem hierarchicky vyššího subjektu musí být respektován subjekty hierarchicky nižšími nelze a priori 
zavrhovat, pokud byla tato zásada přijata demokratickými postupy a prosazuje se demokratickými prostředky.“ 
(blíže viz Plos, Jiří-Jehlík, Jan: Metodika zadávání územních plánů, část B; ČVUT Praha a HM Praha, Praha 2015, 
strr. 174 an. – ISBN978-80-01-05703-2] 
Namítající zaměňuje svoji vlastní představu o tom, co je veřejným zájmem, za skutečně projednaný, ověřený a 
sdílený, to jest právně aprobovaný veřejný zájem. V mnoha případech se ho dovolávají tam, kde z hlediska 
platných právních předpisů bylo dosaženo shody s dotčenými správními orgány z hlediska jimi sledovaných 
„veřejných zájmů“. Takto sdíleným veřejným zájmem je obsah dosavadního ÚPnM, který je upravován do právní 
podoby dle stávajícího stavebního zákona a který požadavky na vypuštění veřejně prospěšných staveb DI-14 a DI-
17 zcela vylučuje. Také zejména opakovaný požadavek na posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, na 
udržitelný rozvoj území a mnohé další. 
Tvrzení, že záměr v námitce nazvaný Západní polokruh, tvořený propojením od ul. Strakonické do M. Horákové a 
pokračováním M. Horákové do Litvínovic s návazností na „plánovaný vnitřní okruh“ nebyl nikdy jako celek po-
droben procesu posuzování dle zák. č. 100/2001 Sb. a tudíž nikdy nebyly v procesu SEA posouzeny veškeré vlivy 
na veřejné zdraví a životní prostředí, se nezakládá na pravdě.   
V návrhu Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“) pro veřejné projednání byl do části Kori-
dory a plochy dopravy nadmístního významu zařazen koridor D63 Dopravní systém města – napojení města na 
nadřazený dopravní systém kraje, který byl rozdělen na 6 úseků, a to a to D63/1 – Propojení okruhů, D63/2 – za-
nádražní komunikace od „propojení okruhů“ po napojení novou kruhovou křižovatkou na Novohradskou ul., 
D63/3 – podjezd pod nádražím, D63/4 – Jižní přeložka, D63/5 – Západní půloblouk, úsek sídliště Máj - Litvínovice 
a D63/6 Propojení Strakonická – M. Horákové. Po vydání ZÚR v září r. 2011 zůstaly jako součást koridoru D63 
pouze 2 úseky, a to D63/2  a D63/3. Úseky D63/5 Západní půloblouk, úsek sídliště Máj - Litvínovice a D63/6 
Propojení Strakonická – M. Horákové byly z koridoru D63 vypuštěny, a to na základě rozhodnutí o námitce p. 
Radka Vinklera, zástupce veřejnosti, k návrhu ZÚR. 
Celá trasa se všemi 6 úseky byla posouzena a prošla v rámci projednávání návrhu ZÚR souběžně posouzením v 
procesu SEA, což je nezpochybnitelné vzhledem ke skutečnosti, že z koridoru D63 byly jeho 4 úseky vymezené v 
návrhu ZÚR (D63/1, D63/4, D63/5 a D63/6) vypuštěny až po veřejném projednání (Stanovisko MŽP k posouzení 
vlivů provádění koncepce „ZÚR“ na životní prostředí a veřejné zdraví bylo vydáno dne 20. 6. 2011.). Blíže je pro-
ces SEA v rámci projednávání ZÚR popsán v kapitole o) odůvodnění ZÚR.    
Součástí úpravy skutečně není vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj s obsahem dle přílohy č. 
5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dle metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k posuzování vlivů 



část II., kapitola G – rozhodnutí o námitkách  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  499 

územního plánu na udržitelný rozvoj území, musí být zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v 
případě, pokud by krajský úřad sdělil, že má být zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad 
– Jihočeský kraj vydal z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., před zahájením 
prací na úpravě dne 13. 4. 2010 stanovisko č.j.: KUJCK/11756/2010/OZZL/2, v kterém uvedl, že po provedeném 
zjišťovacím řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, a v souladu s § 10i odst. 3 tohoto zákona nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů 
úpravy na životní prostředí (SEA). Sdělil, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. Důvodem je zejména zohlednění 
skutečnosti, že se jedná o úpravu dle § 188 odst. (1) stavebního zákona, kterou nebudou vymezovány žádné nové 
zastavitelné plochy. Dále sdělil, že uvedená koncepce nebude mít významný vliv na žádné zvláště chráněné území 
v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace v kompetenci krajského úřadu. 
Součástí odůvodnění úpravy je i vyhodnocení souladu s výsledky rozboru udržitelného rozvoje území z územně 
analytických podkladů a dopady navrhovaného řešení územního plánu na jednotlivé pilíře trvale udržitelného 
rozvoje města. Zde je mimo jiné uvedeno, že:  
Řešení ÚP respektuje historický vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen a rozvíjení příznivé kvality 
obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporu rekreačního potenciálu území: 
- na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí je navrženy diferenciace území z 

hlediska ochrany a rozvoje hodnot území, 
- s ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v ÚPnM (a dále převedené do ÚP  České 

Budějovice) krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou 
infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. 

V námitce zmiňovaný dokument Akustické posouzení (v námitce odkazy č. 16 a 17) je podkladem, který se vzta-
huje ke stavbě „Stavba přeložky silnice III/14539“ (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická, stavební část 2 – 
1. etapa). Na tuto stavbu je vedeno speciálním stavebním úřadem (odborem dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města České Budějovice) stavební řízení pod zn. ODSH-11375/12/ŠM. Každá jednotlivá stavba je dle 
sdělení tohoto správního orgánu vždy posuzována z hlediska hlukové zátěže i v navazujících úsecích, což v 
případě stavby komunikace propojující sídliště s Litvínovicemi znamená, že dojde i k posouzení intenzit dopravy 
na ul. M. Horákové a k návrhu a provedení takových opatření, aby hlukové limity byly splněny i zde. 
Část námitky s tvrzením, že je prokázané, že na ul. M. Horákové je již v současné době nadlimitní hluk, je zcela 
nad rámec úpravy. Ovšem je zde možné doplnit, že dle sdělení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích, vydaného dne 30. 7. 2014 pod č.j. KHSJC 12717/2014/HOK.VED, nedochází v 
současné době k překračování hygienických limitů hluku v ulici M. Horákové.   
Územní plán může v podrobnosti dle § 43 odst. (1) stavebního zákona pouze stanovit základní koncepci rozvoje 
území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, přičemž dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nesmí orgán 
územního plánování pořizovat hlukovou studii. S ohledem na tyto skutečnosti byla kapitola I.D.1 Dopravní infra-
struktura před předložením úpravy k vydání doplněna o text:  
- Opatření pro snižování zátěže hlukem od dopravy ve městě budou prováděna dle aktuálně platné legisla-

tivy na úseku ochrany veřejného zdraví. 
- V ÚP České Budějovice se stanovuje podmínka pro další stupně projektových dokumentací, že podmiňující 

investicí pro realizaci nových dopravních staveb ve vymezených plochách dopravní infrastruktury, řešených 
v ÚP České budějovice, jsou vždy účinná protihluková opatření s ohledem na charakter stávajících přileh-
lých lokalit a v kontaktu se stávající zástavbou podléhající splnění hygienických limitů dle aktuálně platné 
legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví (v současné době dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dle nařízení vl. č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění), a to na základě hlukových 
posouzení, která budou vždy součástí projektových dokumentací pro tyto stavby; u některých speciálních 
ploch podrobnější podmínky viz kapitola I.F.13, speciální plochy jsou vyznačeny ve výkresu č. I.2.1 Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce. 

Zároveň s tímto doplněním a v souladu s výkladem MMR k problematice hlukových studií byl vypuštěn text části 
kapitoly I.D.1.1 Silniční doprava, týkající se opatření pro snižování zátěže hlukem od dopravy. 
(Dohodnuto dne 2. 6. 2015 na dohodovacím jednání s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, zápis z jednání je uložen v dokladové části úpravy.)  
Vzhledem k tomu, že úprava znamená, jak je sděleno již v úvodu tohoto odůvodnění, převedení textové a 
grafické části ÚPnM do nové struktury v členění kapitol a výkresů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
v platném znění, je do textové části úpravy převzato z kapitoly 25 Průvodní zprávy textové části ÚPnM i rozdělení 
změn v území do kategorií podle jejich důležitosti při naplňování koncepce ÚP. Tato kategorizace týkající se nejen 
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dopravních staveb, která byla v návrhu úpravy pro veřejné projednání jako kapitola I.B.3 včleněna do kapitoly I.B 
Koncepce rozvoje území obce, neznamená stanovení časové posloupnosti, jak bylo v této kapitole uvedeno. 
Nejedná se tedy o stanovení postupné etapizace, proto byl text této kapitoly I.B.3 přesunut do II. E Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení. Zároveň zde bylo doplněno, že kategorizace bude jedním z podkladů pro strate-
gický plán města, jak bylo předpokládáno i dle kapitoly 25 Průvodní zprávy textové části ÚPnM. 
Soulad úpravy s cíli a úkoly územního plánování je zdůvodněn projektantem úpravy v kapitole II. E, vztahuje se k 
způsobu využívání a usměrňování vývoje v území, a to způsobem, který vede k vyváženému vztahu územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tj. 
udržitelný rozvoj území. Toto zdůvodnění je v souladu s požadavky dle §§ 18 a 19 stavebního zákona, zejména 
s ohledem na skutečnost, že úprava nemění základní koncepční řešení z ÚPnM a stanovené podmínky v úpravě 
pro ochranu hodnot a budoucí rozvoj města jsou v souladu s principy trvalé udržitelnosti území. 
K části námitky týkající se zavedení „nového pojmu“ kompoziční osa do hloubky 30 m od její osy na obě strany 
pořizovatel sděluje, že tento pojem byl stanoven v čl. 90 odst. (1) písm. a) OZV jako jeden z prvků zvláštních zásad 
využívání území pro urbanisticky a architektonicky významné části území a stavby. V kapitole 10 Průvodní zprávy 
textové části ÚPnM a rovněž v legendě hlavním výkresu byla stanovena hloubka cca 30 m od osy.  
V kapitole II.E.12 textové části návrhu úpravy pro veřejné projednání byl zdůvodněn význam ploch zvláštního 
významu – kompoziční osy:  
Pro stavby ležící v plochách zvláštního významu je v ÚP České Budějovice oproti ÚPnM nově stanoven požadavek, 
který přináší nový SZ, na vypracování dokumentace pouze autorizovaným architektem. 
Kompoziční osy a ohniska představují nepochybně součást základní urbanistické (architektonicko-urbanistické) 
koncepce města a v tomto smyslu jsou také součástí původního i transponovaného ÚP České Budějovice. Jakožto 
postupně se naplňující součást kompozice města však představují též soubor „kulturních hodnot“. Oba pojmy se 
nevylučují, nýbrž naopak doplňují, a to specificky v souvislosti s označením některých území města za urbanisticky 
a architektonicky významná [blíže viz ustanovení § 17 písm. d)) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., autori-
zovaný inženýr je oprávněn „a) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných ÚPD) s výjim-
kou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, pomocí ÚP České Budějovice nebo rozhodnutím or-
gánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné“]. 
V návrhu úpravy před předložením zastupitelstvu města k vydání byl doplněn název kapitoly I.C.4 na Plochy a 
linie zvláštního významu. Dále byl text této kapitoly upraven takto: 
Plochami a liniemi zvláštního významu se pro potřeby ÚP České Budějovice rozumí místa a části území urban-
isticky nebo architektonicky významné pro obraz města. Jedná se o ohniska území a kompoziční osy, které jsou 
vyznačeny ve výkresu I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 
OHNISKA ÚZEMÍ 
Ohniska území, jsou body a centra urbánní struktury významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a pro 
uchování hodnotných urbánních vztahů v území. 
Ohnisko území je plochou zvláštního významu – podmínky pro činnosti v této ploše jsou stanoveny v kapitole I.L – 
Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat pouze autorizovaný architekt. 
KOMPOZIČNÍ OSY 
Kompoziční osy jsou linie (zpravidla komunikační) významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a pro uchování 
hodnotných urbánních vztahů v území. Kompoziční osy spojují významné prvky v území, jejichž vzájemný vztah 
nesmí být narušen.  
Ve vzdálenosti do 30 m od kompoziční osy je vymezena linie zvláštního významu – podmínky pro činnosti v této 
ploše jsou stanoveny v kapitole I.L – Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat pouze autorizovaný archi-
tekt. 
V kapitole I.L bylupraven a doplněn text takto: 
OHNISKA ÚZEMÍ 
Ohniska území, jsou body a centra urbánní struktury významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a pro 
uchování hodnotných urbánních vztahů v území. 
Ohnisko území lze považovat za plochu zvláštního významu. Pro stavby zasahující do této plochy některou částí 
své půdorysné plochy platí, že architektonickou část projektovou dokumentaci pro ně může vypracovávat pouze 
autorizovaný architekt a není zde možné provést stavební řízení ve zkrácené podobě. 
Vymezení ohnisek je patrné z výkresu č. I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 
KOMPOZIČNÍ OSY 
Kompoziční osy jsou linie (zpravidla komunikační) významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a pro uchování 
hodnotných urbánních vztahů v území. Kompoziční osy spojují významné prvky v území, jejichž vzájemný vztah 
nesmí být narušen. 
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Ve vzdálenosti 30 m od kompoziční osy je vymezena linie zvláštního významu. Pro stavby ležící některou částí své 
půdorysné plochy v této ploše může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autori-
zovaný architekt.  
Vymezení kompozičních os je patrné z výkresu č. I.2.1  Hlavní výkres –  urbanistická koncepce.. 
Ve shodném významu byl upraven text v jednotlivých kapitolách textové části II. úpravy. Dále byly vypuštěny 
kompoziční osy, ohniska území a plochy zvláštního významu z výkresu č. I.1 – Výkres základního členění, 
grafické vymezení a legenda ve výkresu č. I.2.1 byly upraveny v souladu s doplněním a úpravou výše 
uvedených kapitol I.C.4 a I.L. 
Z tohoto textu i před jeho doplněním jednoznačně vyplývá, že kompoziční osa převzata zde z ÚPnM, neřeší skryté 
umožnění rozšíření ul. M. Horákové na čtyřpruh. Podmínka zpracování architektonické části projektových doku-
mentací na jednotlivé stavby, které se dotýkají vymezených 30 m od osy kompoziční osy ul. M. Horákové, autori-
zovaným architektem, naopak má přispět ke zkvalitnění architektonického výrazu staveb podél veřejného pros-
tranství této komunikace. 
K částem námitky, které se týkají procesu pořizování a nesrozumitelnost návrhu úpravy, je nutné ze strany 
pořizovatele úpravy uvést následující: 
1. O průběhu veřejného projednání se vede v souladu s § 22 odst. (2) stavebního zákona písemný záznam, jehož 

podobu a náležitosti stavební zákon blíže neupřesňuje. Písemný záznam z veřejného projednání úpravy byl 
pořizovatelem veden (zn.:OÚP/2015/O-561/Sl-V) a je, včetně přiložené kopie 1 námitky písemně uplatněné 
před veřejným projednáním, uložen v dokladové části úpravy.  
Veřejné projednání se konalo dne 11. 5. 2015 od 15:00 do cca 18:30 hod. V průběhu jednání po výkladu pro-
jektantů úpravy, byla vedena diskuze, když na jednotlivé dotazy zúčastněných průběžně odpovídali Ing. Fran-
tišek Konečný, Ph.D., náměstek primátora, jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při 
pořizování úpravy; JUDr., PhDr. Jiří Plos – tvůrce OZV, pedagog na Fakultě architektury ČVUT Praha, právní 
poradce Kanceláře České komory architektů; prof. Ing. arch. Petr Hrůša a Ing. arch. Vít Zenkl, za pořizovatele 
Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování, Ing. Jana Sládková.  
Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení řízení o úpravě a o zveřejnění návrhu úpravy byla v souladu s § 52 
stavebního zákona od 9. 4. 2015 do 18. 5. 2015 vyvěšena na úřední desce magistrátu města a na webových 
stránkách města – včetně celé dokumentace.  Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek byla do 
18. 5. 2011, tzn., že i v rámci konání veřejného projednání o návrhu úpravy bylo možné k pořizovateli uplatnit 
písemně připomínky a námitky s náležitostmi dle § 52 odst. (3) stavebního zákona (odůvodnění námitky, úda-
je podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezené území dotčené námitkou).  
Tato lhůta je dle názoru pořizovatele dostačující i s ohledem na skutečnost, že úprava nemění základní kon-
cepci rozvoje města z r. 2000, tzn., že se jedná pouze o převod formy a nikoliv o změnu obsahu. 

2. Původní ÚPnM z r. 2000 se skládá z textové části, složené z Průvodní zprávy s 30 kapitolami (310 stran) a tex-
tových částí krycích listů jednotlivých lokalit, na které je město v ÚPnM rozděleno (100 lokalit – členění textů 
krycích listů na závaznou, směrnou a informativní část) a z grafické části obsahující 16 výkresů.  
Do návrhu úpravy před řízením byly dále včleněny textové a grafické části změn ÚPnM č. 1 až 72, které byly 
schváleny, resp. vydány do 18. 2. 2015, tj. do odevzdání návrhu úpravy pro veřejné projednání projektantem.    
Z výše uvedených údajů je jednoznačné, že rozsah původní textové části ÚPnM je větší než 77 stran OZV a 
smyslem úpravy je převedení celého ÚPnM do struktury územního plánu dle stavebního zákona a jeho pro-
váděcích vyhlášek při zachování jeho věcného řešení.  

3. Úprava představuje zcela novou strukturu textové části a novou skladbu výkresů grafické části dle stavebního 
zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, původní textové a grafické části  ÚPnM, který byl podle 
v r. 2000 podle tehdy platných právních předpisů, ovšem beze změn obsahu koncepce rozvoje města. 
Z tohoto důvodu není součástí úpravy srovnávací text, který musí být dle metodického sdělení Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR součástí odůvodnění změny ÚP vydaného již v souladu s novými právními předpisy.   

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn. 

2. p. Zdeněk Mrázek, Dr. Bureše 1189/9, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
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Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, ze seznamu nemovitostí na LV, LV č. 4060, bytová 
jednotka č. 1189/15, a vyjma příloh 1) a 2).   

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje.  

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

3. p. Jan Trhlík, Dr. Bureše 1186/3, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o jednotce, LV č. 5059, bytová jednot-
ka č. 1188/4, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje.  

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

4. m. Jiří Tomeček a Miroslava Tomečková, Dr. Bureše 1186/3, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o jednotce, LV č. 6572, bytová jednot-
ka č. 1186/4, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

5.  m. Ing. Jiří Payer a Ing. Zdeňka Payerová, Dr. Bureše 1187/5, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o jednotce, LV č. 4054, bytová jednot-
ka č. 1187/10, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

6. MUDr. Ivana Šplíchalová, Dr. Bureše 1189/9, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o jednotce, LV č. 4057, bytová jednot-
ka č. 1189/8, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/


část II., kapitola G – rozhodnutí o námitkách  ÚP České Budějovice 

 

říjen 2015  503 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

7. m. JUDr. Josef Šírek a p. Zuzana Šírková, Dr. Bureše 1185/1, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 10. 7. 2014 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o jednotce, LV č. 4048, bytová jednot-
ka č. 1185/10, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

8. m. p. Petr Tománek a Mgr. Eva Tománková, Dr. Bureše 1185/1, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o jednotce, LV č. 1185/9, bytová jed-
notka č. 1185/9, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

9. p. Věra Vopálková, Dr. Bureše 1189/9, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o jednotce, LV č. 7373, bytová jednot-
ka č. 1189/1, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše. 

10. MUDr. Tomáš Romsauer, Jiráskovo nábřeží 1843/1, 370 04 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5.2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o pozemku: LV č. 10697 – pozemky 
parc. č. 1927/110 a 1927/112, LV č. 10545 – pozemek parc. č. 1927/111, všechny v katastrálním území České 
Budějovice 2, a vyjma příloh 1) a 2).  

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše, vyjma části odůvodnění ve dvou odstavcích, týkajících se 
územního plánu sídelního útvaru České Budějovice a nabytí vlastnických práv, které začínají slovním spojením 
„Dle názoru pořizovatele……“ a končí slovním spojením „převzato do řešení ÚPnM“).  
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Text těchto dvou odstavců odůvodnění, vzhledem k tomu, že namítající je vlastníkem či spoluvlastníkem 
v námitce dokladovaných pozemků a  dalších pozemků parc. č. 1927/109 a 1927/160 (rodinný dům č. p. 1788), 
které se nacházejí jižně pod prodlouženou ul. Na Sádkách, nikoliv na sídlišti Máj, se nahrazuje následujícím 
textem: 
Dle názoru pořizovatele je zde vhodné doplnit, že pozemky ve vlastnictví či spoluvlastnictví namítajícího se na-
cházejí v území, které je součástí zastavitelných ploch vymezených právě v ÚPnM v r. 2000, tedy zároveň 
s vymezením napadaného komunikačního propojení ul. Strakonická – M. Horákové – Litvínovice. Podkladem pro 
parcelaci v těchto dle ÚPnM zastavitelných plochách pro bydlení v lokalitě U Švába, jejíž součástí jsou i pozemky 
včetně rodinného domu, ve vlastnictví či spoluvlastnictví namítajícího, byly urbanistická studie z r. 2005 
(východně od komunikace) a územní studie z r. 2009 (západně od komunikace), v nichž byl záměr dotčené části 
propojující komunikace převzat z ÚPnM s upřesněním jejích územních nároků tak, aby zde mohla být realizována 
i případná související protihluková opatření. Vlastníci pozemků podél navržené propojky na Litvínovice tedy měli 
možnost se s navrženým rozvojem celého zájmového území seznámit před nabytím vlastnických práv 
k pozemkům. Lze dovodit, že namítající se záměrem komunikace obeznámen byl i vzhledem k tomu, že pro 
umístění a povolení rodinného domu s parc. č. 1927/160 byly v územní studii z r. 2009 stanoveny i upřesňující 
plošné a prostorové regulativy, dle kterých byla stavba realizována. 

11. p. Dana Hamáčková, Žižkova třída 173/19, 370 01 České Budějovice 
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 1 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce scan z www.cuzk.cz, z informace o pozemku: LV č. 10697 – pozemky 
parc. č. 1927/109 a 1927/112, oba v katastrálním území České Budějovice 2, a vyjma příloh 1) a 2). 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1 – viz výše, vyjma části odůvodnění ve dvou odstavcích, týkajících se 
územního plánu sídelního útvaru České Budějovice a nabytí vlastnických práv, které začínají slovním spojením 
„Dle názoru pořizovatele……“ a končí slovním spojením „převzato do řešení ÚPnM“).  
Text těchto dvou odstavců odůvodnění, vzhledem k tomu, že namítající je spoluvlastníkem v námitce doklado-
vaných pozemků a  dalších pozemků parc. č. 1927/110 a 1927/160 (rodinný dům č. p. 1788), které se nacházejí 
jižně pod prodlouženou ul. Na Sádkách, nikoliv na sídlišti Máj, se nahrazuje následujícím textem: 
Dle názoru pořizovatele je zde vhodné doplnit, že pozemky v spoluvlastnictví namítající se nacházejí v území, 
které je součástí zastavitelných ploch vymezených právě v ÚPnM v r. 2000, tedy zároveň s vymezením napa-
daného komunikačního propojení ul. Strakonická – M. Horákové – Litvínovice. Podkladem pro parcelaci v těchto 
dle ÚPnM zastavitelných plochách pro bydlení v lokalitě U Švába, jejíž součástí jsou i pozemky včetně rodinného 
domu, v spoluvlastnictví namítající, byly urbanistická studie z r. 2005 (východně od komunikace) a územní studie 
z r. 2009 (západně od komunikace), v nichž byl záměr dotčené části propojující komunikace převzat z ÚPnM s 
upřesněním jejích územních nároků tak, aby zde mohla být realizována i případná související protihluková 
opatření. Vlastníci pozemků podél navržené propojky na Litvínovice tedy měli možnost se s navrženým rozvojem 
celého zájmového území seznámit před nabytím vlastnických práv k pozemkům. Lze dovodit, že namítající se zá-
měrem komunikace obeznámena byla i vzhledem k tomu, že pro umístění a povolení rodinného domu s parc. č. 
1927/160 byly v územní studii z r. 2009 stanoveny i upřesňující plošné a prostorové regulativy, dle kterých byla 
stavba realizována. 

12. Dipl. Ing. Zdenka Heluz, Šindlodvorská 1719/13, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 13 – viz výše, vyjma příloh 1) a 2) a vyjma údajů podle katastru ne-
movitostí dokladující vlastnická práva namítajícího – v námitce uvedeno LV č. 7941, rodinný dům č. p. 1719/3 
v katastrálním území České Budějovice 2, k námitce přiložen z www.cuzk.cz seznam nemovitosti na LV pro LV č. 
7941 a informace o pozemcích parc. č. 1894/246 (rodinný dům) a  parc. č. 1894/244 (stavba bez č. popisného), 
oba v katastrálním území České Budějovice 2, 

Rozhodnutí: 

http://www.cuzk.cz/
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Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 1, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o námitce 
jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 13 – viz výše, vyjma části odůvodnění ve dvou odstavcích, týkajících se 
územního plánu sídelního útvaru České Budějovice a nabytí vlastnických práv, které začínají slovním spojením 
„Dle názoru pořizovatele……“ a končí slovním spojením „převzato do řešení ÚPnM“).  
Text těchto dvou odstavců odůvodnění, vzhledem k tomu, že namítající je vlastníkem v námitce dokladovaného 
rodinného domu s parc. č. 1894/246 , objekt bez č. popisného s parc. č. 1894/244, obě stavby umístěné na po-
zemku parc. č. 1894/31, jehož je dle seznamu na LV rovněž vlastníkem, stejně tak pozemků parc. č. 1894/1, 
1894/29, 1894/30, které se všechny nacházejí jižně pod prodlouženou ul. Na Sádkách při hranici s katastrem ob-
ce Litvínovice, nikoliv na sídlišti Máj, se nahrazuje následujícím textem: 
Dle názoru pořizovatele je zde vhodné doplnit, že pozemky ve vlastnictví namítající se nacházejí v území, které je 
součástí zastavitelných ploch vymezených právě v ÚPnM v r. 2000, tedy zároveň s vymezením napadaného 
komunikačního propojení ul. Strakonická – M. Horákové – Litvínovice. Podkladem pro parcelaci v těchto dle 
ÚPnM zastavitelných plochách pro bydlení v lokalitě U Švába, jejíž součástí jsou i pozemky včetně rodinného do-
mu, v spoluvlastnictví namítající, byly urbanistická studie z r. 2005 (východně od komunikace) a územní studie z r. 
2009 (západně od komunikace), v nichž byl záměr dotčené části propojující komunikace převzat z ÚPnM s 
upřesněním jejích územních nároků tak, aby zde mohla být realizována i případná související protihluková 
opatření. Vlastníci pozemků podél navržené propojky na Litvínovice tedy měli možnost se s navrženým rozvojem 
celého zájmového území seznámit před nabytím vlastnických práv k pozemkům. Lze dovodit, že namítající se zá-
měrem komunikace obeznámena byla i vzhledem k tomu, že pro umístění a povolení rodinného domu s parc. č. 
1894/246 byly v urbanistické studii z r. 2005 stanoveny i upřesňující plošné a prostorové regulativy, dle kterých 
byla stavba rodinného domu s parc. č. 1894/246 realizována. 

