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ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
DNE 11. ŘÍJNA 2001 

 
s přihlédnutím k Územnímu plánu města Čes-

ké Budějovice schválenému dne 23.3.2000 a vyhlá-
šenému obecně závaznou vyhláškou č. 4/2000, o 
závazných částech územního plánu města České 
Budějovice, a k Regulačnímu plánu „Suché Vrbné – 
V Hluboké cestě“ schválenému dne 11. října 2001  
usnesením č. 233 /2001, 

v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 a 3 zá-
kona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 a  § 84 
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(Obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  

 
 

v y h l a š u j e 
 

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU 

Č. 4/2001 

ZE DNE 11. ŘÍJNA 2001, 

o závazných částech regulačního plánu „Suché 

Vrbné - V Hluboké cestě“ ve správním území  

města Českých Budějovic 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

článek 1 

věcný rozsah platnosti 
(1) Pro účely územního plánování a pro účely 

správního rozhodování o umístění činností, dějů 
(zejména technologických procesů, dále jen „dějů“) 
a zařízení, obvykle staveb (dále „zařízení“), 
v řešeném území regulačního plánu „Suché Vrbné 
– V Hluboké cestě“ se stanovují zásady utváření 
území, to jest jeho uspořádání a využití (dále „utvá-
ření“), a obecné a zvláštní regulativy, jak následuje. 

(2) Nedílnou součástí vyhlášky je  
a) grafická část regulačního plánu, která tvoří přílo-
hu číslo 1 a která obsahuje soubor výkresů v mapo-
vých podkladech v uvedených měřítcích, se zákre-
sem podmínek uspořádání a využití řešených částí 
území, a to  
1. výkres 1 – Širší vztahy v měřítku 1:10 000, 
2. výkres 2 – Hlavní výkres + řešení dopravy v 

měřítku 1:1 000, 
3. výkres 3 – Veřejně prospěšné stavby v měřítku 

1:1 000, 
4. výkres 4 – Vodohospodářská část (kanalizace, 

vodovod) v měřítku 1:1 000, 
5. výkres 5 – Zásobení el. energií v měřítku 

1:1 000, 
6. výkres 6 – Zásobení plynem v měřítku 1:1 000, 
7. výkres 7 – ZPF v měřítku 1:1 000, 
b) soubor krycích listů jednotlivých bloků jako přílo-
ha číslo 2, 
c) průvodní zpráva textové části jako příloha číslo 3, 
d) samostatná doložka CO jako příloha číslo 4, 
e) seznam pozemků dotčených veřejně prospěš-
nými stavbami jako příloha č. 5.  

(3) Projednanou, schválenou a vyhlášenou 
závaznou a směrnou částí regulačního plánu se řídí 
rozhodování územně a věcně příslušných orgánů 
veřejné správy při územním a stavebním řízení, po-
případě při správních řízeních souvisících, nesta-
noví-li zvláštní předpisy jinak, jimiž se zakládá 
vznik, změna nebo zánik práv a povinností fyzic-
kých a právnických osob při uspořádání a využívání 
území Suché Vrbné – V Hluboké cestě.  

(4) Není-li v této vyhlášce výslovně stanoveno 
jinak, řídí se rozhodování věcně a místně přísluš-
ných orgánů veřejné správy při územním a staveb-
ním řízení a ve správních řízeních souvisících usta-
noveními vyhlášky č. 4/2000, o závazných částech 
územního plánu města České Budějovice. 

(5) Není-li v této vyhlášce výslovně stanoveno 
jinak, musí být při rozhodování v územním a sta-
vebním řízení, popřípadě v řízeních souvisících při-
hlédnuto ve stabilizovaných částech území k obec-
ným technickým požadavkům na výstavbu

1
 a musí 

být dbáno podmínek stávajícího zastavění území. 
(6) V případě pochybností se výkladem obsa-

hu ustanovení regulačního plánu, popřípadě urče-
ním podmínek v tomto plánu stanovených pověřuje 
v souladu s ustanovením článku 188 až článku 189 
vyhlášky č. 4/2000, o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice odbor magistrátu 
města pověřený pořizováním. 

 

článek 2 

územní a časový rozsah platnosti 
(1) Vyhláška platí pro území jižní části Suché-

ho Vrbného v katastrálním území České Budějovice 
5 ve správním území statutárního města České Bu-
dějovice, a to v rozsahu vymezeném v článku 3 této 
vyhlášky. 

(2) Vyhláška se vydává na dobu neurčitou. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 

USPOŘÁDÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ  
 

oddíl první 
USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

článek 3 

vymezení území  
(1) Území jižní části Suchého Vrbného se pro 

účely regulačního plánu vymezuje  
a) na severu Ledenickou ulicí od křižovatky s ulicí 
A. Kříže a V Hluboké cestě,  
b) na západě ulicí V Hluboké cestě, 
c) na jihu ornou půdou, 
d) na východě katastrální hranicí města s obcí Sru-
bec. 

(2) Podrobnosti geografického vymezení polo-
hy území jsou uvedeny v grafické části regulačního 
plánu, která je nedílnou součástí závazných usta-
novení regulačního plánu a jako příloha číslo 1 je 
nedílnou součástí této vyhlášky. 

 

článek 4 

                                                      
1 Ustanovení § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 

137/1998Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu; vyhláška 

č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpeču-

jící užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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lokality dotčené  

regulačním plánem 

 „Suché Vrbné – V Hluboké cestě“  
(1)  Území zasahuje zcela nebo zčásti do 

území těchto lokalit vymezených územním plánem 
města České Budějovice: 
a) lokalita 2.1.2. Pětidomí (část),  
b) lokalita 2.1.4. V Hluboké cestě.  

