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I číselný kód bloku I

KRYCÍ LIST ŮPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:2,0 urbanistický obvod pořizovatel

Budějovicečtvrt města I zastavitelně stabilizované poznámka katastrální ú2eml Č.Bu. 5
Dnezastavitelně transformační

člslo lokality 2 datum schváleni zhotovitel

dil města I 2 území rozvoJové počet obyv90 číslo urb. obvodu Město České

makroblok I 017 funkční typ (OZV k ŮpnM) datum aktualtzace MU Design s.r.o.

btok/(parcela) čl.17 IN -2 zodpovědný technik

Charakter územi Blok zástavby ohraničený ulicemi Ledenická, V Hluboké cestě, Prašná. Lesní

[is území Stabilizovaná polouzavřená bloková zástavba individuálniho charakteru

I Závazná část — směrná část — ln(orTnativnf Část poznámka
stfl blbkiý(aflceM Ť eu I VIZ 4(3 214
cnarakler uzemi - opatřeni Zastavitelné území pro s individuálnl bydleni — zachování stáv. hmotové struktury u stávajících i

navrhovaných RD a ŘD
uspořádání území

Funkce Zastavitelné územi pro bydleni individuální
uliční čára Stav
stavební čára Pevná-dle stavu Pevná dle stavu 5 m pevná I Pevná dle stavu
Stavebni hranice Stav-překročitelná Stav-pevná Překročitelná (20%) Stav-pevná ‘

(20%)
vstuvjezd na pozemek Stav stav Stav — z jihu Stav
výška zástavby 2NP,možnost sklepů ‘ 2NP,možnost 2NP, stávajíci zást. 2NP možnost

a podkroví podkroví INP s možnosti podkroví
podkrovi u nové
zástavby

střecha Sklon 35°, hl. hřeben rovnoběžně s osou přilehlé komunikace, sklon střešních rovin v rámci ŘD
shodný

Požadavky na parter Oplocení pilířky s výplní do v. 1,5 rn, předzahrádky okrasné
%zeleně Zachovat min.B0 % zeleně (do zelenĚ se započítá vaj( malé vodní plochy a bazény)

požadavky na navazujíci PD
programy a politiky
kritické rozvc.ové místo
priority řešeni ‚

příroda a krajina USES
Doprava Kritické mzvoj.misto:územi čásLzasaženc isofonou pro LSS dB z Ledenické silnice a ul.V Hlub.Cesté

(výkres.část);v tomto prostoru nutno prověřit hlukově ooměry a případně navrhnout oasivni protihluková opatřeni
vodní hospodářství
Voda
Kanatizice
Plyn Zemni plyn - nízkotlak
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

St: «

-

O
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I I člselný kód bloku J

díl města 2 území Grozvojové počet obw: Číslo urD. obvodu MČsto České

KRYCf LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha:0,18 urbanistický obvod pořaovatel

čtvrt města 1 zastaviteIné stabilizované

číslo lokality 2 Dfle2astavitelná DtransformaČní Poznámka katastrální území Čs. 5
BudÓjov!ce

datum schváleni zhotovitel
makrobiok 017 funkční typ (OZV k ÚpnM) datum aktuaflzace MU Design s.r.o.
bIoW(parceia) 002 či. 73 III

. zodpovědný technik

Popis území: stávající místní obslužná komunikace

Charakter území: Lesní ulice

O

O

závazná Část — směrná Část — In(wmaIivnf Öást poznámka
suana biOjarcat9) «6* I
charakter území - ooatření Území předměstí — místní obslužná komunikace
uspořádáni území
funkce Zastavitelné území pro dopravu v pohybu
uliční čára Stav
stavební_čára
stavební hraníce
vstup/vjezd_na_pozemek
výška_zástavby
Požadavky_na_parter
%zeleně

požadavky na navazuiici PO
programy a politiky
kritické rozvojové místo
flrity řešeni
příroda a krajina USES
Doprava Obsjužná komunikace funkční třídy C3;šiřkové parametry v kategorii MO 7/30 dopinena

oboustranně chodníkem šířky min.1,50 m
vodní hospodářství
Voda StávajícíDN 80
Kanalizace StávajíciDN 3C0
Plyn Stávající nízkotlaký plynovod
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana
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I I číselný kód bloku J I

KRYCI LIST ÚPO REGULAČNj PLÁN mira stability rozloha ha 0,85 urbanistický obvod pořizovate!
dil města 2 územi Drozvoové počet ob:53 číslo uó. obvodu Město České

čtvrt města 1 Zzastav,telné stablova:é poznámka katastrální území Čs. 5 Budkíowce
Dnezas‘avitcné transformacni

čislo lokality 2 ‘ datum schvaleiii zhotovitel
makroblok 017 funkčni typ (5OZV k UpnM) datum aktualizace MU Des:gn s ro.

blok‘(parcela) 003 17 IN -2 zodpovědný technik

Charakter území. jižní část makrobloku 2.1,2,017 ohraničený ul. Lesni a V Hluboké cestě

Pops území stávajici stabitzovaná řadová zástavba obytná individuálního charakteru

iávazná_část — sméiná část — informativní Část poznámka
strana blokW{pawey fl I %flflrr J4
charakter územi - opatřeni územl předměstí s indlviduálnim bydlenim

— zachov.stávailcl hmotové struktury
uspořádáni uzemi

funkce Zastavitelně územl pro bydleni individuální
uliční čára Stav
stavebni čára Pevná
stavebni hranjce Překročitelná (max. o 20 %)
vstup/vjezd na pozemek Stav
výška zástavby I 2NP I I 2NP s možnosti

I I I podkroví
Střecha Sklon střechy a orientace hřebene dle stávající zástavby
Požadavky na parter
%zelené Zachovat min. 60% zeleně (do zelené se započltávajíi malé vodní plochy a bazény)

požadavky na navazující PO
programy a politiky
kritické rozvojové misto
pority řešeni ‚

příroda a krajina USES
Doprava
vodní hospodářství
Voda
Kanalizace
P.yn ZemnI plyn - nlzkorlak
Tepo
elektrická energie
Teiekoiiijnikace
památková ochrana

j1%j‘

! rrm. -r
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I Číselný kód bloku

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha:O,05 urbanistický obvod pořtovatel

dil města 2 územi Drozvojcvé cčt ob Číslo urb. obvodu MÓslo České

Čtvrt města 1 zastavitelně 5toe
* poznámka katastrální území ČB. 5

Budějovice

Číslo lokality 2
Dnezastavitelné Dtransformacni

datum schválení zhotovitel

makroblok 017 funkční typ (5QZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design s.r.o.

blokí(parcela) 005 zodpovědný technik

Charakter ůzemi: Prašná ulice

Popis územi:mistni obslužná komunikace

závazná_Část — směrná_část_— informativní Část I_pnámka
strnb$ckwftayy S* tS .Sfl

charakter území - opatřenI Piedmésti — mlstní obslužná komunikace
uspořádáni území

funkce Zastavitelné území pro dopravu v pohybu
uUčni čára Stav — upravit na min 6,5 m

stavební čára

stavební hranice

vstuWvjezd_na_pozemek

výška_stavby
Požadavky_na_parter

%zeleně

požadavky na navazující PD
programy a politiky

kritické rozvojové místo

pdortv řešeni

příroda a krajina ÚSES
Doprava Úsek V-Z:dopravné zklidněná komunikace funkční třldy Dl (obytná zóna)š.min.6,5 m (s pojlždénou

Části šliky min. 3m)

vodní hospodářství

Voda Stávající ON 200
Kanalizace Návrh DN 300
Plyn Stávající nízkotlaký plynovod + návrh rozšířeni

Teplo
elektrická energie

Telekomunikace
památková ochrana

P—l Nízkotlakývod—vevozovce6 2.1.2.017.005

:‘ r . —



I člsetný kód bloku I

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha 6,4 urbanistický obvod U S.Vrbného pořizovatel

dil města 2 územi počet oby‘ 50 čislo urb obvodu 037 Město České

čtvrt města i zastavitelné Dstabilizovarté poznámka katastrální ú2emi Čs, s
Budéjovice

Dnezastavitelné transformacni
čisto lokality 4 datum schváleni 2hotovitel

makroblok 001 funkční typ (OZV k ŮpnM) datum aktualizace A+U Design sto.

blow(parcela) 001 Čl. 17 IN -2 zodpovědný technik

Charakter ú2emi západni část makrobloku 2.1.4.001 ohranič, ul V Hluboké cestě a navrženými obsluž, komunikacemi

Popis územi rozvojové územi s navrženým blokem řadově zástavby obytné individuálního charakteru

..