13. Ing. Vladimír Uhlíř, Thomayerova 1743/6, 370 01 České Budějovice – zástupce veřejnosti – přiložena pod-
pisová listiny obsahující náležitosti podle § 23 odst. 3 stavebního zákona s podpisy 283 občanů města 
Českých Budějovic, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku  

doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Námitka (věcně shodná připomínka) veřejnosti k „Návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice na 
územní plán České Budějovice (dále jen návrh úpravy ÚPnM na ÚP) zveřejněnému na úřední desce Magistrátu 
města České Budějovice dne 24. 3. 2015“  předkládaná zástupcem veřejnosti 
V zastoupení veřejnosti (viz přílohy) uplatňuji v souladu s § 52 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, námitku (věcně shodnou připomínku) k návrhu úpravy 
ÚPnM na ÚP. 
Znění námitky (věcně shodné připomínky):  
S návrhem úpravy ÚPnM na ÚP nesouhlasím, protože: 
- z něj není zřejmé, které části ÚPnM se mění a které zůstávají v platnosti. Text je strukturován odlišně od 

platného ÚPnM, není možno provést srovnání s platným ÚPnM, a je proto zmatečný až zavádějící, 
- ve výkresové části nejsou zohledněny schválené změny ÚPnM, např. změny č. 72, konkrétně trasa komu-

nikačního propojení Čtyři Dvory – Litvínovice, 
- svým rozsahem zásadně mění celou koncepci ÚPnM a vyžaduje proto plné projednání jako změna územního 

plánu, 
- nebylo provedeno posouzení jeho vlivů na životní prostředí SEA, které s ohledem na velký rozsah navrho-

vaných změn nepochybně vyžaduje. 
Příloha: Zmocnění zástupce veřejnosti k podání námitky, včetně podpisové listiny obsahující náležitosti podle § 

23 odst. 3 stavebního zákona s podpisy více než 200 občanů města Českých Budějovic, kteří uplatňují 
věcně shodnou připomínku. 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Předmětem úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen 
„úprava“) je pouze zajištění souladu územního plánu města, který byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 
2000, ve znění jeho pozdějších změn, s platnými právními předpisy. Jedná se o nové vyjádření již dříve schválené 
základní koncepce rozvoje města tak, aby po vydání úpravy územní plán splňoval požadavky na jeho strukturu a 
formu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
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platném znění, (dále jen „stavební zákon“), a s příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – více je uvedeno v 
úvodu této kapitoly II.G.  
Úprava představuje zcela novou strukturu textové části a novou skladbu výkresů grafické části dle stavebního zá-
kona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, původní textové a grafické části územního plánu města České 
Budějovice (dále jen „ÚPnM“), který byl zpracován a schválen v r. 2000 podle tehdy platných právních předpisů. 
Úprava do svého řešení převzala všechny části koncepce rozvoje města z ÚPnM beze změn, neboť v souladu s § 
188 odst. (1) stavebního zákona nelze úpravu sloučit se změnou územního plánu Z tohoto důvodu rovněž není 
součástí úpravy srovnávací text, který musí být dle metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
součástí odůvodnění změny ÚP vydaného již v souladu s novými právními předpisy. V souladu se stavebním zá-
konem i s výše uvedeným výkladem Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl návrh úpravy projednán s dotčenými 
orgány a veřejností dle příslušných paragrafů stavebního zákona.  
K tomu považuje pořizovatel za vhodné doplnit, že veřejná vyhláška s oznámením o zahájení řízení o úpravě a o 
zveřejnění návrhu úpravy byla v souladu s § 52 stavebního zákona od 9. 4. 2015 do 18. 5. 2015 vyvěšena na 
úřední desce magistrátu města a na webových stránkách města – včetně celé dokumentace.  Lhůta pro uplatnění 
stanovisek, připomínek a námitek byla do 18. 5. 2011, přičemž proces řízení o návrhu úpravy je veden stejně jako 
proces pořízení návrhu změny územního plánu shodně dle § 52 a následujících stavebního zákona. 
Původní ÚPnM z r. 2000 se skládá z textové části, složené z Průvodní zprávy s 30 kapitolami (310 stran) a tex-
tových částí krycích listů jednotlivých lokalit, na které je město v ÚPnM rozděleno (100 lokalit – členění textů 
krycích listů na závaznou, směrnou a informativní část) a z grafické části obsahující 16 výkresů. Do návrhu úpravy 
před řízením byly dále včleněny textové a grafické části změn ÚPnM č. 1 až 72, které byly schváleny, resp. vydány 
do 18. 2. 2015, tj. do odevzdání návrhu úpravy pro veřejné projednání projektantem. Z uvedených údajů je jed-
noznačné, že rozsah původní textové části ÚPnM je větší než 77 stran a smyslem úpravy je převedení celého 
ÚPnM do struktury územního plánu dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek při zachování jeho 
věcného řešení.  
Komunikační propojení Čtyři Dvory – Litvínovice pro odlehčení levobřežní komunikace bylo navrženo již v ÚPnM, 
tj. od r. 2000. Změna č. 72 ÚPnM ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“) pro 
splnění požadavku nadmístního významu ze ZÚR, tj. pro koordinaci s územně plánovací dokumentací sousední 
obce Litvínovice, pouze v území, u kterého došlo v r. 2005 k úpravě katastrální hranice mezi městem a obcí 
Litvínovice, doplnila část trasy této komunikace z územního plánu Litvínovice. Do textové části návrhu úpravy pro 
veřejné projednání bylo řešení změny č. 72 ÚPnM převzato. Rovněž do grafické části návrhu úpravy pro veřejné 
projednání bylo toto drobné doplnění trasy ze změny č. 72 ÚPnM převzato, a to ve správním území města České 
Budějovice (tj. v řešeném území úpravy). Schematicky znázorněné provedení této komunikace přes katastrální 
území obce Litvínovice ve výkresech I.5  Hlavní výkres – Koncepce dopravní infrastruktury, II.1 Koordinační 
výkres, II.4 Schéma kategorie změn využití území a II.2.Výkres širších vztazích, které bylo orientačně převzato 
z ÚPnM mimo správní území města, bude vydáním úpravy v příslušných výkresech upraveno v návaznosti na 
územní plán Litvínovice. 
Součástí úpravy skutečně není vyhodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí (SEA), neboť  Krajský úřad 
– Jihočeský kraj vydal z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., před zahájením 
prací na úpravě dne 13. 4. 2010 stanovisko č.j.: KUJCK/11756/2010/OZZL/2, v kterém uvedl, že po provedeném 
zjišťovacím řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, a v souladu s § 10i odst. 3 tohoto zákona nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů 
úpravy na životní prostředí (SEA). Sdělil, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. Důvodem je zejména zohlednění 
skutečnosti, že se jedná o úpravu dle § 188 odst. (1) stavebního zákona, kterou nebudou vymezovány žádné nové 
zastavitelné plochy. Dále sdělil, že uvedená koncepce nebude mít významný vliv na žádné zvláště chráněné území 
v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace v kompetenci krajského úřadu. K obsahu dosavadního ÚPnM, 
který je upravován do právní podoby dle stávajícího stavebního zákona, bylo přitom dosaženo shody s dotčenými 
správními orgány z hlediska jimi sledovaných „veřejných zájmů“, tedy i z hlediska vlivu jeho koncepce na životní 
prostředí, na udržitelný rozvoj území a mnohé další. 
Součástí odůvodnění úpravy je i vyhodnocení souladu s výsledky rozboru udržitelného rozvoje území z územně 
analytických podkladů a dopady navrhovaného řešení územního plánu na jednotlivé pilíře trvale udržitelného 
rozvoje města. Zde je mimo jiné uvedeno, že:  
Řešení ÚP respektuje historický vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen a rozvíjení příznivé kvality 
obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporu rekreačního potenciálu území: 
- na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí je navrženy diferenciace území z 

hlediska ochrany a rozvoje hodnot území, 
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- s ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v ÚPnM (a dále převedené do ÚP) krajině 
navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a 
ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. 

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn. 

14. m. Ing. Eva Semančíková a Ing. Libor Semančík, K Lučinám 491, 370 01 České Budějovice  
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky:  
Námitky vlastníků pozemků a nemovitostí na území katastru města České Budějovice k úpravě územního plánu 
města České Budějovice na územní plán České Budějovice  
Ing. Eva Semančíková a Ing. Libor Semančík, občané statutárního města České Budějovice a vlastníci pozemků a 
nemovitostí na katastrálním území, vnímáme krajinu, v které žijeme, jako významnou součást kvality našich 
životů a životů našich dětí. Proto uplatňujeme v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním pláno-
vání a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), následující námitky k úpravě územního plánu města České 
Budějovice na územní plán České Budějovice, kterou v současné době pořizuje Magistrát města České 
Budějovice: 
Námitky jsou směřovány k ÚPD jako celek nebo k vymezené lokalitě Vráta a lokalitám sousedícím. Viz obr. 1: 
Zde je v námitce vložena kopie části hlavního výkresu návrhu úpravy ÚPnM na ÚP s vymezenými  území 
dotčenými námitkou: 
- park u Kovošrotu, VKP, rybníky Dolejší a Pekařský, 
- plocha nadměstského významu, Vrátecký potok. 
1) Námitka: Požadujeme, aby územní plán České Budějovice, jako zásadní a dlouhodobý dokument pro-

storového rozvoje města, byl přehledným a srozumitelným dokumentem pro širokou veřejnost. Požaduje-
me, aby byl pro občany vypracován jednoduchý informační materiál o tom, jak se v ÚP orientovat. 
Odůvodnění: Dokument v současné podobě není srozumitelný a přehledný pro běžného občana, který se 
územnímu plánování nevěnuje každý den. Je třeba, aby na začátku 423 stránkového dokumentu, je-li třeba, 
aby takto rozsáhlý vůbec byl, obsahoval popis pro občana s vysvětlením, jak je dokument strukturován, jak 
se v něm orientovat, kde hledat věci, které ho zajímají. Např. není vhodné dozvědět se o základním urban-
istickém členění ČB, od kterého se odvíjí celá struktura ÚPD, až na straně 357. 
Dále aby bylo vysvětleno, ve kterých mapách co hledat. Mapy na portále ÚP pak pojmenovat patřičnými 
názvy, ne pouze pro běžného občana nic neříkajícími zkratkami. 

2) Námitka: Žádáme, aby mezi přípustné využití funkčních ploch „Areály nadmístního významu“ bylo zařazeno 
také zázemí pro krátkodobou rekreaci občanů ČB, např. park, veřejná zeleň. 
Žádáme, aby podmínka vytvoření ochranného pásma zeleně v min. šířce biokoridoru byla stanovena pro 
všechny přípustné formy využití – přípustné i podmíněně přípustné.  Požadujeme, aby byly specifikovány 
formy využití, které jsou nepřípustné, takové, které by měly negativní vliv na kvalitu sousedících obytných 
funkčních ploch. 
Odůvodnění: Navrhovaný ÚP CB podmiňuje ve funkčních plochách „Areály nadmístního významu“ výstavbu 
parkovacích stání nad 1000 stání vytvořením ochranného pásma zeleně v minimální šířce biokoridoru v 
doteku se sousedními územími (zejména s plochami pro bydlení). Nicméně protože tato území jsou značně 
rozsáhlá a podobných staveb o podobném nebo menším rozsahu se sem vejde více, bude docházet ke ku-
mulaci vlivů těchto staveb na okolí. Požadujeme proto, aby podmínka vytvoření ochranného pásma zeleně 
v min. šířce biokoridoru v sousedství s ostatními funkčními plochami (zejména plochami pro bydlení) byla 
stanovena pro všechny formy využití přípustné i podmíněně přípustné bez ohledu (viz str. 145 ÚP CB). 
Žádáme, aby ÚP CB a případné ÚS vymezily kompenzační opatření za rozvojové záměry v těchto plochách, 
které ovlivní krajiny v jejich okolí, jak to stanoví PÚR v republikové prioritě 20. 

3) Námitka: Požadujeme pro lokalitu Nové Vráto vymezení kvalitních veřejných prostranství s veřejnou zelení, 
která budou moci místní obyvatelé využívat ke krátkodobé rekreaci, která, jak ÚP deklaruje, je pro obyvate-
le nezbytná (od str. 245 ÚP CB). Požadujeme vymezení veřejných prostranství na obou stranách lokality, 
která je rozdělena rušnou Rudolfovskou ulicí, jednou z nejvíce dopravně zatížených silnic ve městě vůbec. 
Odůvodnění: V lokalitě Nové Vráto, které je volebním okrskem 31 v ČB, bylo pro komunální volby 2014 evi-
dováno celkem 627 voličů (ČSÚ). Odhadem zde tedy žije téměř 1000 lidí vč dětí. Tato lokalita Nové Vráto je 
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vymezena funkčními plochami SIN-2, IN-2, SKOL-2, PA-2, které zde z celkových cca 29 ha lokality, zaujímají 
rozlohu 28 ha. Dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb., by měly na každé 2 ha zastavitelné plochy být vymezeny plochy 
veřejných prostranství, do jejichž výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Minimální plocha 
veřejných prostranství (veřejné zeleně) pro lokalitu Nové Vráto, by měla být min. 14 000 m2. V návrhu ÚP je 
cca 7 500 m2, tedy cca 50% vyhláškou podmíněné rozlohy. Vzhledem k počtu zde žijících obyvatel je vyme-
zená stávající rozloha nedostačující, což se negativně promítá na kvalitě našeho života. 

4) Námitka: Požadujeme, aby VKP „Park u Kovošrotu“ byl celý zahrnut do lokality Nové Vráto a v rámci ÚP byl 
řešen jako celek a rekreační zázemí pro místní obyvatele. Žádáme, aby v ÚP byla zdůrazněna nutnost revi-
talizace tohoto území, neboť ČIŽP opakovaně naměřila v roce 2014 mnohonásobně překročené hodnoty 
olova ve vzorcích sušiny, odebraných z půdy u hranice areálu Kovošrot, a.s. A aby tato revitalizace byla 
zahrnuta mezi prioritní řešení města ČB.  
Odůvodnění: VKP „Park u Kovošrotu“ je v současné době ÚP rozdělen na dvě části, z nichž menší spadá do 
lokality Nové Vráto, ta větší s rybníky do lokality Nové Vráto – průmyslový obvod. Na lokalitu je třeba 
pohlížet a řešit jako jeden krajinný celek, který je významným krajinným prvkem, ale zároveň zázemím pro 
krátkodobou rekreaci místních obyvatel, resp. místem, kde si hrají, vyrůstají a vzdělávají naše děti. Nutnost 
revitalizace VKP je v ÚP naprosto přehlížena.      

5) Námitka: Žádáme, aby funkční plocha nadměstského významu (v HV označena jako U 2.2.2.01 a U 2.2.2.02) 
byla přeřazena z lokality Vrbenská a byla zahrnuta do lokality Nového Vráta. Dále, aby ve výkresových pří-
lohách ÚP CB nebyla prioritně vymezena tato plocha jako zastavitelné území, jak nově je oproti původnímu 
plánu. 
Žádáme, aby ÚP CB a případná ÚS vymezila kompenzační opatření za rozvojový záměr na této ploše, který 
ovlivní kvalitu krajiny v našem okolí, jak to stanoví PÚR v republikové prioritě 20. 
Odůvodnění: Nové Vráto je občany prostorově vnímáno jako území ohraničené na jedné straně Vráteckým 
potokem, na druhé straně hranicemi Kovošrotu. Proto požadujeme, aby funkční plochy nadměstského 
významu označené v HV jako U 2.2.2.01, U 2.2.2.02 a dále celý Park u Kovošrotu byly zahrnuty do lokality 
Nové Vráto a v Úp byly veřejné prostranství s veřejnou zelení dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb. navrženy pro území 
tak, jak jej jako celek vnímají místní obyvatelé. Úp zdůrazňuje potřebu krátkodobé formy rekreace (kap. 
Volný čas str. 245). Nicméně současný ÚPnM ČB se na ni soustřeďuje pouze do „zelených klínů“ a okrajové 
části města jsou opomíjeny (příklad Nového Vráta). Vědecké studie dokazují, že ve městě z pohledu občana 
není důležitá pouze přítomnost veřejných prostranství s veřejnou zelení, ale také jejich kvalita a „dochá-
zková“ dostupnost. V současné době moderní města zdůrazňují ve svých územních plánech zelenou infra-
strukturu. Jde o vytvoření tzv. zelené kostry měst a multifunkčního propojení ploch zeleně, vodních ploch 
pro faunu, floru, ale i pro obyvatele města. Město by mělo zvážit, jako vizi krajiny ve městě chce mít. A zda 
chce být vnímáno jako moderní město 21. Století. 
Umístěním funkční plochy nadměstského významu U 2.2.2.01. a U 2.2.2.02 a její vymezení jako celku pro 
zástavbu, do blízkosti lokality Nové Vráti, porušuje ÚP CB ustanovení PÚR, konkrétně republikové priority 
15, 20, 21. Tento dokument, ačkoli se o jeho kvalitě na veřejném projednání diskutovalo, je z principu hier-
archického územního plánování pro ÚPD nižších úrovní závazný, a proto se na něj odvoláváme.  

6) Námitka: Požadujeme vymezit pro lokalitu Vráto cíl: Transformace a vymístění areálu Kovošrotu v blízkosti 
ZŠ z tohoto území do příměstí. Tedy přesunutí tohoto cíle z odůvodnění ze str. 282. A požadujeme vymezení 
konkrétních opatření, jak bude transformace provedena a zařazení těchto opatření mezi kategorie a priority 
změn využití území B1 dle kap. I.B.3.  
Odůvodnění: Je zcela ignorován fakt, že umístění provozu Kovošrot, a.s. na daném místě – přímo vedle ško-
ly, školky a zmíněného VKP – je naprosto nevhodné, což uznal v roce 1988 i KNV Jihočeského kraje, který 
rozhodl o přemístění stavby do vhodnější lokality- Územní plán by měl toto nevhodné umístění řešit a nav-
rhnout opatření. 

7) Námitka: Požadujeme, aby rybníky Dolejší a Pekařský byly zahrnuty do soustavy vodních ploch, které jsou 
vymezeny v kapitole „Koncepce a uspořádání krajiny“. A v ÚP byla řešena jejich revitalizace.  

Odůvodnění:  Rybníky nejsou zahrnuty do soustavy vodních ploch, které jsou vymezeny v kapitole „Koncepce a 
uspořádání krajiny“. V těchto rybnících byly zjištěny závažné hodnoty znečištění, které byly zachyceny 
v několika měřeních a bylo zjištěno několikanásobné překročení povolených limitů olova (Pb), adsorbovate-
lných organických halogenů (AOX) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), (zprávy č. 
Z 69/2010/1541 – o vzniku hodnocení a využití odpadu – usazenin z rybníka Pekařský, č. Z 70/2010/1542 – 
rozbor vzorků z rybníka Dolejší (velký), č. Z 71/2010/1547 – o vzniku, hodnocení a využití odpadu – usazenin 
z rybníka Pekařský, č. Z 72/2010/1548 – o vzniku, hodnocení a využití odpadu – usazenin z rybníka Dolejší). 
Je nutná jejich revitalizace.     
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8) Námitka: Požadujeme vymazání územní rezervy pro dálniční přivaděč v lokalitě Vrbenská, Suché Vrbné – 
průmyslový obvod.  
Odůvodnění: Ministerstva dopravy a vnitra odmítla vydat výjimku z technických norem pro realizaci 
hlinského přivaděče s ohledem na blízkost jiných dálničních sjezdů. V posledních letech proběhla diskuze se 
závěrem, že některé dálniční přivaděče D3 v Českých Budějovicích jsou nadbytečné. V případě hlinského 
přivaděče existují důvodné obavy o dopravní nevhodnosti vygenerování další zátěže pro již tak přetíženou 
Rudolfovskou třídu. Proto požadujeme vymazání územní rezervy pro dálniční přivaděč v lokalitě Vrbenská, 
Suché Vrbné – průmyslový obvod, neboť jde dále o nelogický požadavek na zábor půdy pro stavbu, která 
nemá opodstatnění. 
Argumentace nadřazenosti ZÚR Jihočeského kraje je také lichá, neboť daná komunikace je ÚR řešena jako 
přeložka komunikace 3. třídy a dle ZÚR by se jimi neměly zabývat.    

9) Námitka: ÚP si protiřečí v postoji k Vráteckému potoku, zda ho bude revitalizovat nebo nechá tak, jak je. 
Potok by měl být vnímán jako významný estetický prvek v městské krajině a podle toho být využit. Při 
jakýchkoli aktivitách v okolí toku požadujeme jeho ochranu a ochranu souvisejícího břehového porostu.             
Odůvodnění: revitalizací Vráteckého potoka a zpřístupněním jej lidem cyklostezkou vznikne místo pro ak-
tivní odpočinek, kterých je v lokalitě i Českých Budějovicích nedostatek. Při napojení cyklostezky do centra 
města a dalších prvků cyklo-generelu půjde o přínosnou investici pro všechny obyvatele města. Při 
jakýchkoli aktivitách v okolí toku požadujeme jeho ochranu a ochranu souvisejícího břehového porostu. 

10) Námitka: Požadujeme, aby Vrátecký potok včetně jeho doprovodného břehového porostu byl v mapových 
podkladech ÚP zaznačen jako VKP dle zákona 114/1992 Sb. 
Odůvodnění: Vrátecký potok a jeho doprovodný břehový porost není v mapových podkladech ÚP zaznačen 
jako VKP dle zákona č. 114/1994 Sb., což s ohledem na výše uvedený bod považujeme za chybu. 

11) Námitka: Žádáme, aby v ÚP CB byla odborně a plnohodnotně analyzována, vyhodnocena a do ÚP zanesena 
dostupnost krajiny v ČB z jednotlivých lokalit a v rámci nich. 
Odůvodnění: ÚP vágně popisuje krajinnou prostupnost Budějovic: „Krajina města České Budějovice je rela-
tivně dobře prostupná.“ Neexistují žádné podklady a studie, které by se prostupností ČB zabývaly z pohledu 
dostupnosti krajiny pro místní obyvatele. V lokalitě Nové Vráto prostupnost krajiny omezuje dopravně 
přetížená Rudolfovská třída. Pro malé děti je to de facto bariéra v území. Směrem do města omezuje 
prostupnost území železnice. Na východ je nyní krajina „relativně dobře prostupná“, což je využíváno 
obyvateli ke krátkodobé rekreaci. Nyní však do těchto poměrů zasáhne dálnice. A navrhovaná zástavba ve 
vymezených funkčních oblastech nadměstského významu a dalších průmyslových zón, navržených směrem 
ke katastru Hlinsko. Dále pak průmyslová zóna lokality Nové Vráto – průmyslový obvod. Tento zásah do 
krajiny by měl být vyhodnocen z hlediska kvality života ve městě a přijata jednoznačná kompenzační 
opatření k omezení negativního vlivu. ÚP svým vymezením funkčních ploch v okolí lokality Nového Vráta, 
kde žije téměř 1 000 obyvatel, tyto obyvatele prostorově sociálně segreguje, což bude mít negativní dopad 
na sociální soudržnost obyvatel. ÚP CB tímto porušuje republikovou prioritu PÚR č. 15.     

12) Námitka: Požadujeme, aby ÚP řešil návaznost mezi ÚP města ČB a ÚP jihočeského kraje, eventuálně dalších 
sousedních lokalit, a to zejména z hlediska možnosti plnohodnotné prostupnosti pěší a cyklostezkami.   
Odůvodnění: Předkládaná verze ÚP nenabízí propojení Českých Budějovic (Nového Vráta zejména) 
s okolními lokalitami jiné než buď automobily nebo prostředky hromadné dopravy. 

13) Námitka: Požadujeme, aby ÚP řešil přechodové zóny mezi dvěma rozdílně vymezenými plochami, ať již jsou 
ve stejných urbanisticky vymezených dílech nebo na jejich hranici. 
Odůvodnění: V ÚP nejsou řešeny kolize na hranicích dvou funkčních ploch, popř. funkčních ploch na 
hranicích dvou rozdílných dílů. 
Příklady: 
A) Kolize mezi vymezenými funkčními plochami SIN-2 a SKOL-2 v lokalitě Nové Vráto ve čtvrti Rudolfovské 

předměstí 
B) Kolize mezi vymezenými funkčními plochami SKOL-2 v lokalitě Nové Vráto ve čtvrti Rudolfovské před-

městí a funkčními plochami pracovních aktivit  PA-3 v lokalitě Nové Vráto – průmyslový obvod ve čtvrti 
Světlická, což je příměstí. 

14) Námitka: Požadujeme, aby ÚP řešil revitalizaci v dnešní době nevyhovujícího kanalizačního systému 
v Novém Vrátě.  
Odůvodnění: Podstatná část kanalizačního systému v Novém Vrátě byla vybudována svépomocí 
v šedesátých letech minulého století a v dnešní době již nevyhovuje požadavkům současného stavu a 
způsobuje v určitých případech i poškození nemovitostí občanů Nového Vráta. 

15) Námitka: Požadujeme, aby oblast Nového Vráta byla označena jako obytná zóna v souladu se zákonem č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 39 odst. (1). 
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Odůvodnění: Území Nového Vráta je z podstatné části zastavěno rodinnými domky, mladými rodinami 
s dětmi. Nové Vráto je zároveň využíváno jako transitní oblast pro dopravu mezi dalšími oblastmi Českých 
Budějovic a lokalitami mimo území České Budějovice. Tím dochází k ohrožování zdraví a života dětí a 
obyvatel oblasti Nové Vráto. 

Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 
Jméno a příjmení: Ing. Eva Semančíková, Ing. Libor Semančík 
Číslo LV: 513 
Parcelní čísla: 1565/2, 1565/4, 1565/5 
Součástí je stavba: České Budějovice 4, č. p. 491, bydlení 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1565/4 
Katastrální území: České Budějovice 4 
Příloha: Výpis z katastru nemovitostí prokazující dotčená vlastnická práva (výtisk elektronické listiny k datu 18. 5. 
2015)  