 

článek 5 

členění území na 

makrobloky a bloky 
(1) Soupis makrobloků a bloků je proveden 

v souboru “Krycí listy bloků” a v grafické příloze   
číslo 1. “Mapové listy – Hlavní výkres + řešení do-
pravy”, které jsou nedílnou součástí závazných 
ustanovení regulačního plánu a této vyhlášky jako 
příloha číslo 1 a příloha číslo 2. 

(2) Popis a číslování makrobloků a bloků se 
řídí závaznými ustanoveními článku 10 až článku 
12 a článku 185 až 186 vyhlášky č. 4/2000, o zá-
vazných částech územního plánu města České Bu-
dějovice. 

 
oddíl druhý 

VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ  
 

článek 6 

přípustnost činností, 

dějů a zařízení v území 
(1) Základní zásady využívání území se řídí 

ustanoveními článku 13 až článku 90 vyhlášky č. 
4/2000, o závazných částech územního plánu měs-
ta České Budějovice. 

(2) Obecné regulativy při uspořádání a využí-
vání území se řídí ustanoveními článku 91 až člán-
ku 101 vyhlášky č. 4/2000, o závazných částech 
územního plánu města České Budějovice. 

(3)  Zvláštní zásady a regulativy využívání 
území se řídí kapitolou C průvodní zprávy textové 
části, která je nedílnou součástí závazných ustano-
vení regulačního plánu a jako příloha číslo 3 je ne-
dílnou součástí této vyhlášky. 

 

článek 7 

členění území z hlediska zastavitelnosti 
(1)  Z hlediska zastavitelnosti se člení území 

na zastavitelné a nezastavitelné. 
(2) Územím zastavitelným se rozumí veškerá 

území zastavěná, popřípadě nezastavěná, avšak 
k zastavění převážně určená.  

(3) Územím nezastavitelným se rozumí území, 
která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět 
výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených 
pro takový účel obecně závaznými právními předpi-
sy nebo územně plánovací dokumentací. 

 

článek 8 

funkční využití ploch 

funkční kategorie 
(1) V území se stanovuje využití pozemků dle 

těchto funkčních kategorií: 
a) zastavitelné území pro bydlení individuální, 
b) zastavitelné území pro bydlení kolektivní, 
c) zastavitelné území pro dopravu v pohybu, 
d) zastavitelné území pro sportovní zařízení, 
e) nezastavitelné území zeleně městského pro-

středí, 

f) nezastavitelné území městské zeleně ostatní,  
g) nezastavitelné území městské zeleně vnitrob-

lokové.  
 (2)  Plošné uspořádání ploch jednotlivých 

funkčních kategoriích je určeno výkresem číslo 2 
přílohy číslo 1 této vyhlášky. 

(3)  Výčet jednotlivých přípustných a nepří-
pustných funkcí pro každou funkční kategorii je 
v závislosti na umístění v lokalitě stanoven v prů-
vodní zprávě textové části – kapitole C, která je ne-
dílnou součástí závazných ustanovení regulačního 
plánu a jako příloha číslo 3 je nedílnou součástí této 
vyhlášky. 

 

článek 9 

zastavitelné území 

pro bydlení individuální 
(1) Pro bloky v území pro bydlení individuální 

jsou obvyklé a přípustné činnosti, děje a zařízení 
s výraznou převahou obytnou a s nimi souvisící 
činnosti, děje a zařízení poskytující služby pro byd-
lení, a to v individuálních domech, jimiž se pro tento 
účel rozumí rodinné domy, popřípadě bytové (ná-
jemní) vily nebo řadové domy s bydlením individu-
álního charakteru, včetně doplňkových staveb ke 
stavbě hlavní (např. zahradní altány, bazény, sa-
mostatné garáže apod.). Přípustné jsou rovněž čin-
nosti, děje a zařízení  poskytující služby zdravotní a 
sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a 
infrastrukturní (zejména dopravní stavby pro pěší a 
cyklisty), nepřekračující významem místní dosah. 
Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těch-
to územích  
a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro po-
třeby vyvolané přípustným využitím území přísluš-
ného bloku, 
b) služebny policie. 

(2) Přípustné jsou i činnosti, děje a zařízení 
místní správy, obchodu a drobné, sousedství a 
obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zaří-
zení malého rozsahu, a to o podlažní ploše nejvýše 
100 m

2
.  Přípustné je i jako monofunkční objekty 

zejména zřizovat a provozovat na těchto územích 
a) obchody, 
b) nerušící provozovny služeb, které slouží převáž-
ně pro denní potřeby obyvatel přilehlého území ve-
likosti lokality,  
c) zařízení administrativní, stavby pro sociální úče-
ly, stavby kulturního, zdravotnického, školského a 
sportovního účelu, včetně středisek mládeže pro 
mimoškolní  činnost a center pohybových aktivit, 
sloužící potřebám obyvatel přilehlého okolí. 