‚ Závnná čäst -směrná Část -ínfoaUvní Část

O

::::;:;::cji:::::

charakter územi - opatřeni Územi předměsti s individuálním bydleni — zástavba řadová se šikmými střechami a spol.garážemi
Lmpc?ádáni územi

Funkce Pěši trasa š.3m Zastavitelné úzewl pro bydleni individuálni
uliátil Čára 3 m
stavebni čára I Pevná 6 - 14 m I I Dle graf. části
Stavebni hranice ‚ překročitelná

(20%)
vstuplve2d na pozemek Viz grafická část (vjezd z j:hu, ze Severu vsiup do zahrad)
výška zástavby I NP s obytným podkrovím
Střecha Sklon v rámci ŘD shodný v rozmezí 30 — 40°. orientace hlavniho hřebene rovnoběžně s osou

komunikace
Požadavky na parter Oplocení: pilířky s výplní v. max 1.5 m
%zelené 60% (do ploch zelené se započítá vaJiimalé vodní plochy a bazény)

požadavky na navazujici PO
programy a pol;tiky
kntické rozvo1ové místo
priority řešeni ‚ . V severní části bloku trasa pro péši o šířce 3m
přiroda a kranna USES ‘

Doprava Stezka pro pěši — šiřka 3 m
vodni hosoodářstvi
Voda Stávající DN 200— ke zrušení
Kanalizace

Plyn Zemní plyn - středotlak
Teplo
eteldridcá eoemie
TelekomuniIce

památková ochrana

artaant:



O

JI I čĺselný kód bloku

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mira stabiity rozloha ha:1 ‚2 urbanistický obvod U SVrbněho pořizovatel
díl města 2 území rozvojově počet ob: čislo urb, obvodu 037 Mósto České

čtvrt města 1 zastaviteIně Dstabilizovar1é, poznámka katastrální územj 6.s. 5 Budějovice

. . nezastavitelné Dtransformacni
čislo lokality 4 datum schvalenl zhotovitel
makroblok 001 funkční typ (QZV k ÚpnM) datum aktualizace A+U Design s.r.o.
blok/(parcela) 002 či. 73 III

. zodpovědný technik

Charakter ú2eml: pás území rovnoběžný s Ledenickou ulici, ohraničeni ul. V Hluboké cestě a hranici kú. Srubec

Popis území rozvojová ůzemi stávající iPF

závazná část — směrná část — infonnaUvní Část I poznámka
lj%S1 W

charakter území - opatřeni Území předměstí — místní obslužná komunikace
uspořádáni Czerní

funkce Zastavitelné území pro dopravu v pohybu
ullčni čára 9 m nebo 14 m (kolmé pa,k. Stání)

swvebni čára
sWvebni hranice
vstup/vjezd_na_pozemek
SIm zástavty
Požadavky na parter
%zelené

oožadavky na navazující PO
programy a politiky
kritické rozvoiové místo I rámci realizace komunikace přemístit kf/Ž do bloku 2.1.4.008002
priority řešeni
příroda a krajina ÚSES
Doprava Useky kromě niže vyjmenovaných:obslužná komunikace funkční tř.C3;šiikové parametry v kat.MO

7/30 doplněná chodníkem š.min.1,5 m.V úsecích doplněna kolmým parkovacím stáním o kapacité
71 míst. Kapacitu možno zahrnout do kapacity odstavných stání pro pňlehlé obytné objekt‘,

Vodní hospodářství Návrh vodovodních a kanalizačních řadů, rekonstrukce stáv.vodovodniho řadu DN 200
Voda Návrh ON 100, rekonstrukce ON 200
Kanalizace Návrh DN 300, 400, 600
Plyn Středotlaký plynovod
Teplo
e4ektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

____ ______________________________________

dČeV pozsn*‘y p. s

niri«i se‘V.

DI —3 Místní obslužná komunikace s parkovacími stáními 63116D,627134,627/1 5,627/29,631/61,627/9 2.14.001.002
627/2,627/30,627/13,527/16,
627/12,627/1 6,627/11,627/1,627/18,909/1,
624/5,623/4,623/2,2645,2646/1,2646,2651,

. 2654,2657,614/1, 631/59,683
P -2 Středotlaký plynovod — ve vozovce -— II -— 2.1.4.001.002
V - V6,VS,V10,V11-stavba,V. ON 80. 100; V2 —rekonstr. ON 200 -— II — 2.1.4001.002
K - K1-3,K1-3-1,K1-3-2,Ki-4,K1-4-1,K1-4-2,K1-4-2-1,K2,K2-

— II — 2.1.4.001.002
1,K2-1-1,K4-stavba sběračů ON 300, 4V0,600

I I
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JI číselný kód bloku

KRYCI LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha 3,3 urbanistický obvodu S.Vrbného pořizovatel
dli města 2 územi ro0j0vé

počet ob:10D číslo urb. obvodu 037 Mésto České
Čtvrt města 1 zastavitelné Dstabihzované poznámka katastrálnl územl ČBS Budějovice

číslo lokality 4 Dnezastaviteiné Dtransformacni
datum schváleni zhotovitel

makroblok 001 funkční typ (501V k ÚpnM) datum aMuatace MU Design sto.
blold(parcela) 003 Čl. 17 IN -2 zodpovědný technik

Charakter území:blok vymezený ul. Ledenickou, prodlouženim ul. J Želivského, Třešňová a navrž. MOK na jihu

Popis území: otevřený blok stáv. obytr.é individuální zástavby v Ledenické uL. v jižní části nezastavěné území (ZPF)

Závazná_část —_směrná_část_— informativní Čést pczněmka
J y ‚ZS1fl.2 -J ‘ L Vd

charakter Území - opatřeni Předměstí s bydlenirn individuálniho charakteru v IDa dvojdomcích

uspořádáni území
Funkce Zastavitelné území To bydleni individuálnl

uliční čára
stavebnl čára Dle stávajici (0-12) 6-9 m pevná I Bm pevná I 0-Srn pevná Dle graf. části

Stavební hranice Překročitelná Překročitelná (20%)

(20%)

vsb1p1jezd na pozemek Z Ledentké ul. [5ĺ grafické Části
výška zástavby 2 NP,možnost 1 NP, možnost podsklepeni,

4podsklepeni
Střecha j střecha šikmá sklon 30 -40°, orientace hlavního hřebene rovnoběžná s osou přilehlé komunikace

Požadavky na parter Í Oplocení do ulice do v. 1.5 m plíčky s výplní, otevřený vjezd do garáže (odstaveni OA) —

%zeleně Min 60% (do zelené se započítá vají malé vodní plochy a bazény)
požadavky na navazujici PD
programy a politiky

kritické rozvojové misto
pnority řešeni ‚ Stezka pro pěši a cyklisty na Ledenickou ul. v pro dlout. Ul. O Ševčíka
příroda a kraÍina USES
Doprava KriLrozvoj.misto:územi částečně zasaženo isofonou L€0 = 55 dB z Ledenické silnice;v tomto prostoru nutno

prověřit hlukové poměry a případné navrhnout pasivní protihluková opatřeni
vodní hcspodářstvi
Voda
Kanatzace Návrh DN 300
Plyn Zemní plyn — středotlak i nizkotiak
Tev4o
elekúická engle
Telekomunikace
památková ochrana

::
Dl—6 Stezka pro pěší a cyklisty do Ledenické ulice v prodlouž. Ul.0 Ševčika 903, 627/9 2.1.4.001.003
Kt.3 Stavba kanalizace ON 300

—- Ii — 2.1.4.001.003

V podsklep obj. možnost
ŮkrjtvCO



O

I I číselný kód bloku I

KRYCI LIST ŮPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha:1 ‚9 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

díl města 2 území
rozvojové

počet obyv:70 číslo urb. obvodu 037 MĚsto České

čtvrt města 1 Czastavitelné
stabilizované

poznámka katastrální území ČBS
BuděJovice

-. Cnezastavitelné
Dtransformacni

cislo lokality 4 datum schvalení zhotovitel

makroblok 001 funkční typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace AU Design s.ro.

blokl(parcela) 004 Čl. 17 IN 2 zodpovědný technik

Charakter uzemi blok vymezený ul Ledenickou, prodloužením ul.Třeboňské, hranici kú. Srubec a navrženou MDK na jihu

Popis územi otevřený blok s:ávajc obytné indviduálni 2áSavby u Ledenické ul., v žni části územi nezastav.územi (ZPF)

Závazná část — směrná část — informativní Část J poznámka

s$tna tlokt (.pwtety) ťt ‘ ‘Sil *
J Jl l I d‘PII< ItJ4i4*N%

charaktr území - opatřeni Předměsti S bydlenim individ.charakteru v IRD a ŘD
uspoiádá.ii územi