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Předmětem úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen 
„úprava“) je pouze zajištění souladu územního plánu města, který byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 
2000, ve znění jeho pozdějších změn, s platnými právními předpisy. Jedná se o nové vyjádření již dříve schválené 
základní koncepce rozvoje města tak, aby po vydání úpravy územní plán splňoval požadavky na jeho strukturu a 
formu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, (dále jen „stavební zákon“), a s příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – více je uvedeno v 
úvodu této kapitoly II.G.  
Úprava představuje zcela novou strukturu textové části a novou skladbu výkresů grafické části dle stavebního zá-
kona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, původní textové a grafické části územního plánu města České 
Budějovice (dále jen „ÚPnM“), který byl zpracován a schválen v r. 2000 podle tehdy platných právních předpisů. 
Úprava do svého řešení převzala všechny části koncepce rozvoje města z ÚPnM beze změn, neboť v souladu s § 
188 odst. (1) stavebního zákona nelze úpravu sloučit se změnou územního plánu.  
To znamená mimo jiné, že nelze vymezit nové zastavitelné plochy či stanovit v jednotlivých plochách jiný způsob 
využití než byl v ÚPnM, u funkčních typů se upravuje pouze jejich kategorizace dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. 
V souladu s tím se nelze v úpravě zabývat prověřením požadavku na možnou změnu způsobu využití dvou ploch 
jižně od stávající zástavby v Novém Vrátě, přes které prochází trasa části „hlinského“ přivaděče, na veřejné pros-
tranství - zeleň. Tyto plochy byly již v ÚPnM v r. 2000 vymezeny jako zastavitelné se způsobem využití zasta-
vitelné území pro areály nadměstského charakteru a významu (A) ve smyslu článku 47 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM (dále jen „OZV“). Tyto plochy byly v rámci urbanistické 
kompozice ÚPnM vymezeny pro stavby a zařízení převyšující lokální působnost u všech sjezdů z dálnice D3 
s možností výhodného napojení na nadřazený dopravní skelet města. Do návrhu úpravy byly proto převzaty při 
převedení jejich způsobu v souladu s § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na plochy specifické – areály nadměstského 
významu (A).  
K názoru, že úprava není v souladu s Politikou územního rozvoje 2008 (dále jen „PÚR“) pořizovatel sděluje, že 
dne 8. 9. 2011 vydal krajský úřad stanovisko č.j.: KUJCK/347/2011/OREG/2 k návrhu úpravy, v kterém posoudil, 
že úprava není v rozporu s PÚR. V kapitole II.A.3 Soulad s Politikou územního rozvoje textové části úpravy bude 
před předložením k vydání upraveno odůvodnění souladu úpravy s 1. aktualizací PÚR, kterou schválila dne 15. 4. 
2015 (tj. po zahájení řízení o úpravě dle § 52 stavebního zákona) vláda ČR. Nicméně text čl. 15, 20 a 21 zůstal v 1. 
aktualizaci PÚR beze změn, pouze byl vyškrtnut text kurzivou v závorkách, což znamená, že úprava je i nadále 
v souladu s těmito články PÚR ve znění 1. aktualizace.  
K tomu považuje pořizovatel za vhodné doplnit, že jako zavádějící se jeví tvrzení uvedené v bodě 5) námitky, že 
tyto plochy jsou v návrhu úpravě vymezeny nově oproti ÚPnM, a to ve světle skutečnosti, že namítající Ing. 
Semančíková uplatnila písemně dne 14. 7. 2014 námitku v rámci řízení o změně č. 72 ÚPnM ve vazbě na Zásady 
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“), z jejíhož obsahu je zřejmá znalost namítající se způsobem 
využití předmětných ploch v ÚPnM.  
V souladu čl. 47 odst. (3) OZV bude text v kapitole I.F.12 pro plochy specifické – areály nadměstského významu 
v odstavci, který se týká podmíněně přípustného využití, upraven takto: 
Podmíněně přípustné jsou: 
- nákupní zařízení a velkoplošné obchodní podniky nad 15 000 m2 hrubé podlažní plochy, 
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- parkovací stání s celkovou kapacitou nad 1000 stání na jednu plochu.  
Podmínkou podmíněně přípustného využití je vytvoření ochranného pásma zeleně v doteku se sousedními 
územími (zejména s plochami pro bydlení) a to v minimální šířce biokoridoru.  
Nelze ovšem tuto podmínku ochranného pásma zeleně doplnit i do přípustného využití dle požadavku 
namítajících, protože tato podmínka nebyla dle čl. 47 OZV součástí přípustného využití v ÚPnM. Stejně tak nelze 
výslovně zařadit mezi přípustné využití zázemí pro krátkodobou rekreaci, např. park, zeleň. K tomu lze uvést, že 
obecně není nepřípustné v plochách s rozdílným způsobem využití uvnitř zastavěného území i v plochách zasta-
vitelných zřizovat veřejná prostranství, např. pro zeleň a obslužné komunikace, které souvisejí s hlavním způso-
bem využití, a to nad rámec samostatně vymezených ploch veřejných prostranství v územním plánu. V územním 
plánu v podrobnosti dle § 43 odst. (1) stavebního zákona lze pouze stanovit základní koncepci rozvoje území, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot. S ohledem na rozlišovací možnosti tohoto typu územně plánovací dokumentace 
to znamená, že v ÚPnM, resp. v úpravě, jsou vymezena pouze veřejná prostranství základního systému zeleně, 
územního systému ekologické stability a základní dopravní skelet města, i v návaznosti na sousední obce.   
Rovněž s ohledem na smysl úpravy zajistit pouze soulad ÚPnM s platnými právním i předpisy při zachování jeho 
věcného řešení nelze vyhovět požadavku na vymezení nových samostatných ploch veřejných prostranství 
s veřejnou zelení v lokalitě Nové Vráto. Povinnost vymezit veřejná prostranství v souladu s § 7 vyhlášky 501/2006 
Sb., se vztahuje k nově vymezovaným zastavitelným plochám bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo 
smíšené obytné.  Lokalita Nově Vráto se nachází v zastavěném území ve smyslu § 2 odst. (1) písm. d) stavebního 
zákona.  
Návrh vedení „hlinského“ přivaděče byl součástí dopravního skeletu města v ÚPnM z r. 2000, zároveň zde byl 
vymezen jako veřejně prospěšná stavba DI 10 – stavba „hlinského“ přivaděče od dálnice D3 v trase Hlinská – 
křížení Rudolfovská ve smyslu čl. 125 odst. (1) bodu 10. OZV. V čl. 157 odst. (3) písm. b) OZV je pro uchování, ob-
novu a rozvoj charakteru čtvrti Rudolfovské předměstí závazně uloženo zajistit podmínky území pro napojení na 
dálnici novým přivaděčem s vymezením území areálu nadměstského významu. Úprava tedy i „hlinský“ přivaděč 
převzala z ÚPnM s upřesněním trasy ve znění změny 72 ÚPnM, která zajistila soulad ÚPnM se ZÚR. (Dle § 54 
odst. (5) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s následně vydanou územně plánovací 
dokumentací kraje. Do té doby nelze rozhodovat podle těch částí územního plánu, které jsou s touto dokumen-
tací kraje v rozporu). Dle ZÚR je vedení trasy „hlinského“ přivaděče součástí vymezeného koridoru dopravy D7 
Silnice I/20 – úsek D7/8, úsek Okružní – křižovatka Hlinsko, zlepšení parametrů Okružní ulice navazující na silnici 
I/20, nový úsek pozemní komunikace od rybníku Kamenný přes Hlinskou ulici na novou mimoúrovňovou křižovat-
ku Hlinsko na D3, a to v šíři 100 m. (Záměr D7 je součástí ZÚR i po nabytí účinnosti její 1. aktualizace – 6. 1. 2015.) 
Na základě všech výše uvedených skutečností se nelze v úpravě zabývat prověřením požadavku na možné 
vypuštění „hlinského“ přivaděče dálnice D3. Zde pořizovatel doplňuje informaci, která zazněla i na veřejném pro-
jednání návrhu úpravy, že s Ministerstvem dopravy bylo dohodnuto, že pro realizaci dálnice D3 v úseku Úsilné – 
Nové Hodějovice nebudou součástí první etapy mimoúrovňová křižovatka Hlinsko, která má napojit právě 
„hlinský přivaděč“.  
K názoru uvedenému v námitce, že komunikace „hlinského“ přivaděče představuje další potencionální zábor 
zemědělské půdy, je třeba opětovně uvést, že vyhodnocení předpokládaných důsledků na zábor zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“) bylo již součástí posouzení a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného or-
gánu na úseku ochrany ZPF k ÚPnM. 
K upozornění v námitce na současné zdůrazňování zelené infrastruktury v územních plánech, považuje 
pořizovatel za vhodné uvést alespoň základní principy, které byly zohledněny již při zpracovávání ÚPnM a které 
jsou převzaty do úpravy: 
Pro stanovení strategie rozvoje města České Budějovice v ÚPnM byla důležitá jeho poloha a význam přirozeného 
správního centra regionu, jeho vazby na kulturní a historické tradice, vzdělání, obchod, služby, produkci a turis-
tický ruch. Mezi základní cíle v zadání ÚPnM byla zařazena ochrana a rozvoj kvalitního bydlení s důrazem na kul-
tivovaná veřejná prostranství a zelené plochy, ochrana přírodních prvků a krajiny a její nezastavitelnost. Ke 
zkvalitnění života ve městě byl mezi cíle rozvoje města začleněn v ÚPnM i rozvoj parků, veřejné zeleně doplňující 
a členící obytnou zástavbu, sportovních a rekreačních ploch, rozvoj pěších a cyklistických tras k propojení 
obytných ploch s okolní krajinou a vymezení zásad hospodaření v krajině, to vše v kontextu se stávajícím pro-
storovým uspořádáním města. V ÚPnM byl nově vymezen i lokální územní systém ekologické stability a jeho 
ochrana. 
České Budějovice si dosud udržují jako jedno z mála měst České republiky významný krajinný fenomén. Území 
města je tvořeno prostorovým kontrastem stavebních a zelených ploch, krajinný systém do města vstupuje 
zelenými plochami a vegetačními osami. Největší vliv pro utváření a rozvoj města představují Vltava, Malše a 
Mlýnská stoka, meandry Vltavy nad Voříškovým Dvorem, meandry Malše u Špačků a plochy Vrbenských rybníků. 
Za významný vliv lze považovat i spojení mezi údolní nivou a okolními pahorkatinami, proto jsou významnými 
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rozvojovými osami systému zeleně města všechny drobné vodní toky. Řeky přivádějí hluboko do města harmon-
ickou kulturní jihočeskou krajinu, prostorově propojují nivní flóru a faunu nadregionálního významu, v centru 
tvoří významné prvky městské urbanizované krajiny zejména nábřeží (Jiráskovo a Zátkovo nábřeží, podél Vltavy, 
Vrchlického nábřeží podél Malše), rameno Malše u Piaristického náměstí a u Solné brány), procházkové a cyk-
listických trasy podél vodních toků, zejména podél řek Vltavy a Malše, které vytváří historicky základní potenciál 
pro krátkodobou rekreaci obyvatel města.  
Pro kompozici ÚPnM, která je převzata do úpravy, jsou krajinné prvky, zejména voda, zelené klíny a zelené 
řetězce, určující z hlediska charakteru a utváření města a jeho provázání s volnou krajinou. Vodní toky a plochy 
spolu s enklávami zeleně parků a zelenými klíny znamenají významnou skupinu prvků urbanistické struktury 
města. ÚPnM jednak zajistil ochranu stávajících nezastavěných ploch potvrzením jejich nezastavitelnosti a zá-
roveň navrhuje rehabilitaci a rozšíření zelených klínů a jejich propojení s urbanizovanými územími. Zelené klíny 
spolu se systémem zelených linií a řetězců (především kolem řek) jsou jednou ze zásad návrhu řešení územního 
plánu města posílit význam celého systému krajinných prvků ve městě. Základní struktura zeleně na území města 
je v ÚPnM, resp. v úpravě, tvořena zelenými klíny, kompozičními osami systému zeleně, hlavními a vedlejšími 
osami vegetační sítě a vegetačními prvky městského charakteru. Jednu z vedlejších vegetačních os tvoří Vrátecká 
osa s Vráteckým potokem, která se napojuje do Dobrovodského potoka.  
Vrátecký potok včetně břehové zeleně je lokálním biokoridorem BK 30, který je součástí územního systému 
ekologické stability, přičemž v kapitole I.B.4 textové části úpravy je stanoveno tento biokoridor respektovat. 
Režim ochrany pro lokální biokoridor je dán zákonem č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
požadavek v námitce na jeho ochranu a ochranu souvisejícího břehového porostu je tedy nadbytečný. V kapitole 
I.E.1 textové části úpravy je stanoveno, že Vrátecký potok bude ponechán ve stávajícím stavu, což je převzato 
z čl. 143 odst. (9) OZV, znamená, bez úpravy jeho trasy, jak lze dovodit i z kontextu souvisejícího textu v této 
kapitole, např. z textu, který se týká Hodějovického potoka v následujícím odstavci. Požadavek na grafické 
znázornění Vráteckého potoka jako významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) dle zákona č. 114/1992 Sb. 
v grafické části úpravy je nadbytečný, neboť již v návrhu úpravy pro veřejné projednání byly VKP ze zákona vyme-
zeny, a to ve výkresech I.4 Hlavní výkres – Koncepce uspořádání krajiny a II.1 Koordinační výkres.  
Město postupně od doby schválení ÚPnM rozvíjí a buduje systém cyklistických tras, které zlepšují prostupnost 
území pro chodce a cyklisty, a s tím spojené lepší zapojení krajinných prvků do života obyvatel města. V zájmové 
části města je v ÚPnM navržena a do úpravy převzata vyhrazená cyklostezka podél Vráteckého potoka 
v pokračování východním směrem do katastrálního území Hlinsko, která je zároveň veřejně prospěšnou stavbou 
DPC 12 stavba cyklostezky v trase Vrátecký potok, SZŠ – Hlinská. Severně od rybníků Pekařský a Dolejší prochází 
trasa navržené cyklostezky propojující ul. Rudolfovská s Husovou kolonií, která je zároveň veřejně prospěšnou 
stavbou DPC 14 stavba cyklostezky v území Husova kolonie v trase Šafránek – Bor – Kam. Rybník – Rudolfovská. 
 ÚPnM řeší pouze základní síť cyklotras, podrobněji je celý systém cyklotras ve městě řešen a doplněn o další tra-
sy ve studii Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (Cyklogenerel) a detailní technická 
dokumentace integračních opatření na vybraných úsecích (projektant Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní 
dopravní studio – Brno), kterou v současné době pořizuje odbor útvar hlavního architekta Magistrátu města 
České Budějovice. Tato studie je zpracovávána i v koordinaci a návaznosti na krajský dokument Generel Ji-
hočeského kraje pro období 2014 – 2020. Na základě těchto skutečností lze oponovat i názoru namítajících o tom, 
že se ÚPnM, resp. úprava, nezabývá prostupností krajiny pro obyvatele hlavně v Novém Vrátě jinak než automo-
bily a hromadnou dopravou, včetně názoru, že neexistují žádné podklady a studie k této problematice a včetně 
názoru, že ÚPnM neřešil návaznosti za hranicí města.  
V souladu s výše uvedenými fakty lze rovněž oponovat názoru, že ÚPnM a tedy i úprava, se soustřeďuje na zelené 
klíny a jsou opomíjeny okrajové části města, včetně Nového Vráta. Nepochybně největší potenciál pro krá-
tkodobou rekreaci obyvatel města představuje historicky daná poloha města na soutoku řek Vltavy a Malše ve 
směru jih – sever, tzn. především tyto vodní toky s břehovou zelení, včetně meandrů řek, spolu s Mlýnskou 
stokou, přírodní rezervací Vrbenských rybníků a přírodní památky Túje U Špačků, který nelze ani v ÚPnM, resp. 
úpravě, opomenout. Nové Vráto se historicky utvářelo jako periferní průmyslové předměstí města, kde od 
začátku 20. století vznikalo bydlení výstavbou dělnických a zaměstnaneckých domků poblíž cihelny, dvou 
smaltoven a dalších průmyslových objektů podél páteřní komunikace – Rudolfovské třídy, z nichž část byla i na 
katastru města. V r. 1934 byla postavena základní škola (tehdy obecná), podstatná část řadové zástavby vznikla 
po druhé světové válce, poté se růst rodinných domů v Novém Vrátě zastavil z důvodu převahy výstavby nových 
a rozšiřování starých průmyslových areálů (zdroj: Encyklopedie Českých Budějovic, r. 2006). I územní plán síd-
elního útvaru České Budějovice z r. 1986, který byl územně plánovací dokumentací předcházející ÚPnM, území 
stávajících rodinných domů V Novém Vrátě jižně od Rudolfovské určil na dožití.   
Nový ÚPnM v r. 2000 umožnil i realizaci nové výstavby objektů pro bydlení a bydlení smíšené s drobným pod-
nikáním.  Pro zlepšení charakteru čtvrti Rudolfovské předměstí, jejíž součástí je i lokalita Nové Vráto, uložil ÚPnM 
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v čl. 157 čl. (3) OZV zajistit podmínky pro rekonverzi radiály Rudolfovské na městskou třídu, zajistit rekonverzi 
Vráteckého potoka a rekonverzi území Kovošrotu ve prospěch posílení charakteru Rudolfovské radiály.  Tyto 
podmínky z OZV byly převzaty do kapitoly I.C.1 (str. 89 – 90 textové části návrhu pro veřejné projednání). Cílový 
stav rozvoje Nového Vráta, který byl převzat ze směrné části krycího listu lokalit 2.2.2. Nové Vráto a 3.2.2. Nové 
Vráto – průmyslový obvod do Odůvodnění úpravy, tj. do kapitoly II.E.4.4 textové části, předpokládá mimo jiné i 
architektonické úpravy podél kompoziční osy Rudolfovské třídy – stromořadí, obchodní parter, parkování, 
chodníky, transformaci a vymístění areálu Kovošrotu v blízkosti ZŠ z tohoto území do příměstí, revitalizaci parku v 
Novém Vrátě spolu s realizací ploch rekreační zeleně – k využití také pro základní školu v Rudolfovské ulici.  
Cílový stav, včetně přemístění areálu Kovošrotu a revitalizace parku u Kovošrotu, není možné v úpravě nově sta-
novit jako závaznou podmínku s ohledem na předmět úpravy – viz výše v textu tohoto odůvodnění námitky.  
Požadavku na začlenění území s celým VKP 6 Park v Novém Vrátě u Kovošrotu a ploch pro areály nadměstského 
významu do lokality 2.2.3. Nové Vráto nelze vyhovět, protože úprava musí zachovat členění území dle ÚPnM, 
v kterém se město člení na díly, čtvrti a lokality. Toto členění, které je uvedeno v kapitole I.C.1 (str. 87 – 94 texto-
vé části návrhu úpravy pro veřejné projednání, nikoliv poprvé až na str. 357, jak je uvedeno v námitce), respektu-
je katastrální hranice, lokality jsou nejmenší jednotkou, při jejichž vymezení byly zohledněny hranice urban-
istických obvodů, tj. základních sídelních jednotek vymezených podle odlišností historických, urbanistických a 
podle sociálně ekonomických faktorů.    
Urbanistické obvody byly zavedeny před SLDB 1970 v souvislosti s přípravou Integrovaného městského in-
formačního systému (IMIS). UO umožnily zpracovat výsledky sčítání nejen podle hranic správních celků (obvodů), 
ale i za menší celky historické - katastrální území, i vymezené podle odlišností urbanistických a sociálních faktorů 
např. urbanistické distrikty, dopravní obvody aj. Urbanistické obvody jsou základní statistickou jednotkou pro 
potřeby sčítání lidu.  
(zdroj: http://www.historickygis.cz/sites/default/files/ourednicek_m._a_kol._2013_metodika_praha.pdf) 
V podstatě se jedná o administrativní členění území, které neznemožňuje zohlednění všech vazeb v širším území 
ani možnost využití rekreačního potenciálu parku Kovošrot pro obyvatele Nového Vráta. Ovšem problematika 
znečištění rybníků Pekařský a Dolejší je zcela nad rámec podrobností, které může v souladu se stavebním zá-
konem řešit ÚPnM, resp. úprava.  
Soustava vodních ploch v rozsahu uvedeném v kapitole I.E.1 (str. 117 textové části návrhu úpravy pro veřejné 
projednání) je převzata z čl. 142 odst. (3) OZV a nelze tuto soustavu v úpravě nad rámec ÚPnM doplnit o rybníky 
Dolejší a Pekařský. 
Požadavku, aby v úpravě byly řešeny přechodové zóny mezi plochami s rozdílným způsobem využití 
s odůvodněním, že v návrhu úpravy nejsou řešeny kolize na hranicích dvou funkčních ploch, nelze vyhovět, resp. 
je nadbytečný. V kapitole I.F.14 (str. 151 – 152 textové části návrhu pro veřejné projednání), jsou stanoveny 
obecné regulativy, které byly převzaty z části čtvrté OZV. Mimo jiné je pro řešení podmínek mezi plochami 
s různým způsobem využití z čl. 94 OZV převzat regulativ, a to režim rozhraní: 
Rozhoduje-li se v jednotlivém správním řízení o podmínkách využití území, zejména o podmínkách umístění stavby 
na rozhraní území s přípustnou vyšší zátěží a méně přísnými regulačními podmínkami a území s přípustnou nižší 
zátěží a regulačními podmínkami přísnějšími, musí být přihlédnuto k podmínkám stanoveným pro to území, jehož 
podmínky využití jsou stanoveny přísněji. 
V kontextu s § 43 odst. (1) stavebního zákona stanovil ÚPnM koncepci veřejné dopravní a technické infra-
struktury, přičemž opatření pro správu a rozvoj subsystému kanalizace ve městě byla stanovena v čl. 115 OZV. 
Tato opatření byla převzata do kapitoly I.D.2 (str. 106 – 107 textové části návrhu úpravy pro veřejné projednání). 
Rekonstrukce (v námitce uvedeno „revitalizace“) stávajícího kanalizačního systému není v rozporu s těmito 
opatřeními stanovenými v ÚPnM a tedy i v úpravě, svou podrobností nenáleží tento požadavek do územního 
plánu.   
Z téhož důvodu se nelze zabývat v úpravě požadavkem, aby komunikace v Novém Vrátě byly dopravně značeny 
jako obytná zóna. Dle § 43 odst. (3) stavebního zákona nesmí územní plán obsahovat podrobnosti náležející svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. 
K problematice obsažnosti a složitosti dokumentace úpravy lze uvést, že úprava představuje zcela novou 
strukturu textové části a novou skladbu výkresů grafické části dle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v 
platném znění, původní textové a grafické části územního plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“), 
který byl zpracován a schválen v r. 2000 podle tehdy platných právních předpisů. ÚPnM se skládá z textové části, 
složené z Průvodní zprávy s 30 kapitolami (310 stran) a textových částí krycích listů jednotlivých lokalit, na které 
je město v ÚPnM rozděleno (100 lokalit – členění textů krycích listů na závaznou, směrnou a informativní část) a z 
grafické části obsahující 16 výkresů. Do návrhu úpravy před řízením byly dále včleněny textové a grafické části 
změn ÚPnM č. 1 až 72, které byly schváleny, resp. vydány do 18. 2. 2015, tj. do odevzdání návrhu úpravy pro 
veřejné projednání projektantem. Při vědomí rozsáhlé obsažnosti původního ÚPnM zajistil po jeho schválení v r. 
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2000 pro lepší orientaci a srozumitelnost při práci s touto dokumentací vydání brožury Průvodce územním 
plánem, základní informace ve formě skládačky. Po vydání úpravy lze rovněž zajistit takového průvodce. 

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn.    

15. p. Richard Cirhan, Hlinská 580/9A, 370 01 České Budějovice  
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 14 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce je uvedeno: 
Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 
Jméno a příjmení: Cirhan Richard 
Číslo LV: 746 
Parcelní čísla: 1691/2, 1691/7 
Součástí je stavba: České Budějovice 4, č. p. 580, bydlení 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1691/7 
katastrální území: České Budějovice 4 
Dále není oproti námitce č. 14 ve vložené kopii části hlavního výkresu návrhu úpravy ÚPnM na ÚP vymezeno 
území dotčené námitkou. 
Příloha: Výpis z katastru nemovitostí prokazující dotčená vlastnická práva (výtisk elektronické listiny k datu 18. 5. 
2015)  

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 14, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o 
námitce jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 14 – viz výše. 

16. Ing. Karel Turek, M. Svobodově 436/26, 370 10 České Budějovice  
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Text námitky je shodný s textem námitky č. 14 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce je uvedeno: 
Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 
Jméno a příjmení: Karel Turek 
Číslo LV: 1221 
Parcelní čísla: 1685, 1686 
Součástí je stavba: České Budějovice 4, č. p. 436, bydlení 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1685 
katastrální území: České Budějovice 4 
Dále není oproti námitce č. 14 ve vložené kopii části hlavního výkresu návrhu úpravy ÚPnM na ÚP vymezeno 
území dotčené námitkou. 
Příloha: Výpis z katastru nemovitostí prokazující dotčená vlastnická práva (výtisk elektronické listiny k datu 17. 5. 
2015 – 2 listy) 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 14, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o 
námitce jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 14 – viz výše. 

17. Mgr. Nikola Vondráková, M. Svobodové 437/24, 370 01 České Budějovice 
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
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Text námitky je shodný s textem námitky č. 14 – viz výše, vyjma údajů podle katastru nemovitostí dokladující 
vlastnická práva namítajícího – v námitce je uvedeno: 
Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: 
Jméno a příjmení: Nikola Vondráková 
Číslo LV: 1127 
Parcelní čísla: 1692, 1693 
Součástí je stavba: České Budějovice 4, č. p. 437, bydlení 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1692 
katastrální území: České Budějovice 4 
Dále není oproti námitce č. 14 ve vložené kopii části hlavního výkresu návrhu úpravy ÚPnM na ÚP vymezeno 
území dotčené námitkou. 
Příloha: Výpis z katastru nemovitostí prokazující dotčená vlastnická práva (výtisk elektronické listiny k datu 18. 5. 
2015) 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že text námitky je shodný s textem námitky č. 14, je shodné i odůvodnění rozhodnutí o 
námitce jako odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 14 – viz výše. 

18. m. Jiří Doubek a Ivana Doubková, Kostelní 2757/5a, 370 04 České Budějovice 
doručeno dne 17. 4. 2015 

Text námitky: 
Věc: Veřejná vyhláška – námitka  
Dovolujeme si tímto reagovat na Vámi zveřejněnou veřejnou vyhlášku – vedenou pod značkou OÚP/2015/O-
784/Sl-V ing. Sládková ze dne 24. 3. 2015. 
Výše uvedená vyhláška územně upravuje plán města Českých Budějovic. 
Jako majitelé /vlastníci/ dotčených pozemků – lokalita Nemanický rybník – podáváme námitku proti návrhu 
úpravy ÚPnM na ÚP z důvodu: 
- pro danou lokalitu byla odsouhlasena urbanistická studie, 
- bylo vydáno několik stavebních povolení a mimo jiné i kolaudační rozhodnutí trvalého sjezdu z přilehlé 

komunikace Okružní ulice /námi hrazená investice/,  
- v současné době se v této lokalitě realizují naše investice viz platná stavební povolení. 
Vznášíme tímto námitku – vyjadřujeme nesouhlas s jakýmikoliv úpravami, které by zasahovaly či se přímo 
dotýkaly našich majetků či majetkových práv. 
Požadujeme přímé osobní jednání, které by případné majetkové dotčení upravovalo. 
Dotčené pozemky a majetky jsou: Parc. č. 596/2, 596/4, 596/5, 596/10, 596/11, 596/12, 596/14, 596/15 a 
596/16, vše v katastrálním území České Budějovice 3, obec České Budějovice, LV 8033. 
Dokládáme výpisem z katastru nemovitostí, katastrální mapou a snímkem územní plán města České Budějovice – 
dotčené území.      
Zároveň Vás tímto zdvořile žádáme, abychom byli jako přímo dotčení vlastníci dotčených pozemků nadále 
písemně informováni o dalším postupu v dané věci. 
Příloha: 1/ výpis z katastru nemovitostí ze dne 15. 4. 2015 /LV 8033/  
               2/ kopie katastrální mapy číslo 1387/2015-301 ze dne 15. 4. 2015/k. ú. České Budějovice 3/ 
               3/ snímek územní plán města České Budějovice /zn. OÚP/2015/O-724/Sl-V) – území dotčené  
                    námitkou      

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Námitce nelze vyhovět, resp. k jejímu obsahu nelze přihlížet, neboť předmětem úpravy územního plánu města 
České Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen „úprava“) je pouze zajištění souladu územního 
plánu města, který byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000, ve znění jeho pozdějších změn, s 
platnými právními předpisy. Jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města tak, 
aby po vydání úpravy územní plán splňoval požadavky na jeho strukturu a formu v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zá-
kon“), a s příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – více je uvedeno v úvodu návrhu rozhodnutí o námitkách.  
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Úprava znamená, jak je uvedeno v úvodu této kapitoly II.G., pouze převedení textové a grafické části platného 
územního plánu města do nové struktury v členění kapitol a výkresů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
v platném znění, ovšem beze změn obsahu koncepce rozvoje města. Úprava zároveň do svého řešení včlenila 
textové a grafické části změn územního plánu města České Budějovice č. 1 až 72, které byly schváleny, resp. 
vydány do 18. 2. 2015, tj. do odevzdání návrhu úpravy pro veřejné projednání projektantem.   
Vzhledem k tomu, že úprava tedy neřeší změny koncepčního řešení proti dosud platnému územnímu plánu 
města (ve znění jeho pozdějších změn), nelze přihlížet k v námitce vyjádřenému nesouhlasu s jakýmikoliv úpra-
vami.   
Požadavku v námitce, který se týká přizvání k jednání v případě majetkového dotčení a žádosti o písemné in-
formování o dalším postupu, nelze vyhovět, neboť v procesu pořizování územně plánovací dokumentace je v 
rámci projednávání jejích jednotlivých fází vždy zveřejnění doručeno veřejnou vyhláškou. Stavební zákon neu-
možňuje písemně informovat o postupu pořizování jinou formou než doručením veřejnou vyhláškou ani zvát na 
projednání jednotlivě všechny vlastníky pozemků a nemovitostí v řešeném území. 

19. p. Alena Horáková, Skuherského 25, 370 01 České Budějovice  
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Námitka k návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen 
„návrh úpravy ÚPnM na ÚP“) pro pozemky parc. č. 2502/45 a 2502/48 v k. ú. České Budějovice 6. 
Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 2502/45 a spoluvlastníkem pozemku parc. č. 2502/48 v k. ú. České Budějovice 
6, které se nachází v území ohraničeném ul. Říční, J. Hurta, k.ú. Staré Hodějovice a na západní straně územím 
zahrádek. Návrh úpravy ÚPnM na ÚP zahrnuje předmětné pozemky do území přestavby se stanovením dalších 
podmínek pro využití s názvem speciální plocha SP 3.1.3.01. a plochy, kde je změna využití podmíněna zpraco-
váním územní studií U 3.1.3.02., s čímž nesouhlasím. 
 V textové části, v kap. I.F.13, je uvedeno, že pro některé plochy s rozdílným způsobem využití, které byly přev-
zaty z předchozích vydaných změn ÚPnM se stanovují další podmínky jejich využití. Takto regulované plochy se 
pro potřeby ÚPD nazývají speciální plochy. V textové části je u plochy IN-3  s označením SP 3.1.3.01 uvedeno, že 
je převzata ze změny č. 65 ÚPnM. Ve změně č. 65 ÚPnM je také na této ploše uvedena podmínka zpracování 
územní studie (U 3.1.3.02). V grafické části návrhu úpravy ÚPnM na ÚP je však hranice speciální plochy SP 
3.1.3.01. s povinností ÚS posunuta o ulici dál do ul. J. Hurta. Z textové části lze dovodit, že se jedná o chybné 
vymezení hranice speciální plochy SP 3.1.3.01.  
Žádám proto, aby hranice speciální plochy SP 3.1.3.01. s povinností ÚS (U 3.1.3.02.) byla umístěna, v souladu se 
změnou č. 65 ÚPnM, na konec území zahrádek mimo pozemky parc. č. 2502/45 a 2502/48 v k. ú. České 
Budějovice 6.  
Za kladné vyřízení námitky předem děkuji. 

Rozhodnutí: 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Do návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen „úprava“) 
byla skutečně převzata plocha stávajících zahrádek jižně od ulice Říční v Nových Hodějovicích jako plocha 
přestavby ze změny č. 65 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem (dále jen „změna č. 65 
ÚPnM“).  
Změna č. 65 ÚPnM stanovila v ploše zahrádek způsob využití zastavitelné území s převažujícím charakterem indi-
viduálního bydlení v příměstí. Protože plocha se stávajícím rekreačním využitím, která byla ve změně č. 65 ÚPnM 
vymezena jako makroblok 3.1.3.014.z-65.IN-3 s předpokladem zcela nového využití pro trvalé bydlení, stanovila 
změna č. 65 ÚPnM podmínku pořídit před zahájením správních řízení na povolení jednotlivých staveb územní 
studii, která stanoví podrobné podmínky pro rozhodování v území, při respektování všech podmínek stanovených 
ve změně č. 65 ÚPnM.  
Proto je tato plocha (původní makroblok 3.1.3.014.z-65 IN-3) převzata v návrhu úpravy do ploch  s povinností 
prověřit změny jejího využití územní studií s podmínkami dle kapitoly I.K. úpravy, a to jako plocha U 3.1.3.02. 
Plocha řešeného území změny č. 65 ÚPnM je zároveň v úpravě zařazena do speciálních ploch (ve výkresech 
značené indexem SP), pro které v kapitole I.F.1 jsou do úpravy převzaty speciální regulace ze změn ÚPnM, a to 
jako plocha SP 3.1.3.01.   
Vzhledem k tomu, že součástí plochy řešené ve změně č. 65 ÚPnM (původní makroblok 3.1.3.014.z-65 IN-3) ne-
bylo území s pozemky parc. č. 2502/45 a 2502/48 v katastrálním území České Budějovice 6, ale v grafické části 
návrhu úpravy pro veřejné projednání byla hranice speciální plochy SP 3.1.3.01, která je zároveň plochou 
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s povinností územní studie U 3.1.3.02, posunuta východním směrem tak, že zahrnuje území až k. ul. J. Hurta, 
včetně pozemků par. č. 2502/45 a 2502/48, bude před vydáním  úpravy ve všech příslušných výkresech upravena 
východní hranice plochy SP 3.1.3.01, tj. i plochy U 3.1.3.02, tak, aby byla v souladu s hranicí plochy řešené změny 
č. 65 ÚPnM, ke které se speciální regulace a povinnost územní studie vztahují. 

20. Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, 370 11 České Budějovice 
doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Věc: Námitka k návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice 
Stavební bytové družstvo České Budějovice, Krčínova 30, České Budějovice, jako vlastník řadových garáží u ul. 
Papírenská a ul. Bachmačská v katastrálním území České Budějovice 7 – viz přiložené LV 3480, uplatňuje tímto 
dopisem v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona tuto námitku k návrhu úpravy územního plánu města České 
Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen úprava): 
1. Krajní řada garáží v ul. Bachmačská (parc. č. 724/39, 724/40, 724/70) a příjezdové komunikace k nim (parc. č. 

724/112) v k. ú. České Budějovice 7 jsou dle úpravy dotčeny navrženým prodloužením místní obslužné 
komunikace  - ul. L. B. Schneidera s pokračováním přemostění řeky Vltavy s tím, že toto přemostění je nav-
rženo pouze pro pěší a cyklisty. 
Nesouhlasíme s tímto prodloužením a přemostěním řeky. Požadujeme z úpravy tento návrh prodloužené ul. 
L. B. Schneidera a přemostění řeky zcela vypustit.  
K tomu považuje za vhodné zmínit, že dle našeho názoru je pro převedení cyklistů a pěších přes řeky v této 
části města naprosto vyhovující již zrealizované přemostění řeky od Lučního jezu do ul. E. Pittera a navržená 
lávka v Rožnově, která se již projekčně připravuje. 

2. Krajní objekty jednotlivých řad garáží u ul. Papírenská (parc. č. 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1329/6, 1329/9, 
1329/11, 1329/17, 1329/18, 1329/19, 1329/21, 1329/30) a obslužné komunikace k nim (parc. č. 1329/2, 
1392/12 až 1392/16) jsou dotčeny navrženým prodloužením ul. Papírenská s pokračováním přemostění Vlta-
vy, vše jako součást komunikace II. třídy, která je dle úpravy zapojena do městského dopravního systému jako 
součást tzv. „jižní spojky“. 
Tuto komunikace rovněž požadujeme zcela vypustit. Dle našeho názoru není určitě možné v dalších stupních 
projektové dokumentace prokázat a zabezpečit protihlukovou ochranu stávajících obytných objektů a 
mateřské školy v Papírenské ulici, která by se realizací jižní spojky změnila na sběrnou komunikaci.   

Pokud nebude možné mi vyhovět v rámci úpravy, dovolujeme si požádat o to, aby byla naše námitka vzata jako 
podnět k řešení v rámci pořizování nejbližší městské změny územního plánu města České Budějovice nebo no-
vého územního plánu. 
Příloha: kopie LV www.cuzk.cz + zákres do hlavního výkresu úpravy                                                                                                                       

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Základním v obsahu námitky je požadavek na vypuštění dvou navržených komunikací, a to: 
- místní obslužné komunikace III. a IV. třídy v prodloužení ul. L. B. Schneidera s pokračováním pro pěší a cyk-

listy přemostění řeky Vltavy,  
- místní komunikace II. třídy v prodloužení ul. Papírenská s přemostěním přes řeku Vltavu do Litvínovic.     
Tomuto požadavku nelze v úpravě územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice 
(dále jen „úprava“) vyhovět, neboť předmětem úpravy je pouze zajištění souladu územního plánu města, který 
byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000, ve znění jeho pozdějších změn, s platnými právními 
předpisy. Jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města tak, aby po vydání 
úpravy územní plán splňoval požadavky na jeho strukturu a formu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), a s 
příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – více je uvedeno v úvodu této kapitoly II.G.  
Obě komunikace v prodloužení ul. L. B. Schneidera a Papírenská, včetně navržených přemostění řeky Vltavy, byly 
navrženy již v územním plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“), tj. od r. 2000. Úprava nemění dopravní 
skelet města nad rámec ÚPnM ve znění jeho pozdějších změn, pouze ho do svého řešení převzala, stejně jako 
všechny ostatní části koncepčního řešení ÚPnM, neboť v souladu s § 188 odst. (1) stavebního zákona nelze 
úpravu sloučit se změnou územního plánu, není tedy možné řešit požadované vypuštění těchto navržených 
komunikací. 
K tomu ještě pořizovatel uvádí, že přemostění Vltavy v prodloužení ul. L. B. Schneidera je v ÚPnM, tedy i 
v úpravě, navrženo pro jedno ze systémových propojení obou břehů Vltavy pro pěší a cyklisty, spojující navržené 

http://www.cuzk.cz/
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cyklostezky na levém a pravém břehu Vltavy, které jsou zároveň vymezeny jako veřejně prospěšné stavby DPC 4 
– stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích levého břehu Vltavy a DPC 5 – stavba cyklostezky na nových 
úsecích na pravém břehu Vltavy. Toto propojení je v souladu s koncepčními zásady pro cyklistickou a pěší 
dopravu ve městě, které byly stanoveny v čl. 129 odst. (1) obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 statutárního města 
České Budějovice o závazných částech ÚPnM (dále jen „OZV“), a které byly převzaty do kapitoly I.D.1.5 textové 
části úpravy.    
Dále pořizovatel uvádí, že navržené prodloužené ul. Papírenská cca od stávající točny MHD včetně mostu přes 
řeku Vltavu, které je zároveň veřejně prospěšnou stavbou DI 18 – stavba propojení v trase Litvínovice – U Papíren 
– přemostění Vltavy a dále v trase II/603 – Papírenská je jako část propojení ul. Lidická přes ul. Papírenská na 
silnice I/3 v Litvínovicích součástí základního dopravního skeletu města. 
Do kapitoly I.D.1.1 textové části návrhu úpravy jsou převzaty z čl. 124 odst. (1) OZV zásady, kterých musí být 
dbáno při provádění dopravních opatření na pozemních komunikacích a při provádění příslušných správních 
řízení. Jednou z těchto zásad je pro vytvoření chybějících vazeb ve směru západ – východ je zřídit pro veškerou 
dopravu mostem přes Vltavu do Litvínovic v ose prodloužené Papírenské ulice. Pro potvrzení významu této komu-
nikace je možné v odůvodnění námitky dále uvést, že město České Budějovice si zajistilo zpracování dokumen-
tace Integrovaný plán organizace dopravy (dále jen „IPOD“). Jejím zhotovitelem je společnost Mott MacDonald 
Praha, s.r.o. Národní 15, Praha 1. IPOD, který mimo jiné vyhodnotil dopad staveb vymezených v ÚPnM na 
dopravu ve městě a podle toho navrhl optimální harmonogram jejich výstavby, stanovil pro území města České 
Budějovice priority výstavby komunikací s ohledem na vypracované dopravní prognózy pro časové horizonty let 
2020 a 2030. Stavba propojení silnice I/3 s ul. Lidická přes ul. Papírenská je v IPOD jako součást souboru staveb 
tzv. Západního polookruhu, tedy propojení ulic Strakonické – M. Horákové – Litvínovické – Lidické, zařazena do 
skupiny osmi staveb celoměstského významu, které by měly být uvedeny do provozu do r. 2020. Význam soubo-
ru těchto staveb tzv. Západního poookruhu lze dle IPOD vysledovat dvojí: 
- vnitroměstský – napojuje rozsáhlá sídliště na levém břehu Vltavy na vnější komunikační skelet a tím odlehčuje 

jihozápadní městský okruh (Na Dlouhé louce, Mánesova) včetně navazujících radiál (Husova, Litvínovická) a 
místních komunikací (Rošického, Nedbala); 

- strategický – stavby vytvářejí paralelní trasy k úsekům, které dnes nemají žádnou alternativu (Na Dlouhé 
louce, Mánesův most) a v případě mimořádných událostí (nehoda, uzavírka) je dokáží částečně nahradit.  