(3) Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a 
zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností, dějů 
a zařízení chovatelských a pěstitelských, a které 
buď jednotlivě nebo  v souhrnu překračují stupeň 
zátěže, měřítko anebo režim stanovený touto vy-
hláškou a obecně závaznými předpisy o ochraně 
zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné 
je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích 
a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel, nákupní zařízení,  
b) zařízení dopravních staveb a autobazary, 
c) dlouhodobé dočasné stavby, jimiž se rozumí 
stavby s dobou trvání delší než pět let.        
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článek 10 

zastavitelné území 

pro bydlení kolektivní 
(1) Pro bloky v území pro bydlení kolektivní 

jsou obvyklé a přípustné činnosti, děje a zařízení 
různorodé skladby, s převahou činností, dějů a za-
řízení obytných, obvykle v bytových domech. Zá-
stavbu území tvoří bloky uzavřené a bloky poluza-
vřené bytových a řadových domů. Přípustné jsou 
rovněž činnosti, děje a zařízení  poskytující služby 
obchodní, administrativní, zdravotní a sociální, 
vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a rekreač-
ní, dopravní a technické místního až celoměstského 
dosahu, a činnosti, děje a zařízení služeb 
s podlažní plochou nejvýše 250 m

2
. Přípustné je 

zejména zřizovat  na těchto územích  
a) domy s pečovatelskou službou, 
b) obchody, 
c) nerušící provozovny služeb, 
d) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro po-
třeby vyvolané přípustným využitím území přísluš-
ného bloku, 
e) služebny policie. 

(2) Přípustné jsou i činnosti, děje a zařízení 
poskytující služby obchodní, veřejného stravování a 
nerušící služby určené převážně pro uspokojování 
denních potřeb obyvatel přilehlého území v rozsahu 
lokality. Přípustné je i jako monofunkční objekty zři-
zovat a provozovat na těchto územích 
a) ubytovací zařízení o kapacitě až do 50 lůžek, 
b) stavby pro sociální účely, stavby církevního, kul-
turního, zdravotnického, školského a sportovního 
účelu, včetně středisek mládeže pro mimoškolní  
činnost a center pohybových aktivit, sloužící záro-
veň potřebám obyvatel přilehlého území. 

(3) Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a 
zařízení, které zátěží nadměrně narušují prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně 
činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitel-
ských, a které buď jednotlivě nebo  v souhrnu pře-
kračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stano-
vený touto vyhláškou a obecně závaznými předpisy 
o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. 
Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na 
těchto územích 
a) nákupní zařízení, 
b) pěstitelské a chovatelské aktivity, 
c) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel,  
d) ostatní zařízení dopravních staveb a autobazary. 

 

článek 11 

zastavitelné území 

pro dopravu v pohybu 
(1) Území pro dopravu v pohybu jsou území 

určena pro dopravu motoristickou, cyklistickou a 
pěší; jsou jimi zejména tato území pozemních ko-
munikací pro silniční motoristický provoz, cykloste-
zek a samostatných pěších tras: 
a) území pro místní obslužné komunikace III. třídy 
funkční třídy C1, šířkových kategorií v území 
MO/10/50, MO 9/40, jimiž se rozumí vybraná veřej-
ně přípustná území, zařazená do dopravní struktury 
města, včetně možných parkovacích stání a zálivů 
zastávek městské hromadné dopravy, 
b) území pro místní obslužné komunikace III. a IV. 
třídy, funkční třídy C3, šířkové kategorie MO 7/30, 

jimiž se rozumí vybraná veřejně přípustná území 
s menší dopravní zátěží včetně možných parkova-
cích stání, 
d) území pro dopravně zklidněné komunikace, 
sjízdné chodníky a stezky pro pěší a cyklisty 
v rámci bloků území pro bydlení.   

 

článek 12 

zastavitelné území 

pro sportovní zařízení 
(1) Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a 

zařízení určené pro hromadné provozování sportu, 
a to zejména  
a) stavby jednoduché (s výjimkou staveb pro indivi-
duální rekreaci), přičemž nejvyšší míra zastavění 
území objekty nesmí překročit 40% celkové plochy 
pozemku, 
b) hřiště, 
c) sportoviště organizované tělovýchovy.  

(2) Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat 
na těchto územích činnosti, děje a zařízení souvise-
jící, a to zejména 
a) jednoduché stavby a objekty bezprostředně sou-
visející s využitím území. 
(2) Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto 
územích jakákoliv zařízení  (zejména stavby), která 
nejsou uvedena jako přípustná, a to zejména 
a) stavby pro individuální rekreaci, např. chaty, za-
hradní domky a altány, 
b) provoz zahrádek, a to ani dočasně, 
c) zařízení dopravních služeb a autodopravy, 
d) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel. 
 

článek 13 

nezastavitelné území 

zeleně městského prostředí 
(1) Tato území jsou obvykle a přípustně urče-

na pro  
a) liniovou zeleň uliční stromořadí, 
b) plnění funkce významné izolační a ochranné ze-
leně městského prostředí podél komunikací nebo 
v parteru před vstupy do bloků obytných domů.   

(2) Přípustné jsou rovněž 
a) jednotlivé objekty a zařízení technické infrastruk-
tury, nezbytné pro zásobování přilehlého území 
energiemi, 
b) účelové komunikace pro obsluhu zeleně, chodní-
ky pro pěší a prvky městského mobiliáře. 

(2) Nepřípustné je zřizovat a provozovat na 
těchto územích 
a) jakákoliv zařízení  (zejména stavby), která nejsou 
uvedena jako přípustná, 
b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel. 
 

článek 14 

nezastavitelné území 

městské zeleně ostatní 
(1) Tato území jsou obvykle a přípustně urče-

na zejména pro  
a) parkově upravená veřejná prostranství, 
b) plnění funkce významné zeleně, 

(2) Přípustné jsou rovněž 
a) sportovně rekreační plochy, pokud nepřesáhnou 
50% celkové plochy pozemku,  
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b) jednotlivé objekty a zařízení technické infrastruk-
tury, nezbytné pro zásobování přilehlého území 
energiemi, 
c) účelové komunikace pro obsluhu městské zeleně 
ostatní zeleně, chodníky pro pěší a prvky městské-
ho mobiliáře. 