Funkce Zastavitelné územi pro bydleni individuálni
uliční čára Í
stavební čára Dle stávající 0-14m I I 6-10 m pevná I B m pevná I Dle graf. Části
Stavebni hranice Překročitelná max 020 %
vstupívjezd na pozemek Stav z Ledenické ul. Dle graf Části
ška zástavby 2 NP, možnost I NP s možností podkroví, možnost podsklepení

podsklepeni
Střecha Šikmá sklon 30—40 • orientace hl. hřebene rovnoběžná s osou přilehlé komunikace
Požadavky na parter Oplocení do ul. pilířky s výplní max v 1,5 rn, otevřený vjezd do garáže
%zelené Min. 60 (do zelené se započítávej! malé vodní plochy abazény)

požadavky na navazujici PD
programy a pohtiky
kritické rozvojové misto
priority řešeni ‚

příroda a krajina USES
Doprava Krit.rozvoj.místo.území částečně zasaženo isofonou pro LAEO = 55 dB z Ledenické silnice;v tomto prostoru

nutno prověřit hluková poměry a případně navrhnout pasivní protihluková opatřeni
vadni hospodářství
Voda
Kanalizace
Plyn Zemni yn — středotlak i nÍzkotlak
Teplo
elektrická energie

Telekomunikace
památková ochrana



I číselný kód bloku I

KRYCÍ LIST ÚPO REGULAČNÍ PLAN mira stability rozloha ha0,4 urbanistický obvod U S.Vrbného pořizovatel
díl města 2 území Zrozvo;ove počet ob: číslo urb. obvodu 0,37 Město České
čtvrt města 1 Dzastavitelné stabilizova9,é,

poznámka katastrální území ČB. Budějovice
Znezastavitelné Gtransformacni

čisto lokality 4 datum schváleni zhotovitel
makroblok 002 funkční typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design sto.
blok‘(parcela) 001 čl, 81 ZO zodpovědný technik

Charakter území: blok v JZ části ř.ú. na části pozemků p.č.627J1, 62713, 627/34

Popis územi. nezastavěné území ZPF

závazná_část — směrná_část — informativní část poznámka
Sil I i4

charakter území - opatřeni Předměstí — městská zeleň, parkově upravené veřejné prostranstvi se sport. plochou a

S kabel.trafostanici

uspořádáni územi

funkce Nezastavitelné území městské zeleně ostatnl

ulIčnl čára

stavební čára

stavební hranice

vstup/vjezd na pozemek Vjezd k trafostanici
výška_zástavby
Požadavky na parter Městský mobiliář
%zeleně Min 60

požadavky na navazující PO
programy a politiky
kritické rozvojové místo Malá okružní kňžo vatka
priority řešeni Parková úprava, úprava zelené uvnitř rondelu, umístěni amh.dominanty
příroda a krajina ÚSES
Doprava Stezky pro pěši v potřebném rozsahu a parametrech
vodní hospodářství
Voda
Kanalizace
Plyn
Tep4o
elektrická energie Výstavba TS T2 —2 x 630 kVA, včetně kabelového zasmyčkováni na VN
Telekomunikace
památková ochrana

“‘“‘tai‘‘
E-l Trafostanice T2 — 22/0,4 kV, včetně kabelového 627/1,627/34,608/2,633/4,631/54,527/3, 2.1.4.002.001

zasmyčkováni na VN 624/4,622/3,622/1

::
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I číselný kód bloku J I

KRYCÍ LIST ÚPO REGULAČNÍ PLAN míra stability rozloha ha:0,25 urbanistický obvod U SVrbného pořizovatel
dít města 2 území rozvojové počet obv číslo urb. obvodu 037 Město České
čtvrt města 1 zastavitelné Cstabilizovaré poznámka katastrální území ČB. 5 Budějovice

Dnezastavitelne transformacni
číslo lokality 4 datum schválenI zhotovitel
makroblok 003 funkční typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design sto.
blok/(parcela) 001 či. 46 SR zodpovědný technik

Charakter území; jížni část ř.ú., část pozemku p.č.631/64, 632/1, 633/5, 627i34, 627/3

Popis území; nezastavěné území - ZPF

závazná_část — směrná_část — informativní Část poznámka
Sil ľ I .1k I Z14

charakter územl - opatřeni Předměsti — sportovni hřiště s doprovodnou zeleni, stezka pro pěši a cyklisty, ohnisko územi
uspořádáni území

funkce Zastavitelné Územi pro sportovní zařízeni
uliční čára
stavební čára
stavební hranice
vstup/vjezd na pozemek Stezka pro pěší a cvkllsW
výška zástavby lNť?jednoduchá stavba ke sport.zafíznQ,,)
Požadavky na parter MésTšRfltsbiíĺJ,
%zeleně 15 %

požadavky na navazující PD Ohnisko územi — podrobné řešeni formou urbanisticko architekt.studie
programy a politiky
kritické rozvojové misto
Priority řešení
příroda a krajína USES
Doprava Stezka pro pěši a cyklisty š. 3,0 m
vodní hospodářstvi
Voda Stávající DN_500—_ke_zrušení, návrh DN 200 - přeložka
Kanalizace
Plyn
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

D 1-12 Stezka pro pěši a cyklisty 631/64,614/1,632/1,632/2,633/5 2.1.4.003.001
V3 Stavba vodovodu DN 200 —- ti --- 2.1.4.003.001

!
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JI člselný kód bloku

díl města I 2 územi Zrozvojové počet obyv10 číslo urb. obvodu 037 Město České
KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha:0,5 urbanistický obvod U S Vrbného pořizovatel

čtvrt města 1 Szastavitelné Dstabwzované Budějovice

číslo lokality I Dnezastavitelné Dtransformační
poznámka katastrální uzemi č s. E

datum schváleni zhotovitel
makroblok 006 rukČ typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace A÷U Design s,r.o.

bloW<parcela) 001 či, 17 IN —2 zodpovědný technik

Popis územl: nezastavěné území - 2FF

Charakter ú2eml: jižní část ř Ú. část pozemků p.č.627/3

charakter ieml - opatřeni
uspořádáni území

funkce
uliční čára
stavebni čára

závazná část — směrná část — infomiaUvn! Část I poznámka

Předměsti — individuální bydleni v izolovaných RD s možnosti vedleišl stavby

vstupMezd na pozemek

Zastavitelné Ůzemi pro bydleni individuálnl

výška zástavby

stavební hranice Překročitelná max o 20 %
Srn—pevná

Střecha
Požadavky na parter

Ze seveTn strany o.oku

%zeleně

iNF s možnosti podkroví

požadavky na navazujici PD
programy a politiky
kritické rozvojové místo
priority řešeni

Šikmá, sklon 30400, orientace hl. hřěbene rovnoběžná s osou přilehlé komunikace

70% (do zelenĚ se započítá vají malé vodní plochy a bazény)
Oploceni pilířky s výplní do v 1.5 m. otevřený vjezd do garáže (mo2nost odstavení OA)

příroda a krajina USES
Doprava
vodní hospodářství
Voda
Kanalizace
Plyn
Teplo
elektrická energie
Telekom unkace

Zemni plv,‘ - středotlak

památková ochrana

áa aa7%nnrt



I I člsehý kód bloku J
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KRYCÍ LIST ÚPO REGULAČNI PLÁN míra stability rozloha ha:0,3 urbanistický obvod U SVrbněho pořizovatel

díl města 2 území rozvojové počet ob: člslo urb. obvodu 037
Město České

čtvrt města 1 zastavitelné stabilizované
P2známka katastrálnl území ČB. 5

Budějovice
Dnezastavitelné Dtransformacníčíslo lokality 4 datum schválenI zhotovitel

makroblok 006 funkční typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace AW Design sto.
blok/(parcela) 002 Čl. 73 III zodpovědný technik

Charakter území: jižní část ř.ú., část pozemku 62713

Popis území: nezastavěné území - ZPF

závazná
S/I I -‘

- vn s
charakter území - opatřenI Předmésti — mistni obslužná komunikace
uspořádáni území

funkce Zastavitelně území pro dopravu v pohybu
uliční čära B m
stavební_čára
stavební_hranice
vstup/vje2d_na_pozemek
výška_zástavby
Požadavky_na_parter
%zelené

požadavky na navazujlci PD
prramy a politiky
kritické rozvojové místo
príoríty řešeni ‚

příroda a krajina USES
Doprava Obslužná komunikace funkčni tř.C3;š.param. v kategorii MO 7/30 doplněná oboustranně

chodnikem š.min.1,5 m. V návrhovém období možno nahradit územ! rezervou, popřípadě stezkou pro
péši 3 cyklisty

vodní hospodářsM
Voda Návrh DN 100
Kanalizace Návrh ON 300
Plyn
Tep)o
elektrická eneqgle

Telekomunikace

památková ochrana

Dl-13 Místní obslužná komunikace 03 627/3 21.4.006002
Vil Stavba vodovodu —DN 100 627/3 2.1.4.006.002
K14 Stavba kanalizace DN 300 627/3 2.1.4.006.002

!



I čiselný kód bloku J

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0,7 urbanistický obvod U S.Vrbného pořizovatel

čtvrt města I 1 zastavitelné Dstabilizované

číslo lokality I Dnezastavitelné Dtransformačnl
poiamka katastrální území ČB.