K názoru z námitky, že nebude možné prokázat v dalších stupních projektové dokumentace na stavbu komu-
nikace zajistit splnění hlukových limitů, pořizovatel konstatuje, že územní plán může v podrobnosti dle § 43 odst. 
(1) stavebního zákona pouze stanovit základní koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, přičemž 
dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nesmí orgán územního plánování pořizovat hlukovou studii. S 
ohledem na tyto skutečnosti byla kapitola I.D.1 Dopravní infrastruktura před předložením úpravy k vydání 
doplněna o text:  
- Opatření pro snižování zátěže hlukem od dopravy ve městě budou prováděna dle aktuálně platné legisla-

tivy na úseku ochrany veřejného zdraví. 
- V ÚP České Budějovice se stanovuje podmínka pro další stupně projektových dokumentací, že podmiňující 

investicí pro realizaci nových dopravních staveb ve vymezených plochách dopravní infrastruktury, řešených 
v ÚP České Budějovice, jsou vždy účinná protihluková opatření s ohledem na charakter stávajících přileh-
lých lokalit a v kontaktu se stávající zástavbou podléhající splnění hygienických limitů dle aktuálně platné 
legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví (v současné době dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dle nařízení vl. č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění), a to na základě hlukových 
posouzení, která budou vždy součástí projektových dokumentací pro tyto stavby; u některých speciálních 
ploch podrobnější podmínky viz kapitola I.F.13, speciální plochy jsou vyznačeny ve výkresu č. I.2.1 Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce. 

(Dohodnuto dne 2. 6. 2015 na dohodovacím jednání s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, zápis z jednání je uložen v dokladové části úpravy.) 

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn. 

21. p. Hana Fabiánová, Bachmačská 22/357, 370 01 České Budějovice 
doručeno dne 18. 5. 2015 
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Text námitky: 
Věc: Námitka k návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán města České Budějovice 
Jako vlastník pozemků a nemovitostí s parc. č. 711/1 (rodinný dům), 711/2 (garáž) a 712 (obytná zahrada) – viz LV 
č. 300, na základě informací z veřejného projednání Návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice, 
které se konalo dne 11. 5. 2015, vznáším námitku, aby z územního plánu byl vyňat záměr propojení břehů Vltavy 
pro pěší a cyklisty v prodloužení ul. L. B. Schneidera, a to z níže uvedených důvodů: 
Navržené propojení břehů Vltavy pro pěší a cyklisty v prodloužení ul. L. B. Schneidera se vyskytuje v poměrně 
bezprostřední blízkosti jak přemostění U Lučního Jezu, tak plánovaného přemostění U Meteoru, čímž se zvyšuje v 
budoucnu riziko změny účelu využití mostu pro silniční provoz. Toto území obytné zóny je výrazně přetěžováno 
nadměrným hlukem a provozem již v současné situaci, která zhoršuje životní podmínky v dané lokalitě. 
K tomu považuji za vhodné doplnit, že pro převedení cyklistů a pěších přes řeky v této části města se mi jeví jako 
naprosto vyhovující již zrealizované přemostění řeky od Lučního jezu do ul. E. Pittera a navržená lávka v Rožnově, 
která se již projekčně připravuje. 
Pokud nebude možné mi vyhovět v rámci úpravy, dovoluji si požádat o to, aby byla má námitka vzata jako podnět 
k řešení v rámci pořizování nejbližší městské změny územního plánu města České Budějovice nebo nového 
územního plánu. 

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Požadavku na vypuštění místní obslužné komunikace III. a IV. třídy v prodloužení ul. L. B. Schneidera s pokračo-
váním pro pěší a cyklisty přemostění řeky Vltavy nelze v úpravě územního plánu města České Budějovice na 
územní plán České Budějovice (dále jen „úprava“) vyhovět, neboť předmětem úpravy je pouze zajištění souladu 
územního plánu města, který byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000, ve znění jeho pozdějších změn, 
s platnými právními předpisy. Jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města 
tak, aby po vydání úpravy územní plán splňoval požadavky na jeho strukturu a formu v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zá-
kon“), a s příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – více je uvedeno v úvodu této kapitoly II.G. 
Komunikace v prodloužení ul. L. B. Schneidera, včetně navrženého přemostění řeky Vltavy pro pěší a cyklisty, by-
la navržena již v územním plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“), tj. od r. 2000. Úprava nemění 
dopravní skelet města nad rámec ÚPnM ve znění jeho pozdějších změn, pouze ho do svého řešení převzala, 
stejně jako všechny ostatní části koncepčního řešení ÚPnM, neboť v souladu s § 188 odst. (1) stavebního zákona 
nelze úpravu sloučit se změnou územního plánu, není tedy možné řešit požadované vypuštění této navržené 
komunikace. 
K tomu ještě pořizovatel uvádí, že přemostění Vltavy v prodloužení ul. L. B. Schneidera je v ÚPnM, tedy i 
v úpravě, navrženo pro jedno ze systémových propojení obou břehů Vltavy pro pěší a cyklisty, spojující navržené 
cyklostezky na levém a pravém břehu Vltavy, které jsou zároveň vymezeny jako veřejně prospěšné stavby DPC 4 
– stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích levého břehu Vltavy a DPC 5 – stavba cyklostezky na nových 
úsecích na pravém břehu Vltavy. Toto propojení je v souladu s koncepčními zásady pro cyklistickou a pěší 
dopravu ve městě, které byly stanoveny v čl. 129 odst. (1) obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 statutárního města 
České Budějovice o závazných částech ÚPnM (dále jen „OZV“), a které byly převzaty do kapitoly I.D.1.5 textové 
části úpravy.    

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn. 

22. p. Dagmar Jirkalová, Krčínova 105/20, 370 11 České Budějovice  
p. Barbora Králová, Klaricova 868/21, 370 04 České Budějovice  
p. Irma Navarová, H. Malířové 990/6, 370 06 České Budějovice  
p. Olga Šindelářová, Klaricova 868/21, 370 04 České Budějovice 
p. Ing. Dana Vítková, Klaricova 868/21, 370 04 České Budějovice  

doručeno dne 18. 5. 2015 

Text námitky: 
Věc: námitky proti navrhované úpravě územního plánu města České Budějovice na územní plán České 
Budějovice 
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Jako vlastníci pozemku parc. č. 2659/1 v k. ú. České Budějovice 3 podáváme námitky proti zařazení bodu DI-31 
(stavba propojení Klaricovy a U Trojice v trase Klaricova – stará Nádražní – Pražská) mezi veřejně prospěšné 
stavby v části I.G.1.2 Veřejně prospěšné stavby pro dopravu – stavby komunikací pro individuální dopravu a proti 
zařazení úkolu „realizace komunikačního propojení ulic U Trojice a Klaricovy s vedením trasy trolejbusu“ do části 
II.E.4.4.1.3.3 Odůvodnění koncepce rozvoje lokality u Pekárenské. 
Naše námitky se týkají našeho pozemku parc. č. 2659/1 v k. ú. České Budějovice 3.   
Návrh na propojení ulic Klaricovy a U Trojice přes tzv. starou Nádražní (dále jen „Propojení“ považujeme 
z několika věcných důvodů za nejen nevhodný, ale vysloveně škodlivý a jeho realizaci za nežádoucí a návrh na 
zařazení tohoto záměru mezi veřejně prospěšné stavby považujeme za nezákonný. 
A. Věcné důvody nevhodnosti návrhu na Propojení 

1. Urbanistická nevhodnost návrhu Propojení  
Klaricova ulice a část ulice U Trojice východně od Pražské jsou dne jako slepé ulice klidným územím 
nezatíženým jinou než cílovou skupinou a tedy vhodné pro funkci bydlení. Jejich propojení a zřízení tro-
lejbusové linky by znamenalo jejich přeměnu na hlučné městské komunikace. Zprůjezdnění slepých ulic a 
zavádění tranzitní vnitroměstské dopravy do klidných částí města určených k bydlení je však v příkrém 
rozporu se základními principy zonace a urbanistickými pravidly. 

2. Dopravní nevhodnost návrhu Propojení 
Propojení by nevyřešilo ani nezmírnilo žádný dopravní problém, ale některé problémy by naopak přineslo 
a jiné zhoršilo. 
a) Zpomalení provozu na Pražské 

Při propojení by bylo nutné zřídit novou světelnou křižovatku Pražská x U Trojice. Ty by dále zpomalilo 
provoz na Pražské, který je již dne negativně ovlivňován řadou přechodů mezi IGY a bývalými kasár-
nami. 

b) Zbytečnost nové linky MHD 
Z nejvzdálenějšího bodu území, od křižovatky Jírovcova x prodloužení u Trojice, je to k zastávce MHD 
na Pekárenské pouze 350 m, což je normální docházková vzdálenost. (Například celá oblast od Dlouhé 
louky po Švábův Hrádek je kromě několika školních autobusů zcela bez MHD, i když to tam mají na 
nejbližší zastávku i 1 – 1,5 km.) I kdyby bylo nutno někde u severní části Jírovcovy zřídit zastávku MHD, 
pak je možné vést linku Jírovcovou ulicí od Pekárenské až po světelnou křižovatku s Novou Nádražní; 
Jírovcova je tranzitem zatížená už nyní a linka MHD by tamní špatnou situaci již nijak znatelně 
nezhoršila. 

c) V Klaricově ulici i v ulici U Trojice východně od Pražské je současně době přinejmenším 100 parko-
vacích míst, využívaných místními obyvateli, která stejně dnešním potřebám vůbec nepostačují. 
V případě Propojení a jeho zprůjezdnění by tato místa zanikla a občané zde bydlící by vůbec neměli  
kde parkovat. Návrh Propojení tuto otázku neřeší, ale ani ji nezaznamenává. 

d) Technické problémy 
Ulice U Trojice je úzká (pouze 4 až 7 m) a pro obousměrný provoz naprosto nedostačující. Její rozšíření 
by si vyžádalo nejspíše likvidaci řady sousedních objektů, aniž by pro dopravu ve městě mělo zjevní 
přínos. Možnost odbočení z ulice U Trojice vpravo na Pražskou je pro trolejbus technicky velmi prob-
lematická a nejspíše by si vyžádalo zbourání rohu areálu HZS. Není jasné, jaký význam by vůbec mělo 
vedení linky ulicí U Trojice, a to i v případě vybudování mostu od TESCA na pravý břeh. 

3. Ekologická nevhodnost návrhu 
Zprůjezdnění ulice Klaricovy a U Trojice by mnoho násobně zvýšilo hluk a emise zatěžující přinejmenším 
mnoho set, ale spíše více než tisíc obyvatel. Bylo by nutno zlikvidovat dětské hřiště na konci Klaricovy uli-
ce, protože jeho ponechání v bezprostřední blízkosti průjezdní komunikace s linkou MHD by bylo 
bezpečnostním hazardem. Dětské hřiště je přitom jediným v širokém okolí a zvláště po výstavbě nových 
domů v bezprostředním okolí je hojně využívané. Propojení by též vedlo k likvidaci části městské zeleně, 
hlavně u nyní zaslepeného výjezdu z ulice U Trojice na Pražskou, která je vlastně dnes jedinou zelení na 
Pražské. 

4. Ekonomická nevhodnost návrhu  
Propojení včetně cca 920 m nové trolejové linky by si vzhledem k nutným zásadním stavebním úpravám 
úzké ulice U Trojice vyvolaným investicím a potřebě zřízení nových světelných křižovatek (určitě Pražská x 
U Trojice, pravděpodobně Nádražní x Jírovcova a možná i Klaricova x Pekárenská) vyžádalo značné 
prostředky nejspíše vysoko překračující 100 milionů Kč. Jejich vynaložení by však občanům města nic 
pozitivního nepřineslo, mnoha stovkám občanů by zhoršilo životní podmínky a navíc by do budoucnosti 
zatížilo rozpočet města a dopravního podniku náklady na údržbu mnohem náročnější tranzitní komu-
nikace a trolejbusové linky, která by rozvoji ekologické dopravy ve městě nijak nepomohla. Přitom ani ne 
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dvojnásobnou délku (cca 1630 m) a bez potřeby rekonstrukce komunikace má úsek od křižovatky U 
Výstaviště přes Dlouhou louku a Mánesovu a Lidickou, kde by již dlouho plánovaná výstavba troleje za 
mnohem méně peněz zásadním způsobem přispěla k rozvoji trolejbusové dopravy ve městě a ke snížení 
emisí i provozních nákladů. 

B. Právní důvody nezákonnosti zařazení Propojení mezi veřejně prospěšné stavby 
Podle § 1038 občanského zákoníku lze věc vyvlastnit pouze ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak. 
V prvé řadě neexistuje žádný veřejný zájem na propojení ulic Klaricovy a U Trojice přes starou Nádražní a 
zřízení trolejbusové linky v této trase (dále jen „Propojení“). Veřejným zájmem může být pouze zájem 
dostatečně velké skupiny občanů, který je jako takový aprobován příslušným orgánem, např. zastupitelstvem 
obce nebo kraje. V daném případě žádná relevantní skupina občanů požadujících Propojení neexistuje, ale 
naopak existuje velmi početná skupina občanů bydlících v Klaricově ulici a v ulici U Trojice, kteří naopak toto 
propojení nechtějí, protože by jim to výrazně zhoršilo kvalitu bydlení, a tím i života. I kdyby však veřejný zá-
jem na zřízení linky MHD se zastávkou MHD v průsečíku ulic Klaricovy a U Trojice existoval, bylo by možné jej 
uspokojit vedením linky z Pekárenské ulicí Jírovcovou místo Klaricovy. A i kdyby existoval veřejný zájem vést 
linku MHD ulicí Klaricovou, bylo by to možné tak, že by se vozovka pozemku (pozn. Pořizovatele: dovozeno 
parc. č. 2659/1) vyhnula. Mezi pozemkem a  domem č. p. 2158 na pozemku parc. č. 2674/2 je vzdálenost 14 
metrů, zatímco komunikace v Klaricově ulici měří pouze 10 metrů, takže stavbu propojovací komunikace by 
bylo možné vést po pozemku města parc. č. 2674/1. Skutečnost veřejný zájem lze bez vyvlastnění uspokojit o 
něco hůře nebo dráže, případně „méně hezky“, není zákonným důvodem pro vyvlastnění. Případný návrh na 
vyvlastnění pozemku by tak musel vyvlastňovací úřad zamítnout pro nesplnění podmínek pro vyvlastnění.                   

Rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Požadavku na vypuštění navržené vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. třídy pro propojení ul. Klaricova 
a U Trojice v trase Klaricova – stará Nádražní – Pražská, včetně navržené trasy městské hromadné dopravy (dále 
jen „MHD“) nelze v úpravě územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen 
„úprava“) vyhovět, neboť předmětem úpravy je pouze zajištění souladu územního plánu města, který byl schvá l-
en zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000, ve znění jeho pozdějších změn, s platnými právními předpisy. Jedná se 
o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města tak, aby po vydání úpravy územní plán 
splňoval požadavky na jeho strukturu a formu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), a s příslušnými prováděcími 
vyhláškami k němu – více je uvedeno v úvodu této kapitoly II.G.  
Hlavní obslužná místní komunikace III. třídy pro propojení ul. Klaricova a U Trojice v trase Klaricova – stará 
Nádražní – Pražská, včetně navržené trasy MHD, byla navržena již v územním plánu města České Budějovice (dále 
jen „ÚPnM“), tj. od r. 2000. Úprava nemění dopravní skelet města nad rámec ÚPnM ve znění jeho pozdějších 
změn, pouze ho do svého řešení převzala, stejně jako všechny ostatní části koncepčního řešení ÚPnM, neboť 
v souladu s § 188 odst. (1) stavebního zákona nelze úpravu sloučit se změnou územního plánu, není tedy možné 
řešit požadované vypuštění této navržené komunikace. 
K tomu ještě pořizovatel uvádí, že předmětná komunikace propojující ul. Klaricova a U Trojice, která je zároveň již 
dle ÚPnM veřejně prospěšnou stavbou DI 31 – stavba propojení Klaricovy a U Trojice v trase Klaricova – stará 
Nádražní – Pražská, byla navržena pro doplnění stabilizované sítě místních obslužných komunikací III. a IV. třídy 
v lokalitě 1.3.3. U Pekárenské. Rovněž vedení nové trolejbusové je do úpravy převzato z ÚPnM. 
Zároveň jsou do kapitoly I.D.1.1 textové části návrhu úpravy jsou z čl. 124 odst. (1) obecně závazné vyhlášky č. 
4/2000 statutárního města České Budějovice o závazných částech ÚPnM (dále jen „OZV“) zásady, kterých musí 
být dbáno při provádění dopravních opatření na pozemních komunikacích a při provádění příslušných správních 
řízení. Jedná se mimo jiné o zásady:  
- podpory převedení objemu dopravy na jiné druhy zejména podpory systému městské hromadné dopravy, 

dopravy cyklistické a dopravy pěší, 
- podpory rozptylování dopravy do více tras základního komunikačního skeletu zmnožením uličních koridorů 

městského charakteru všude tam, kde chybí tato propojení, s uvolněním centra města od automobilové 
dopravy, avšak při zachování dobré dopravní dostupnosti jednotlivých cílů ve městě, s uplatněním přednosti 
prostředků městské hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy v centru a v obytných částech města,… 

Navržená nová trolejbusová trať vedená po prodloužené ul. U Trojice a Klaricova, byla v ÚPnM navržena pro 
zlepšení obsluhy prostředky MHD v předmětné lokalitě v souladu se základními zásadami stanovenými v čl. 126 
odst. (1) OZV pro správu a rozvoj systému MHD dle jednotlivých trakcí, které jsou převzaty do kapitoly I.D.1.6. 
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Jednou z těchto zásad je i podpora rozvoje trolejbusových tras zejména v centrální části města včetně his-
torického jádra. 
K problematice parkování pořizovatel sděluje, že dle ÚPnM bylo v závazné části krycího listu lokality 1.3.3. U Pe-
kárenské uvedeno, že vzhledem k vyrovnané bilanci dopravy v klidu zde ÚPnM nepředpokládá umístění 
hromadných garáží. Vzhledem k tomu, že se nejedná o závazný regulativ přípustnosti či nepřípustnosti, je tento 
předpoklad, včetně informace o vyrovnané bilanci dopravy v klidu v lokalitě 1.3.3., součástí kapitoly II.E.4.4.1.3.3 
Odůvodnění koncepce rozvoje lokality U Pekárenské (ozn. 1.3.3.). Do kapitoly I.D.1 byly převzaty stanovené zá-
kladní zásady a opatření pro správu a rozvoj dopravy v klidu z čl. 131 odst. (1) OZV, tj.:  
Pro účely dopravy v klidu se území města člení do skupin, pro něž se jednotlivě stanovují zásady a opatření pro 
správu a rozvoj dopravy v klidu: 
- území určená pro stávající i navrhované využití pro účely individuálního bydlení, pro něž se stanovuje 

podmínka řešení dopravy v klidu výlučně na vlastním pozemku, 
- území určená pro stávající i navrhované využití pro účely kolektivního bydlení a pro nebytové funkce, pro 

něž se stanovuje podmínka řešení dopravy v klidu na vlastním pozemku, popřípadě v docházkové vzdá-
lenosti odpovídající způsobu využití, jak je stanoven v kapitole I.F. 

K obavě snížení počtu stávajících parkovacích možností v ul. Klaricova a dále v trase budoucího pokračování této 
ulice a ul. U Trojice po realizaci navrženého propojení považuje pořizovatel za vhodné, i když nad rámec ro-
zlišovacích možností územního plánu ve smyslu § 43 odst. (1) stavebního zákona doplnit, že územní nároky na 
veřejný uliční prostor propojující komunikace III. třídy upřesnil regulační plán „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ 
(dále jen „RP“), který byl schválen Zastupitelstvem města České Budějovice dne 15. 9. 2005 usn. č. 184/2005. 
V RP je respektován stávající uliční profil ul. Klaricova cca 14 m, prodloužení ul. Klaricova i U Trojice pokračuje ve 
shodném profilu a v rámci tohoto profilu je směrně navržena i organizace parkovacích stání. Podrobněji bude 
uspořádání parkovacích míst možné řešit až v dalším stupni projektové dokumentace stavby komunikace. 
Rovněž zrušení, případně přemístění dětského hřiště je nad rozlišovací možnosti územně plánovací dokumen-
tace, nicméně v rámci jednotlivých způsobů využití v předmětné lokalitě není nepřípustné umístění dětského 
hřiště. 
Veřejný zájem u veřejně prospěšné stavby DI-31 je z hlediska územního plánování nepochybný i s odvoláním na 
judikaturu Ústavního soudu. Konkrétně s odvoláním např. na nález II.ÚS 2037/10 ze dne 19. 5.2011, z kterého 
vyplývá, že při územním plánování jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků s ohledem na veřejný zá-
jem na vyváženém a vyrovnaném využití území, které může mít mnoho podob. Orgány obce, které rozhodují, 
jsou omezeny požadavkem nevybočit z určitých věcných (urbanistických, ekologických, ekonomických a dalších) 
mantinelů daných zákonnými pravidly územního plánování. Podle § 1 stavebního zákona řeší územní plánování 
funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území soustavně a komplexně. Návrh veřejné dopravní infrastruktury obecně tomuto zájmu 
nepochybně odpovídá a není v rozporu se zájmy obyvatel města a s cíli a úkoly územního plánování.  
Dále např. s odvoláním na nález I.ÚS 198/95 ze dne 28. 3. 1996, v kterém se uvádí, že každý kolektivní zájem 
nelze označit za zájem veřejný a je možné dovodit, že za veřejný zájem lze považovat obecný či obecně 
prospěšný zájem. V nálezu je citováno: Často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými zá-
jmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými 
zájmy společnosti v naprostém rozporu. (F. A. Hayek, publikace "Právo, zákonodárství a svoboda", II. díl, (vydala 
ACADEMIA Praha 1991). 
Nutno rovněž připomenout, že odkaz na veřejný zájem jakožto skutečnost jaksi všeobecně danou a jednoz-
načnou, resp. nespornou, je zjevně nesprávný a zavádějící. Skupinový zájem nelze považovat automaticky za zá-
jem veřejný.  
„Zájmem“ (věcí/záležitostí/cílem) se rozumí individuální a pospolitý projev záměru, jehož hodlá jedinec nebo 
společenství dosáhnout soustředěnou pozorností nebo úsilím (spontánním/nespontánním; dočasným/trvalým); 
preference určitého druhu činnosti, její zaměřenost a motivace, vztahu k osobě, věci, aktivitě nebo situaci. Zájem 
je charakterizován jednak místem („rozprostraněností“), jednak časem („trváním“ / „perspektivou“). Jinak řečeno: 
v nejširším pojetí lze zájem charakterizovat jako směřování člověka nebo skupiny lidí (pospolitosti/společenství) k 
určitým činnostem nebo zabývání se předměty či záležitostmi určitého druhu, resp. jako komplexní motivačně-
postojové zaměření, soustředěnou pozornost k dosažení vytčeného cíle.  
Praktického významu ovšem slovo „zájem“ nabývá, je-li blíže určen subjekt/nositel zájmu a předmět/ objekt zá-
jmu. Obecně může být předmětem zájmu vůbec (a tedy v jeho rámci jako specifická podmnožina) i veřejného zá-
jmu libovolný proces tvorby a změn užitných hodnot a jeho výsledky, tzn. kterýkoliv proces a jeho výsledky. 
V případě zájmů skupinových pak s výjimkou těch procesů a jejich výsledků, které se pospolitost rozhodla chránit 
jako nedotknutelnou sféru osobnosti jednotlivce/jednotlivé osoby/občana/obyvatele. Dalším třídícím hlediskem 
zájmů je tudíž jejich „veřejnost“ nebo „soukromost“, přičemž toto třídící hledisko se nevztahuje primárně na 
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subjekty (soukromý i veřejný zájem se může týkat jak skupin, tak jednotlivců!), nýbrž na právní formalizaci pro-
cesů, jimiž je takový zájem formován. 
Za veřejný zájem lze proto považovat jen takový zájem, s jehož formováním a formulováním právní řád spojuje 
určité náležitosti a stanovuje po té pro jejich implementaci též určitou míru právní závaznosti, na níž se 
společenství shodlo a jejichž obsah na základě konkrétního hodnotového rámce sdílí. V tomto ohledu lze ro-
zlišovat mezi veřejným zájmem  
a)  formovaným právními předpisy vydanými závazným procesními (legislativními, legislativně technickými) 

postupy; 
b)  formovanému správními akty (rozhodnutími/usneseními) jakožto aprobovanými právními formami vymezení 

veřejného zájmu; 
c)  politickými rozhodnutími s právními důsledky (usnesení), jimiž se rozumí především rozhodnutí samospráv 

územních celků, popřípadě samospráv personálních (zájmových) sdružení, jejichž postavení je založeno zá-
konem (profesní samosprávy/akademické samosprávy). 

Veřejný zájem je ovšem pojem, který má velmi časté a významné praktické užití. Vedle označení „veřejný zájem" 
se vyskytují i označení s podobným významem, jako „veřejná prospěšnost", „veřejné blaho" a podobně. Výraz 
„veřejný zájem" používá stavební zákon (ale také používá výraz „veřejně prospěšná stavba", „veřejně prospěšné 
opatření“). Považujeme-li za veřejný zájem ten zájem, jehož subjektem je společenství obce, kraje/regionu nebo 
státu, pak z toho plyne, že jako „veřejný zájem" může být uznán toliko ten zájem, který podle určitých pravidel 
artikuluje občanská společnost obce, kraje/regionu nebo státu prostřednictvím zákonem určeného právně rel-
evantního aktu své politické reprezentace. Základem těchto pravidel je především způsob, jakým obyvatelstvo 
volí své zástupce, a všechny další formy „veřejné volby", které se musí nebo mohou legálně používat při uplatňo-
vání a respektování práva občanů podílet se na správě „věcí veřejných". Z tohoto pojetí veřejného zájmu vyplývá, 
že existuje (obdobně jako u individuálních, rodinných a ostatních pospolitních zájmů) i pluralita veřejných zájmů: 
typologicky sice rozlišujeme státní, krajský/regionální a obecní zájem, popřípadě zájem zákonem ustavených per-
sonálních samospráv (profesních, akademických), avšak ve skutečnosti existuje nejen pluralita objektů veřejných 
zájmů, ale (a to je důležitější) pluralita veřejných zájmů, a to jak z hlediska správních úrovní (státní zájem, řádově 
desítka regionálních zájmů a řádově několik tisíc obecních zájmů) s identickým objektem, tak z hlediska věcného. 
Ani zájem státu nelze označit za jednotný (monolitní), neboť zájmy deklarované jako veřejné na úrovni státu (zá-
konem, popřípadě rozhodnutími politické reprezentace) se týkají mnoha oblastí, které mohou (a z  povahy věci 
často bývají) kolizní: péče o veřejné zdraví, péče o přírodu a její složky, péče o krajinu, péče o kulturní bohatství 
(zejména památková péče), péče o dopravu, péče o technickou infrastrukturu. Mezi těmito veřejnými zájmy 
(zjednodušeně: mezi postoji konkrétních zastupitelských orgánů ke konkrétním otázkám spojeným s veřejnými zá-
jmy a postoji konkrétních správců veřejného zájmu z hlediska věcného) jsou právě v důsledku jejich plurality 
prokazatelné a přirozené inkonzistence, které lze v demokratické společnosti řešit jen jednáním příslušných 
subjektů. Způsob řešení inkonzistencí státního, krajských/regionálních a obecních zájmů více méně odráží míru 
centralizovanosti veřejného rozhodování: zásadu hierarchizace priorit zájmů v pořadí stát – kraj/region – obec s 
tím, že zájem hierarchicky vyššího subjektu musí být respektován subjekty hierarchicky nižšími nelze a priori 
zavrhovat, pokud byla tato zásada přijata demokratickými postupy a prosazuje se demokratickými prostředky.“ 
(blíže viz Plos, Jiří-Jehlík, Jan: Metodika zadávání územních plánů, část B; ČVUT Praha a HM Praha, Praha 2015, 
strr. 174 an. – ISBN978-80-01-05703-2] 
Namítající zaměňují svoji vlastní představu o tom, co je veřejným zájmem, za skutečně projednaný, ověřený a 
sdílený, to jest právně aprobovaný veřejný zájem. V mnoha případech se ho dovolávají tam, kde z hlediska 
platných právních předpisů bylo dosaženo shody s dotčenými správními orgány z hlediska jimi sledovaných 
„veřejných zájmů“. Takto sdíleným veřejným zájmem je obsah dosavadního územního plánu, který je upravován 
do právní podoby dle stávajícího stavebního zákona a který požadavky na vypuštění veřejně prospěšné stavby DI-
31 zcela vylučuje.  