(4) Nepřípustné je zřizovat a provozovat na 
těchto územích 
a) jakákoliv zařízení  (zejména stavby), která nejsou 
uvedena jako přípustná, 
b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel. 
  

článek 15 

nezastavitelné území 

městské zeleně vnitroblokové 
(1) Tato území jsou obvykle a přípustně urče-

na zejména pro  
a) izolované skupiny vysoké a okrasné zeleně, 
b) plnění funkce pobytové zeleně uvnitř obytných 
polouzavřených a uzavřených  bloků. 

(2) Přípustné jsou rovněž 
a) jednotlivé objekty drobné architektury (např. altá-
ny, robinsonádní hřiště, sportovní hřiště), 
b) chodníky pro pěší a prvky městského mobiliáře. 

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto 
územích 
a) jakákoliv zařízení  (zejména stavby), která nejsou 
uvedena jako přípustná, 
b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro ná-
kladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel. 
 

článek 16 

regulativy plošného a prostorového 

 uspořádání a architektonického řešení 
(1)  Regulativy plošného a prostorového uspo-

řádání a architektonického řešení: 
 a)  se řídí kapitolou C průvodní zprávy textové čás-
ti, která je nedílnou součástí závazných ustanovení 
regulačního plánu a jako příloha číslo 3 je nedílnou 
součástí této vyhlášky,  
b)  jsou stanoveny v souboru krycích listů jednotli-
vých bloků, který je nedílnou součástí závazných 
ustanovení regulačního plánu a jako příloha číslo 2 
je nedílnou součástí této vyhlášky,  
c)  jsou znázorněny v grafické části regulačního 
plánu, která je nedílnou součástí závazných usta-
novení regulačního plánu a jako příloha číslo 1 je 
nedílnou součástí této vyhlášky. 

(2)  Pro regulační plán a tuto vyhlášku jsou 
stanoveny tyto závazné regulativy: 
a) parcelace pozemků: 

1. s možností sloučit dvě parcely v jednu 
v území pro bydlení individuální  
s umístěním jednoho objektu na slouče-
ném pozemku, 

2. s možností realizace dvojdomu na společ-
né hranici sousedních parcel, 

b) procento zeleně u jednotlivých pozemků, 
c) obecná výška zástavby, která se pro tyto účely 
reguluje ve dvou stupních (v případě možného 
obytného podkroví je v grafické příloze vyznačeno 
matematické znaménko +): 

1. stanovením nejvyššího možného počtu 
plných podlaží, tj. nejvyšší možné zástav-

by (v grafické části značeno římskou čísli-
cí), 

2. stanovením povinného počtu plných pod-
laží zástavby, tj. požadované výšky (v gra-
fické části značeno římskou číslicí 
v kroužku), 

d) maximální možná výška římsy od upraveného te-
rénu (v grafické příloze značeno arabskými číslice-
mi),  
e) regulace polohy: 

1. stavební čára, která udává povinnou po-
lohu hlavního objemu objektu, vztaženou 
k uliční čáře, 

2. uliční čára, která udává profil veřejného 
uličního prostranství, 

3. stavební hranice, která udává meze plo-
chy pozemku, určené k zastavění. Plocha 
vymezená stavebními hranicemi udává 
zastavitelnou část parcely. Je stanovena 
tolerance překročitelnosti a podkročitel-
nosti max. 20% z celkové plochy pozem-
ku vymezené stavební hranicí, 

4. stavební hranice pro umístění vedlejších 
staveb se pro potřeby regulačního plánu a 
této vyhlášky nestanovují,    

f) sklon střechy, orientace hlavního hřebenu objektu 
(sklon střešních rovin bude na obou stranách hře-
bene shodný). 

   

 

 

Článek 17  

urbanisticky a architektonicky 

významné části území  
(1)  V území regulačního plánu se nachází dle 

územního plánu města České Budějovice ohnisko 
území. 

(2) Podmínky pro uspořádání a využívání 
území, které je dotčeno ohniskem území,  se řídí 
ustanoveními článku 90 vyhlášky č. 4/2000, o zá-
vazných částech územního plánu města České Bu-
dějovice a krycím listem příslušného bloku ze sou-
boru krycích listů, který je nedílnou součástí závaz-
ných ustanovení regulačního plánu a jako příloha 
číslo 2 je nedílnou součástí této vyhlášky.  

 

 

ČÁST TŘETÍ 

INFRASTRUKTURA V ÚZEMÍ  
 

článek 18 

obecná ustanovení  
(1) Základní zásady utváření infrastruktury 

v území se řídí ustanoveními článku 102 vyhlášky č. 
4/2000, o závazných částech územního plánu měs-
ta České Budějovice. 

(2) Infrastruktura zahrnuje dopravu a inženýr-
ské sítě, jejichž součástí jsou vodohospodářské sí-
tě, energetické sítě a spoje. 
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oddíl první 
DOPRAVA 

 

článek 19 

obecná ustanovení 
(1) Dopravu v území  ovlivňuje v širších územ-

ních a dopravních souvislostech územní plán města 
České Budějovice, jehož ustanovení jsou závazná i 
pro rozvoj dopravy na území regulačního plánu 
„Suché Vrbné – V Hluboké cestě“.  

(2) Podrobnosti o ochranných pásmech pro 
dopravu dopravních tras a zařízení stávajících a 
územních rezervách jsou uvedeny v grafické části a 
průvodní zprávě textové části  regulačního plánu 
které jsou nedílnou součástí závazných ustanovení 
regulačního plánu a jako příloha číslo 1 a číslo 3 
jsou nedílnou součástí této vyhlášky. 