Budójowce
dil města 2 území rozvojové počet oby:15 číslo urb. obvodu 037 Mósto České

datum schváleni zhotovitel

makroblok I 006 funkčni typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design sr.o.

blolU(parcela) I 003 či. 17 IN -2 zodpovědný technik

O

Charakter územi: jihovýchodni část ř.ú., část pozemku 627/3, 621/3,621/1, 621/2, 620/l

Popis územi: nezastavěné územi - ZPF

charakter územi - opatření
uspořádáni územi

funkce
uliční čára
stavební čára
stavební hranice

závazná část — směrná část — /nfonnaävní Část I poznámka
‚

‘ s*r I
Předměstí — individuální bydleni v izol.RD s možnosti vedlejšl stavby

vstuoMezd na pozemek

Zastavitelné územi pro bydleni Individuálni

6 m — oevná

v%ka zástavby
Střecha

Překročitelná max o 20 %

Požadavky na parter

Ze severní strany bloku

%zeleně
požadavky na navazuiíci

1NP možnost podsklepeni, možnost obytného podkrovi

Fabiy a politiky
PD

kritické rozvojové místo
priority řešeni

Slluná, sklon 30— 40, orientace hlhřebene rovnoběžná s osou přilehlé komunikace

70 % (do zelené se započítávají vodní plochy a bazény)

příroda a krajina ÚSES

dp/ocení do uucň— ps1iPy s výplní do v. 1.5 rn, otevřený vjezd do garáže (možnost odstav.QA)

Doprava
vodní hospodářsM
Voda
Kanalizace
Plyn
Teplo
eleldrická enerqie
Telekomunikace

Zemní o/vn - středotlak

D
památková ochrana

r r

—
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I číselný kód bloku J
KRYCÍ LIST ŮPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha:O,04 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel
dil města 2 územi SrozvoJové počet obw: Číslo urb. obvodu 037 MÓsto České
čtvrt města i Szastavitelné Dstabilizované

poznámka katastrální území ČB. 5 Budějovice

čislQ lokality Dnezastavitelné Dtransformacnl
datum schváleni zhotovitel

makroblok 006 funkčni typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace A+U Design sto.
blok(parcela) 004 či. III zodpovědný technik

Charakter území: jihovýchodní část ř.ú., část pozemku p.č.620J1

Popis území: nezastavěné územi - ZPF

závazná_Část —_směrná_část_— informativní Část I_poznámkauba
charaktef území - opatřeni Předměstí — mistni obslužná komunikace
uspořádáni území

funkce Zastavitelné území pro dopravu v pohybu
uliční čára Sm
stavební čára
stavební hranice
vstup/vjezd na pozemek
výška_zástavby
Požadavky na parter
%zeleně

požadavky na navazující PO
programy a politiky
kritické rozvojové místo
priority řešení
příroda a krajina ŮSES
Doprava Obslužná kom.funkč.ti.C3; š.param. v kateg. MO 7130 doplněná oboustranně chodníkem š.

min.t6m. V návrhovém období možno nahradit územní rezervu, případně stezkou pro pdšía cyklisty
vodní hospodářství
Voda

- Návrh UN 100
Kanalizace Návrh ON 300
Plyn
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

:Wř*ĺ‘ 4iJJ %JÍífl řůiai aran
01-14 Mistni obslužná komunikace 621/1,621/2620/1 2.14.006.004
V 12 Stavba vodovodu ON 100 II 2.1.4.006.004
K 1-4-2 Stavba kanalizace DN 300

— II -— 2.1.4.006.004

Sav.L;i. ‚‚

.4mI
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I člselný kód bloku J
KRYCI LIST ÚPD REGULACNÍ PLÁN mira stability rozloha ha01D urbanistický obvod ti S.Vrbnéhc pořizovatel

díl města 2 území roriojové počet oby:3 číslo urb. obvodu 037 Město České
čtvrt města 1 zastaviteIná Gstabilizované

poznámka katastrální emí ČB. 5
Budé]owce

čislo lokality 4
Gnenstavitelné Dtransfom,acni

datum schváleni zhotovitel

makroblok 006 funkční typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace A+U Design sto.

blokl(parcela) Čl. 17 IN -2
zodpovědný technik

Charakter území; jihovýchodní část ř.ů., část pozemku 620/1

Popis emí; nezastavěné území - ZPF

závazná_Část — směrná_Část — info,metivní část poznámka
tkwe % St
charakter území - opatřeni Předmésti — individuální bydleni v izoLRD s možnosti vedlejší stavby
uspořádání území
funkce Zastavitelné území pro bydleni individuůlni
uliční čára
stavební čára 6 m — pevná
stavebi,i hranice Překročitelná mn 020 %
vstupNlezd na pozemek Ze severní strany bloku
výška zástavby lNI‘ možnost podsklepeni, možnost obytného podkrovl
Střecha Sikmá, sklon 30-40°, orientace hřebene rovnoběžná s osou přilehlé komunikace
Požadavky na parter Oploceni do ulice — pí/l/kys výplní v. 1.5 m, otevřený vjezd do garáže (možnost odstavení QA)
%zeleně 70% (do zelend se započítá vají malé vodní plochy a bazény)

požadavky na navazující PD
proqramy a politiky
kritické rozvojové místo
priortv řešeni
příroda a krajina ÚSES
Doprava
vodní hospodářství
Voda
Kanalizace
Plyn Zemní plyn - středotlak
Teplo
elektrická energIe
Telekomunikace
pamáUwváochfana

_______________
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I I číselný kód bloku J
KRYCI LIST ÚPD REGULAÓNI PLÁN mira stability rozloha ha:0,1 B urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

dil města 2 ůzeml rozvojové
počet obw: číslo urb. obvodu 037

Město České

čtvrt města 1
zastaviteIné stabiIizované

poznámka katastrálnl území ČB. 5 BudějoVice

G nezastavitelné Dtransformacní

čislo lokality 4 datum schválenI zhotovitel

makroblok 007 íunkčnl typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace
AW Design s.r.o.

blokl(parcela) 001 čI. 73 III zodpovědný technik

Charakter území: blok vjižnl části ř.ú., část pozemků p.č.627/1 627/3

Popis území: nezastavitelné území - ZPF

závazná_část — směrná část — k,fom,aUvni Óást I onmka

charakter územi - opatřeni Předměstí — místní obslužná komunikace s podélným parkov.stánlm
uspořádáni území
funkce Zastavitelné území pro dopravu v pohybu

ullčníčára 13m

stavební čára
stavební hranice
vsbjpMezd na pozemek Vjezd do podzemního parldnqu
výš4m zástavby
Požadavky na_parter
%zeleně

požadavky na navazujíc! PD
programy a politiky
kritické rozvojové misto Malá okružní křižovatka
prority řešeni ‚

p?iroda a krajina USES
Doprava Obslužná kontfunkč.tř.C3; šparametry v kat. MO 7/30 doplněná oboustranné chodníkem Š.

min.t5m. V naznačeném rozsahu doplněna oboustranné podélným parkovacím stáním o kapacitě
26 míst. Kapacitu možno zahrnout do kapacity odstavných stání pro přilehlé obytné objekty. Součástí malé
okm2ní kiižovatky; jednopmhová o průmórn vnitřního ostrova 2Dm

vodni hospodářství
Voda NávrhDN 100
Kanalizace Návrh DN 300
Plyn
Teplo
eRtrId en‘gie Trasa kabelu VN
Telekomunikace
památková ochrana

Verefl I dotČené pettikV pč
Dl-S Místní obslužná komunikace 527/34.627/3.527/1 2.1.4.007.001
E —2 Trasa kabelu VN k TS T3 — II --- 2.1.4.007.001
V B Stavba vodovodu DN 100 — II -— 2.1.4.007.001
K 1-3 Stavba kanalizace DN 300 — II —- 214.007.001
S!aVbq
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JI Člselný kód bloku

dil města 2 ůzemi 2rozvojove pet ob: I číslo urb. obvodu 037 Město České
KRYCi LIST ÚPD REGULAČNI PLÁN mira stability rozloha ha:045 I urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

čtvrt města 1 Cnstavítelné Dstabikzované

čislo lokality 4 nezastavitelné Dtrar.sformačni
ámka I katastrálnl ůzeml Čs. 5

Budějovice

datum schváleni zhotovttel
makroblok 007 íunkčni p (501V k ÚpnM) datum aualizace A.U Design s.r.o.
blokl(parcela) 002 ČL 81 Zo I zodpovědný technik

Popis území: nezastavěné území - iPF

Charakler územl: Blok v jížni části ř.ú. část pozemku p.Č.627/1, 627/3

cnarakter území- opatřeni
uscořádáni území

funkce
ulični čára
stavebni čára

závazná Část — směrná část — infomadvní Část I poznámka

stavebni hranice
itup/vjezd na pozemek

Předměsti —městská zeleň s uličním stromořadím, veřejná zeleň před vstupy do domů

Nezastavitelně ůzemi zeleně městského prostředt

výška zástavby
Požadavky na carter
%zeleně

požadavky na navazuiici PD
programy a politiky

Vstupy do bytových domú, vjezdy do podzemních parkingů

Městský mobWář
80%

kritické rozvojové mleto
priority řešeni
přiroda a krajina USES
Doprava
vodni hospodářstyl
Voda
Kanalizace
Plyn
Teplo

