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část A 
Posouzení souladu studie ČB 21 SMART GREEN CITY se zadáním ÚP České Budějovice 
 
[1] Použité podklady: 

1) Koncepční urbanistická studie ČB 21 SMART GREEN CITY (Atelier 8000 s.r.o.,06/2021 ) 
2) zadání územního plánu České Budějovice (schváleno 27.11.2020 ZMČB) 
3) platný ÚP České Budějovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Dokument s názvem Koncepční urbanistická studie ČB.21 Smart Green City – rozvojové plochy, 
České Budějovice východ, vypracoval Atelier 8000 s.r.o. v červnu 2021 pro objednatele Teplárna 
České Budějovice a.s.. 
 
[3] Studie nevykazuje znaky územně plánovacího podkladu ve smyslu § 25 SZ,  
§ 25: Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní 
studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 

není vyhotovena jako územní studie (§ 30 SZ). Pořizovatel (ze zákona úřad územního plánování, tedy 
OUP MMČB) nevyhotovil zadání studie, ani neřídil proces pořizování. (viz. § 2, odst.a) SZ) 
§ 30: Územní studie 
(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých 
funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly vý-
znamně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 
(2) Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného 
podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel. 
(4) V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování 
územní studie na své náklady. 

 
[4] Studie je zpracována jako rozborový, bilanční a námětový dokument iniciačního charakteru 
v územním rozsahu východní části Českých Budějovic a částí správních území 7 sousedících obcí při 
východní hranici města. 
 
[5] Na správním území Českých Budějovic je zájmové území studie vymezeno na severu přibližně ulicí 
Horní, městským hřbitovem a hranou Nemanického rybníka, na západě železniční tratí č. 220 a 196 a 
ulicí Ke Špačkům, na jihu zasahuje ke správní hranici města České Budějovice. 
 
[6] Studie zasahuje části správních území sedmi sousedních obcí v dotyku se správním územím 
Českých Budějovic. Jsou jimi obce: 

Úsilné, 
Hůry, 
Vráto, 
Rudolfov (část Hlinsko), 
Dobrá Voda u Českých Budějovic, 
Srubec 
Staré Hodějovice 
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[7] Studie obsahuje 4 části A, B, C a D: 
 
7.1. část A obsahuje kapitoly: 

0.00 Širší vztahy 
1.00 Analýza širších vztahů 
2.00 Návrh širších vztahů. 

Je sumarizačního a obecného charakteru. Převažuje obrazová dokumentace s heslovitými komentáři.  
Součástí jsou demografické bilanční tabulky a sumarizační bilance nárůstu počtu obyvatel v závislosti 
na stávajících i nově studií navrhovaných rozvojových plochách pro bydlení jak na území města České 
Budějovice, tak ve vybraných částech ploch správních území sousedících obcí. 

 
7.2. část B obsahuje kapitoly: 

0.00 Odkaliště – Mladé Hodějovice 
1.00 Odkaliště Analýza 
2.00 Odkaliště Návrh 

Ve větším měřítku rozpracovává v obrazové dokumentaci část A 
 
7.3. část C obsahuje kapitoly: 

0.00 ZEVO – Husova kolonie / Vráto / Hlinsko 
1.00 ZEVO Analýza 
2.00 ZEVO Návrh 

Ve větším měřítku rozpracovává v obrazové dokumentaci část A 
 
7.4. část D obsahuje kapitoly: 

0.00 CITI 
1.01 CITI, těžiště transformace a iniciace střed 
1.01 CITI 

Ve větším měřítku rozpracovává v obrazové dokumentaci část A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] Studie si klade za cíl: 
 
8.1. kvantifikaci trhu s teplem pro České Budějovice a navazující území 7 samosprávných obcí pro 
rozvojovou strategii Teplárny České Budějovice a.s. 
 
8.2. zhodnocení majetku Teplárny na pozemku odkaliště  
 
8.3. definovat lokalitu ZEVO jako impuls pro širší území  
 
8.4. definovat lokalitu nového městského „CITI“ v poloze „za železničním nádražím“. 
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[9] kvantifikace trhu s teplem pro České Budějovice a navazující území 7 samosprávných obcí pro 
rozvojovou strategii Teplárny České Budějovice a.s. 
 