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn. 
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II.H.1     VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ DLE § 50 
STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 
Společné jednání o návrhu ÚP, resp. o návrhu úpravy ÚPnM na ÚP, se konalo dne 11. 7. 2011,  to znamená, že  
dle § 50 stavebního zákona v tehdy platném znění mohly své připomínky uplatnit dle § 50 odst. (2) stavebního 
zákona pouze sousední obce na základě oznámení pořizovatelem místa a doby konání společného jednání.  
 
NAD RÁMEC § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA VE ZNĚNÍ PLATNÉM V r. 2011 UPLATNILI K NÁVRHU ÚP PRO SPOLEČ-
NÉ JEDNÁNÍ PŘIPOMÍNKY NÍŽE UVEDENÉ PRÁVNICKÉ OSOBY: 

1. Magistrát města České Budějovice – odbor památkové péče 
doručeno dne 21. 7. 2011 

Text připomínky: 
Věc: Vyjádření k návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice. 
Veřejné projednání se konalo 11. 7. 2011. 
Odbor památkové péče obdržel dne 24. 6. 2011 oznámení společného jednání o návrhu úpravy územního plánu 
města České Budějovice na územní plán České Budějovice. Projektantem úpravy jsou Architekti Hrůša & spol., 
Ateliér Brno s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno. 
Odbor památkové péče prostudoval výše uvedený návrh úpravy územního plánu města České Budějovice na 
územní plán České Budějovice a sděluje, že pokud nebude docházet ke změnám funkčního využití ploch a 
změnám funkčních typů, nemá z hlediska památkové péče připomínky.    

Vyhodnocení: 
Připomínka je fakticky souhlasná bez připomínek k obsahu návrhu úpravy územního plánu města České 
Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen „úprava“). 
Úprava nepředstavuje zásah do již dříve schválené koncepce rozvoje města, respektuje a nemění tedy podmínky 
ochrany dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na úrovni dohod-
nuté při pořizování původního územního plánu města.   

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 
doručeno dne 1. 8. 2011 

Text námitky: 
Věc: Návrh úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice 
ŘSD ČR, odd. předinvestiční přípravy zasílá následující vyjádření k návrhu úpravy územního plánu města České 
Budějovice na územní plán České Budějovice jako podklad pro koordinované stanovisko Ministerstva dopravy 
(MD), které je ve věcech dopravy v souladu v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva 
státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. tř., zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. tř., spo-
lupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává 
vyjádření. 
Obsahem výše uvedené úpravy ÚPnM na ÚP je zajištění souladu s novými právními předpisy, jedná se tedy o no-
vé vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města. Tato úprava představuje především transfor-
maci VPS, přehodnocení míry regulace jednotlivých ploch a nové obecnější stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným využitím v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném 
znění. 
Upozorňujeme na skutečnost, že v textové části v odstavci „I.F.6 Plochy dopravní infrastruktury“ není v nadpisu u 
ploch silniční dopravy uvedena sil. I. tř. a není zde řešen odstavec pro komunikaci I. tř. v podrobném členění 
„plochy dopravní infrastruktury“  
Vzhledem k tomu, že do upraveného návrhu územního plánu České Budějovice by měly být převzaty beze změn 
všechny závazné části původního ÚPnM České Budějovice a jeho následných (schválených) změn (pro která 
zůstávají v platnosti naše vyjádření k jednotlivým ÚP) a za předpokladu, že upravený územní plán neřeší nové 
záměry, a že záměry dopravní infrastruktury, u kterých došlo k úpravám v období mezi schváleným ÚPnM České 
Budějovice a projednávaným návrhem ZÚR Jihočeského kraje, budou následně dle ZÚR upraveny v novém ÚP 
města České Budějovice nebo v jeho změně, nemáme k návrhu úpravy ÚPnM České Budějovice na ÚP České 
Budějovice další připomínky.     

Vyhodnocení: 
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Připomínce se nevyhovělo. 
V územním plánu města České Budějovice z r. 2000 jsou stávající silnice I. třídy (např. I/20, I/3), v části prochá-
zející městem, definovány jako místní komunikace. Úprava pouze zajistí soulad s novými právními předpisy, jedná 
se tedy o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města. Proto není v plochách dopravní in-
frastruktury v úpravě samostatně vydefinován funkční typ plocha dopravní infrastruktury  - území pro silnice I. 
třídy.  (Dohodnuto telefonicky s Ing. Vlčkovou z ŘSD ČR.) 
 
 
II.H.2      VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO ŘÍZENÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁ-

KONA 

  
ÚVOD 

Město České Budějovice pořizuje úpravu územního plánu města České Budějovice, schváleného v roce 2000, je-
hož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2000. Tento územní plán byl opakovaně 
dotčen dílčími změnami, pořízenými v letech 2002 až 2015, a to pod pořadovými čísly 1 až 49, 51 až 76, aniž však 
byla dotčena základní urbanistická koncepce vývoje města.  
Tato skutečnost vedla zastupitelstvo města k rozhodnutí potvrdit tuto základní koncepci a stávající územní plán 
včetně provedených změn úpravou transformovat za účelem sjednocení do územního plánu dle právní úpravy 
stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Znamená to, že postupem podle § 188 odst. 1 stavebního zákona (úpravou) transformuje dosavadní územní plán 
města České Budějovice do územního plánu, který zachovává původní koncepci rozvoje území obce (to jest: drží 
se kontinuita vývoje a věcná stabilita území jakožto projev právní stability a právních jistot založených nastaven-
ými pravidly), avšak nabývá právně podoby územního plánu souladného s novou právní úpravou.  
O pořízení úpravy rozhodlo dne 17. 12. 2009 zastupitelstvo města usnesením 333/2009. Zhotovitelem je 
společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno s.r.o., zastoupená prof. Ing. arch. Petrem Hrůšou.  
Pro provedení úpravy podle § 188 odst. 1 stavebního zákona se neukládá pořízení zadání územního plánu. 
Včlenění věcně měněných částí původní územně plánovací dokumentace do úpravy podle § 188 odst. 1 
stavebního zákona bylo posouzeno podle charakteru těchto změn a konstatováno – i po projednání s dotčenými 
správními orgány, hájícími jim svěřené veřejné zájmy –, že tyto změny byly dílčího charakteru a nepůsobily a 
nepůsobí změnu urbanistické koncepce včetně koncepce krajiny, infrastruktury a dalších územně plánovacích 
souvislostí. Velmi důležité je rovněž odlišit směrné a závazné části územního plánu; i v tomto smyslu je mezi 
oběma podobami územního plánu určitý, z platné právní úpravy plynoucí rozdíl, který však není změnou! Formá-
lní uspořádání plynoucí z nové právní úpravy, které však rovněž není změnou, působí jiné uspořádání a řazení 
částí textu. 
Výklad rozsahu projednání je třeba odvíjet zejména z § 50 odst. 2 a 4 ve spojení s § 4 a od § 51 až § 53 stavebního 
zákona. Úpravou dosavadní územně plánovací dokumentace dochází pouze ke změně vyjádření již dříve schvál-
ené koncepce podle požadavků platné právní úpravy. Nevzniká nová koncepce, ani není dosavadní koncepce 
měněna (například vymezením nových ploch, určením jiného způsobu jejich využití a uspořádání, nedochází ke 
změně dříve dohodnutých podmínek ochrany veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů  a podobně). 
Tato skutečnost však neznamená, že se obsah v některých ohledech neliší; z dosavadní územně plánovací doku-
mentace se například nepřejímají podrobnosti, které podle nyní platných právních předpisů nepatří do územního 
plánu, i když je v některých případech původní územně plánovací dokumentace na základě stanovisek dotčených 
orgánů, návrhů projektantů nebo požadavků města obsahovala. Podrobnosti nepatřící do územního plánu nelze 
v rámci projednávání dotčenými orgány vyžadovat a pořizovatelem akceptovat. Změnou se tudíž nerozumí, je-li 
pro popis způsobu využití a uspořádání území zvolena jednodušší forma a jsou-li z územního plánu vypuštěny 
podmínky a požadavky úrovni územního plánu neodpovídající; změnou koncepce není zjednodušení popisu 
způsobu využití území (funkcí) a popisu uspořádání (struktur), pokud tím není výslovně dotčen například zájem 
na přísné ochraně území (obvykle ovšem stanovené podle zvláštních předpisů). 
Dle výkladu Ústavu územního rozvoje, jehož zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se úpravou rozumí 
zejména přepracování textové a grafické části dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Kategorizace ploch se up-
raví dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastavěné území musí být navrženo v souladu s § 
58 stavebního zákona. Územní plán musí být zpracován a vydán formou opatření obecné povahy….  
Zastupitelstvo obce rozhodne o úpravě územního plánu a zvolí ze svého středu určeného zastupitele. …… Pro-
jednání upraveného územního plánu bude probíhat dle § 188 odst. 1 ve spojení s § 50 a násl. stavebního zákona. 



část II., kapitola H – vyhodnocení připomínek  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015  527 

……. Je však třeba mít na zřeteli, že i v případě, že půjde pouze o formální úpravu územního plánu, nastane situa-
ce, že požadavky plynoucí na územní plán ze SZ budou mít vliv i na jeho věcný obsah, např. při transformaci 
veřejně prospěšných staveb podle starého SZ do veřejně prospěšných staveb ve smyslu nové právní úpravy (§ 2 
odst. 1 písm. l nového SZ), při stanovení podmínek prostorové regulace, ochrany krajinného rázu apod. Rovněž je 
možno doporučit v zastupitelstvu projednat, zda není v obci potřeba či zájem zapracovat do územního plánu další 
prvky pro řízení rozvoje a ochrany hodnot území, které nově nabízí SZ, např.: vymezení ploch a koridorů územních 
rezerv, vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozh-
odování, vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodo-
vání o změnách jejich využití apod. Úpravou podle § 188 odst. 1 nelze spojit se změnou územního plánu, např. 
vymezením nových zastavitelných ploch. 
Schválený ÚP je třeba upravit nejen formálně, ale částečně i věcně - dle požadavků nových právních předpisů; v 
rozsahu úpravy projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem a v rozsahu celého územního plánu vést řízení o 
územním plánu, tj. o vydání opatření obecné povahy - § 188 odst. 1 a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád.  
(zdroj: http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=204&IDtema=22) 
V souladu s popsaným postupem nelze od úpravy zahrnout v rámci podaných námitek a připomínek takové 
náměty a podněty, vznášené při projednávání, jejichž důsledkem by bylo provedení změny územního plánu, 
zejména pokud by takový zásah znamenal změnu urbanistické, krajinné či infrastrukturní koncepce města. V sou-
vislosti s podanými námitkami a připomínkami tudíž platí, že nemohly být (a nejsou) akceptovány ty námitky a 
připomínky, které by zasáhly koncepci rozvoje města a znamenaly by tudíž změnu ve smyslu ustanovení § 188 
odst. 3 stavebního zákona, resp. změnu ve smyslu ustanovení § 43 stavebního zákona.  
Náměty a podněty předložené do projednávání při uplatnění námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně 
i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po pro-
jednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným zastupitelem města České Budějovice a následně před-
loženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o případném pořízení změn. Tyto náměty jsou jednotlivě 
popsány v tomto návrhu na rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění rozhodnutí a i ve vyhodnocení 
připomínek podle § 52 stavebního zákona.  
Jedná se zejména o tyto náměty a podněty: 
- vypuštění následujících veřejně prospěšných staveb: 

- DI-10 – stavba „hlinského“ přivaděče od dálnice D3 v trase Hlinská – křížení Rudolfovská, 
- DI-14 – stavba přeložky silnice III/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horákové 

do ulice Strakonické, 
- DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové – II/603,  
- DI-18 – stavba propojení v trase Litvínovice – U Papíren – přemostění Vltavy a dále v trase II/603 – Papí-

renská, 
- DI-31 – stavba propojení Klaricovy a U Trojice v trase Klaricova – stará Nádražní – Pražská, včetně nav-

ržené trasy městské hromadné dopravy, 
- vypuštění místní obslužné komunikace III. a IV. třídy v prodloužení ul. L. B. Schneidera s pokračováním pro 

pěší a cyklisty přemostění řeky Vltavy,  
- změnu způsobu využití dvou zastavitelných ploch pro areály nadměstského významu jižně od stávající zá-

stavby v Novém Vrátě, přes které prochází trasa části „hlinského“ přivaděče, na veřejné prostranství – zeleň, 
- vymezení nových samostatných ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení v lokalitě Nové Vráto, 
- přemístění areálu Kovošrotu. 
  
V RÁMCI ŘÍZENÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA UPLATNILI K NÁVRHU ÚP, RESP. K NÁVRHU ÚPRAVY ÚPnM NA 
ÚP,  PŘIPOMÍNKY NÍŽE UVEDENÉ PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY: 

1. Ing. Marie Paukejová, K. Štěcha 1201/6, 370 05 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text připomínky: 
Námitky proti novému Územnímu plánu České Budějovice 
Namítající se prohlašuje, v souladu s § 52 stavebního zákona, za osobu, jejíž majetkové právo (a některá další 
práva) je přímo dotčeno návrhem řešení. 
V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu (dále NSS) a Ústavního soudu (dále ÚS) tvrdí 
namítající, že zde existují určitá, jemu náležející subjektivní práva, která jsou ZUP a v tomto duchu i (budoucím) 

http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=204&IDtema=22
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opatřením obecné povahy, jímž se územní plán vydává, dotčena (srov. např. 4 Ao 3/2009-97, 1 Ao 1/2009-120 
publ. pod č. 1910/2009 Sb. NSSS, 1 As 80/2008 – 68, I. ÚS 600/99 ad.). 
V souladu s § 52 stavebního zákona podává namítající písemné námitky. 
(2) Námitky proti územnímu plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle 
odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou.   
V souladu s ustálenou judikaturou NSS (např.48) podává namítající i námitky k jiným částem územního plánu. 
(…) Tyto námitky však nejsou omezeny pouze na části týkající se uvedených nemovitostí dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření nebo zastavitelných ploch, nýbrž se mohou týkat ja-
kékoli části návrhu územního plánu nebo i postupu při jeho zadání či zpracování. (…)  
Obsah  
A) Vymezení území dotčeného námitkou ………………………………………………………………………….................................  3  
B) Údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva………………………………………………………………………..  4  
C) Znění a odůvodnění námitek……………………………….………………………………………………………...................................  5  
Námitka č. 1: V průběhu ústního jednání nebyl veden písemný protokol o ústním jednání v souladu se správním 
řádem. Účastníci řízení nemohli uplatňovat v rámci řízení námitky a vyjádření. Došlo tak k porušení procesních 
práv účastníků řízení a nezákonnosti v řízení ……………………………………………………………………………………………………..   5 
Námitka č. 2: Nový územní plán je veřejnosti prezentován jako „úprava“, ale jedná se o zcela nový územní plán, 
který překračuje meze prosté úpravy. Veřejnost je tak uváděna v omyl. Jedná se o nezákonnost vůči široké 
veřejnosti, tedy i namítajícímu 
………………………………………………….……………………………………………………………………………...  5 
Námitka č. 3: Nedostatečná lhůta k prostudování NUP a vyjádření veřejnosti. Na tomto základě tvrdí namítající, 
že neměl dostatečný čas k prostudování materiálu, jeho posouzení a odbornému vyjádření, či získání odborného 
vyjádření. To považuje namítající za porušení svých procesních práv. Poskytnutá lhůta nebyla vyměřena předkla-
datelem v délce přiměřené předloženému rozsahu 423 stran textu a řada přílohy, v souladu s výslovným 
požadavkem zákona (tedy přiměřeně“ ………………………………………………………………………………………………………………  7 
Námitka č. 4: Není uvedeno, jaké úpravy byly v NUP provedeny, čeho se týkají a z jakých zákonů se týká avi-
zované „zajištění souladu“. Po veřejnosti se tak chce, aby sama prováděla úvahu a hledala, kde byly změny 
provedeny. To považuje vyjadřovatel za nezákonnost ve smyslu porušení požadavku na srozumitelnost a jednoz-
načnost……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  7  
Námitka č. 5: Obsah NUP neodpovídá navrženému/oznámenému zadání:……………………………………………………….  8 
Námitka, resp. připomínka č. 6: V připomínce  chybí – poznámka pořizovatele 
Námitka č. 7: Rozpor v textové a grafické části – v oblasti kompoziční osy. NUP obsahuje matoucí a nepřesné 
vymezení činností v oblasti kompozičních os a ploch, chybí jasná definice pojmů a není jasný obsah 
pojmů………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 
Chybí jasná definice „kompoziční osy“…………………………………………………………………………………………………………….  11 
Chybí jasná definice „plochy zvláštního významu“…………………………………………………………………………………………….  11 
Námitka č. 8: Námitka proti veřejně prospěšných stavbám (VPS) – Namítající požaduje vypuštění uvedených 
staveb z NUP. Tyto stavby jsou naopak v rozporu s veřejným zájmem a principem subsidiarity a je zde porušena 
zásada ochrany práv dotčené osoby, tedy namítajícího. Řešení v NUP porušuje veřejný zájem, nechrání práva 
namítajícího………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 
Námitka č. 9: Při vydávání územně plánovacích dokumentů má vydávající NUP povinnost přihlížet k novým poz-
natkům. Nepřihlíží. Nerespektuje ani současnou platnou legislativu v oblasti hluku. Tím obec (vydavatel NUP) 
porušuje a ohrožuje vlastnické právo namítajícího a současně se chová nezákonně a v rozporu s veřejným záj-
mem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  13  
Námitka č. 10: Předmět transformace (úpravy) ÚPnM na NUP nesplňuje požadavek srozumitelnosti a jednoz-
načnosti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  14        
Námitka č. 11: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (str. 490 a násl.) – Namítající prohlašuje, že uvedené sta-
novisko KUJCK/11756/2010/OZZL/2 považuje za nezákonné! Namítatel  tvrdí, že soustava NATURA 2000 nepo-
chybně dotčena bude, a proto je stanovisko nezákonné …………………………………………………………………………………..  14 

                                                                 
 
48 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, č.j. 1 Ao 1/2009-185; Prejudikatura: č. 1461/2008 Sb. NSS, 
č. 1910/2009 Sb. NSS  
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Námitka č. 12: Pořizovatel ZUP nerespektuje čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále LZSP) o minimalizaci zá-
sahu do vlastnického práva. Zásah do vlastnického práva je nezákonný, obsahuje ústavně zakázanou libovůli, 
postrádá patřičné zdůvodnění a porušuje zásadu subsidiarity a minimalizace zásahu do ústavních práv občanů. 
Namítající proto požaduje vypustit z ÚP obě stavby Západního polookruhu, charakterizované v námitce č. 8 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15  
Námitka č. 13: Pořizovatel ÚP rezignoval na posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí dle zák. 
100/2001 Sb. a dopustil se nezákonnosti.  NUP nebyl posouzen jako koncepce dle §10i zákona 100/2001 Sb. a 
měl být. Nebyl naplněn právní rámec, jak dokladuje namítající v odůvodnění na požadavcích zákonů a navazující 
ustálené judikatuře …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 
Námitka č. 14: Západní polookruh (jednotlivé stavby ve smyslu námitky č. 8)porušuje cíle územního plánování – 
§18 stavebního zákona a úkoly územního plánování §19 stavebního zákona. Zároveň nesplňuje požadavky vyhl. 
500/2006 Sb. ve smyslu příl. č. 5. Porušením základních cílů územního plánování dochází k neposouzení vlivu a 
dopadů záměrů na nemovitost namítajícího. Proto stavby namítající požaduje vypustit z NUP. Západní polookruh 
porušuje udržitelný rozvoj obce ……………………………………………………………………………………………………………………….   19  
Námitka č. 15: Veřejná prospěšnost staveb nebyla nalézána v procesu pořizování, ale byla stanovena. To považu-
je namítající za nezákonnost ……………………………………………………………………………………………………………………………..  21 
Námitka č.. 16: Územní plán nebyl vystaven na serveru www.cenia.cz, obec tak nesplňuje požadavek MŽP na 
vedení evidence záměrů a nenaplňuje Jednotný informační systém MŽP.. ……………………………………………….……   23  
A) Vymezení území dotčeného námitkou 
Obecně: Sídliště Máj, brownfields bývalých kasáren v lokalitě Čtyři Dvory - zejména pak trasa Západního 
polookruhu z ul. Strakonické do ul. M. Horákové, trasa vedení Západního polookruhu z ul. M. Horákové na 
Litvínovice.  
Konkrétní námitky směřují  
- proti veřejně prospěšným stavbám Západního polookruhu, resp. všem částem okruhu města přes sídliště 

Máj,  
- proti postupu při zadání, zpracování, posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,  
Konkrétní námitky se týkají dotčení, resp. vážného ohrožení vlastnického práva a dalších ústavou chráněných 
práv, zejména práva na ochranu osobnosti, subsumačně zejména práva na ochranu zdraví a práva na příznivé 
životní prostředí, které hrozí realizací předmětných staveb.  
Další konkrétní námitky se týkají nezákonných postupů při zadání a zpracování, v čemž namítající spatřuje min-
imálně porušení svých procesních práv. 
Jednotlivé bližší textové vymezení bude dále v případě nutnosti doplněno u konkrétních námitek. 
V grafické části je vymezeno rámečkem (použit výkres 00_II-04-ETA.pdf). 
(Zde je v připomínce vložena kopie části výkresu č. II.4 z návrhu s vyznačením „ komunikace propojující ul. Stra-
konickou s ul. M. Horákové a její pokračování na Litvínovice). 
B) Údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva  
Svou pozici účastníka řízení namítající opírá 
- o to, že je nositelem a držitelem individuálních jiných hmotných práv (dotčených práv), se statutem člena 

právnické osoby (Stavebního bytového družstva, Krčínova 30 – dále jen SBD). Tato práva jsou reprezentována 
jednak členským podílem člena, jehož vložením se člen stává spoluvlastníkem majetku SBD a jednak fakt, že 
svůj byt má člen SBD v držbě. 

- o § 101a soudního řádu správního, kdy Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn 
podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrá-
cen. Jazykový výklad textu ukazuje, že zákonodárce se neomezil toliko na právo vlastnické (které neuvedl ex-
plicitně), ale práva vymezil v množném čísle a obecně. Jádrem pojmu „práva“ se tedy jeví veškerá práva, 
která mohou být opatřením obecné povahy zkrácena. Protože soudní řád správní není podřízen stavebnímu 
zákonu, považuji svou žalobní legitimaci za danou. A pokud mám žalobní legitimaci, dovozuji z ní i právo být 
účastníkem řízení, a to i přes nepřesné vymezení stavebního zákona.  

- Katastr nemovitostí nedokladuje celý rozsah dotčených práv (vymezuje pouze např. právo věcného břemene, 
zástavní, podzástavní, retenční…), ale nevymezuje všechna „jiná hmotná práva“ ve smyslu obsahu držby dle 
zák. č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník - § 987 a násl. Jak dokládá soudobý právní výklad, k právu vlast-
nickému se zpravidla řadí např. i držba věci jinou osobou než vlastníkem, věcně právní charakter může mít i 
předkupní právo a zčásti má věcně právní charakter i právo nájemní (výklad ASPI – Wolters Kluwer a.s.).          

C) Znění a odůvodnění námitek  
Námitka č. 1: V průběhu ústního projednání nebyl veden písemný protokol o ústním jednání v souladu se 
správním řádem. Účastníci řízení nemohli uplatňovat v rámci řízení námitky a vyjádření. Došlo tak k porušení 
procesních práv účastníků řízení a nezákonnosti v řízení.  
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Odůvodnění:  
Právní rámec je vymezen stavebním zákonem, správním řádem a odbornou literaturou.  
a) Stavební zákon v §192:  
(1) Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.  
Stavební zákon nestanovuje ohledně vedení protokolu o ústním jednání nic, pouze dle § 172 odst. 3 stanovuje 
"veřejné projednání". Veřejné projednání se obsahově řadí pod "ústní jednání".  
b) Obecná pravidla vedení řízení (zvýraznil namítající):  
Pro řízení vedoucí k vydání opatření obecné povahy platí "generální" pravidlo obsažené v § 174 odst. 1 správního 
řádu, podle kterého pro toto řízení platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé. V 
souvislosti s procesem vydávání opatření obecné povahy tak musí být plně použita ustanovení části první, která 
kromě předmětu úpravy obsahují základní zásady činnosti správních orgánů.  
Mezi tyto zásady patří zásada legality, proporcionality, zákazu zneužití správního uvážení, ochrany dobré víry a 
oprávněných zájmů, souladu s veřejným zájmem, subsidiarity, legitimního očekávání, materiální pravdy, procesní 
rovnosti a nestrannosti postupů správních orgánů, zásada veřejné správy jako služby a ochrany práv dotčených 
osob, spolupráce správních orgánů a souladnosti postupů a též zásada rychlosti a hospodárnosti postupů. Z pov-
ahy věci vyplývá, že i přes odlišnost opatření obecné povahy od správních rozhodnutí či normativních správních 
aktů musí být zachovány i výše uvedené zásady49 50  
c) Správní řád  
- Díl 2, Ústní jednání, § 49 - obsahově § 172 stavebního zákona  
- Hlava II, Díl 3, § 18 – Protokol  
(1) O ústním jednání (§ 49) a o ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, provedení důkazu listinou a 
ohledání, pokud jsou prováděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, 
při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, se sepisuje protokol. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo 
zvukový záznam.  
Požadavek vedení protokolu z ústního jednání je jasně zakotvena. Poslední věta prvního odstavce citovaného 
protokolu pak vymezuje, že zvukový záznam může písemný protokol toliko doplnit.  
Dále namítající cituje veřejně přístupný materiál pracovníků stavebních úřadů Zlínského kraje51, a   
v souladu s citací konstatuje, že došlo k porušení Zásady písemnosti  
Zásada písemnosti  
Protokol § 18 SŘ musí obsahovat vše, co se událo, mohlo mít vliv na řízení, především účastníky jednání, průběh 
jednání, zahájení a konec jednání, poučení o zastupování, o námitkách, zaprotokolování předložených vyjádření a 
příloh. Je to jediný doklad o provedeném ústním jednání.  
Minimální rozsah § 18 odst. 2 SŘ. Nedostatky protokolu mohou být též důvodem pro zrušení rozhodnutí pro 
nepřezkoumatelnost (zejména přestupky a správní delikty – nedostatečný popis předmětu řízení).  
00 protokolu nutno uvést místo, čas a označení úkonů a údaje umožňující identifikaci všech  
zúčastněných - přítomných osob, popis provedených úkonů a jejich průběhu, označení správního orgánu, včetně 
oprávněné úřední osoby. Údaj umožňující identifikaci fyzické osoby je jméno, příjmení datum narození a místo 
trvalého pobytu.  
Dle judikatury se jedná o nezákonnost, kterou je třeba patřičně namítat.52  
Porušení procesních práv spatřuje namítající v tom, že díky nezákonnému postupu se nemohl s protokolem sez-
námit a vyjádřit se k němu, např. ve smyslu zapsání námitek proti způsobu vedení řízení (případně podat stížnost 
proti obsahu).  
Námitka č.. 2: Nový územní plán je veřejnosti prezentován jako "úprava", ale jedná se o zcela nový územní plán, 
který překračuje meze prosté úpravy. Veřejnost je tak uváděna v omyl. Jedná se o nezákonnost vůči široké 
veřejnosti, tedy i namítajícímu.  
Odůvodnění:  
Jak prezentuje nový územní plán (dále NUP) předkladatel53:  

                                                                 
 
49 Dipl. práce Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy v územním plánování - Petr Motyčka 201112012 
50 Blíže k základním zásadám činnosti správních orgánů např. SKULOV Á, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2008. s. 47 - 75 
51 Zápis z porady pracovníků stavebních úřadů Zlínského kraje (okresů Uherské Hradiště a Vsetín)  

konané dne II. a 12. června 2009 Hotel Rusava 
52 JUDI8667CZ - I 8589125-Formální závada jako nezákonnost nebo zmatečnost 
53 Veřejná vyhláška OÚP/2015/0-784/SI-V 
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Dle ustanovení § 188 odst. (1) stavebního zákona je do 31. 12. 2020 nutné upravit ÚPnM podle požadavků nových 
právních předpisů nebo vydat nový ÚP. Předmětem úpravy ÚPnM na ÚP je proto pouze zajištění souladu ÚPnM s 
platnými právními předpisy, jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města.  
Jaké požadavky tedy klade předmětný § 18854?  
(1) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 
1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a 
vydat, jinak pozbývají platnosti.  
Ve stavebním zákoně lze rozlišit pouze dvě formy územního plánu města, tedy vydávání územního plánu, nebo 
jeho změny. Pojem "úprava" nemá vlastní zákonný režim.  
Věty ve veřejné vyhlášce tak podsouvají manipulativně, že se jedná o "dříve schválenou koncepci města" a jsou 
zavádějící a zcela nepatřičné, neboť předkladatel je povinen provést celý proces pořízení územního plánu, v sou-
ladu se stavebním zákonem. 
Námitka č. 3: Nedostatečná lhůta k prostudování NUP a vyjádření veřejnosti. Na tomto základě tvrdí namítající, 
že neměl dostatečný čas k prostudování materiálu, jeho posouzení a odbornému vyjádření, či získání odborného 
vyjádření. To považuje namítající za porušení svých procesních práv. Poskytnutá lhůta nebyla vyměřena předkla-
datelem v délce přiměřené předloženému rozsahu 423 stran textu + řada přílohy, v souladu s výslovným 
požadavkem zákona (tedy "přiměřeně").  
Odůvodnění:  
- Ve veřejné vyhlášce je uvedeno vyvěšení NUP na dobu 38 dnů5.  
- Platný územní plán (dále ÚPnM) – závazná část"55, má 77 stran.  

(vyhláška_ 4_2000_uplne_zneni-1008.pdf).  
- NUP – návrh – má 423 stran.  
- Rozdíl mezi ÚPnM a NUP je tak 346 stran.  
- Veřejnost chodí do práce a tak pro ni 38 dnů neznamená totéž, co pro veřejnou správu, která správní úkony 

provádí ve své pracovní době a náplni.  
- 38 dnů znamená cca 5 víkendů a 28 pracovních dnů. Pokud budeme předpokládat, že se celých 38 dnů bude 

občan věnovat prostudování, ověření, porovnání ÚPnM a NUP a zpracování námitek dle § 52, pak je třeba zá-
roveň brát v potaz rozsah předložených materiálů a na veřejnost (a její volný čas) kladených nároků.  

- 28 pracovních dnů – maximálně lze očekávat 1 hodinu práce denně = 28 hodin.  
(Podklad úvahy: namítající odchází do práce v 5 hodin, vrací se v 16 hodin. Musí uvařit – 1h, nakoupit –  1h, 
provést hygienu, uklidit a další drobné činnosti a práce – 1-2 h a v 21 hodin ulehnout (8 hodin spánku) = čistý 
čas na všechny činnosti je celkem 5 hodin, využitelný pro připomínkování max. 1 h).  

- 10 dnů víkendů – max. 4 hod. práce na NUP denně = 40 hodin (Podklad úvahy: O víkendu je čas vymezen k 
odpočinku, regeneraci, případně k dokončení prací apod. Nelze reálně očekávat vyšší pracovní zátěž než ve 
všední den.).  

- 38 denní lhůtu pro posouzení veřejnosti lze tedy charakterizovat cca 68 hodinami prakticky nepřetržité 
každodenní tvrdé práce.  