PMpojky
Pflpcjky

elektrická energie
Telekomunikace

Středotlaký plynovod

pamád<ová ochrana

P -2 Středotlaký plynovod — v zeleném pruhu 627/1 2.1.4.007.002
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I I číselný kód bloku I

KRYCÍ LIST ÚPO REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha hal ‚2 urbanistický obvod u S Vrbného pořizovatel

díl města 2 území rozvojové počet ob:160 číslo urb. obvodu 037 Mésto České

čtvrt města 1
zastavitelné stabilizované

poznámka katastrální území ČB. 5
BudĚjovice

. Dnezastavitelné Ctransformacnl ‚

čislo lokality 4 datum schvaleni zhotovitel

makroblok 007 funkční typ <OZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design sto.

blck‘(parcela) 003 Čl. 21 KOL -2
zodpovědný technik

Charakter území: blok v pžni části ř ú., čásl pozemku p Č 627/1627/3

Popis území: nezastavěné území - ZPF

závazná_část — smérná_Část — infcmi a/ivšil Část poznámka

stane >$fl t$1WnV1 I Zs
charakter ůzemí - opatřešii Předměsti — uzavřený blok bytových domů s podzemnim park. a vnitroblokovou zeleni

uspořádáni území

funkce Zastavitelné ůzemi pro bydleni kolektivní

ul:čni_čára

stavební čára 10- 16 m — pevná dle graf. Č.
stavební hranice Překročitelná max. 020 % dle graf. Č.
vstup/vjezd na pozemek Vstupy do bytových domu a vjezdy do podzem.garáži dle graf. Č.
výška zástavby 3 NP, možné obytně podkrovi a podzemni parking,
Střecha šikmá, sklon min.30°, orientace hl.hřebene v podélném směru bloku
Požadavky na parter Průchozí pasáž v S části bloku, možnost umístěni veřejné vybavenosti a služeb
%zelené 50 %

požadavky na navazující PO
orarny a pciliky
.<rit;cké rozvojové místo Celý blok
priority řešeni Vnifro bloková zeleň se spon rekr hňšti. dĚtské hřiště. mobiliář
příroda a kraj:na ÚSES
Doprava Podzemní parking o kapacitě 100 stáni
vodní hospodářství
Voda
Kanalizace
Plyn Venkovni STL plynovody vč. průchodu pasáži
Teplo
elektrická energie Trasa kabelu 22 kV
Telekomunikace
památko‘‘á ocuana

:
E-2 Trasa kabelu VN k TS T3 627/1,627/3
P•2 Středotlaký plynovod — uvnitř bloku 627/1,627(3 2.1.4.007.010

Kryt CO v prostorách

podzemního parkingu
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I j člselný kód bloku J
KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha:0,35 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

díl města 2 územi rotoJ0vé počet obw: číslo urb. obvodu 037 Mésto České

čtvrt města 1 zastavitelné stabílizovaré
poznámka katastrální území ČB. 5

Budějovice

číslo lokality 4 Dnezastaviteiné Dtransformacni
datum schválení zhotovitel

makroblok 007 funkční typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace AW Design s.ro,

bloW(parcela) 004 ČI. III zodpovědný technik

Charakter území: jižní část i.ú. část pozemků 627/3, 52211, 624/4

Popis území: nezastavěná území - ZPF

závazná část — směrná část — infonnaävnl óást I poznámka
Ďi4 S/l L L

charakter území - opatření Předměstí — místni obslužná komunikace
uspořádání území

funkce Zastavitelné území pro dopravu v pohybu
uliční čára 9 m
stavební_čára

stavební hranice

vstupMezd na pozemek Vjezdy do podzemních parkingů
výš1e zástavby
Požadavky na parter
%zeleně

požadavky na navazující PD
pmgramyapcliuky

kritické rozvojové místo

flí
pflroda a krajina ÚSES
Doprava Obslužná kcm.ťunkč.tř.C3;š.param. v kateg. MO 7130 doplněná oboustranně cliodnikem Š.

mín.1,Sm. Součásti část malé okružní křižovatky; jedncpmhová O prúmém vn/tfnfho ostrova 20 m
vodní hospodářství Návrh vodovodních a kanalizačních řadů
Voda Návrh DN 100
Kanalizace Návrh DN 300
Plyn Středotlaký plynovod
Teplo
elektrická energie Přeložka kabelu VN
Telekomunikace
památková ochrana

—‘—-

Dl-li Místní obslužná komunikace C3 614/l 627/34,627/3,624/3,624/4,622/2,62211, 2.1.4.007.004
621/1621/2.62011

VB Stavba vodovodu ON 100
— II -— 2i .4007.004

1<- K 1-4-3. K 1-4-4, K 1-4-2-2 — stavba kanalizace DN 300 — II — 2.1.4.007.004
P -3 Středotlaký plynovod — ve vozovce I — II — 2.1.4.007.004

$tavby?:*t9
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JI člselný kód bloku

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0,16 urbanisticky obvod u SVrbného pořizovatel
dil města 2 území rozvoJové počet obw: číslo urb. obvodu 037 Město České

čtvrt města I zastavitelné Ustabilizované poznámka katastrálnl územl Čs. Budéjovice
Dnezastavitelné Dtmnsformačnl -

čislo lokality 4 datum schvaleni zhotovitel
makroblok 007 funkčnl typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design sf0.

blok‘(parcela) 005 či. 73 III zodpovědný technik

Charakter území: jižnl část ř.ú., část pozemků p.č.627/I, 62713

Popis územi: nezastavěné území - 2FF

závazná část — směrná čist — informativní Část I_pozrmka
/ 5/J

charakter území - opatřeni Předniésti — mistni obslužná komunikace s oboustr.podéLpartstánlm
uspořádáni území

funkce Zastavitelné ůzemi pro dopravu v pohybu
uličnlčára 13m
slavebni čára
stavebni hranice
vslupívjezd na pozemek Vjezdy do podzemniho parkingu
Ska_zástavby
Požadavky na oarter
%zeler.é

požadavky na navazujici PD
programy a politiky
kritické rozvojové misto
priority řešeni
píiroda a krajina ÚSES
Doprava Qbslutkomíunkč.tf. C3; š.param. v kateg. MO 7130 doplněná oboustranně chodníkem š.min.1,5m.

V naznačeném rozsahu doplněna oboustranné podélným parkovstáním o kapacitě 26 rnist. Kapacitu
možno zahrnout do kapacity odstavných stání pro pňíehté obytná objekty

vodní hospodářství Návrh vodovodních a kanalizačnich řadú
Voda i Návrh DN 100
Kanalizace Návrh DN 400
Plyn
Teplo
elektrická energie I Trasa kabelu VN
Telekomunikace
památková ochrana

rflV
Di-B MistnI obslužná komunikace tř. C3 627(1,627/3 2.1.4.007.005
E -2 Trasa kabelu VN TS fl 527/1,627/3 2.1.4.007.005
Vlt Stavba vodovodu DN 100 527/1,627/3 2.1.4.007,005
K1 -4 Stavba kanalizace DN 400 527/1,627/3 2.1.4.007.005

...
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P -2 I Středotlaký plynovod - v zeleném pruhu 62312,623/362311 2.1:4.007.006

JI člseiný kód bloku

KRYC[ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0.55 urbanistický obvod U S.Vrbného pořizovatel

dil města 2 území rozvoJové počet obyv: Číslo urb. obvodu 037
Město České

Čtvrt města 1 zastaviteIné stabiIizovan
poznámka katastrální územl ČB. 5

Budějovice

člslo lokality 4
nezastavitelné transformacnI

datum schváleni zhotovitel

makroblok 007 funkční typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace
A+U Design sr.o.

biok/(parcela) QQ čI. 01 ZO zodpovědný technik

Charakter území: jihovýchodni část ř.ú., Část pozemků p.Č.624fl, 624/6, 62414, 623)1, 623/3, 62212

Popis území: nezastavěné územĺ - ZPF

závazná část — smérná část — informativní Část poznámka
t<

charakter území - opatřeni Předměstí — městská zeleň s uličním stromořadím, veřejná zeleň před vstupy do dDmů

uspořádáni územi ‘

funkce Nezastavitelné ůzeml zelené městského prostředl
uRčili_čára

stavebni óára

stavební_hranice
vstup/vjezd na pozemek Vstupy do byt. domů, vjezdy do podzemních parkingCi

výška zástavby Méstský mobiliář
Požadavky na parter 80 %

%zeleně

požadavky na navazující PD

programy a politiky

kritické rozvojově místo

priority řešení ‚

příroda a krajina USES
Doprava
vodní hospodářstvi

Voda Přípojky
Kanalizace Přípojky
Plyn Středotlaký plynovod

Teplo

elektrická energie

Telekomunikace

památková ochrana

Ve!áŮ imssěttá stat 2 1 -

Jpuhqn fgľalnMtnmjt ó?