Výpočtová metoda není ze studie patrná, jsou uvedeny pouze závěry s bilancemi předpokládaného 
nárustu počtu obyvatel pro uvažované území. Do bilancí jsou zahrnuty jednak zastavitelné plochy 
umožňující realizaci bydlení dle stávajícího platného ÚPČB, jednak plochy, které pro bydlení 
zastavitelné dle platného ÚPČB nejsou. Tyto plochy jsou navrhovány k transformaci s přípustnou 
funkcí bydlení.  
 
Bilance transformačních ploch na území města České Budějovice je dle studie tab.A 0.15 – 80 ha. 
 

 
 

       
Dle kontrolního ověření zhotovitele posouzení je v obrazové dokumentaci vyznačeno jako 
transformační plochy na území Českých Budějovic cca 120 ha ploch.  
Jak vyplývá z abstraktu A 0.14 studie, je část transformačních ploch o rozloze  cca 21 ha věnována 
rozšíření NEW BUSINESS CITY na plochy ve vlastnictví České dráhy, a.s.. 
Závěr: plochy v bilanci nejsou podhodnoceny. 
 
Viz. studie: abstrakt A 0.02 
Z bilancí lze dovodit, že v transformačních plochách na území města České Budějovice je navržena 
kapacita 16 200 nových obyvatel. 
Viz. studie: shrnutí A 2.09 
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[10] zhodnocení majetku Teplárny na pozemku odkaliště 
 
Území odkaliště řešené studií zasahuje do správních území 3 obcí: 

1) Města České Budějovice, 
2) Obce Srubec, a  
3) Obce Staré Hodějovice. 

Z obrazové dokumentace studie je zřejmé, že stavební záměry definované jako SCIENCE CENTER jsou 
lokalizovány na správní území obce Srubec a Staré Hodějovice.  
Na správním území města České Budějovice studie situuje v rámci konceptu SCIENCE CENTRA 
stromovou zeleň a ozeleněné jihozápadní západní svahy.  
 
Viz. studie: abstrakt A 0.05, A 0.06 a A 0.07 
 

 
 
 
 
 
[11] definovat lokalitu ZEVO jako impuls pro širší území 
 
Impuls pro širší území je chápán s akcentací na rekreačně přírodní využití,  
Viz. studie: abstrakt A 0.09 a A 0.10 
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se zapojením ZEVO do ekosystému svými účinky (produkcí tepla) i potenciálem edukace. 
Viz. studie: abstrakt A 0.11 a A 0.12 
 

 
 
 
 
 
[12] definovat lokalitu nového městského „CITI“ v poloze „za železničním nádražím“. 
 
Studie navrhuje propojení Lannovy třídy pod železničním nádražím do prostoru vymezeného ulicemi 
Vrbenská, Dobrovodská, Plynárenská a Vodní.  
Zde v tomto uličním bloku navrhuje studie nové moderní CITI centrum s výškovými budovami, 
s potenciálem oživení pro širší území mezi městskými radiálami ulicemi Rudolfovskou a 
Dobrovodskou. 
Studie dále navrhuje v návaznosti na CITI centrum rozšíření NEW BUSINESS CENTRA na stávající 
plochy železničního nádraží ve vlastnictví České dráhy a.s. jako plochy transformační. Vize souvisí 
s plánovanou transformací železničního nádraží a přesunem nákladového nádraží. 
 
Viz. studie: abstrakt A 0.13 a A 0.14 
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[13] Zadání ÚPČB pro předmět bodu [9] ukládá: 
 
V bodě zadání A.0. 3.2.13. Základní koncepce návrhu ÚP bude současně eliminovat slabé stránky 
města České Budějovice, v nichž převažují Stagnace počtu obyvatel. 
Závěr: studie není v rozporu – přináší podněty na transformační plochy ke zvážení k zastavění. 
 
V bodě zadání A.0. 4.2. Rozvoj podmínek pro bydlení bude odpovídat růstu počtu obyvatel na úroveň 
cca 110 000 
Závěr: studie není v rozporu – j 1.1.2021 uvádí ČSÚ počet obyvatel 94 229. Z toho vyplývá, že 
úkolem územního plánu je učinit opatření na zvyšování počtu obyvatel, z nichž jedním je 
vymezování nových ploch vhodných k zastavění.  
Bilanční údaj ze studie – nárůst počtu obyvatel v transformačních plochách o 16 200 není v rozporu 
se zadáním. 
 