- Souhrnně to také znamená křížně prostudovat více než 500 stran textu a řadu grafických příloh, příslušnou 
odkazovanou legislativu, ustálenou judikaturu v oblasti územního plánování, získat a prostudovat odkazované 
dokumenty, zákony ad.  

Námitka č.. 4: Není uvedeno, jaké úpravy byly v NUP provedeny, čeho se týkají a z jakých zákonů se týká avi-
zované "zajištění souladu". Po veřejnosti se tak chce, aby sama prováděla úvahu a hledala, kde byly změny 
provedeny. To považuje vyjadřovatel za nezákonnost ve smyslu porušení požadavku na srozumitelnost a jednoz-
načnost.  
Odůvodnění:  
Jediné negativní vymezení vztahu UPnM a legislativy je provedeno na str. 238:  
-  není naplněn požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 3, odst. 1 na vymezování ploch s rozdílným způsobem 

využívání o ploše zpravidla větší než 2000 m2. Vyhovění tomuto požadavku je podmíněno zm. ÚP,  
-  není zohledněn požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 7, odst. 3 na vymezení plochy veřejného prostranství o 

výměře nejméně 1000 m2 pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení 
nebo smíšené obytné. Vyhovění tomuto požadavku je podmíněno změnou ÚP. 

- byla provedena revize ploch s rozdílným způsobem využití a jejich uvedení do souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., Hlava II,  

                                                                 
 
54 Zák. 183/2006 Sb. v aktuálním platném znění 
55 Vyhláška města 4/2000 
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- obsah a členění ÚP bylo uvedeno do souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 
458/2012 Sb.),  

Tím je naplněn legální požadavek dle §1 88 stavebního zákona (dále SZ).  
Vše ostatní pak nelze považovat za "zajištění souladu", ale za úpravy nad rámec zákonného požadavku.  
Námitka č. 5: Obsah NUP neodpovídá navrženému/oznámenému zadání:  
Odůvodnění:  
Zadání je charakterizováno v část II., kap. B  

3) Zadání – „Předmětem úpravy ÚPnM na ÚP je proto pouze zajištění souladu ÚPnM s platnými právními předpisy, 
jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města“"56.  

4) Soulad se zadáním je hodnocen na str. 215, kap. II.B.2 a je zjednodušeně specifikován následujícně:  
f. Transformace veřejně prospěšných staveb.  
g. Přehodnocení míry regulace ploch ve smyslu jejich redukce (povinnost pořídit jejich RP, ÚS).  
h. Stanovená zadání pro RP ke všem plochám a koridorům, kde zůstane povinnost pořídit tuto ÚPD.  
i. Nové obecnější stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou Č. 

501/2006 Sb.  
j. Prověření dle ÚPnM navrženého způsobu řešení parkovacího deficitu v jednotlivých lokalitách a možnosti 

výstavby či dostavby řadových garáží ve vnitroblocích.  
Skutečný obsah NUP neodpovídá zadání. Zejména v bodě a)  
ad a) Nebyla provedena pouze transformace, ale bylo provedeno další zdůvodňování, které nebylo v závazné čás-
ti UPnM uvedeno. NUP tak nabyl povahy nového dokumentu v oblasti prosazování veřejně škodlivých staveb – ve 
vztahu k namítajícímu se jedná zejména o stavby Západního polookruhu. Jedná se o diametrálně odlišné 
provedení v UPnM a NUP, čili nikoli o transformaci!  
Jako příklad (jeden za všechny) se zde pokusí namítající tento rozpor ilustrovat.  
Komunikační propojení ul. M. Horákové a 5trakonické je v současném UPnM v čI. 124 uvedeno takto:  
3. odlehčovací komunikační spojkou mezi ul. Milady Horákové na Strakonickou třídou a komunikačním propo-
jením těchto sídlišť s Utvínovicemi pro odlehčení levobřežní komunikace,  
j) pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území města přednostní sledování 
a provádění těchto dopravních opatření:  
2. propojení ulice Horákové a Strakonické,  
(3) Základní komunikační skelet města tvoří  
d) vybrané sběrné komunikace mezičtvrťového významu, kterými jsou ve funkční třídě 82 například nová „za-
nádražni" třída, Okružní ulice, (….), Milady Horákové, (….), propojení E. Rošického se Strakonickou,  
v čI. 125 uvedeno takto:  
14. DI 14 – stavba přeložky silnice Č. 111/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horáko-
vé do ulice Strakonické,  
17. DI 17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové - II/603,  
V NUP takto:  
Kategorie 2  
Do kategorie A2 jsou zařazeny tyto změny využití území:  
Propojení třídy Milady Horákové s ulicí Strakonickou  
Umožní dopravní napojení sídliště Máj na městské třídy a uvolní možnosti rozvoje přilehlých území. V opačném 
případě může samovolným způsobem strategicky řízený rozvoj předejít tlaku na stavbu silničního propojení ome-
zující i přilehlá území a předurčující jiné plochy k živelnému zastavování extravilánovými typy staveb. Strategické 
je i trasování a niveleta propojení jdoucí po terénu a umožňující regulovanou směrně pojatou zástavbu přilehlých 
ploch (včetně zelených klínů).  
(Zcela nový text, který však, dle zadání a požadavku na zatřídění do kategorií, nemá  
opodstatnění. Zatřídění ano, úvahy a hypotézy - zvýrazněné - o možnostech zastavovaní atd. jsou zcela nelegisla-
tivní a jsou mimo rámec zadání).  
- odlehčovací komunikační spojkou mezi ul. Milady Horákové na Strakonickou třídu a komunikačním propojením 
těchto sídlišť s Litvínovicemi pro odlehčení levobřežní komunikace,  
(Transformováno)  
vybrané sběrné komunikace mezičtvrťového významu, kterými jsou ve funkční třídě B2 například (…), Milady Ho-
rákové, (…), propojení E. Rošického se Strakonickou,  
(Transformováno)  

                                                                 
 
56 Veřejná vyhláška - OÚP/20l5/0-784/SI-V 
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Prostým porovnáním se nejedná o transformaci, ale o rozšířené zadání a další odůvodňování veřejně škodlivé 
stavby s nadlimitním hlukem. Zjevně je zde předkladatelem prezentována úvaha, zakládající se na jeho libovůli, 
nikoli na základě faktů, tedy verifikovaných a přezkoumatelných podkladů.  
Skutečný obsah NUP neodpovídá navrženému zadání a z celého obsahu (který narostl o 346 stran!) není možné 
poznat jaké části územního plánu a v jakém rozsahu byly měněny.  
Požadavek na soulad zadání a obsahu a rozeznatelnost, jaké části byly měněny a jak zakotvuje ustálená judikatu-
ra.57 Tomuto požadavku NUP neodpovídá, proto namítající tvrdí nezákonnost předloženého dokumentu, která 
ohrožuje jeho vlastnické právo.  
Námitka č. 6: Namítající nesouhlasí s vymezením 30 metrového pásma kolem stanovené kompoziční osy v kap. 
I.C.4, ve vztahu ke kapitole. 1.8.4.3.7.1 Koncepce rozvoje sídliště Máj (ozn. 3.7.1.), str. 79.  
Odůvodnění:  
Opět rozpor zadání a obsahu. Zcela nově vymezený požadavek, nemající podklad v závazné části UPnM58 ani leg-
islativě.  
Tento zcela nový požadavek na vymezení 30 metrového pásma kolem stanovené kompoziční osy (konkrétně ul. 
M. Horákové) má potenciálně vážné dopady do celého ekosystému sídliště a jeho zakotvení má, podle 
namítajícího, jediný účel: Odstranit územně plánovací rozpor se záměrem rozšíření ul. M. Horákové na 
čtyřpruhovou komunikaci59, kdy byl tento rozpor namítán a následně uznán odborným posuzovatelem.  
Rozpor spočívá v tom, že okolo ul. M. Horákové je veřejná nezastavitelná zeleň, která má v platném územním 
plánu jasně stanovené limitace. Uvedené opatření vnímá namítající jako nelegální pokus tento, zatím stále platný 
regulativ, obejít.  
Sídliště Máj je území, trpí mj. nedostatkem zeleně a podléhá regulačním podmínkám (v platném UPnM čI. 171, 
NUP I.C.1.2, str. 92). Namítané opatření tyto regulativy porušuje v tom, že  
- umožňuje potenciálně zábor zeleně, což zhorší kvalitu bydlení a životní podmínky obecně, 
- umožňuje zahustit zástavbu sídliště (rozšířením komunikace),  
Všechny platné regulativy se snaží předkladatel NUP eliminovat jakýmsi vytvářením "pásma", které není účelově 
specifikované, zdůvodněné, nemá přesně vymezené užití a pro stávající komunikaci není ani technicky potřebné. 
Silnice je v provedení dvoupruhovém, a je tak široká, že ji lze velmi snadno upravit podle požadavku ČSN ISO 73 
6110. Avšak pro požadavek zkapacitnění této komunikace, proti němuž rezidenti bojují již 6 let, má takový 
požadavek zřejmé opodstatnění (aby šlo říci, že se jedná o technické zázemí komunikační osy, zakotvené v 
územním plánu, tudíž nic nebrání komunikaci rozšířit.. .).  
Účel uvedeného a zde citovaného vymezení pak přesahuje (hypotetickou) legitimní potřebu (zákona, normy) a 
směruje pouze k záměru zkapacitnění komunikace. To je nezákonný postup, který neodpovídá ani (vyjádřenému) 
zadání úpravy územního plánu.  
Jedná se tak o nezákonné vymezení nových ploch.  
Na vymezení takových ploch neexistuje ani zákonný požadavek. 
Námitka č. 7: Rozpor v textové a grafické části – v oblasti kompoziční osy. NUP obsahuje matoucí a nepřesné 
vymezení činností v oblasti kompozičních os a ploch, chybí jasná definice pojmů a není jasný obsah pojmů.  
Chybí jasná definice "kompoziční osy".  
Chybí jasná definice "plochy zvláštního významu".  
K textu jsou uvedeny plochy zvláštního významu.  
Kap. I,C.4, str. 95  
Ve vzdálenosti do 30 m od kompoziční osy je vymezena plocha zvláštního významu – podmínky pro činnosti v 
této ploše jsou stanoveny v kapitole I.J – Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat pouze autorizovaný 
architekt.  
Kap. L, str. 198  
Vymezení kompozičních os je patrné z výkresu č. 1.2. - Hlavní výkres.  
Ve vzdálenosti 30 m od kompoziční je vymezena plocha zvláštního významu. Pro stavby ležící alespoň 1/3 své 
půdorysné plochy v této ploše může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autori-
zovaný architekt.  
Kap. K, str. 191  
V řešeném území budou prověřeny studií zejména tyto plochy:  

                                                                 
 
57 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10.2008, čj. 9 Ao 2/2008-62); Prejudikatura: č. 740/2006 Sb.  
NSS ač. 96812006 Sb. NSS.   
58 Vyhláška města Č. Budějovice 4/2000 
59  www.cenia.cz; JHC435 
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- území označená V ÚP jako plochy zvláštního významu: ohniska území, čtvrťová centra, kompoziční osy, a to 
vždy před podáním návrhu na zahájení prvního správního řízení o povolení činností (obvykle stavebních), dějů 
nebo zařízení, pro něž je využití území určeno,  
II. Textová a grafická část územně plánovací dokumentace (příloha č. II vyhlášky č. 135/2001 Sb.) musí být ve 
vzájemném souladu. Rozpor mezi těmito částmi územně plánovací dokumentace zakládá nejistotu pro další 
rozvoj území a je důvodem pro zrušení územního plánu, jehož se dotýká, nebo jeho části.60  
Odůvodnění:  
- Zde uvedený odkaz na kapitolu I.J nemá v textu oporu (kapitola tohoto označení nalezena, ovšem nepo-

jednává o kompozičních osách, naopak lze nalézt kompoziční osy v kap. L), nemluvě o neexistující opoře v od-
kazovaném grafickém podkladu – výkresu 1.1 - Základní členění území.  

- Textová část mluví o 30 metrovém pásmu, to však není v grafické části vyznačeno. Rozpor v textové a grafické 
části.  

Při běžné pozornosti není zřejmé, zda vůbec a případně jak se tato úprava dotýká vlastnického práva 
namítajícího. Tento rozpor byl objeven náhodně. Nicméně tento rozpor označuje namítající za závažný a vlast-
nické právo ohrožující, neboť se významně dotýká jeho vlastnického práva a práva na ochranu osobnosti.61 
Dotčení vlastnického práva dovozuje namítající z toho, že pokud se komunikace rozšíří o (hypotetických) 30 
metrů k jeho nemovitosti, dojde u jeho nemovitosti k výraznému zvýšení zátěže hlukem a dalšími imisemi. 
Dnešní vzdálenost nemovitosti od hrany komunikace je cca 37-39 metrů. V r. 2013 byl na předmětné komunikaci 
měřen hluk, který byl v denních hodinách, pro cca 4200 aut/24h přesně na limitní hodnotě, nicméně noční hy-
gienický limit pro vnější chráněný prostor staveb byl již o 1,5 dB překročen, a to pro "noční dopravu" 255 
aut/24h.  
Protože hluk klesá/roste s každým dvojnásobkem vzdálenosti o 6 dB, pak tato zakotvená potence zásahu do 
vlastnického práva je vážná a ohrožující.  
V této oblasti tak indikuje namítající i vážný rozpor mezi textovou a grafickou částí a nezákonné vymezení nei-
dentifikovatelných ploch.  
Námitka č. 8: Námitka proti veřejně prospěšným stavbám (dále VPS) – Namítající požaduje vypuštění uvedených 
staveb z NUP. Tyto stavby jsou naopak v rozporu s veřejným zájmem a principem subsidiarity a je zde porušena 
zásada ochrany práv dotčené osoby, tedy namítajícího. Řešení v NUP porušuje veřejný zájem, nechrání práva 
namítajícího.  
"Veřejný zájem", ve vztahu ke stavbám obecně, vymezuje stavební zákon v § 132, více námitka č. 15.  
Námitky směrují proti tzv. Západnímu polookruhu, který je salámovou metodou rozdělen do tří staveb, a který je 
plánovanou součástí městského okruhu.  
I.B.4.3.6.1 Koncepce rozvoje lokality U Vávrovských rybníků (Ozn. 3.6.1.) – str. 77  
DI-14 - stavba přeložky silnice 111/14539 v trase pro-pojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horákové do 
ulice Strakonické,  
I.B.4.3.7.2 Koncepce rozvoje lokality U Branišovské silnice (Ozn. 3.7.2.) – str. 79 
DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové – II/603. 
Odůvodnění: 
- Západní polookruh je tvořen třemi dopravními stavbami, které pak dále navazují do plánovaného vnitřního 

okruhu města a v žádném dokumentu nebyly řešeny velmi vážné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 
komplexně. 

- Západní polookruh nebyl v rámci žádného záměru ani koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb. posouzen z hlediska 
kumulativních a synergických vlivů. 

- Záměr západního polokruhu zavádí do sídliště Máj dopravní kapacitu 25-35 000 aut/24h.62 
- Podle přímého měření hluku na ul. M. Horákové dosáhlo zákonný hygienický limit (60 dB) ve dne a vnějším 

chráněném prostoru staveb 4 200 vozidel.63 
- Podle přímého měření hluku na ul. M. Horákové překročilo zákonný hygienický limit (zde 50 dB) o 1,2 dB 

v noci a vnějším chráněném prostoru staveb 266 vozidel.64 
- Podle rozložení dopravy a kapacity komunikace tak velmi intenzivně hrozí další zhoršování situace za zákon-

nou mez (nadlimitní hluk). 

                                                                 
 
60 2 Ao 1/2009 - 74 
61 Ao 1/2009 - 74 
62 ČSN ISO 6110, tab. 40, str. 121 
63 Akustické posouzení 13.0180-01, Ekola group, říjen 2013, objednatel: st. Město Č. Budějovice, str. 10  
64  Akustické posouzení 13.0180-01, Ekola group, říjen 2013, objednatel: st. Město Č. Budějovice, str. 10 



část II., kapitola H – vyhodnocení připomínek  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015  535 

- Žádná z průběžně navržených opatření nejsou dostatečná a trvale účinná (odolná času a růstu dopravy).  
Z výše uvedených důvodů požaduje namítající vypuštění obou VPS z NUP, protože jsou vážným zásahem do 
vlastnického práva namítajícího a do práva na ochranu osobnosti, tedy práva na ochranu zdraví a dále práva na 
příznivé životní prostředí.  
Námitka č. 9: Při vydávání územně plánovacích dokumentů má vydávající NUP povinnost přihlížet k novým poz-
natkům. Nepřihlíží. Nerespektuje ani současnou platnou legislativu v oblasti hluku. Tím obec (vydavatel NUP) 
porušuje a ohrožuje vlastnické právo namítajícího a současně se chová nezákonně a v rozporu s veřejným záj-
mem.  
Odůvodnění:  
Světová zdravotnická organizace (dále WHO) ve svých Pokynech pro hluk65 stanovila, resp. aktualizovala výzku-
mem v oblasti působení hluku na lidské zdraví nová hluková maxima, která jsou zatím v rovině doporučení. Tyto 
nové limity WHO jsou výrazně nižší, než požaduje současná platná česká legislativa.66, 67  
Územně plánovací dokumentace musí nové poznatky zohledňovat a koncepčně implementovat v co největší mí-
ře, neboť se jedná o dokumentaci působící na široké vrstvy obyvatelstva a je povinnost veřejné správy známé 
negativní vlivy nepřipustit.  
Pokud k novým poznatkům obec nepřihlíží, pak jedná v rozporu se zákonem68, který obci výslovně ukládá pov-
innost ochrany a rozvoje hodnot obce.  
Za hodnotu lze nepochybně považovat kvalitu bydlení v legislativně přijatelném prostředí, nikoli ochranu nadlim-
itního hluku, či dokonce jeho růstu!  
Namítající tedy požaduje po předkladateli NUP uplatňování veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména 
v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí.  
Námitka č. 10: Předmět transformace (úpravy) UPnM na NUP nesplňuje požadavek srozumitelnosti a jednoz-
načnosti.  
Odůvodnění:  
- V NUP není uvedeno, jaké změny UPnM jsou zakomponovány a namítající tak neví, v čem spočívá úprava a 

jaké skutečnosti se mění oproti původnímu stavu.69 
- V NUP není poznat, co se přesně změnilo, není možné jednoduše rozeznat, které texty byly doplněny, up-

raveny, či vypuštěny. To při rozsahu 423 stran přesahuje běžné možnosti laické veřejnosti k posouzení (není 
možné ve vymezené lhůtě křížně porovnat UPnM x NUP)  

- Chybí legislativní vymezení (§ 188 stavebního zákona není konkrétním vymezením, pouze zákonným rámcem, 
takže laická veřejnost nerozezná, co se mění a na základě čeho.). 

Námitka č. 11: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (str. 419 a násL.) – Namítající prohlašuje, že uvedené sta-
novisko KUJCK/11756/2010/OZZU2 považuje za nezákonné! Namítatel tvrdí, že soustava NATURA 2000 nepo-
chybně dotčena bude, a proto je stanovisko nezákonné.  
Z předmětného slovního popisu na str. 420 nevyplývá, že uvedené stanovisko se týká pouze zák. 114/1992 Sb., 
podle § 45, písm. h, i (dále jen NATURA 2000).  
Zák. 100/2001 Sb. je zde uveden "pod čarou" pod označením 19c; nemá tudíž s posouzením vlivů koncepce dle 
zák. 100/2001 Sb. nic společného.  
Odůvodnění:  
Je třeba zmínit i další skutečnost, že pro chráněnou krajinnou oblast Vávrovských rybníků nebyla nikdy 
provedena NATURA 2000 pro celý Západní polookruh s plnou projektovanou silniční kapacitou (Pozn.: pro 
dvoupruh 25-35.000 aut/24h, případně pro čtyřpruh 50-70.000 aut/24h), ale pouze na vymyšlené číslo dopravní 
zátěže v souvislosti s jednou z přeložek a současně nikdy nebyly posouzeny komplexně kumulativní a synergické 
vlivy v území.  
 Námitka č. 12: Pořizovatel ZUP nerespektuje čI. 11 Listiny základních práva svobod (dále LZSP) o minimalizaci zá-
sahu do vlastnického práva. Zásah do vlastnického práva je nezákonný, obsahuje ústavně zakázanou libovůli, 
postrádá patřičné zdůvodnění a porušuje zásadu subsidiarity a minimalizace zásahu do ústavních práv občanů. 
Namítající proto požaduje vypustit z ÚP obě stavby Západního polookruhu, charakterizované v námitce č. 8.  
Odůvodnění: 
Odůvodnění námitky opírá Namítající o ustálenou judikaturu NSS70  

                                                                 
 
65 52011DC0321 - KOM 2011 0321 - o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí 
66 NV 27212011 Sb. v pl. z.   
67 Vyhl. 523/2006 Sb. v pl. z. 
68 Zák. 18312006 Sb. § 5 
69 Ao 1/2009 - 36 - Požadavek srozumitelnosti a jednoznačnosti ÚP 
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Jádro problému zde NSS vymezil takto:  
"V tomto smyslu může územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čI. 
11 LZPS), jež je jedním ze základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zá-
sahy do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních 
důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, 
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a  
být činěny na základě zákona ....   
Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že 
veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle 
opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k 
zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiaritya minimalizace zása-
hu). " (Zvýraznil Namítající)  
... jakkoli přijetí územně plánovací dokumentace nesmí vést k neodůvodnitelné ingerenci do stávajících práv 
vlastníků dotčených nemovitostí, nelze přehlédnout, že jeho úkolem je harmonizace a regulace rozvoje širšího 
územního celku. Pořizování územně plánovací dokumentace je tedy výrazem veřejného zájmu na naplnění cílů 
definovaných § 18 nového stavebního zákona.71  
IV Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že 
veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle 
opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k 
zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zása-
hu).72  
Za podpory výroku NSS Namítající tvrdí že NUP nerespektuje zákonné vymezení zmocnění obce pro vydání NUP, 
protože stavby Západního polookruhu:  
- nemají charakter výjimečné povahy – v NUP není uvedeno, jaké varianty byly posuzovány, v čem je stavba 

výjimečná, aby šlo vůbec uvažovat o zásahu do osobních práv, jaké studie stavby předcházely, co a kdo ji 
vyvolává a dává jí status výjimečnosti a tím oprávnění jednat o omezení základních práv rezidentů, proč právě 
tato stavba a jaký má jedinečný účel pro ZUP –  zjednodušeně řečeno: Chybí jakékoli zdůvodnění jedinečnos-
ti, aby stavby měly oprávnění zasahovat do chráněných ústavních práv fyzických osob.  

- Nejsou uvedeny ústavně legitimní důvody zásahu do práv osob (tedy na základě jakých zákonů chce obec Č. 
Budějovice omezit základní ústavní práva dotčených osob).  

- Není zdůvodněno, že a zda tento zásah do základních práv osob je prováděn v nezbytné míře a nejšetrnějším 
způsobem, a proč je tak činěno.  

- NUP, resp. jeho části VPS obsahující části Západního polookruhu v nadlimitní, tedy nezákonné míře - míře 
nepřiměřené poměrům - zasáhnou do vlastnického práva namítajícího (hlukem a emisemi), zásah do vlast-
nického práva není činěn ani v nezbytné míře a šetrně, neboť se jedná o nadlimitní zásah do vlastnického 
práva a práva na zdraví.  

- Stavba Západního polookruhu má i diskriminační charakter, neboť menšinu obyvatel v okolí komunikace 
zatěžuje nadlimitním hlukem, místo aby byla komunikace např. vedena jinudy, kde nebude zásah do práv 
nadlimitní.  

- Protože chybí patřičné podklady a průkazy zákonnosti (zejména odůvodnění a úvahy ve vztahu k platné legis-
lativě), je NUP postaven na libovůli zpracovatele a správního orgánu a je tudíž nepřezkoumatelný.  

Námitka Č. 13: Pořizovatel UP rezignoval na posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí dle Zák. 
100/2001 Sb. a dopustil se nezákonnosti. NUP nebyl posouzen jako koncepce dle §10i zákona 100/2001 Sb. a měl 
být. Nebyl naplněn právní rámec, jak dokladuje namítající v odůvodnění na požadavcích zákonů a navazující 
ustálené judikatuře. 
Odůvodnění:  
1) Právní rámec 
Od účinnosti platného stavebního zákona je posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA dokumentace) součástí 
tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. To je – řečeno slovy samotného stavebního zákona – "vyhod-
nocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

                                                                                                                                                                                                           
 
70 1 Ao 1/2009 – 120, pobl. Pod č. 1910/2009 Sb. NSS 
71 2 Ao 1/2008 - 51 
72 JUD153461 CZ - 1 Ao 1/2009 - 120 



část II., kapitola H – vyhodnocení připomínek  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015  537 

obyvatel území" (§ 19 odst. 2). Náležitosti (rámcový obsah) vyhodnocení vlivů daného nástroje územního pláno-
vání na životní prostředí stanoví příloha ke stavebnímu zákonu.  
Územní plány obcí pak stavební zákon, resp. § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., podřazuje pod plány a pro-
gramy, které stanovují využití menších oblastí na místní úrovni. U nich SEA směrnice vyžaduje posuzování vlivů na 
životní prostředí pouze tehdy, pokud členské státy stanoví, že mohou mít významné vlivy na životní prostředí (čI. 
3 odst. 3). Tento mechanizmus upravuje § 10i odst. 3, věta druhá, zákona č. 100/2001 Sb., podle níž při 
pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu jako 
dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí - 
jedná se o tzv. screening.  
Toto vyhodnocení nebylo provedeno.  
(. . .)krajský úřad je povinen ve stanovisku v rámci zjišťovacího řízeni odůvodnit na základě kritérii uvedených v pří-
loze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., proč není nutné koncepci podrobit posuzováni vlivů na životní prostředí.73  
I V odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a  
úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 
odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost.74 
II Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí (jako posouzení vlivů koncepce na životní 
prostředí, tzv. SEA - Strategie Environmental Assessment), musí zahrnovat rovněž posouzení kumulativních a syn-
ergických vlivů jednotlivých záměrů se záměry, které se nacházejí na území jiného kraje, jakož i se záměry, které 
nejsou zásadami územního rozvoje nově navrhovány, nýbrž se v daném území již nacházejí - byly realizovány v 
minulosti (bod 5 přílohy stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31.12.2012).75  
III Součástí vyhodnocení SEA musí být rovněž posouzení vlivů na lidské zdraví, jak je požadováno v příloze I písmo 
j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí, a to i v případě opatření obecné povahy vydaného před 1. 1. 2013. Je dostačující, pokud bylo posouzení 
vlivů na lidské zdraví provedeno nikoli samostatně, nýbrž v rámci vyhodnocení jiných složek životního prostředí, 
např. vlivů na obyvatelstvo, půdu, vodu, ovzduší či vlivů na krajinu.76  
I. Nelze trvat na tom, aby ve vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů byly výslovně zapracovány veškeré 
záměry (...) a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní prostředí v kombinaci s každým dalším zá-
měrem, který je v zásadách územního rozvoje vymezen, nýbrž je dostačující, pokud dojde ke zhodnocení kumula-
tivních a synergických vlivů pouze mezi záměry, kde relevantní vlivy tohoto druhu vůbec přicházejí v úvahu,  (...)77 
II. Hodnocení CEA (Cumulative Environmental Assessment, posuzování kumulativních a synergických vlivů na 
životní prostředí) je podle bodu 5 přílohy ke stavebnímu zákonu z roku 2006 součástí hodnocení SEA (Strategie 
Environmental Assessment, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). Obsah tohoto hodnocení musí zahr-
novat alespoň  
5) popis vhodné metodologie,  
6) zjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být negativně ovlivněny,  
7) identifikaci a popis možných kumulativních a synergických vlivů,  
8) posouzení těchto vlivů, 5) vymezení kompenzačních opatření a 6) stanovení pravidel monitorování kumula-

tivních a synergických vlivů.78 
III. Pokud vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zpracované podle § 10i odst. 2 a odst. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), naprosto nevyhovuje požadavkům přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), anebo vyhodnocení nebylo zveřejněno a projednáno s 
veřejností, zpravidla to způsobuje vadu, která znamená, že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem 
stanoveným způsobem (§ 101d odst. 2 soudního řádu správního). Vydaný územní plán je třeba v důsledku takové 
vady zrušit.79  
(Zvýraznil namítající) 
2) Vztah k námitce  

                                                                 
 
73 9 Ao 1/2009 - 36; 1 Ao 2/2009 - 86 
74 1 Ao 3/2008 - 136, publ. pod Č. 1795/2009 Sb. NSS ; 1 Ao 2/2009 - 86 (22) 
75 Aos 1/2013 - 125 
76 Aos 1/2013 - 125 
77 1 Aos 1/2012-105 
78 1 Ao 7/2011-526 
79 1 Ao 1/2009 - 185 
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Protože neproběhlo posouzení vlivů, nemohly být stanoveny limity, omezující podmínky či kompenzační 
opatření, jejich plnění by měly úřady v budoucnu sledovat, kontrolovat a vymáhat.  
Namítající tvrdí, že jednotlivé stavby Západního polookruhu, obsažené v NUP (předmětnými stavbami z námitky 
č. 8) podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) ve smyslu čI. 4 odst. 2 a přílohy II bodu 10 písmo b) 
směrnice 2011/92/EU a zákona č. 100/2001 Sb., a proto mělo být i namítaný NUP, jakožto koncepce obsahující 
tyto záměry podrobena posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) dle čI. 3 odst. 2 písmo a) směrnice 2001/42/ES.  
V rámci posouzení koncepce nebyl vystaven Závěr zjišťovacího řízení (dále jen ZZŘ).  
Namítající dokládá svá tvrzení pomocí judikatury NSS80  
(...) Změna územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha je koncepcí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a podléhá 
povinnosti posouzení dle tohoto zákona, tj. provedení zjišťovacího řízení. Stanovisko k zadání musí obsahovat 
jasný závěr buď o nutnosti komplexního posouzení vlivů řešení předložené dokumentace na životní prostředí, ne-
bo o jeho ukončení závěrem zjišťovacího řízení. Pokud posouzení vlivů na životní prostředí není požadováno, musí 
závěr zjišťovacího řízení obsahovat odůvodnění. Tato povinnost vyplývá z § 10d odst. 5 zákona Č. 10012001 Sb., 
ve znění účinném jak v době prvního posuzování návrhu zadání (tj. v roce 2005), tak i v době druhého posouzení, 
tj. v lednu 2009. I pokud by tato povinnost v českém právním řádu zakotvena nebyla, byl by přímo aplikovatelný 
článek 3 odst. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/421ES ze dne 21. 6. 2001, který tuto povinnost 
shodně stanoví. (Zvýraznil Namítající.)  
To spatřuje namítající minimálně ve vyhodnocení vlivů dle příl. č. 8 zák. 100/2001 Sb.  
Namítající tvrdí, že platí - li vyjádření NSS pro změnu územního plánu, pak nepochybně platí i pro vlastní územní 
plán.  
Namítající dále cituje vybídnutí veřejné správy z rozsudku NSS81:  
"je-li vydání opatření obecné povahy vázáno na splnění zákonných podmínek, mělo by být obsahem jeho odůvod-
nění též posouzení, zda tyto podmínky byly splněny. Toto posouzení by pak mělo být o to pečlivější, je-Ii splnění 
těchto podmínek některou z oprávněných osob zpochybněno. " (Zvýraznil Namítající.)  
[57] Lze tedy shrnout, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, jakož i při vyhodnocení vlivu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území došlo k závažným pochybením ze strany odpůrce, ale i ze strany posuzovatele, 
který předložil vadné vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a také ze strany krajského úřadu, který vadné vyhod-
nocení akceptoval a vydal na jeho základě souhlasné stanovisko. Tyto vady pak svědčí o zcela formálním přístupu 
uvedených osob a orgánů a o nepochopení či ignoranci smyslu a významu procedury posuzování vlivů na životní 
prostředí a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.82 
Základním cílem územního plánování je přitom právě vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území (srov. 
důvodovou zprávu k návrhu stavebního zákona, str. 123, sněmovní tisk č. 998, Poslanecká sněmovna 2002 - 2006, 
dostupné na www.psp.cz). Navrhovatel a nepochybně i další osoby z řad veřejnosti byli těmito pochybeními při 
přípravě a vydávání územního plánu zkráceni 1 Ao 1/2009 - 202 na svých právech. Proto i tyto vady shledává soud 
jako podstatné a vedoucí ke zrušení napadeného územního plánu.83   
Jak poukázáno výše, předmětná koncepce má vážný vliv na veřejné zdraví a životní prostředí, tudíž musí být 
posouzena v souladu se zákonem.84  
- Záměry Západního polookruhu nikdy v minulosti nebyly (a nejsou ani v současnosti nejsou posuzovány) záko-

na 100/2001 Sb. v kontextu kumulativních a synergických vlivů.  
- Stavba, která má negativními dopady (nadlimitní hluk, emise) má zásadní vliv na udržitelný rozvoj (nejen) 

území sídliště Máj, tak nebyla posouzena v souladu se Zák. 100/2001 Sb., tak podle §50 stavebního zákona.  
- V žádném správním řízení nikdy nebyly posouzeny synergické a kumulativní vlivy stavby Západního polookru-

hu (vč. stavby Přeložka Litvínovice - Máj) jako celku a neexistuje tak legitimní podklad o vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví pro územní naplánování takové stavby.  