I čiselný kód bloku J

O

O

díl města 2 územl rOZVOJoVě počet ob:210 člslo urb. obvodu 037 Město České
KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNI PLAN míra stability rozloha ha:1 65 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

čtvrt města 1 zastavitelné Dstabilizované

číslo lokality 4 Cnezastavitelné fltransformačni
poznámka katastrálnl území ČB. 5 BuděJovice

datum schválenI zhotovitel
makroblok 007 funkční typ <5OZV k ÚpnM) datum aktualizace A+U Design sto.

blokÍ(parcela) 007 či. 21 K0L2
- zodpovědný technik

Charakter území: jihovýchodní část řů., část pozemků p.č.624,U, 624/6, 624/4, 623/1, 623/3, 622/2

Popis území: nezastavěné územl - ZPP

charakter územi - opatřeni
usocřádáni území
funkce
uliční čára
stavební čára
stavební hranice

Závaznáčást — směrná část — informativn/ Öást poznámka

Předměsti — uzavřený blok byt. Domů s nodzemnim park. a vnitroblokovou zeleni

vstupNlezd na pozemek

Zastavitelné územl pro bydleni kolektivnl

výška zástavby

10 m — pevná

střecha

Překročitelná maxo 20 %

Požadavky na parter
%zeleně

Vstupy do bytových domů. vjezdy do oodzem.oarkinou

požadavky na navazuiici PD

3NP, možné obytné podkrovl a podzemni oarkina

procramy a politiky

50%

kritické rozvojové mlsto
priority řešeni

Sikmá, sklon min.30°, orientace hl.hřebene rovnoběžná s osou komunikace
Průchozí pasáž ve východní části bloku, možnost veřeiné vybavenosti, služeb

příroda a krajina ÚSES
Doorava

Ce/ý blok

vodní hosoodářsM
Voda
Kanalizace

Vnitrobloková zeleň se sport. a rekr. hňštt dětské hWŠtÓ. mobiliář

Plyn

Podzemní parking o kapacitě 150 st,

Teo
elektrická enemíe
Telekomunikace
památková ochrana

Venkovnl STL plynovody vč.průchodu Pasáži

E-2

Výstavba trafostanice T3 —2 x 630 kVA, včetně kabelového zasmyčkováni na kabel VN

P -2

Trafostanice 22/0,4kV jako stavební součást bloku

Středotlaký plynovod — uvnitř bloku

627/1 ‚627/34,603/2,633/4,631/64,627/3,624/4,
622/3.622/1
62417.627/1 .623/2.623/3.623/1622/3

Kryt CO v prostorách
podzemního parkingu

2:1.4.007.007

2.1 .4.007.011
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I člseIný kód bloku J

KRYCÍ LIST ÚPO REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0,13 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

dli města 2 území Srozvojové počet obyv: číslo urb. obvodu 037
Město České

čtvrt města 1 zastaviteIné Dstjované
poznámka katastrálni území Čs. 5

Budéjowce

číslo lokality 4
C sta teine Dtransformacní

datum schválení zhotovitel

makroblok 007 funkčnl typ (501V k ÚpnM) datum alctualizace A+U Design ssc.

bloW(parcela) ČI. 73 lil zodpovědný technik

Charakter územi: jihovýchodni část ř.ú., část pozemků p.č.2645, 923/3, 623/3, 623/1

Popis územL nezastavěné územi - ZPF

závazná_část — směrná_Část_— infvnvaüvn! Část I poznámka

charakter ůzeml - otřeni Předměstl — mistnl obslužná komunikace s jednostr.podélným park. stáním

uspořádáni území

funkce Zastavitelné územi pro dopravu v pohybu

ulfČničtm lim

stavebni_čára

stavební_hranice

vstup/vjezd_na_pozemek

výška zástavby

Požadavky_na_parter

%zeleně

požadavky na navazující PD

programy a politiky

kritické rozvojové místo

priority řešeni

příroda a krajina ÚSES

Doprava Obslužná kom. funkč.tř.C3; Š.param. v kateg. MO 7130 doplněná oboustr.chodnikem š.min. 1,5m.

V naznačeném rozsahu doplněna jednostranně (Z) podélným parkov.stánim o kapacitě 16 míst.
Kapacitu možno zahrnout do kapacity odstavných stán/ pro pil/oh/é obytné objekt‘,

vodní hospodářství Návrh vodovodu DN a kanalizace DN 400

Voda Návrh DN 100

Kanalizace Návrh DN 400

Plyn

Teplo

elektrická enernle
Telekomunikace
památková ochrana

Dl-la Mistni obslužná komunikace tř.C3 622/1623/1623/3623/22646 2.1.4007.008
V 12 Stavba vodovodu ON 100 . Ii — 2.1.4.007.008
K 1-4-2 Stavba kanalizace DN 400 — II 2.1.4.007.008

i?j
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I I číselný kód bloku J

dil města 2 územi rozvojové počet obw:35 číslo urb. obvodu 037 Město České
KRYCI LIST ÚPO REGULAÓNj FLÁN mira stability rozloha ha.0,7 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

Budějovice
čtvrt města 1 Zzastavitelné Dstabiizované poznámka katastrální území Čs. 5

Unezastavitelné Dtransformačni
číslo lokality 4 datum schváleni zhotovitel
makroblok 007 funkční typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design s ro.

blok‘(parcela) 009 Čl. 21 K0L2 zodpovědný technik

Popis územi. nezastavěně územi, ZPF, zahrady

Charakter ůzemi východni část ř.ú. Část pozemků p.č. 623/1 62211, 2646/1 2649, 2652, 2655, 2656, 2649, 2651, 2654, 2657

charakter území - opatřeni
uspořádáni ůzeml

Funkce
uliční čára
stavebni čára

Závazná Část — směrná část — ínformalivnl Část I poznámka

Stavební hranice

Předmésti S nizkopodlažnim bydlením kolektivnlho charakteru

Zastavitelné územl pro bydleni kolektivni

vstup/vjezd na pozemek
výška zástaybv

6-12m pevná

Střecha

Překročitelná max 020 %
Dle craf.části

Požadavky na parter
%zeleně

10-16 m pevná

požadavky na navazuiici PO

1NP. možnost oodkrovi. možnost podsklepeni

proqramy a politiky

60%

I 6-7 m pevná

kritické rozvojová misto

Oplocení do ul. pilířky s výplní v. do 1,5 m

priority řešeni

Šikmá, sklon u řadové zástavby shodný v rozmezi 3Q,4QU, orientace hl.hřebene SZZ

I Die qraf.části

příroda a kraiina USES
Doprava
vodní hospodářství
Voda

- IVV

Kanalizace
Plyn
teplo
elektrická enerqie
Telekomunikace

Zemní plyn - středot/ak

památková ochrana
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I I člselný kód bloku J

KRYCI LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mIra stability rozloha ha:0,5 urbanistický obvod Li S.Vrbného pořizovatel
díl města 2 územ! rozvojové počet obyi: člslo urb. obvodu Mósto České

čtvrt města 1 Czastavitelné Dstabilizovaré
poznámka katastrální územ! ČB.

Budójovice

nezastavitelně Dtransfarmacni
číslo lokality 4 datum schváleni zhotovitel

makroblok 007 funkční typ (OZV k ŮpnM) datum aktualizace Ai-U Design s.r.o.

blok/(parcela) 010 čl21 KOL -2
. zodpovědný technik

Charakter územ!: jižní část ř.ťJ,, část pozemků 627/1 627/3

Popis území: nezastavěné území - ZPF

závazná Část — směrná část — informativní Část I poznámka
miaflt o‘ z isa—

cbam4def území - opatřeni Dředměsti s vnitroblokovou zeleni

usooMdánl území

funkce Nezastavitelné území městské zeleně vnitrobloková

unl Čára

stavební čára
stavební_hranice
vstup/vjezd na pozemek Pasáži v obytném bloku 2.1.4.007.003
výška_zástavby
Požadavky na parter Méstský mobtiáf, mb,nsonádnl hňŠS. altán. spoi-tovn( hlŠtá, vysoká zeleň
%zeleně 70 %

požadavky na navazujici PO
orogramy a politiky
kritické rozoové misto
rior;ty řešeni

řiroda a krajina USES
Doprava Chodníky pro páš!
vodní hospodářství
Voda
Kanalizace

Plyn Venkovní STL plynovody vč.průchodu pasáži

Teplo
elektrická energie

Telekomunikace
pamáflwyá ochrana

D-z Středotlaký plynovod uvnitř bloku I 627/1.627/3 2.1.4.007.010

.
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JI J Číselný kód bloku

KRYCÍ UST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0.75 urbanIstický obvod Li S.Vrbněho pořizovatel

dli města 2 území počet obw: člslo urb. obvodu 037
Město České

čtvrt města 1 zastavitelné Dstabilizované
poznámla katastrálnl území ČB. 5

Budéjovíce

.‚ Dnezastavitelně Gtransformacni

cislo lokality 4 datum schvaleni zhotovitel

makroblok 007 funkčni typ (OZV k ÚpnM) datum aictuailzace
A.U Design s.r.o.