 

článek 20 

subsystém pozemních komunikací 
(1) Ze subsystému sítě nadřazených pozem-

ních komunikací vedených územím, které se napojují 
na základní komunikační skelet města, prochází 
územím:  
a) silnice II. třídy II/157 (České Budějovice – Trhové 
Sviny). 

(2) Základní podmínky pro zlepšení stavu do-
pravy na pozemních komunikacích jsou závazně 
určeny v článku 124 až článku 126 vyhlášky č. 
4/2000, o závazných částech územního plánu Čes-
ké Budějovic. Jedná se zejména o přeložka silnice 
II/157.  

(3) Pro účely zlepšení dopravy na pozemních 
komunikacích v území jsou stanoveny podmínky 
kapitolou B.9. průvodní zprávy textové části, která je 
nedílnou součástí závazných ustanovení regulační-
ho plánu a jako příloha číslo 3 je nedílnou součástí 
této vyhlášky. 

(4) Základní systém komunikační sítě regulač-
ního plánu tvoří ulice Ledenická a ulice V Hluboké 
cestě. Svým významem odpovídají tyto komunikace 
dle územního plánu města České Budějovice 
funkční třídě C1. 

(5) Pro obsluhu jednotlivých pozemků bude 
budována síť obslužných komunikací funkční kate-
gorie C3 a dopravně zklidněných komunikací 
funkční kategorie D1. 

  

článek 21 

cyklistická a pěší doprava 
(1) Základní podmínky pro rozvoj cyklistické a 

pěší dopravy jsou závazně určeny v ustanovení 
článku 129 až článku 130 vyhlášky č. 4/2000, o zá-
vazných částech územního plánu města České Bu-
dějovice. Trasy pro cyklisty a pěší v území regulač-
ního plánu  jsou uvedeny v grafické části číslo 2., 
která je nedílnou součástí závazných ustanovení 
regulačního plánu a jako příloha číslo 1 je nedílnou 
součástí této vyhlášky. 

 

článek 22 

městská hromadná doprava 
(1) Základní podmínky pro rozvoj městské 

hromadné dopravy jsou závazně určeny v ustano-
vení článku 127 a článku 128 vyhlášky č. 4/2000, o 
závazných částech územního plánu města České 
Budějovice.  

(2) Trasa městské hromadné dopravy (A-BUS) 
v území regulačního plánu je zachována ve stávají-
cím rozsahu. 

 

článek 23 

doprava v klidu  
(1) Základní podmínky pro rozvoj dopravy v 

klidu jsou závazně určeny v ustanovení článku 131 
vyhlášky č. 4/2000, o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice. 

(2) Pro individuální rodinné domy bude řešena 
doprava v klidu výhradně na vlastních pozemcích 
jednotlivých investorů. 

(3)  U řadových rodinných domu, vyjma řado-
vých rodinných domů v Lesní ulici, je garážování 
určeno jako samostatný objekt garáží vždy 
v ukončení jednotlivých řad, jak je znázorněno v 
grafické části číslo 2., která je nedílnou součástí 
závazných ustanovení regulačního plánu a jako pří-
loha číslo 1 je nedílnou součástí této vyhlášky. 

(4)  U bytových domů je parkování řešeno jako 
součást jednotlivých objektů. 

 (4) Podrobnosti o systému dopravy v klidu v 
území regulačního plánu jsou uvedeny v souboru 
krycích listů a v kapitole B.9. průvodní zprávy texto-
vé části, které jsou nedílnou součástí závazných 
ustanovení regulačního plánu a jako příloha číslo 2 
a číslo 3 jsou nedílnou součástí této vyhlášky. Zná-
zorněny jsou v grafické části regulačního plánu, kte-
rá je nedílnou součástí závazných ustanovení regu-
lačního plánu a jako příloha číslo 1 je nedílnou sou-
částí této vyhlášky. 

 

článek 24 

zatížení území hlukem z dopravy  
(1) Základní podmínky pro odstraňování zátě-

že území hlukem jsou závazně určeny v ustanovení 
článku 133 vyhlášky č. 4/2000, o závazných čás-
tech územního plánu města České Budějovice.  

(2) Každý nový záměr stavby, případně úplné 
rekonstrukce objektů pro bydlení na pozemcích 
bezprostředně přiléhajících k ulici Ledenická a ulici 
V Hluboké cestě bude posouzen individuálně 
v dalším stupni projektové dokumentace z hlediska 
hluku z dopravy a podle výsledků posouzení budou 
navržena účinná protihluková opatření. 

 

článek 25 

stanovení profilů základních typů  

pozemních komunikací  
(1) Stanovují se profily pro základní typy vy-

braných pozemních komunikací na území regulač-
ního plánu. Profily pozemních komunikací se pro 
účely této vyhlášky a regulačního plánu rozumí vzá-
jemné uspořádání a členění jízdní dráhy, chodníků, 
obslužných ploch a umístění stavební, popřípadě 
uliční čáry.  

(2) Podrobnosti o stanovených podmínkách 
profilů základních vybraných pozemních komunika-
cí jsou uvedeny v kapitole B.9. průvodní zprávy tex-
tové části  regulačního plánu, která je nedílnou 
součástí závazných ustanovení regulačního plánu a 
jako příloha číslo 3 je nedílnou součástí této vy-
hlášky. 
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oddíl druhý 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

článek 26 

obecná ustanovení 
1) Ochranná pásma stávajících systémů tech-

nické infrastruktury a z toho plynoucí omezení 
vlastnických a jiných práv k nemovitostem, stano-
vená v souladu se zvláštními předpisy zůstávají 
v platnosti. 