Poč. obyvatel: 94 229 (stávající) + 16 200 (návrh na transformačních plochách)  = 110 429 ob. 
Současně je nutné tento údaj posuzovat s vědomím, že se nejedná o projektové parametry výpočtu, 
ale o odborný odhad navýšení kapacity pro bydlení daný výpočtem z rozlohy transformačních ploch. 
 
V bodě zadání A.1. 3.1.3. Návrh ÚP bude v kapacitě zastavitelných ploch pro bydlení odpovídat 
cílovému stavu města pro 110 000 obyvatel. 
Závěr: studie není v rozporu – viz. komentář výše. 
 
 
 
[14] Zadání ÚPČB pro předmět bodu [10] ukládá: 
 
V bodě zadání A.1. 3.1.9. Návrh ÚP zachová parkové pásy zeleně Na Sadech a zeleň v navazujících 
územích ochranného pásma MPR, propojí porosty podél řek se Stromovkou a Výstavištěm, zachová 
volné propojení k Vráteckému a Dobrovodskému potoku a směrem na Švábův Hrádek, prověří 
doplnění jihovýchodního propojení přes bývalá odkaliště.  
Závěr: studie není v rozporu – navrhuje zelené plochy na jižním okraji odkaliště. 
 
V bodě zadání A.1. 4.1.18. Návrh ÚP prověří žádosti fyzických a právnických osob na stanovení ploch s 
rozdílným způsobem využití pro využití: lesní pěstební činnosti, skladování dřevní štěpky a obslužných 
komunikací: území bývalého odkaliště Hodějovice 
Závěr: studie není v rozporu – zadání nestanovuje, že na plochách odkaliště uvedené využití bude, 
pouze že návrh ÚP požadované využití prověří. 
 
V bodě zadání A.1.3.2.13. Podmínky pro umístění Science centra 
Závěr: studie není v rozporu. Umísťuje Science centrum částečně na území města. 
 
V bodě zadání A.2.3.14.2. Návrh ÚP prověří a navrhne vhodné plochy a podmínky pro vybudování 
Science centra. 
Závěr: studie není v rozporu. Umísťuje Science centrum částečně na území města. 
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[15] Zadání ÚPČB pro předmět bodu [11] ukládá: 
V bodě zadání A.2. 4.2.2. Návrh ÚP prověří umístění ZEVO na území města, popřípadě stanoví 
podmínky pro umístění.  
Závěr: studie není v rozporu. Studie navrhuje ZEVO v lokalitě ulice Okružní 
 
[16] Zadání ÚPČB pro předmět bodu [12] ukládá: 
V bodě zadání A.1.4.12. Návrh ÚP prověří možnost vzniku lokálních subcenter a stanoví podmínky pro 
jejich vznik. 
Závěr: studie není v rozporu. Studie navrhuje pro lokalitu Vrbenské ulice „za nádražím“ nové 
lokální subcentrum na městsky atraktivní ose Lannova třída – Náměstí Otakara II. Tato urbanistická 
osa je podpořena návrhem výškových budov subcentra jako orientačních bodů v městské struktuře 
a jako kontrapunkt k výškovým dominantám historického jádra. (věže radnice a Černá věž) 
 
 
 
[17] Závěr: 
 
Koncepční urbanistická studie ČB 21 SMART GREEN CITY je v bodech [9], [10], [11] a [12] v souladu se 
zadáním ÚPČB a pro naplnění požadavku objednatele může být použita jako neopominutelný 
podklad pro návrh ÚPČB bez změny zadání ÚP. 
 
 
[18] Doporučení dalšího postupu. 
 
Projednat se zhotovitelem územního plánu IRI s.r.o. závěry Posouzení a z toho vyplývající práce na 
úpravě návrhu ÚP pro společné jednání. 
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část B 
Posouzení zapracování studie do návrhu ÚP pro společné jednání 
 
[19] Použité podklady: 
1. Koncepční urbanistická studie ČB 21 SMART GREEN CITY (Atelier 8000 s.r.o.,06/2021 ) – závěry 
z části A posouzení. 
2. ÚP České Budějovice – návrh pro společné jednání (IRI s.r.o., verze 11/2021) 
 
[20] Plochy transformační (ad [9]). 
 