blok/(parcela) čl.21 KOL -2 zodpovědný tecinik

Charakter územi:

Východní část ř ú., část pozemků 62313, 623/1 627,627/3

Popis území:

Nezastavěná území - ZPF

závazná_část — směrná_část_— informativní Část I_poznámka

$pdpWtÁShWflí fl )t

charakter území - opatřenI Předměsti s vnitroblokovou zeleni

uspcádáni území

funkce Nezastavitelné územl městské zeleně vnitroblokové

uliční Čára

stavebf%i čára
stavebni_hranice
vstup/vjezd na pozemek Pasáži v obytném oku 2.1.4.007.007
Výška zástavby
Požadavky na parter Městský mobňář, mbinsonádni MŠté. altány, sportovní hňšM, vysoká ze/eň
%zeleně 70%

požadavky na navazující PO
pmqmmyapolWky
kritické rozvojové miste

iority řešeni
příroda a lana ÚSES
Doprava Chodníky pro pěši
vodni hospodářství

Voda
Kanalizace

Plyn Venkovnl STI. plynovody

Teplo
elektrická energie

Telekomunikace

pamálková ochrana

jfY

P -2 STL plynovod-uvnitř bloku 627/4,257/1,623/2,623/3,623/1.622/3 2.1,4.007.011

— ;. .‘

.- .

Í I
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I číselný kód bloku J

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN míra stability rozloha ha 0,75 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

dil města 2 území rozvojové počet oby:50 číslo urb, obvodu 037 Mésto České

čtvrt města 1 Zzastavitelné Dstabilizovaré,
poznámka katastrální území Čs. 5

Budějovice
Dnezastavitelné Dtransformaoni

číslo lokality 4 datum schválení zhotovitel

makrobtok CCS funkční typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace AW Design s,r.o.

blokl(parcela) 001 čI. 21 K0L2 zodpovědný technik

Charakter území: blok vymezený ul. V Hluboké cestě, východním prodloužením ul. Kosmow, dále ohraničený navrženými MOK

Fopis území, nezastavěné území -ZPF

Závazná_část_—_smérná_část — informativní část Iyoznámka
flt) L 41t2 L ĺ
charakter území - opatřeni Předměstí s nízkopodlažním bydlením kolektivniho charakteru se společnými garážemi
uspořádání území

Funkce Zastavitelné území pro bydlení kolektivní I
uliční čára 9 m
stavebnI čára Pevná 5-7 m Pevná 6-lom I I Dle graf.části
Stavební hranice Překročitelná max. o 20 %
vstup/vjezd na pozemek Ze severní a východní strany bloku
výška zástavby 1NP s možností podkroví, bez podsklepení (z důvodu odkanalizování)
Střecha Šikmá u řadové zástavby shodný sklon střech v rozmezi 30.40°, oríentace hl.hřebene rovnoběžná

s osou komunikace
Požadavky na parter Oplocení do ul,pilífky s výplní do v 1.5 m
%zeleně Min. 50% (do zeleně se započítávají malé vodní plochy abazény)

požadavky na navazující PD
programy a politiky
kritické rozvojové misto
priority řešení ‚

příroda a krajina USES
Doprava
vodní hospodářství
Voda Stávající DN 500 ke zrušení
Kanalizace
PlyT, Zemní plyn - středotlak
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

“.
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I číselný kód bloku 2Ik.t«OÚ. I

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0,3 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

čtvrt města 1 Uzastavitelné Ustabilizované Budějovice

číslo lokality I 4
nezastavitelné transformačni

poznámka katastrálni územi Čs. s

díl města I 2 územi UrozvoJové počet obyv čislo urb. obvodu 037 Město České

datum schváleni zhotovitel

makrcblok I ODS funkčni typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace Mu Design s.ro,

blokl(parcela) 002 Čl. 81 ZO zodpovědný technik

Charakter územl přilehlý svah u ul. V Hluboké cestě

Popis území: nezastavěné území, neudržovaná plocha s regul stanici STLZP

charakter územi - opatřeni
uspořádáni územi

ul.čni čára

anř it W2 I

stavební čära

závazná část — směrná část — informativní Část I poznámka

stavební hranice

funkce Nezastavitelné úzefni zeleně městského prostředí

Předměsti městská zeleň izolačního charakteru — výsadba vysoké liniové zeleně

vslup;viezd na pozemek

výška zástavby

Požadavky na parter

%zelené

Vjezd ke stávající reguL stanici ZP t3 m

požadavky na navazujici PD

programy a politiky

90%

kritické rozvojové místo
priority řešeni
příroda a krajina USES

Doprava
vodní hospodářství

Voda
Kana::zace

J V rámci realizace komunikace (blok 2.1.4.001.002) bude do tohoto bloku přemístěn křiž

.?im -—

Tepo

Stá vaiícl ON 500 ke zrušenI

elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

Stá vailcí STL I NTL plynovod rep stanice — návrh STL

P-2

LVeřeě prosoětli stavby

Středotlaký plynovod — souběh s NTL plynovodem 608/12.63312.531 Ji .531 ISO

i

2.1.4.008.002
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I čiselnýkód bloku

KRYCÍ LIST ŮPD REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0,135 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

díl města 2 územl rozvoJové počet obw: Čislo urb. obvodu 037 Město České

čtvrt města 1 zastaviteiné Dstabilizované
poznámka katastrálni území ČB. 5

Budějovice

číslo lokality 4
Cnezastavitelne Gtransformacni

datum schváleni zhotovitel

makroblok 008 funkčni typ (0ZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design s.r.o.

blol(parcela) 003 zodpovědný technik

Charakter území: návrh komunikace S-J přes pozemky 631/6, 631/1, 631/63, 633/3, 608/13, 608/14, souběžně s ul. V Hluboké cestě

Popis území: nezastavěné území - ZPF

závazná_část — směmá_část — infwmaUvnl část [námka

charakter území - cpatřeni Předměstl mistni obslužná komunikace

uspořádáni území
funkce Zastavitelné území pro dopravu v pohybu

ulični čára 9 m
stavební čára

stavebni hranice

vstup/vjezd na pozemek Vstupy na pňlehlé pozemky, vjezd ke společným garážím
výška zástavby

Požadavky na parter

%ze!eně

požadavky na navazující PD

programy a politiky

kritické rozvojové místo

priority řešeni

příroda a krajina ÚSES

Doprava Obslužná komunikace funkč.tř.C3; š.param. v kateg. MO 7/30 doplněná oboustranně chodnikem

š.mini,5m

vodní hospodářství Návrh vodovodu ON 100, návrh kanalizace DN 300

Voda Návrh DN 100

Kanalizace Návrh ON 300

Plyn Středotlaký plynovod

Teplo

elektrická energie

Telekomunikace

památková ochrana

“

Dl-S Místní obslužná komunikace 606/2,608/13,605/14,633/4,631/64,631/63631/1,631/60 2.1.4.008003

VS Stavba vodovodu ON 100 2.1,4008.003

1(2 Stavba kanalizace DN 300 2.1.4.008.003

P -2 Středotlaký plynovod — ve vozovce 2.1.4.006.003
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I číselný kód bloku

fl fl
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KRYCÍ LIST UPD REGULAČNÍ PLÁN mira stabiity rozloha hal ‚3 urbanistický obvod u SVrbného pořizovatel

díl města I 2 území Zrozvo;ové počet oby 70 čislo urb. obvodu 037 Město České

čtvrt města i zastaviteIné Dstabhzovane
poznámka katastrálnl území ČB. 5

Budějovice
D nezastaitelné Dtransformacni

čislo lokality 4 datum schváleni zhotovitel

makroblok ODS fur.kčni typ (5OZV k UpnM) datum aktualizace A+U Design ara

blok‘(parcela) 004 či 21 KOL -2
zodpovědný technik

Charakter ůzemi blok na pozemcích pč631/60, 631/1, 631J63, 631/64, 633/4

Popis území: nezastavěně Územi - ZPF

závazná část — směrná část — informativní Část I poznámka

charakter území - opatřeni Předměstí s nízkopodlažním bydlením kolektivnlho charakteru se společnými garážemi
uspořádáni územi

funkce Zastavitelné územi pro bydleni kolektivní
uliční_čára

stavební čára Pevná 5-3m I pevná 6-lim I pevná 8-12 m I pevná 6-lam I dle graf. části
slavebni hranice Překročitelná maxo 20%
vstupivjezd na pozemek Dle grafčásh
vyška zástavby 1NP s možnosti podkrovi bez podsklepeni (z duvodü odkanalizovánO
střecha Šikmá, sklon u řad.zástavby shodný v rozmezi 30-40°, orientace hl.hřebene ve směru osy

přilehlých komunikaci
Požadavky na parter Oploceni do u/pilířky s výplni v max 1.5 m
%zeleně Min 40 % (do zelené se započítávají malé vodní plochy a bazény)

požadavky na navazujici PO
progTamy a ool:tiky

kritické rorJoově místo

priority ?eeni

přiroda a krajina USES
Doprava

vodni hospodářství

Voda

KanaUzace Návrh ON 300
Plyn Zemní plyn - středotlak
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana
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JI I Člselný kód bloku

KRYCÍ LIST ÚPD REGULAČNÍ PLAN mIra stability rozloha ha:0,25 urbanIstický obvod u S.Vrbného pořizovatel

dli města 2 Územi rozvojové počet obw: Číslo urb. obvodu 037 Město České

Čtvrt města 1 zastavitelné Dstabilizovaré poznámka katastrálnl území ČB. 5
Budéjo vice

. Cnezastavitelné Dtransformacni
Čislo lokality 4 datum schváleni zhotovitel

makroblok 008 íunkčnl typ (0ZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design Eso.

blokl(parcela) Čl. 73 III
- zodpovědný technik

Charakter územi: blok navržených komunikaci S-J, V-Zv JZ Části ř,ú.