 

článek 27 

subsystém zásobování  

území  vodou 
(1) Vodovodní síť je napojena na Vodárenskou 

soustavu Jižní Čechy. V území tvoří základní síť 
subsystému zásobování území vodou tyto vodo-
vodní řady:  
a) hlavní řad o profilu DN 500,  
b) odbočný řad o profilu DN 200. 

(2) V území budou hlavní řad DN 500 částeč-
ně a odbočný řad DN 200 úplně přeloženy. 

(3) Vodovodní síť bude budována a propojo-
vána v komunikačním skeletu území. Podrobnosti o 
trasování základní sítě subsystému zásobování vo-
dou jsou uvedeny v grafické části číslo 4. regulač-
ního plánu, která je nedílnou součástí závazných 
ustanovení regulačního plánu a jako příloha číslo 1 
je nedílnou součástí této vyhlášky. 

 (4) Území se v celém rozsahu nachází v prv-
ním tlakovém pásmu tvořeném hladinou ve vodo-
jemech Včelná, Hodějovice, Dubičné a Hosín I (hla-
dina 457,00 až 462,00 m n.m.); součástí území 
nejsou zdroje podzemních vod. 

(5) Základní podmínky pro zlepšení stavu zá-
sobování vodou a snížení ztrát vody jsou závazně 
určeny v článku 109 až článku 112 vyhlášky č. 
4/2000, o závazných částech územního plánu Čes-
ké Budějovice. Nad tento rámec se pro účely zkva-
litnění subsystému zásobování vodou pro území 
regulačního plánu stanovují tato závazná opatření: 
a) systém zásobování zůstane shodný se součas-
ným, 
b) pro trasování jednotlivých vodovodních řadů bu-
dou zásadně využívány plochy navrhovaných po-
zemních komunikací dle navrženého komunikační-
ho skeletu, podle komunikačního skeletu bude do-
plněna a propojena vodovodní síť o profilu uličních 
řadů v rozmezí DN 100 až DN 200,  

 (6) V území regulačního plánu budou pro no-
vě zřizované vodovodní řady respektována ochran-
ná pásma, závazně stanovena v článku  110 vy-
hlášky č. 4/2000, o závazných částech územního 
plánu České Budějovice. 

 

článek 28 

subsystém odkanalizování  

území a čištění odpadních vod  
(1) Odkanalizování území bude řešeno jed-

notnou kanalizací se zaústěním splaškových vod do 
stávající městské kanalizace.  

(2) V území tvoří základní síť subsystému od-
kanalizování území nový páteřní sběrač v ulici Le-
denická, odvedení odpadních vod rekonstruovanou 
kanalizací v ulici A. Kříže a následně, v návaznosti 
na rozvoj území, rekonstrukci odlehčovací komory a 
posílení kapacity odlehčovacího potrubí. 

(3) Kanalizační síť bude budována a propojo-
vána v komunikačním skeletu území. Podrobnosti o 
trasování základní sítě subsystému odkanalizování 
a čištění odpadních vod jsou uvedeny v grafické 
části číslo 4. regulačního plánu, která je nedílnou 
součástí závazných ustanovení regulačního plánu a 
jako příloha číslo 1 je nedílnou součástí této vy-
hlášky. 

(4) Odlehčovací poměry a poměr ředění navr-
hované v odlehčovacích komorách jsou závazně 
stanoveny v ustanovení článku 115 vyhlášky č. 
4/2000, o závazných částech územního plánu Čes-
kých Budějovic.  

(5) Základní podmínky pro zlepšení stavu od-
kanalizování území a čištění odpadních vod jsou 
závazně určeny v článku 114 až článku 116 vyhláš-
ky č. 4/2000, o závazných částech územního plánu 
České Budějovice. Nad tento rámec se pro účely 
zkvalitnění subsystému odkanalizování území a čiš-
tění odpadních vod  stanovují tato závazná opatře-
ní: 
a) vybudování nového páteřního sběrače v ulici Le-
denická, 
b) vybudování nového jednotného kanalizačního 
sběrače v trase prodloužení Krokovy ulice s jeho 
napojením do spodní části rekonstruované kanali-
zace v ulici A. Kříže, 
c) odvedení co největšího množství odpadních vod 
stokovou sítí na centrální čistírnu odpadních vod a 
jejich vyčištění v souladu se zákonem. 
d) pro trasování jednotlivých kanalizačních řadů bu-
dou zásadně využívány plochy navrhovaných po-
zemních komunikací dle navrženého komunikační-
ho skeletu.  

(6) V území regulačního plánu budou pro nově 
zřizované kanalizační řady respektována ochranná 
pásma, závazně stanovena v článku  114 vyhlášky 
č. 4/2000, o závazných částech územního plánu 
České Budějovice. 

 

článek 29 

subsystém zásobování  

území  elektrickou energií 
(1) Rozvodné napětí užité pro obsluhu a záso-

bování území elektrickou energií je 3+PEN, 
400/230 V, 50 Hz. Rozvod elektrické energie zajiš-
ťuje kmenová linka 22 kV kabel Východ. 

(2) V území se nachází jedna stávající tra-
fostanice T1 Škola, která je zasmyčkována na pri-
merní kabel VN 22 kV a která je v provedení 1x630 
kVA. 