- Absenci procesu SEA pro koncepční posouzení Západního polookruhu v ZUR (odkud byly stavby vypuštěny!) a 
jiných koncepcí mimo jiné dokládá i časově nejmladší vyjádření MŽP85: (...) pokud by se výše uvedený koridor 
Západního polookruhu projednával v rámci pořizování změny ZÚR JČK, MŽP se zasadí o to, aby Západní 

                                                                 
 
80 9 Ao 4/2009 - 111 
81 1 Ao 3/2008 - 136, ze dne 16. 12.2008, publikovaném pod č. 1795/2009 Sb. NSS  
82 1 Ao 1/2009 - 185 
83 1 Ao 1/2009 - 185 
84 Zák. 100/2001 Sb.   
85 71521/ENV112 - obdržel Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního  

řádu a investic, Krajský úřad Jihočeského kraje - ze 14. 9. 2012 (dále obdržel Vinkler, Paukejová) 
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polookruh byl procesu SEA řádně podroben a byly rovněž důkladně vyhodnoceny možné kumulativní a syner-
gické vlivy (…)  

- V procesu EIA pro stavbu přeložky Strakonická - M. Horákové nebyly kumulativní vlivy posouzeny a byla proti 
tomu podána námitka v rámci neúplné dokumentace stavby a neprokázaných vlivů stavby po jejím zbudování 
(vliv stavby při provozu), a to na základě § 4 odkazovaného zákona 100/2001 Sb. 

Posouzení Západního polookruhu dle § 50 stavebního zákona a zák. 100/2001 Sb. tedy musí být v celku a v sou-
vislosti všech synergických a kumulativních vlivů. NUP tedy prosazuje stavby, které nemají komplexní posouzení z 
pohledu životního prostředí a veřejného zdraví a proto je potenciálně nebezpečná životnímu prostředí a 
veřejnému zdraví.  
Toto se nevztahuje pouze na Západní polookruh, ale na všechny významné dopravní stavby, v územním plánu 
zanesené (např. Hlinský přivaděč, Jižní spojka, Severní spojka a další stavby, zejména ve vztahu k dálnici a dalším 
záměrům v území, jako jsou logistická centra, letiště, sportovní areály a jiné aktivity, generující dopravu, hluk, či 
jiné vlivy ... ).  
Pokud chybí ZZŘ, pak schází zákonný závazný podklad pro rozhodnutí a odůvodnění a budoucí OOP bude nepřez-
koumatelné pro nedostatek důvodů.  
Námitka č. 14: Západní polookruh (jeho jednotlivé stavby ve smyslu námitky č. 8) porušuje cíle územního pláno-
vání - § 18 stavebního zákona a úkoly územního plánování § 19 stavebního zákona. Zároveň nesplňuje požadavky 
vyhl. 500/2006 Sb. ve smyslu příl. č. 5. Porušením základních cílů územního plánování dochází k neposouzení 
vlivu a dopadů záměrů na nemovitost namítajícího. Proto stavby namítající požaduje vypustit z NUP. Západní 
polookruh porušuje udržitelný rozvoj obce.  
Odůvodnění:  
Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 
generací naplňovat jejich vlastní potřeby86:  
Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím 
životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpověd-
ností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím 
generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 
zachovává přirozené funkce ekosystémů87.  
Západní polookruh  
- Porušuje podmínky příznivého životního prostředí, a to nadlimitní hlukovou zátěží dotčených vlastníků ne-

movitostí v okolí ul. M. Horákové – NUP se nezaobírá stavbou, jako celkem a nezohledňuje souvislosti a ku-
mulativní a synergické vlivy na životní prostředí, především na člověka, stavby se prosazují „salámovou 
metodou“, aby nemusely být vlivy stavby posouzeny komplexně a nebyla tak zřejmá jejich skutečná výše a 
rozměr vlivů. Tím je úmyslně zcela ignorována podmínka příznivého životního prostředí. Úmysl přitom 
spatřuje namítající ve skutečnosti, že komplexní posouzení bylo v různých procesech veřejností požadováno 
(např. v ZÚR JčK, JHC014K - IPOD, JHC435 - EIA Horákové, stavební řízení pro Přeložku Strakonická – Horáko-
vé, ...), ale ze strany veřejné správy nebylo nikdy naplněno.  

- Vliv staveb na hospodářský rozvoj sídliště Máj není prokázaný a není především řádně odůvodněný. Sídliště 
Máj (lokalita 3.7.1), případně čtvrť Máj (3.7) není hospodářsky rozvíjenou lokalitou (ani nemůže být, neboť 
základní funkcí je zde bydlení, slovy regulačních podmínek územního plánu „sociální bydlení v zeleni" (čI. 171 
platného UP Č. Budějovice). 

- Západní polookruh výrazně segregačně narušuje soudržnost obyvatel v území. Na sídlišti Máj, podle názoru 
Namítajícího, cíleně odděluje část nejlidnatějšího sídliště s romským obyvatelstvem od zbytku města Č. 
Budějovice a vytváří zde zásadní a výraznou lineární bariéru v území, která znemožní plynulý pohyb 
obyvatelstva ve jmenované obytné zóně.  

Rezidenti - vlastníci nemovitostí, budou případnou stavbou dotčeni především nadlimitní hlukovou a emisní zá-
těží z dopravy. Budoucí generace zde již nebudou ani chtít ani moci žít. Západní polookruh - tedy de facto západní 
obchvat města - svou realizací prakticky zlikviduje možnosti normálního bydlení v dosahu této komunikace. 
Dopravní liniové stavby se nestaví na 10 - 20 let (na což jsou posuzovány, a to zcela špatně), ale na 100 a více let, 
tedy je nezbytné je posuzovat v tomto časovém horizontu.  
Významný je i již zmíněný segregační (rasistický) efekt uzavření "nepohodlné" části města Č. Budějovice za 
(dopravní) bariérou.  

                                                                 
 
86 G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987 
87 (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
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„Naplnění přepravní kapacity", "sací efekt" komunikace, či správně Indukce dopravy je celosvětově potvrzený a 
prokázaný fenomén. Zde Namítající tvrdí porušení § 19 stavebního zákona.  
Je třeba mít na paměti, že základním cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj88.  
(...) Územní plánování v souladu s udržitelným rozvojem usměrňuje změny v území, koordinuje a harmonizuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, ekonomické aktivity i sociální potřeby. (...)  
Z titulu udržitelného rozvoje územ) Je, jak patrno, neopominutelná procedura posuzování vlivů na životní 
prostředí a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.  
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že jak ekonomické potřeby, tak sociální potřeby vždy podléhají posouzení 
z pohledu životního prostředí, jsou mu tedy hierarchicky legislativně podřazeny (např. není možno realizovat 
ekonomický projekt, který nebude splňovat zákonné limity pro životní prostředí). Absence posouzení z pohledu 
životního prostředí (u Západního polookruhu) pak znamená naprostou rezignaci, nepochopení, či ignoranci obsa-
hu pojmu „udržitelný rozvoj"  
Udržitelným rozvojem se NUP zaobírá na str. 420 a násl.  
Hodnocení udržitelného rozvoje je velmi plytké, obecné, a tím zcela nedostačující a nenaplňující požadavky legis-
lativy.  
- V environmentálním pilíři je pouze konstatováno, že budou prováděny nové dopravní stavby, avšak už nic o 

tom, jak bude zajištěna ochrana životního prostředí a veřejného zdraví.  
- NUP přispívá k trvale a nevratně narušenému udržitelnému rozvoji území, neboť ignoruje vlivy na životní 

prostředí, zatěžuje nadlimitně území imisemi, porušuje regulační podmínky platného ÚPnM Č. Budějovice a 
má viditelný segregační efekt.  

V tomto bodě je vyhodnocení udržitelného rozvoje prázdné, vlastně nic nekonkretizuje (i když to tvrdí) a pouze 
neurčitě odkazuje, což není ani zdůvodnění ani vyhodnocení.  
V hodnocení zpracovatel zcela pomíjí „lidský" rozměr životního prostředí, tedy fakt, že součástí životního 
prostředí je i člověk89 a dále namítající vytýká zpracovateli, že se zcela účelově vyhnul hodnocení dopravních 
staveb a jejich vlivu na životní prostředí a člověka. Tyto stavby mají vždy významný vliv na životní prostředí.  
Udržitelný rozvoj tedy nebyl posouzen komplexně. Vlivem ZUP dojde k nadlimitnímu narušení práv obyvatelstva, 
a to zejména nadlimitním hlukem z dopravních liniových staveb.  
Toto považuje Namítající za vážnou vadu NUP a tvrdí, že byl neúplným a nesprávným posouzením stavu dotčen 
na svých právech.(konkrétně právu na příznivé životní prostředí, vlastnické právo, právo na zdraví).  
Stavby Západního polookruhu nebyly vyhodnoceny dle příl. č. 5 vyhl. 500/2006 Sb.  
„Příloha č. 5 - Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný 
rozvoj území"  
NUP tak neobsahuje důkladné vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení (stavby Přeložka Litvínovice - Máj), 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, což je v rozporu se zák. 183/2006 Sb. – stavebním zá-
konem a vyhláškou k tomuto zákonu vyhl. 500/2006 Sb. (příl. č. 5). V tomto bodě není naplněn soulad ZUP se 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy (str. 78).  
Na jednu stranu staví namítající vážné dopady do životního prostředí, prokazované např. měřením hluku a akus-
tickými studiemi a na druhou stranu poukazuje na fakt, že v předmětné kapitole není ani zmínka o negativních 
vlivech. Zde vidí namítající vnitřní rozpor mezi veřejně dostupnými podklady a NUP. Tato část ZUP je tudíž 
nepřezkoumatelná.  
Stavby Západního polookruhu porušují významně jak cíle, tak úkoly územního plánování a NUP tak porušuje 
stavební zákon, vč. prováděcího předpisu. Nenaplněním podmínek a požadavků zákona identifikuje Namítající 
jako nezákonnost s dopadem do jeho vlastnického práva, a to neposouzením imisí z dopravy, zejména pak 
nadlimitního hluku.  
NUP je v předmětných částech nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů a vnitřní rozpor.  
Námitka č. 15: Veřejná prospěšnost staveb nebyla nalézána v procesu pořizování, ale byla stanovena. To považu-
je namítající za nezákonnost.  
Odůvodnění:  
„Veřejný zájem" v NUP vymezen, byl stanoven a priori, není patřičně odůvodněn ani vysvětlen. Za odůvodnění 
nelze považovat nepodložené hypotézy, které nijak nezohledňují ochranu základních práv občanů, tedy i 

                                                                 
 
88   Důvodová zpráva st. zákona, sněmovní tisk 998, strana 124, www.psp.cz 
89 Zák. 17/1992 Sb. § 2 
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namítajícího. Byl tedy použit jako prázdná floskule. Veřejný zájem je však třeba nalézt v procesu rozhodování o 
určité otázce90.  
"Veřejný zájem", ve vztahu ke stavbám obecně, vymezuje stavební zákon v § 132 –   
Společné zásady takto:  
3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby  
a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního  
úřadu,  
b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,  
c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 
péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,  
d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých 
havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,  
e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo 
na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby (Zvýraznil Namítající.)  
Namítající tvrdí, že Západní polookruh (ve smyslu nových dopravních proudů, přivedených do ul. M. Horákové) 
prokazatelně škodí životnímu prostředí, ohrožuje život i zdraví osob, čili škodí veřejnému zdraví a majitelům ne-
movitostí okolo Západního polookruhu způsobuje ekonomické ztráty tím, že jejich nemovitosti ztrácí nad limit-
ním hlukem a emisemi cenu. Je tudíž ve veřejném zájmu neobhajitelná. Nejedná se tak o stavbu veřejně 
prospěšnou, ale veřejně škodlivou.  
V souvislosti s „veřejným zájmem" odkazuje Namítající i do dalšího judikátu Ústavního soudu ČR91, který se 
zaobírá přezkumem obecně závazných vyhlášek, konkrétně pak na část týkající se čtyř „testovacích" kritérií 
přezkumu; ve vztahu k této námitce pak zejména druhé testovací kritérium, kde ÚS uvádí, že pro (...) všechny 
takto vymezené věcné oblasti platí společná podmínka, že musí jít o záležitost v zájmu obce a občanů obce (§ 35 
odst. 1 zákona o obcích) (...).  
Namítající tvrdí, že se nejedná o záležitost v zájmu občanů obce (jmenovitě sídliště Máj), neboť jsou vážně 
ohroženi na vlastnickém právu. NUP tuto oblast nijak neobjasňuje, nevysvětluje, nedokladuje. Jinými slovy 
veřejný zájem nedokladuje.  
A dále Namítající upozorňuje na další fakt výše citovaného judikátu, že dle §35 odst. 3 zákona o obcích platí 
obecná zásada, že (...) právní předpis obce se nesmí dostat do rozporu s normou vyšší právní síly, v případě obec-
ných vyhlášek se zákonem (zásada lex superior derogat inferiori) (...).  
Namítající tvrdí, že NUP, který se vydává veřejnou vyhláškou jako opatření obecné povahy, je v rozporu s nadřa-
zenými zákony a vyhláškami (jednotlivé paragrafy jsou uvedeny v textu námitek):  
Zák. 2/1993 Sb. - o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,  
Zák. 128/2000 Sb. – zákon o obcích,  
Zák. 183/2006 Sb. – stavební zákon,  
Vyhl. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti,  
Zák. 100/2001 Sb. – zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,  
Směrnice 2011/92/EU – o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA),  
Směrnice 2001/42/ES – o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (SEA), 
DE01/48 – Všeobecná deklarace lidských práv,  
Zák. 209/1992 – Sdělení o ratifikaci Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod.  
V této souvislosti upozorňuje Namítající, že v demokracii nestačí toliko pouhé „rozhodnutí většiny". Demokracie 
zahrnuje i druhý princip, který zajišťuje ochranu rovných lidských práv a základních svobod jedince, eo ipso tedy i 
menšiny92(Definované v tomto případě Namítajícím jako „přímo dotčená veřejnost".).  
Lidská práva a základní svobody v tomto pojetí vytvářejí nepřekročitelné meze uplatnění vůle většiny.  
Námitka č. 16: Územní plán nebyl vystaven na serveru www.cenia.cz. obec tak nesplňuje požadavek MŽP na 
vedení evidence záměrů a nenaplňuje Jednotný informační systém MŽP.  
Odůvodnění:  
Informační systém SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je určen pro potřeby 
úřadů vykonávajících funkci příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti SEA. 
Slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), ÚPD VÚC (úroveň regionální) a územně 

                                                                 
 
90 Pl. ÚS 8/08   
91 Pl. ÚS 42/06 
92 Ústava České republiky - Zák. 1/1993 Sb., čI. 6, věta druhá 
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plánovacích dokumentací obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu po-
suzování koncepcí tak, jak ukládá zákon.93  
I když citace může navozovat dojem „dobrovolnosti", celostátní vedení evidence dobrovolné není.  
CENIA funguje jako centrální vstupní brána resortu i jako soustředěný výstup (portál informací o životním 
prostředí). Je základním kamenem Jednotného informačního systému o životním prostředí, za který je podle § 19, 
odst. 4 zákona 2/1969 Sb., kompetenční zákon, odpovědné Ministerstvo životního prostředí.  
Výsledky této práce, založené zejména na aktivním naplňování zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, jsou viditelné v mapách Geoportálu, převáděny do indikátorů udržitelného rozvoje a zveřejňo-
vány v informačních publikacích, z nichž nejvýznamnější je Statistická ročenka životního prostředí České repub-
liky94. 
(Zvýraznění provedl namítající.)  
Zřizovatelem serveru www.cenia.cz na základě Opatření č. 5/07 (čj. 6308/M/O7) MŽP.  

Vyhodnocení: 
Připomínce se v části nevyhovuje, v části vyhovuje, v části je připomínka nadbytečná a v části je nad rámec 
řešení úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice. 
Pořizovatel shledává, že paní Ing. Marie Paukejová nesplňuje podmínky z § 52 odst. (2) a (3) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), pro 
statut toho, kdo může podat námitky. Důvodem je, že není vlastníkem pozemku či stavby dotčené návrhem 
řešení, oprávněným investorem ani zástupcem veřejnosti. K tomuto závěru dospěl pořizovatel i při zvážení právní 
argumentace uvedené v podání. Držení bytu, který je jinak ve vlastnictví Stavebního bytového družstva České 
Budějovice, Krčínova 1107/30, České Budějovice, nemůže nahradit vůli vlastníka. Pouze vlastníkům pozemku či 
stavby přiznává stavební zákon postavení osoby oprávněné podávat námitky. Pořizovatel zjišťuje z evidence v ka-
tastru nemovitostí, že vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 2061/478 v k. ú. České Budějovice 2 a stavby na 
pozemku s č. p. 1201 je Stavební bytové družstvo, které splňuje podmínky § 52 odst. (2) a (3) stavebního zákona 
k doložení údajů podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a je proto oprávněné podat námitky. 
Stavební bytové družstvo však předmětnou námitku nepodává. Paní Ing Marie Paukejová je v souladu s § 733 
odst. (2) zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, nájemníkem družstevního bytu. S jejím 
podáním proto pořizovatel dále procesně nakládá jako s připomínkou.   
Základním v obsahu připomínky je požadavek na úplné vypuštění dvou veřejně prospěšných staveb, a to: 
- DI-14 – stavba přeložky silnice III/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. Horákové do 

ulice Strakonické, 
- DI-17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové – II/603.  
Tomuto požadavku nelze v úpravě územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice 
(dále jen „úprava“) vyhovět, neboť předmětem úpravy je pouze zajištění souladu územního plánu města, který 
byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000, ve znění jeho pozdějších změn, s platnými právními 
předpisy. Jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města tak, aby po vydání 
úpravy územní plán splňoval požadavky na jeho strukturu a formu v souladu se stavebním zákonem a s 
příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – více je uvedeno v úvodu této kapitoly II.H.2.   
Z uvedeného důvodu nejsou na místě odkazy na „ustálenou judikaturu“, zejména na některé rozsudky Nejvyššího 
správního soudu, citované připomínkující, neboť se nedotýkají nových skutečností a nových zásahů do vlast-
nických a jiných věcných práv; uvedená ustanovení jsou v souladu s již v minulosti přijatou a schválenou kon-
cepcí. Citované rozsudky se tématu úpravy vůbec netýkají. 
Komunikace propojující ulice Strakonická a M. Horákové přes bývalý areál vojenského cvičiště a komunikační 
propojení sídlišť s Litvínovicemi pro odlehčení levobřežní komunikace byly navrženy již v územním plánu města 
České Budějovice (dále jen „ÚPnM“), tj. od r. 2000, s drobnou úpravou trasy komunikace změnou č. 18 ÚPnM z r. 
2007 v části přes vojenský areál ve smyslu jejího napřímení a změnou č. 72 ÚPnM z r. 2014 v části jižního území, u 
kterého došlo v r. 2005 k úpravě katastrální hranice mezi městem a obcí Litvínovice. Tyto navržené komunikace 
byly zároveň v ÚPnM vymezeny jako veřejně prospěšné stavby DI-14 a DI-17. Úprava nemění dopravní skelet 
města nad rámec ÚPnM ve znění jeho pozdějších změn, pouze ho do svého řešení převzala, stejně jako všechny 
ostatní části koncepčního řešení ÚPnM, neboť v souladu s § 188 odst. (1) stavebního zákona nelze úpravu sloučit 
se změnou územního plánu, není tedy možné řešit požadované vypuštění těchto veřejně prospěšných staveb.  
Do kapitoly I.D.1.1 textové části návrhu úpravy jsou převzaty z čl. 124 odst. (1) obecně závazné vyhlášce č. 
4/2000 statutárního města České Budějovice o závazných částech ÚPnM (dále jen „OZV“) zásady, kterých musí 

                                                                 
 
93 http://www.cenia.czJweb/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRlBRY 
94 http://www.cenia.czJweb/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGQVXQZ 
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být dbáno při provádění dopravních opatření na pozemních komunikacích a při provádění příslušných správních 
řízení. Jednou z těchto zásad je zásada založení soustavy souběžných odlehčovacích tras pozemních komunikací 
s cílem odlehčit stávajícímu základnímu skeletu. Do této soustavy jsou začleněny i odlehčovací komunikační 
spojka mezi ul. Milady Horákové na Strakonickou třídu a komunikační propojení sídlišť s Litvínovicemi pro 
odlehčení levobřežní komunikace. 
Pro potvrzení významu této komunikace je možné ve vyhodnocení připomínky uvést, že město České Budějovice 
si zajistilo zpracování dokumentace Integrovaný plán organizace dopravy (dále jen „IPOD“). Jejím zhotovitelem je 
společnost Mott MacDonald Praha, s.r.o. Národní 15, Praha 1. IPOD, který mimo jiné vyhodnotil dopad staveb 
vymezených v ÚPnM na dopravu ve městě a podle toho navrhl optimální harmonogram jejich výstavby, stanovil 
pro území města České Budějovice priority výstavby komunikací s ohledem na vypracované dopravní prognózy 
pro časové horizonty let 2020 a 2030. Stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice – M. Horákové je v 
IPOD zařazena do skupiny osmi staveb celoměstského významu, které by měly být uvedeny do provozu do r. 
2020. Význam souboru staveb tzv. Západního polookruhu, tedy propojení ulic Strakonické – M. Horákové – 
Litvínovické – Lidické, lze dle IPOD vysledovat dvojí: 
- vnitroměstský – napojuje rozsáhlá sídliště na levém břehu Vltavy na vnější komunikační skelet a tím odlehčuje 

jihozápadní městský okruh (Na Dlouhé louce, Mánesova) včetně navazujících radiál (Husova, Litvínovická) a 
místních komunikací (Rošického, Nedbala); 

- strategický – stavby vytvářejí paralelní trasy k úsekům, které dnes nemají žádnou alternativu (Na Dlouhé 
louce, Mánesův most) a v případě mimořádných událostí (nehoda, uzavírka) je dokáží částečně nahradit.  

Dle názoru pořizovatele je zde vhodné doplnit, že dokonce i ÚPnM v r. 2000 již komunikační propojení ul. Stra-
konické s ul. M. Horákové a pokračování do Litvínovic převzal z územního plánu sídelního útvaru České 
Budějovice, který byl schválen vládou ČSR dne 10. 6. 1986 (dále jen „ÚPnSÚ“). V ÚPnSÚ je navrženo toto propo-
jení jako sběrná a hlavní obslužná komunikace, v části od Strakonické ul. přes areál vojenského cvičiště na 
Branišovskou ul. dokonce v trase shodné s ÚPnM, jižně od Branišovské byla v ÚPnSÚ sběrná komunikace přim-
knuta východně k parku Stromovka, dále napojena na silnici I/3 v Litvínovicích a jako součást městského okruhu 
pokračovala mostem přes řeku Vltavu do jižní části města - Rožnova. Území dnešního sídliště Máj bylo v ÚPnSÚ 
teprve navržené pro obytnou zástavbu vysokopodlažní – komplexní bytovou výstavbu. Z ÚPnSÚ je patrné, že 
předmětná sběrná komunikace byla navržena zároveň s navrženou bytovou zástavbou sídliště Máj, kterou 
procházela. Pro odclonění bytové zástavby a omezení hluku z komunikace byly podél ní oboustranně navrženy 
velkokapacitní parkoviště a garáže. 
Veřejný zájem u veřejně prospěšných staveb DI-14 a DI-17 je z hlediska územního plánování nepochybný i 
s odvoláním na judikaturu Ústavního soudu. Konkrétně s odvoláním např. na nález II.ÚS 2037/10 ze dne 19. 
5.2011, z kterého vyplývá, že při územním plánování jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků s 
ohledem na veřejný zájem na vyváženém a vyrovnaném využití území, které může mít mnoho podob. Orgány ob-
ce, které rozhodují, jsou omezeny požadavkem nevybočit z určitých věcných (urbanistických, ekologických, 
ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly územního plánování. Podle § 1 stavebního zákona 
řeší územní plánování funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území soustavně a komplexně. Návrh veřejné dopravní infrastruktury 
obecně tomuto zájmu nepochybně odpovídá a není v rozporu se zájmy obyvatel města a s cíli a úkoly územního 
plánování.  
Dále např. s odvoláním na nález I.ÚS 198/95 ze dne 28. 3. 1996, v kterém se uvádí, že každý kolektivní zájem 
nelze označit za zájem veřejný a je možné dovodit, že za veřejný zájem lze považovat obecný či obecně 
prospěšný zájem. V nálezu je citováno: Často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými zá-
jmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými 
zájmy společnosti v naprostém rozporu. (F. A. Hayek, publikace "Právo, zákonodárství a svoboda", II. díl, (vydala 
ACADEMIA Praha 1991). 
Nutno rovněž připomenout, že odkaz na veřejný zájem jakožto skutečnost jaksi všeobecně danou a jednoz-
načnou, resp. nespornou, je zjevně nesprávný a zavádějící. Skupinový zájem nelze považovat automaticky za zá-
jem veřejný.  
„Zájmem“ (věcí/záležitostí/cílem) se rozumí individuální a pospolitý projev záměru, jehož hodlá jedinec nebo 
společenství dosáhnout soustředěnou pozorností nebo úsilím (spontánním/nespontánním; dočasným/trvalým); 
preference určitého druhu činnosti, její zaměřenost a motivace, vztahu k osobě, věci, aktivitě nebo situaci. Zájem 
je charakterizován jednak místem („rozprostraněností“), jednak časem („trváním“ / „perspektivou“). Jinak řečeno: 
v nejširším pojetí lze zájem charakterizovat jako směřování člověka nebo skupiny lidí (pospolitosti/společenství) k 
určitým činnostem nebo zabývání se předměty či záležitostmi určitého druhu, resp. jako komplexní motivačně-
postojové zaměření, soustředěnou pozornost k dosažení vytčeného cíle.  
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Praktického významu ovšem slovo „zájem“ nabývá, je-li blíže určen subjekt/nositel zájmu a předmět/ objekt zá-
jmu. Obecně může být předmětem zájmu vůbec (a tedy v jeho rámci jako specifická podmnožina) i veřejného zá-
jmu libovolný proces tvorby a změn užitných hodnot a jeho výsledky, tzn. kterýkoliv proces a jeho výsledky. 
V případě zájmů skupinových pak s výjimkou těch procesů a jejich výsledků, které se pospolitost rozhodla chránit 
jako nedotknutelnou sféru osobnosti jednotlivce/jednotlivé osoby/občana/obyvatele. Dalším třídícím hlediskem 
zájmů je tudíž jejich „veřejnost“ nebo „soukromost“, přičemž toto třídící hledisko se nevztahuje primárně na 
subjekty (soukromý i veřejný zájem se může týkat jak skupin, tak jednotlivců!), nýbrž na právní formalizaci pro-
cesů, jimiž je takový zájem formován. 
Za veřejný zájem lze proto považovat jen takový zájem, s jehož formováním a formulováním právní řád spojuje 
určité náležitosti a stanovuje po té pro jejich implementaci též určitou míru právní závaznosti, na níž se 
společenství shodlo a jejichž obsah na základě konkrétního hodnotového rámce sdílí. V tomto ohledu lze ro-
zlišovat mezi veřejným zájmem  
a)  formovaným právními předpisy vydanými závazným procesními (legislativními, legislativně technickými) 

postupy; 
b)  formovanému správními akty (rozhodnutími/usneseními) jakožto aprobovanými právními formami vymezení 

veřejného zájmu; 
c)  politickými rozhodnutími s právními důsledky (usnesení), jimiž se rozumí především rozhodnutí samospráv 

územních celků, popřípadě samospráv personálních (zájmových) sdružení, jejichž postavení je založeno zá-
konem (profesní samosprávy/akademické samosprávy). 