Popis území: nezastavěné území - ZPF

závazná_Část — směrná_Část — Informativní část I_Poznámka
sil L

charakter územi - opatřeni Předměsti — místni obslužná komunikace s malou okružnl křižovatkou
uspořádáni územ i

funkce Zastavitelné územl pro dopravu v pohybu
uliční Čára 9 rn, 11 m 5 podél.parkovacim stáním

stavebnl Čára
stavebni_hranice
vstup/vjezd na pozemek Vstupy na pňlehlé pozemky. vjedy ke společným garážím (viz graf část)

výška_zástavby
Požadavky_na_parter
%zeleně

požadavky na navazujlcl PD
programy a politiky
kritické rozvojové misto Malá okružní kňžovatka
priority řešeni
přiroda a krajina ÚSES
Doprava ObsLkom.funkč.tř.C3;š.param.v kateg.M07130 doplněná oboustran.chodnikem š.min.1,Sm.

v naznačeném rozsahu doplněna jednostran.(V) podélným parkov. Stáním o kapacitě 14 míst.

Kapacitu možno zahrnout do kapacit‘, odstavných stání .pro návštévy“pm pMlehlé obytné objekty.

Součástí část malé okružní kňžovatky,‘jednopmhová o průmém vnitřního ostrova 20m

vadni hospodářstvj Návrh přeložky vodovodu DN 200, Návrh kanalizace DN 300
Voda Návrh DN 200— přeložka
Kanalizace Návrh ON 300
Plyn Středotlaké plynovody — bez propojeni
Teplo
elektrická enefgie Přeložka kabelu VN

Telekomunikace
památkové ochtana

nwa‚.. .M.:*:a:e:r*
01-7 Mistni obslužná komunikace s malou okružni křižovatkou 627/34,608/2,608/13,608/14,633/4,631/64, 2.1.4.006.005

631/63,631/1.631/60,627/1
V 2 Stavba vodovodu ON 200— přeložka --- II -—

K 2 Stavba kanalizace DN 300 — II —

K 2-1 Stavba kanalizace DN 300 — II —-

P -2 Středotlaký plynovod — ve vozovce — II —

P -3 Středotlaký plynovod — ve vozovce — II —
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I I číselný kód bloku J
KRYCÍ LIST ÚPO REGULAÓNI PLÁN mim stability rozloha ha:0,05 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel
dli města 2 územl 8rozvoiové počet obw: číslo tab. obvodu 037 MÓsto České

čtvrt města 1 Gzastavitelné Dstabilizovarě poznámka katastrálnl územl Čs. 5 Budójowce

číslo lokality 4 nezasta‘itené Dtransíormacni
datum schváleni zhotovitel

makroblok 009 funkční typ (0ZV k ÚpnM) datum aktualizace MU Design s.r.o.

blok‘(parcela) 001 Čl. 81 ZO zodpovědný technik

Charakter ůzemi: jihozápadnl svah přilehlý k ul. V Hluboké cestě

Popis územl: nezastavěné území — neudržovaný svah zářezu u komunikace

závazná_Část — směrná_část — infonvadvní Část I_poznámka
‘5Ů*4fl

charakter územi - opatřenI Předměstí — městská zeleň izolačnlho charakteru (vysoká a nizká zeleň)
uspořádáni územl -

funkce Nezastavitelné ůzeml zeleně městského prostředl
uliční čára
stavebni čára
stavebnl hranice
vstup/vjezd_na_pozemek
výška_zástavby
Požadavky na parter
%zeleně

požadavky na navazujici PO IDO %
programy a politiky
kritické rozvojové misto
priority řešeni
příroda a krajina USES
Doprava
vodní hospodářsM
Voda
Kanalizace
Plyn Možné rozšířenI STL plynovodu
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

zmcItav

rr—rr______
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JI I Číselný kód bloku

KRYCÍ LIST ÚPO REGULAČNÍ PLÁN mira stability rozloha ha:0,3 urbanistický obvod u S.Vrbného pořizovatel

dli města 2 území Drozvojové počet obyv:6 číslo urb. obvodu 037
Město České

čtvrt města 1 zastaviteiné Dstabilizovaré
* poznámka katastrální územl ČB. 5

Sudé/ov/ce

‘ Dnezastavitelné Dtransformacni

cisio lokaity 4 datum schvalení zhotovitel

makrobiok 00 funkčni typ (OZV k ÚpnM) datum aktualizace
A÷U Design s.r.o.

blold(parcela) 002 Čl. 17 IN -2 zodpovědný technik

Charakter územi: jihozápadni část ř.ú., Část pozemků p.Č.608/14, 633/4, 633/5, 631/64

Popis území: nezastavěné území — část neudržovaný pozemek, část ZPF

závazná Část - směrná Část -hiknnauwiíedst
wc

hamider Ůzeml - opab‘eni Předntsti — individuální bydleni v izolovaných RZ) s možnosti vedLstavby

eml
funkce Zastavitelné územi pro bydleni indMduálni

tuční čira
stavební čifa Smpevná
stavebnihranice Pfekročltelnárnazo2o%
vstup/vjezd na pozemek Ze sevef.stany bloku
výška zástavby INP smobiosti obtného podkroví

Střecha šikmá. sidon 3040 ‚ orientace hthřebene rovnoběžná s osou přilehlé komunikace

Požadavky na parter Op‘ocení $I?ky s výiído v.1,5 rn, volný vJezd do garáže (možnost otwQA)
%ze!eně 70 % (do zelená se započltávalí malé vodní abeby a bazény)

požadavky na navazujlci PD

orogramy a politiky
kritické rozvoiové místo
priority řešeni
příroda a krajina USES
Doprava
vodni hosDodářstvi
Voda Stávající DN 500— ke zmšeni
.<anaflzace
Plyn Zemni plyn - středodak
Teplo
eleldjiclcá energIe Přelcž1a kabelu VN
Telekcmunllmce
pantvá ochrana

rrr r
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JI čiselný kód bloku

KRYC LIST ÚPO REGULAČNI PLAN míra stability rozloha ha:09 urbanistický obvod U SVrbného pořizovatel
díl města 2 územl SrozvoJové počet obyv: číslo urb. obvodu 037 Město České

čtvrt města 1 zastavItelné stabilizované poznámka katastrální území ČB. 5 BudéJowce
Dnezastavitelné Dtransformacni

číslo lokality 4 datum schváleni zhotovitel
makroblok 006 funkční typ (5OZV k ÚpnM) datum aktualizace A+U Design s.r.o.

bloW<parcela) čl 73 III zodpovědný technik

Charakter území: ulice Ledenická

Popis území: stávající silnice II/l 57

závazná_část — směrná_část — informativní Část poznámka
í

charakter územ! - opatřen! Uzemi předměsti vybraná mistni obslužná komunikace městského významu
uspořádáni území

funkce Zastavitelné územi pro dopravu v pohybu
uliční čára 12 m
stavební čára
stavební hranice
vstupíviezd_na_pozemek
ška_zástavby
Požadavky_na_parter
%zeleně

požadavky na navazující PO
programy a politiky
kritické rozvojové místo
priority řešeni
přiroda a krajina ÚSES
Doprava Obslužná kom.funkč.tř.c1; š.param. v kateg.MO 10/50 doplněná oboustranné chodníkem šířky

min.1,5 m a v naznačeném rozsahu zastávkovými zálivy pro MHD
vodní hospodářsM
Voda Stáv. ON 125, 150— rekonstrukce na ON 150
Kanalizace Stáv. ke zrušení; návrh ON 600, 600! 800, 1000
Plyn Stávající nízkotlaký plynovod
Teplo
elektrická energie
Telekomunikace
památková ochrana

D—l Uprava sil.ll/l57 na místní obslužnou komunikaci (Ledenická ul.) 3564/1,3684/l0,928/3,927/2 2.1.4.010.001
V 4 Rekonstrukce vodovodu ON 150 — II —- 2.1.4.010.001
K I Stavba kanalizace ON 500, 600, 800, 1000 — II — 21.4.010.001

re