(3) Základní podmínky pro zlepšení stavu zá-
sobování elektrickou energií jsou závazně určeny v 
článku 103 až článku 105 vyhlášky č. 4/2000, o zá-
vazných částech územního plánu České Budějovi-
ce. Nad tento rámec se pro účely zkvalitnění sub-
systému zásobování elektrickou energií pro území 
regulačního plánu stanovují tato závazná opatření: 
a) stávající trafostanice T1 Škola bude zrekonstruo-
vána a posílena na typ 2 x 630 kVA, do této tra-
fostanice bude po vybudování nového kabelového 
rozvodu NN napojeny nové rodinné domy od křižo-
vatky ulic Ledenická a Vl. Vančury až po křižovatku 
s ulicí Třešňová,  
b)  budou vybudovány dvě nové trafostanice T2 a 
T3 typu 2 x 630 kVA včetně kabelů VN.    

(4) Stávající a nově navržené trafostanice jsou 
zakresleny v grafické příloze číslo 5. regulačního 
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plánu, která je nedílnou součástí závazných usta-
novení regulačního plánu a jako příloha číslo 1 je 
nedílnou součástí této vyhlášky. 

(5) V území regulačního plánu budou pro nově 
zřizované trafostanice a kabelové vedení VN a NN 
respektována ochranná pásma, a to v souladu 
s ustanovením  článku 106 vyhlášky č. 4/2000, o 
závazných částech územního plánu České Budějo-
vice. 

 

článek 30 

subsystém zásobování  

území plynem a teplem 
(1) Subsystém zásobování území plynem tvo-

ří:  
a) středotlaká síť tvořená stávajícím plynovodem o 
profilu DN 150 a navrženým plynovodem o profilu  
DN 63, DN 90, DN 110,  
b) nízkotlaká síť tvořená stávajícím plynovodem o 
profilu DN 160 a DN 200 a navrženým plynovodem 
DN 160. 

(2) Podrobnosti trasování jednotlivých součástí  
středotlaké a nízkotlaké sítě jsou uvedeny v grafic-
ké příloze číslo 6. regulačního plánu, která je nedíl-
nou součástí závazných ustanovení regulačního 
plánu a jako příloha číslo 1 je nedílnou součástí této 
vyhlášky. 

(3) V území se nachází stávající regulační 
stanice STL/NTL, která zůstane zachována. 

(4) Základní podmínky pro zlepšení stavu zá-
sobování plynem jsou závazně určeny v článku 106 
až článku 108 vyhlášky č. 4/2000, o závazných čás-
tech územního plánu České Budějovice. Nad tento 
rámec se pro účely zkvalitnění subsystému zásobo-
vání plynem pro území regulačního plánu stanovuje 
toto závazné opatření: 
a) bude provedena plošná plynofikace zřízením 
středotlakých a nízkotlakých plynovodních sítí, které 
budou napojeny na stávající středotlaké a nízkotla-
ké plynovodní rozvody. 

(6)  Pro zajištění tepla, ohřev TUV a vaření pro 
budoucí zástavbu je počítáno s využitím zemního 
plynu. 

(7) V území regulačního plánu budou pro nově 
zřizované plynovody respektována ochranná pás-
ma, a to v souladu s ustanovením  článku 106 vy-
hlášky č. 4/2000, o závazných částech územního 
plánu České Budějovice. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU 

(ÚSES A ZELEŇ)  
 

článek 31 

základní zásady a opatření 
(1) Obecné regulační podmínky péče o přírodu 

a krajiny jsou závazně určeny v článku 137 vyhlášky 
č. 4/2000, o závazných částech územního plánu 
České Budějovice. 

 

článek 32 

plán územního systému  

ekologické stability 
(1) Na území regulačního plánu nejsou vyme-

zeny žádné prvky územního systému ekologické 
stability. 

 

článek 33 

základní zásady uspořádání zeleně 
(1) V území regulačního plánu jsou určeny tyto 

prvky zeleně: 
a) blok zeleně podél ulice V Hluboké cestě 
s izolačním charakterem. 
b) blok zeleně v klínu mezi okružní křižovatkou a 
severojižními obslužnými komunikacemi. 
c) zelen v území vnitrobloků bytových domů 
s charakterem pobytové zeleně. 
d) zeleň v soukromých zahradách u rodinných do-
mů. 

(2) Prvky městské zeleně a zeleně v územích 
vnitrobloků bytových domů musí svojí kompozicí a 
výběrem dřevin odpovídat významu tohoto rozvojo-
vého sektoru města.  

 

článek 34 

hospodaření s odpady 
(1) Hospodaření s odpady  bude realizováno 

v souladu s „Programem odpadového hospodářství 
města České Budějovice.“  

 

článek 35 

vyhodnocení  

zemědělského půdního fondu 
(1) Bonitované půdně ekologické jednotky 

(BPEJ) a hlavní půdní jednotky vymezují okrsky půd 
se stejnými, popřípadě v dovolené toleranci mírně 
odchylnými vlastnostmi, vzniklé na stejných mateč-
ních substrátech ve shodném působení klimatic-
kých a stanovištních podmínek. V území regulační-
ho plánu se jedná o následující hlavní půdní jednot-
ky: 

a) hnědé půdy oglejené (HPJ 51) na zahlině-
ných říčních terasách a morénách, lehké až středně 
těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkové, vodní pomě-
ry nepravidelné, závislé na srážkách, 

b) oglejené půdy a hnědé půdy oglejené (HPJ 
52) na usazeninách limnického terciéru,lehké  
středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, 
vodní poměry nepravidelné, 

c) oglejené půdy a hnědé půdy oglejené (HPJ 
53) na usazeninách klimatického terciéru, středně 
těžké, s těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo 
propustné se sklonem k zamokření. 

(2) V souladu s obecnými právními předpisy 
se pro účely rozvoje území regulačního plánu pro-
vádí zábor zemědělského půdního fondu o celko-
vém rozsahu záboru pro urbanizované plochy 6,06 
ha.  