Veřejný zájem je ovšem pojem, který má velmi časté a významné praktické užití. Vedle označení „veřejný zájem" 
se vyskytují i označení s podobným významem, jako „veřejná prospěšnost", „veřejné blaho" a podobně. Výraz 
„veřejný zájem" používá stavební zákon (ale také používá výraz „veřejně prospěšná stavba", „veřejně prospěšné 
opatření“). Považujeme-li za veřejný zájem ten zájem, jehož subjektem je společenství obce, kraje/regionu nebo 
státu, pak z toho plyne, že jako „veřejný zájem" může být uznán toliko ten zájem, který podle určitých pravidel 
artikuluje občanská společnost obce, kraje/regionu nebo státu prostřednictvím zákonem určeného právně rel-
evantního aktu své politické reprezentace. Základem těchto pravidel je především způsob, jakým obyvatelstvo 
volí své zástupce, a všechny další formy „veřejné volby", které se musí nebo mohou legálně používat při uplatňo-
vání a respektování práva občanů podílet se na správě „věcí veřejných". Z tohoto pojetí veřejného zájmu vyplývá, 
že existuje (obdobně jako u individuálních, rodinných a ostatních pospolitních zájmů) i pluralita veřejných zájmů: 
typologicky sice rozlišujeme státní, krajský/regionální a obecní zájem, popřípadě zájem zákonem ustavených per-
sonálních samospráv (profesních, akademických), avšak ve skutečnosti existuje nejen pluralita objektů veřejných 
zájmů, ale (a to je důležitější) pluralita veřejných zájmů, a to jak z hlediska správních úrovní (státní zájem, řádově 
desítka regionálních zájmů a řádově několik tisíc obecních zájmů) s identickým objektem, tak z hlediska věcného. 
Ani zájem státu nelze označit za jednotný (monolitní), neboť zájmy deklarované jako veřejné na úrovni státu (zá-
konem, popřípadě rozhodnutími politické reprezentace) se týkají mnoha oblastí, které mohou (a z povahy věci 
často bývají) kolizní: péče o veřejné zdraví, péče o přírodu a její složky, péče o krajinu, péče o kulturní bohatství 
(zejména památková péče), péče o dopravu, péče o technickou infrastrukturu. Mezi těmito veřejnými zájmy 
(zjednodušeně: mezi postoji konkrétních zastupitelských orgánů ke konkrétním otázkám spojeným s veřejnými zá-
jmy a postoji konkrétních správců veřejného zájmu z hlediska věcného) jsou právě v důsledku jejich plurality 
prokazatelné a přirozené inkonzistence, které lze v demokratické společnosti řešit jen jednáním příslušných 
subjektů. Způsob řešení inkonzistencí státního, krajských/regionálních a obecních zájmů více méně odráží míru 
centralizovanosti veřejného rozhodování: zásadu hierarchizace priorit zájmů v pořadí stát – kraj/region – obec s 
tím, že zájem hierarchicky vyššího subjektu musí být respektován subjekty hierarchicky nižšími nelze a priori 
zavrhovat, pokud byla tato zásada přijata demokratickými postupy a prosazuje se demokratickými prostředky.“ 
(blíže viz Plos, Jiří-Jehlík, Jan: Metodika zadávání územních plánů, část B; ČVUT Praha a HM Praha, Praha 2015, 
strr. 174 an. – ISBN978-80-01-05703-2] 
Připomínkující zaměňuje svoji vlastní představu o tom, co je veřejným zájmem, za skutečně projednaný, ověřený 
a sdílený, to jest právně aprobovaný veřejný zájem. V mnoha případech se ho dovolávají tam, kde z hlediska 
platných právních předpisů bylo dosaženo shody s dotčenými správními orgány z hlediska jimi sledovaných 
„veřejných zájmů“. Takto sdíleným veřejným zájmem je obsah dosavadního ÚPnM, který je upravován do právní 
podoby dle stávajícího stavebního zákona a který požadavky na vypuštění veřejně prospěšných staveb DI-14 a DI-
17 zcela vylučuje. Také zejména opakovaný požadavek na posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, na 
udržitelný rozvoj území a mnohé další. 
Tvrzení, že záměr v připomínce nazvaný Západní polokruh, tvořený propojením od ul. Strakonické do M. Horáko-
vé a pokračováním M. Horákové do Litvínovic s návazností na „plánovaný vnitřní okruh“, nebyl nikdy jako celek 
podroben procesu posuzování dle zák. č. 100/2001 Sb. a tudíž nikdy nebyly v procesu SEA posouzeny veškeré 
vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí, se nezakládá na pravdě.   
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V návrhu Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“) pro veřejné projednání byl do části Kori-
dory a plochy dopravy nadmístního významu zařazen koridor D63 Dopravní systém města – napojení města na 
nadřazený dopravní systém kraje, který byl rozdělen na 6 úseků, a to a to D63/1 – Propojení okruhů, D63/2 – za-
nádražní komunikace od „propojení okruhů“ po napojení novou kruhovou křižovatkou na Novohradskou ul., 
D63/3 – podjezd pod nádražím, D63/4 – Jižní přeložka, D63/5 – Západní půloblouk, úsek sídliště Máj - Litvínovice 
a D63/6 Propojení Strakonická – M. Horákové. Po vydání ZÚR v září r. 2011 zůstaly jako součást koridoru D63 
pouze 2 úseky, a to D63/2  a D63/3. Úseky D63/5 Západní půloblouk, úsek sídliště Máj - Litvínovice a D63/6 
Propojení Strakonická – M. Horákové byly z koridoru D63 vypuštěny, a to na základě rozhodnutí o námitce p. 
Radka Vinklera, zástupce veřejnosti, k návrhu ZÚR. 
Celá trasa se všemi 6 úseky byla posouzena a prošla v rámci projednávání návrhu ZÚR souběžně posouzením v 
procesu SEA, což je nezpochybnitelné vzhledem ke skutečnosti, že z koridoru D63 byly jeho 4 úseky vymezené v 
návrhu ZÚR (D63/1, D63/4, D63/5 a D63/6) vypuštěny až po veřejném projednání (Stanovisko MŽP k posouzení 
vlivů provádění koncepce „ZÚR“ na životní prostředí a veřejné zdraví bylo vydáno dne 20. 6. 2011.). Blíže je pro-
ces SEA v rámci projednávání ZÚR popsán v kapitole o) odůvodnění ZÚR.    
Součástí úpravy skutečně není vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj s obsahem dle přílohy č. 
5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dle metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k posuzování vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, musí být zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v 
případě, pokud by krajský úřad sdělil, že má být zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad 
– Jihočeský kraj vydal z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., před zahájením 
prací na úpravě dne 13. 4. 2010 stanovisko č.j.: KUJCK/11756/2010/OZZL/2, v kterém uvedl, že po provedeném 
zjišťovacím řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, a v souladu s § 10i odst. 3 tohoto zákona nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů 
úpravy na životní prostředí (SEA). Sdělil, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. Důvodem je zejména zohlednění 
skutečnosti, že se jedná o úpravu dle § 188 odst. (1) stavebního zákona, kterou nebudou vymezovány žádné nové 
zastavitelné plochy. Dále sdělil, že uvedená koncepce nebude mít významný vliv na žádné zvláště chráněné území 
v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace v kompetenci krajského úřadu. 
Součástí odůvodnění úpravy je i vyhodnocení souladu s výsledky rozboru udržitelného rozvoje území z územně 
analytických podkladů a dopady navrhovaného řešení územního plánu na jednotlivé pilíře trvale udržitelného 
rozvoje města. Zde je mimo jiné uvedeno, že:  
Řešení ÚP respektuje historický vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen a rozvíjení příznivé kvality 
obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporu rekreačního potenciálu území: 
- na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí je navrženy diferenciace území z 

hlediska ochrany a rozvoje hodnot území, 
- s ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v ÚPnM (a dále převedené do ÚP) krajině 

navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a 
ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. 

V připomínce zmiňovaný dokument Akustické posouzení (v námitce odkazy č. 16 a 17) je podkladem, který se 
vztahuje ke stavbě „Stavba přeložky silnice III/14539“ (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická, stavební část 
2 – 1. etapa). Na tuto stavbu je vedeno speciálním stavebním úřadem (odborem dopravy a silničního hospo-
dářství Magistrátu města České Budějovice) stavební řízení pod zn. ODSH-11375/12/ŠM. Každá jednotlivá stavba 
je dle sdělení tohoto správního orgánu vždy posuzována z hlediska hlukové zátěže i v navazujících úsecích, což v 
případě stavby komunikace propojující sídliště s Litvínovicemi znamená, že dojde i k posouzení intenzit dopravy 
na ul. M. Horákové a k návrhu a provedení takových opatření, aby hlukové limity byly splněny i zde. 
Část připomínky s tvrzením, že je prokázané, že na ul. M. Horákové je již v současné době nadlimitní hluk, je zcela 
nad rámec úpravy. Ovšem je zde možné doplnit, že dle sdělení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích, vydaného dne 30. 7. 2014 pod č.j. KHSJC 12717/2014/HOK.VED, nedochází v 
současné době k překračování hygienických limitů hluku v ulici M. Horákové.   
Územní plán může v podrobnosti dle § 43 odst. (1) stavebního zákona pouze stanovit základní koncepci rozvoje 
území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, přičemž dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nesmí orgán 
územního plánování pořizovat hlukovou studii. S ohledem na tyto skutečnosti byla kapitola I.D.1 Dopravní infra-
struktura před předložením úpravy k vydání doplněna o text:  
- Opatření pro snižování zátěže hlukem od dopravy ve městě budou prováděna dle aktuálně platné legisla-

tivy na úseku ochrany veřejného zdraví. 
- V ÚP České Budějoivce se stanovuje podmínka pro další stupně projektových dokumentací, že podmiňující 

investicí pro realizaci nových dopravních staveb ve vymezených plochách dopravní infrastruktury, řešených 
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v ÚP České Budějoivce, jsou vždy účinná protihluková opatření s ohledem na charakter stávajících přileh-
lých lokalit a v kontaktu se stávající zástavbou podléhající splnění hygienických limitů dle aktuálně platné 
legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví (v současné době dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dle nařízení vl. č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění), a to na základě hlukových 
posouzení, která budou vždy součástí projektových dokumentací pro tyto stavby; u některých speciálních 
ploch podrobnější podmínky viz kapitola I.F.13., speciální plochy jsou vyznačeny ve výkresu č. I.2.1 Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce. 

Zároveň s tímto doplněním a v souladu s výkladem MMR k problematice hlukových studií byl vypuštěn text části 
kapitoly I.D.1.1 Silniční doprava, týkající se opatření pro snižování zátěže hlukem od dopravy. 
(Dohodnuto dne 2. 6. 2015 na dohodovacím jednání s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, zápis z jednání je uložen v dokladové části úpravy.)  
Vzhledem k tomu, že úprava znamená, jak je uvedeno již v úvodu tohoto odůvodnění, převedení textové a 
grafické části ÚPnM do nové struktury v členění kapitol a výkresů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
v platném znění, je do textové části úpravy převzato z kapitoly 25 Průvodní zprávy textové části ÚPnM i rozdělení 
změn v území do kategorií podle jejich důležitosti při naplňování koncepce ÚP. Tato kategorizace týkající se nejen 
dopravních staveb, která byla v návrhu úpravy pro veřejné projednání jako kapitola I.B.3 včleněna do kapitoly I.B 
Koncepce rozvoje území obce, neznamená stanovení časové posloupnosti, jak bylo v této kapitole uvedeno. 
Nejedná se tedy o stanovení postupné etapizace, proto byl text této kapitoly I.B.3 přesunut do kapitoly II. E Kom-
plexní zdůvodnění přijatého řešení. Zároveň zde bylo doplněno, že kategorizace bude jedním z podkladů pro 
strategický plán města, jak bylo předpokládáno i dle kapitoly 25 Průvodní zprávy textové části ÚPnM. 
Soulad úpravy s cíli a úkoly územního plánování je zdůvodněn projektantem úpravy v kapitole II. E, vztahuje se k 
způsobu využívání a usměrňování vývoje v území, a to způsobem, který vede k vyváženému vztahu územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tj. 
udržitelný rozvoj území. Toto zdůvodnění je v souladu s požadavky dle §§ 18 a 19 stavebního zákona, zejména 
s ohledem na skutečnost, že úprava nemění základní koncepční řešení z ÚPnM a stanovené podmínky v úpravě 
pro ochranu hodnot a budoucí rozvoj města jsou v souladu s principy trvalé udržitelnosti území. 
K části připomínky týkající se zavedení „nového pojmu“ kompoziční osa do hloubky 30 m od její osy na obě strany 
pořizovatel sděluje, že tento pojem byl stanoven v čl. 90 odst. (1) písm. a) OZV jako jeden z prvků zvláštních zásad 
využívání území pro urbanisticky a architektonicky významné části území a stavby. V kapitole 10 Průvodní zprávy 
textové části ÚPnM a rovněž v legendě hlavním výkresu byla stanovena hloubka cca 30 m od osy.  
V kapitole II.E.12 textové části návrhu úpravy pro veřejné projednání byl zdůvodněn význam ploch zvláštního 
významu – kompoziční osy:  
Pro stavby ležící v plochách zvláštního významu je v ÚP České Budějovice oproti ÚPnM nově stanoven požadavek, 
který přináší nový stavební zákon, na vypracování dokumentace pouze autorizovaným architektem. 
Kompoziční osy a ohniska představují nepochybně součást základní urbanistické (architektonicko-urbanistické) 
koncepce města a v tomto smyslu jsou také součástí původního i transponovaného ÚP České Budějovice. Jakožto 
postupně se naplňující součást kompozice města však představují též soubor „kulturních hodnot“. Oba pojmy se 
nevylučují, nýbrž naopak doplňují, a to specificky v souvislosti s označením některých území města za urbanisticky 
a architektonicky významná [blíže viz ustanovení § 17 písm. d)) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., autori-
zovaný inženýr je oprávněn „a) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných ÚPD) s výjim-
kou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, pomocí ÚP České Budějovice nebo rozhodnutím or-
gánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné“]. 
V návrhu úpravy před předložením zastupitelstvu města k vydání byl doplněn název kapitoly I.C.4 na Plochy a 
linie zvláštního významu. Dále byl text této kapitoly upraven takto: 
Plochami a liniemi zvláštního významu se pro potřeby ÚP České Budějovice rozumí místa a části území urban-
isticky nebo architektonicky významné pro obraz města. Jedná se o ohniska území a kompoziční osy, které jsou 
vyznačeny ve výkresu I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 
OHNISKA ÚZEMÍ 
Ohniska území, jsou body a centra urbánní struktury významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a pro 
uchování hodnotných urbánních vztahů v území. 
Ohnisko území lze považovat za plochu zvláštního významu – podmínky pro činnosti v této ploše jsou stanoveny v 
kapitole I.L – Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat pouze autorizovaný architekt. 
KOMPOZIČNÍ OSY 
Kompoziční osy jsou linie (zpravidla komunikační) významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a pro uchování 
hodnotných urbánních vztahů v území. Kompoziční osy spojují významné prvky v území, jejichž vzájemný vztah 
nesmí být narušen.  
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Ve vzdálenosti do 30 m od kompoziční osy je vymezena linie zvláštního významu – podmínky pro činnosti v této 
ploše jsou stanoveny v kapitole I.L – Stavby, pro které může dokumentaci vypracovávat pouze autorizovaný archi-
tekt. 
V kapitole I.L byl upraven a doplněn text takto: 
OHNISKA ÚZEMÍ 
Ohniska území, jsou body a centra urbánní struktury významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a  pro 
uchování hodnotných urbánních vztahů v území. 
Ohnisko území je plochou zvláštního významu. Pro stavby zasahující do této plochy některou částí své půdorysné 
plochy platí, že architektonickou část projektovou dokumentaci pro ně může vypracovávat pouze autorizovaný 
architekt a není zde možné provést stavební řízení ve zkrácené podobě. 
Vymezení ohnisek je patrné z výkresu č. I.2.1 Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 
KOMPOZIČNÍ OSY 
Kompoziční osy jsou linie (zpravidla komunikační) významné pro rozvoj území, pro jeho uspořádání a pro uchování 
hodnotných urbánních vztahů v území. Kompoziční osy spojují významné prvky v území, jejichž vzájemný vztah 
nesmí být narušen. 
Ve vzdálenosti 30 m od kompoziční osy je vymezena linie zvláštního významu. Pro stavby ležící některou částí své 
půdorysné plochy v této ploše může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autori-
zovaný architekt.  
Vymezení kompozičních os je patrné z výkresu č. I.2.1 Hlavní výkres. 
Ve shodném významu byl upraven text v jednotlivých kapitolách textové části II. Úpravy. Dále byly vypuštěny 
kompoziční osy, ohniska území a plochy zvláštního významu z výkresu č. I.1. Výkres základního členění, 
grafické vymezení a legenda ve výkresu č. I.2.1 byly upraveny v souladu s doplněním a úpravou výše 
uvedených kapitol I.C.4 a I.L. 
Z tohoto textu i před jeho doplněním jednoznačně vyplývalo, že kompoziční osa převzatá zde z ÚPnM, neřeší 
skryté umožnění rozšíření ul. M. Horákové na čtyřpruh. Podmínka zpracování architektonické části projektových 
dokumentací na jednotlivé stavby, které se dotýkají vymezených 30 m od osy kompoziční osy ul. M. Horákové, 
autorizovaným architektem, naopak má přispět ke zkvalitnění architektonického výrazu staveb podél veřejného 
prostranství této komunikace. 
K částem připomínky, které se týkají procesu pořizování a nesrozumitelnost návrhu úpravy, je nutné ze strany 
pořizovatele úpravy uvést následující: 
1. O průběhu veřejného projednání se vede v souladu s § 22 odst. (2) stavebního zákona písemný záznam, jehož 

podobu a náležitosti stavební zákon blíže neupřesňuje. Písemný záznam z veřejného projednání úpravy byl 
pořizovatelem veden (zn.:OÚP/2015/O-561/Sl-V) a je, včetně přiložené kopie 1 námitky písemně uplatněné 
před veřejným projednáním, uložen v dokladové části úpravy.  
Veřejné projednání se konalo dne 11. 5. 2015 od 15:00 do cca 18:30 hod. V průběhu jednání po výkladu pro-
jektantů úpravy, byla vedena diskuze, když na jednotlivé dotazy zúčastněných průběžně odpovídali Ing. Fran-
tišek Konečný, Ph.D., náměstek primátora, jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při 
pořizování úpravy; JUDr., PhDr. Jiří Plos – tvůrce OZV, pedagog na Fakultě architektury ČVUT Praha, právní 
poradce Kanceláře České komory architektů; prof. Ing. arch. Petr Hrůša a Ing. arch. Vít Zenkl, za pořizovatele 
Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování, Ing. Jana Sládková.  
Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení řízení o úpravě a o zveřejnění návrhu úpravy byla v souladu s § 52 
stavebního zákona od 9. 4. 2015 do 18. 5. 2015 vyvěšena na úřední desce magistrátu města a na webových 
stránkách města – včetně celé dokumentace.  Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek byla do 
18. 5. 2011, tzn., že i v rámci konání veřejného projednání o návrhu úpravy bylo možné k pořizovateli uplatnit 
písemně připomínky a námitky s náležitostmi dle § 52 odst. (3) stavebního zákona (odůvodnění námitky, úda-
je podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezené území dotčené námitkou).  
Tato lhůta je dle názoru pořizovatele dostačující i s ohledem na skutečnost, že úprava nemění základní kon-
cepci rozvoje města z r. 2000, tzn., že se jedná pouze o převod formy a nikoliv o změnu obsahu. 

2. Původní ÚPnM z r. 2000 se skládá z textové části, složené z Průvodní zprávy s 30 kapitolami (310 stran) a tex-
tových částí krycích listů jednotlivých lokalit, na které je město v ÚPnM rozděleno (100 lokalit – členění textů 
krycích listů na závaznou, směrnou a informativní část) a z grafické části obsahující 16 výkresů.  
Do návrhu úpravy před řízením byly dále včleněny textové a grafické části změn ÚPnM č. 1 až 72, které byly 
schváleny, resp. vydány do 18. 2. 2015, tj. do odevzdání návrhu úpravy pro veřejné projednání projektantem.    
Z výše uvedených údajů je jednoznačné, že rozsah původní textové části ÚPnM je větší než 77 stran OZV a 
smyslem úpravy je převedení celého ÚPnM do struktury územního plánu dle stavebního zákona a jeho pro-
váděcích vyhlášek při zachování jeho věcného řešení.  
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3. Úprava představuje zcela novou strukturu textové části a novou skladbu výkresů grafické části dle stavebního 
zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, původní textové a grafické části  ÚPnM, který byl podle 
v r. 2000 podle tehdy platných právních předpisů, ovšem beze změn obsahu koncepce rozvoje města. 
Z tohoto důvodu není součástí úpravy srovnávací text, který musí být dle metodického sdělení Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR součástí odůvodnění změny ÚP vydaného již v souladu s novými právními předpisy.   

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn. 

2. Obec Litvínovice, Šindlovy Dvory 22, 370 01 České Budějovice 
doručeno dne 15. 5. 2015 

Text námitky: 
Věc: Připomínka k návrhu úpravy územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice 
V souladu s § 6 odst. (6) písm. d) a § 52 odst. 1, 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k návrhu úpravy územního plánu města České 
Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen „úprava ÚPnM na ÚP“) následující připomínku, podle níž 
požadujeme upravit textovou část uvedené územně plánovací dokumentace. 
Zároveň Vás informujeme, že předmětná připomínka byla projednána a odsouhlasena dne 29. 4. 2015 na 5. 
zasedání Zastupitelstva obce Litvínovice pod číslem usnesení 7/5. 
Znění připomínky k úpravě ÚPnM na ÚP České Budějovice 
Etapizace a podmíněnost zástavby – v rámci řešení úpravy územního plánu města České Budějovice na územní 
plán České Budějovice v části propojení komunikace (prodloužení ulice M. Horákové) požadujeme stanovit pořadí 
změn postupu výstavby v území (etapizace) tak, aby nejprve byla řešena část komunikace na katastrálním území 
města České Budějovice a jako poslední etapa výstavby část v úseku na katastrálním území obce Litvínovice. 
Odůvodnění: 
V průběhu pořizování nového územního plánu obce Litvínovice bylo v rámci procesu vzneseno z velké části 
obyvatel obce Litvínovice i obyvatel města České Budějovice mnoho připomínek s nesouhlasem vedení této 
komunikace přes katastrální území obce Litvínovice. 
Z důvodu potřeby schválit nový územní plán Litvínovice a s tím související dodržení návaznosti koridoru této 
komunikace na sousední obec (město České Budějovice byla uvedená komunikace v územním plánu obce 
Litvínovice zachována. 
Vzhledem k vzneseným připomínkám ze strany občanů, a dále i vzhledem k problémům při povolování této 
stavby při jednotlivých etapách, jak v územním, tak i stavebním řízení, na území města České Budějovice, lze 
zahájit výstavbu této komunikace na území obce Litvínovice pouze tehdy, bude-li bezproblémová realizace 
nejdříve vyřešena ve správním řízení na území města v Českých Budějovicích a následně až na území obce 
Litvínovice. 

Vyhodnocení: 
Připomínce se nevyhovuje. 
Požadavku na stanovení etapizace pro realizaci stavby komunikační propojení sídlišť s Litvínovicemi v úpravě 
územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice (dále jen „úprava“) nelze vyhovět, 
neboť předmětem úpravy je pouze zajištění souladu územního plánu města, který byl schválen zastupitelstvem 
města dne 23. 3. 2000, ve znění jeho pozdějších změn, s platnými právními předpisy. Jedná se o nové vyjádření 
již dříve schválené základní koncepce rozvoje města tak, aby po vydání úpravy územní plán splňoval požadavky 
na jeho strukturu a formu v souladu se stavebním zákonem a s příslušnými prováděcími vyhláškami k němu – 
více je uvedeno v úvodu návrhu rozhodnutí o námitkách.  
Komunikační propojení sídlišť s Litvínovicemi pro odlehčení levobřežní komunikace bylo navrženo již v územním 
plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“), tj. od r. 2000, s drobnou úpravou trasy komunikace změnou č. 
72 ÚPnM z r. 2014 v části jižního území, u kterého došlo v r. 2005 k úpravě katastrální hranice mezi městem a ob-
cí Litvínovice. Tato navržená komunikace byla zároveň v ÚPnM vymezena jako veřejně prospěšné stavby DI-17. 
Úprava nemění dopravní skelet města nad rámec ÚPnM ve znění jeho pozdějších změn, pouze ho do svého 
řešení převzala, stejně jako všechny ostatní části koncepčního řešení ÚPnM, neboť v souladu s § 188 odst. (1) 
stavebního zákona nelze úpravu sloučit se změnou územního plánu.  
Vzhledem k tomu, že úprava znamená, jak je sděleno již v úvodu tohoto odůvodnění, převedení textové a 
grafické části ÚPnM do nové struktury v členění kapitol a výkresů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 



část II., kapitola H – vyhodnocení připomínek  ÚP České Budějovice 

 

 

říjen 2015  549 

v platném znění, je do textové části úpravy převzato z kapitoly 25 Průvodní zprávy textové části ÚPnM i rozdělení 
změn v území do kategorií podle jejich důležitosti při naplňování koncepce územního plánu. Tato kategorizace 
týkající se nejen dopravních staveb (ale vždy celých konkrétních staveb bez jejich členění na úseky) , která byla 
v návrhu úpravy pro veřejné projednání jako kapitola I.B.3 včleněna do kapitoly I.B. Koncepce rozvoje území obce, 
neznamená stanovení časové posloupnosti, jak bylo v této kapitole uvedeno. Nejedná se tedy o stanovení 
postupné etapizace, proto byl text této kapitoly I.B.3 přesunut do kapitoly II. E Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení. Zároveň zde bylo doplněno, že kategorizace bude jedním z podkladů pro strategický plán města, jak bylo 
předpokládáno i dle kapitoly 25 Průvodní zprávy textové části ÚPnM, ale pouze ve vztahu k městu. 
V úpravě není možné stanovit nově nad rámec původního ÚPnM pořadí změn v území (etapizaci) na území 
města.  
Zásadním však k požadované etapizaci postupné výstavby komunikace tak, aby část vedená v katastru obce 
Litvínovice byla poslední etapou výstavby, se jeví i § 43 odst. (4) stavebního zákona, dle kterého se územní plán 
pořizuje a vydává pro celé území obce, tj. města České Budějovice. Nelze tedy vymezit etapizaci pro území jiné 
obce v územním plánu České Budějovice.  
Dále pak je potřeba přihlédnout i ke skutečnosti, že stanovení pořadí změn v území dle přílohy 7 vyhlášky č. 
500/2006 neznamená rozdělení konkrétní stavby jedné komunikace na více etap v rámci její výstavby, ale 
zajištění postupného smysluplného naplnění koncepce rozvoje města dle územního plánu.  

Závěrem pořizovatel doplňuje, že náměty a podněty předložené do projednávání návrhu úpravy při uplatnění 
námitek a připomínek budou posuzovány souhrnně i samostatně jakožto podněty k případným koncepčním 
změnám, budou vyhodnoceny pořizovatelem po projednání s dotčenými správními orgány a s pověřeným 
zastupitelem města České Budějovice a následně předloženy podle pokynů zastupitelstva k rozhodnutí o 
případném pořízení změn. 
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PO VYDÁNÍ ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE
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V dosavadním průběhu pořizování úpravy ÚPnM na ÚP České Budějovice (vedle změn již ukončených) bylo zahá-
jeno i pořizování změn, které dosud ukončeno nebylo (blíže viz tabulka níže v této kapitole přehledná tabulka). 
Hlavním důvodem, že pořizovací proces přesáhl dobu vyhrazenou pro vydání ÚP České Budějovice je skutečnost, 
že proces pořizování změn ÚPnM byl zahajován postupně v celém průběhu pořizování úpravy, vždy na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města o jednotlivých návrzích na pořízení fyzických a právnických osob nebo 
z vlastního podnětu, dále v některých případech pořizovací proces nevedl v k jednoznačnému přijetí nebo odmít-
nutí navrhované změny. Vzhledem k právním jistotám všech uživatelů upraveného ÚP České Budějovice považo-
valo zastupitelstvo města za potřebné v přechodném ustanovení upravit rámcové podmínky pro další postup po-
řizování ve shodě s upraveným ÚP České Budějovice, resp. v jeho intencích – viz kapitola I.M Přechodné ustano-
vení.  
  

PŘEHLEDNÁ TABULKA ROZPRACOVANÝCH ZMĚN ÚPnM 

název rozhodnutí o návrhu 
na pořízení 
(usnesení zastupi-
telstva)  

schválení zadání 
(usnesení zastupi-
telstva) 

společné jed-
nání o návrhu 

veřejného pro-
jednání návrhu 

Změna ÚPnM v lokalitě České Vrbné v k. ú. České Vrb-
né 

21. 10. 2004   
(219/2004) 

   

Změna ÚPnM ve vazbě na přeložku silnice III/0341 v lo-
kalitách Nové Vráto – průmyslový obvod a Vrbenská v 
k. ú. Č.B. 4 a 5 

26. 11. 2009 
(286/2009) 

24. 6. 2010 
(184/2010) 

  

Změna ÚPnM v lokalitách Stará cesta a České Vrbné v 
k. ú. České Vrbné 

25. 3. 2010 
(57/2010 

10. 3. 2011 
(46/2011) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě Zahrádky v k. ú. Č. B. 3 29. 4. 2010 
(96/2010) 

3. 2. 2011 
(6/2011) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě Na Dlouhé louce v k. ú. Č. B. 2 3. 2. 2011 
(9/2011) 

   

Změna ÚPnM v lokalitě U Rybníčku II k. ú.  Č. B. 3 21. 6. 2012 
135/2012) 

13. 12. 2012  
(374/2012) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě Kaliště II v k. ú. Kaliště u Č. B. 14. 2. 2013 
(1/2013) 

12. 12. 2013 
(216/2013) 

3. 12. 2014 9. 11. 2015 
 

Změna ÚPnM v lokalitě Nemocnice v k. ú. Č. B. 7 20. 6. 2013 
(141/2013) 

7. 11. 2013 
(229/2013) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě Krumlovská v k. ú. Č. B. 7 20. 6. 2013 
(142/2013) 

7. 11. 2013 
(228/2013) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě V Háječku v k. ú. Č. B. 7 29. 1. 2014 
(84/2014) 

   

Změna ÚPnM v lokalitách Stará cesta a České Vrbné II v 
k. ú. České Vrbné 

22. 5. 2014 
(125/2014)   

29. 6. 2015 
(141/2015) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě Haklovy Dvory VI v k.ú. Haklovy 
Dvory 

19. 6. 2014  
(195/2014) 

11. 9. 2014 
(250/2014) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě Husova kolonie zahrádky v k. ú. 
Č. B. 4 

19. 6. 2014 
(193/2014) 

20. 4. 2015  
(65/2015) 

  

Změna ÚPnM v lokalitě Suchomel III v k. ú. Č. B. 3 19. 6. 2014 
(194/2014) 

   

Změna ÚPnM v lokalitě Kasárenská II v k. ú. Č. B. 6 12. 10. 2015 
(213/2015) 

   

Změna ÚPnM v lokalitě Stromovka V v k. ú. Č. B. 2 12. 10. 2015 
(214/2015) 
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ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 
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VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
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Dokumentace odůvodnění ÚP České Budějovice obsahuje v originálním vyhotovení 308 stran x A4 textu: strany 
246 až 553 tohoto opatření obecné povahy. 
 
Grafická část odůvodnění ÚP České Budějovice obsahuje celkem 4 výkresy a je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako následující  přílohy: 

-  příloha č. II/1: II.1 Koordinační výkres            1:10 000 

-  příloha č. II/2: II.2 Výkres širších vztahů                           1:20 000 

-  příloha č. II/3: II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                        1:10 000 

-  příloha č. II/4: II.4 Schéma kategorie změn využití území          1:10 000 
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POUČENÍ:  
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.  
 
UPOZORNĚNÍ: 
ÚP České Budějovice je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Magistrátu města České Budě-
jovice, odboru územního plánování, včetně dokladů o jeho pořizování; opatřený záznamem o účinnosti je po-
skytnuta stavebnímu úřadu Magistrátu města České Budějovice a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru regi-
onálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.  
Údaje o vydaném ÚP a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části možné na-
hlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na www stránkách města České Budějo-
vice http://www.c-budejovice.cz. 
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