Jedná se rozsáhlé plochy mezi tratí 220, vlakovým nádražím a ulicí Vodní, stávající plochy železnice 
mezi ulicí Novohradskou a U Lávky a plochy kolem Vrbenské ulice od ulice Dobrovodské po dálnici 
D3. 
Návrh ÚPČB tyto plochy zařazuje jednotkově do ploch s rozdílným využitím BI, kde je umožněno 
bydlení v RD, většinově do ploch SM a HK, kde je umožněno bydlení v bytových domech. 
 

 

 
 
Závěr: návrh UP není se studií v rozporu.  
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[21] Odkaliště (ad [10]). 
 
Návrh ÚPČB tyto plochy zařazuje do ploch s rozdílným využitím ZP a NP, kde je hlavním nebo 
přípustným využitím zeleň. 
 

 
 
Závěr: návrh UP není se studií v rozporu. 
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[22] ZEVO (ad [11]). 
 
Návrh ÚPČB plochy pro vlastní ZEVO zařazuje do ploch s rozdílným využitím VE, kde je hlavním 
využitím výroba energie. 
Navazující plochy v rozsahu dle studie zařazuje do ploch s rozdílným využitím umožňujícím rekreační 
a přírodní využití. Plocha s rozdílným využitím HK navazující na plochu BI při ulici Horově severně 
k železniční vlečce umožňuje zeleň jako přípustnou funkci, i když by ve smyslu studie bylo 
nepochybně vhodnější její zařazení např. do PZ. 
 

 
 
Závěr: návrh UP není se studií v rozporu.  
 
Diskuze o zařazení plochy HK při Horově ulici do plochy PZ je možná v rámci reklamačního řízení, 
popřípadě v rámci projednávání návrhu pro společné jednání. (Viz.obr k bodu [11]) 
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[23] CITI CENTRUM (ad [12]). 
Návrh ÚPČB plochy pro vlastní CITI CENTRUM zařazuje do ploch s rozdílným využitím TE (plochy 
technické infrastruktury – energetika. Dále pro maximální výšku stavby nebo zařízení stanovuje 
obecně ve čtvrti 7 – Rudolfovské předměstí hodnotu 16 m.  
Návrh ÚPČB tak opisuje historický a současný stav využití území. 
 
Návrh ÚPČB pro společné jednání plochy pro rozšířené obchodní centrum NEW BUSINESS CENTRUM 
na plochách ve vlastnictví České dráhy a.s. zařazuje do ploch DD (plochy drážní dopravy), které 
funkční využití ve smyslu obchodních a smíšených ploch s bydlením neumožňují. 
 

 
 
Závěr: návrh UP je se studií v rozporu. 
 
Návrh ÚPČB pro společné jednání může být prověřen ve smyslu restrukturalizace a změny např. 
na plochy SC jako potvrzení polyfunkčnosti nového čtvrťového centra se specifickou výškou zástavby. 
Diskuze o zařazení plochy TE do jiného typu plochy s rozdílným využitím, která umožní vznik 
čtvrťového centra a veřejnou vybaveností a výškovými dominantami, je možná v rámci reklamačního 
řízení, popřípadě v rámci projednávání návrhu pro společné jednání. 
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[24] Závěr: 
 
Návrh ÚPČB ke společnému jednání je v souladu s Koncepční urbanistickou studií ČB 21 SMART 
GREEN CITY v bodech [9], [10] a [11]. 
 
V bodě [12] je návrh ÚPČB ke společnému jednání se studií v nesouladu. Uvedení návrhu ÚPČB do 
souladu se studií není v rozporu se zadání ÚPČB (viz bod [16] Posouzení). 
 
 
 
[25] Doporučení dalšího postupu. 
 
Zhotovitel doporučuje projednat se zhotovitelem ÚPČB IRI s.r.o. závěry Posouzení a uplatnit v rámci: 

1)  reklamačního řízení, popřípadě 
2)  ve fázi projednání návrhu ÚPČB pro společné jednání  

pokynem pořizovatele úpravu dokumentace návrhu ÚPČB ve smyslu závěrů bodů [22] a [23] 
Posouzení. 


