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Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 
Pozemek – územní studie Na Světlících 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací –  zda pozemek parc. č. 1159/3 v k. ú. České Budějovice 4 je zahrnut do územní studie Na 

Světlících a zda pozemky zařazené do této územní studie tvoří vzájemně funkčně propojený celek s konkrétním plánovaným 

účelovým určením 

 

 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů od stavebního úřadu a odboru územního plánování 

Magistrátu města České Budějovice sděluje následující. 

Pozemek parc. č. 1159/3 v k. ú. České Budějovice 4 je zahrnut do území řešeného územní studií Na Světlících v k. ú. České 

Budějovice 3, 4.  

Řešená lokalita územní studií zahrnuje rozvojové území ploch pro nadměstské areály s komerčními aktivitami, přičemž 

konkrétní plánované účelové určení lokality je realizace výrobně skladovacích areálů. Součástí tohoto vzájemně funkčně 

propojeného celku jsou plochy s rozdílným způsobem využití: veřejná dopravní infrastruktura nadmístního významu, 

silnice I. a III. třídy, místní obslužné komunikace, chodníky a nepojízdné zpevněné plochy, plochy pro výrobu a skladování 

– budovy, výrobu a skladování – zásobovací dvory, smíšení využití, záchytné parkoviště pro kamiony, parkovací 

a odstavná stání, zeleň veřejná, zeleň areálová, zeleň krajinná, vodní plochy a toky a zemědělský půdní fond. 

Územní studie navrhuje způsob využití pozemku parc. č. 1159/3 v k. ú. České Budějovice 4 z větší části (přibližně 2/3 

severní části pozemku) jako zeleň krajinnou, tedy nezastavitelné území v souladu s územním plánem města České 

Budějovice. Zbývající (jižní) část pozemku je určena ke způsobu využití jako zeleň areálová a dále ke způsobu využití jako 

výroba a skladování – zásobovací dvory (tedy zpevněné plochy přilehlé k navrhovaným stavbám hlavním pro výrobu a 

skladování). 

S ohledem na stanovený způsob využití všech pozemků zahrnutých do územní studie Na Světlících a ve vazbě na 

plánované umístění všech navrhovaných staveb (staveb hlavních i podmiňující dopravní a technické infrastruktury) lze 

konstatovat, že pozemky zahrnuté do územní studie tvoří vzájemně funkčně propojený celek s konkrétním plánovaným 

účelovým určením. Upozorňujeme ale, jak již bylo uvedeno, že pozemek parc. č. 1159/3 v k. ú. České Budějovice 4 je z 

větší části nezastavitelný se stanoveným způsobem využití jako zeleň krajinná 

            

 

 

           

 

 

           

 

    

 

 

 
   

 
 

 
 

         

               

 

                  

 