(3) Zemědělský půdní fond přestane být nadá-
le využíván pro zemědělskou prvovýrobu a bude 
následně využíván jako zahrady, případně jako 
okrasná a parková zeleň v okolí objektů. 

(4) Plochy, určené pro veřejnou zeleň zůsta-
nou nadále v zemědělském půdním fondu jako lou-
ky, orná půda bude zatravněna a bude obdělávána 
jako extenzívní trvalý travní porost. 

(4) Podrobnosti o výskytu bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a hlavních půdních jednot-
kách  jakož i o záboru zemědělského půdního fondu 
jsou uvedeny v grafické příloze číslo 7. a v  průvod-
ní zprávě textové části – kapitole B.13. které jsou 
nedílnou součástí závazných ustanovení regulační-
ho plánu a jako přílohy číslo 1 a číslo 3 jsou nedíl-
nou součástí této vyhlášky. 
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ČÁST PÁTÁ 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY  

VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ  

  
článek 36 

veřejně prospěšná a asanační opatření, 

pro něž lze vlastnická práva 

zčásti nebo zcela vyvlastnit
2
 

(veřejně prospěšné stavby a plochy a stavby ve 

veřejném zájmu) 
(1) Pozemky nebo stavby, k nimž jsou dotčena 

práva vlastnická nebo práva příbuzná pro veřejně 
prospěšný účel a které byly určeny jako veřejně 
prospěšné stavby, jsou jako takové označeny v gra-
fické a textové části územněplánovací dokumen-
tace, je jim poskytována územní a souvisící ochra-
na. 

(2) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné 
stavby je podkladem pro případné vyvlastnění po-
zemků nebo staveb podle § 108, odst. 2, písm. a) 
stavebního zákona, pokud nebude možno řešení 
majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo 
jiným způsobem.  

(3) Podrobnosti geografického vymezení ve-
řejně prospěšných staveb na území regulačního 
plánu jsou vyznačeny v grafické příloze číslo 3., kte-
rá jsou nedílnou součástí závazných ustanovení re-
gulačního plánu a jako příloha číslo 1 je nedílnou 
součástí této vyhlášky. 

(4) Pozemky nebo stavby, k nimž jsou dotčena 
práva vlastníků nebo práva příbuzná pro veřejně 
prospěšný účel jsou uvedeny jmenovitě v souboru 
krycích listů jednotlivých bloků, který je nedílnou 
součástí závazných ustanovení regulačního plánu a 
této vyhlášky jako příloha číslo 2 a v seznamu po-
zemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami, 
který je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha 
č. 5.  

 
 

ČÁST ŠESTÁ 

USTANOVENÍ  

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
 

článek 37 

civilní ochrana  

území  
(1) V souladu s obecně závaznými právními 

předpisy budou k zajištění vhodných a postačujících 
podmínek individuální ochrany obyvatelstva ověřo-
vány v rámci nové výstavby s ohledem na současný 
stav úložišť nové skladovací prostory materiálu, a to 
a) pro obyvatelstvo mimo pracovní poměr a podni-
kající fyzické osoby péčí okresního úřadu ve skladu 
města, přičemž jejich výdej bude zajišťován vývo-
zem prostředků individuálních ochrany do jednotli-
vých výdejních středisek dle zpracovaného plánu 
po místních částech, 
b) pro děti do 15 let ve školách, 
c) pro zaměstnance závodů, podniků a zařízení 
právnických osob dle jejich potřeb a charakteru pro-
vozu ve vlastních skladech. 

                                                      
2 Ustanovení § 108 an. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) V souladu s obecně závaznými právními 
předpisy budou k zajištění vhodných a postačujících 
podmínek pro evakuaci osob při povolování nové 
výstavby ověřovány možnosti využití staveb pro po-
byt evakuovaných osob a osob bez přístřeší, popří-
padě další technická opatření umožňující evakuaci 
osob a zabezpečující základní potřeby evakuova-
ných. 

(3) V souladu s obecně závaznými právními 
předpisy budou k zajištění vhodných a postačujících 
podmínek snížení následků mimořádných událostí 
a k usnadnění záchranných prací v nové výstavbě 
prováděna zejména tato nejnutnější opatření: 
a) zabezpečení podmínek příjezdu a rozvinutí čin-
nosti záchranářských organizací, 
b) zabezpečení podmínek pro použití těžké techniky 
k záchranářským pracím. 

(4) V souladu s obecně závaznými právními 
předpisy budou k zajištění vhodných a postačujících 
podmínek pro kolektivní ochranu obyvatelstva ukry-
tím ověřovány možnosti ukrytí všeho obyvatelstva v 
případě mimořádné situace. Pro tento účel se sta-
novuje směrný požadavek u nově navržené indivi-
duální i kolektivní obytné zástavby podsklepit 
nejméně 50% objektů, a to nejméně 1,7 m pod 
úrovní terénu k0 50. 

 (5) Podrobnosti o umístění jednotlivých zaří-
zení civilní ochrany osob obsahuje samostatná do-
ložka CO, která je nedílnou součástí závazných 
ustanovení regulačního plánu a jako příloha číslo 4 
je nedílnou součástí této vyhlášky. Tento dokument 
bude v souladu s obecným právním předpisem k 
dispozici příslušným správním orgánům oprávně-
ným vydávat příslušná povolení k výstavbě

3
. 

 

článek 38 

návrhy změn  

územněplánovací dokumentace 
(1) Změny závazných ustanovení regulačního 

plánu „Suché Vrbné – V Hluboké cestě projednává 
a schvaluje zastupitelstvo města, a to na návrh ve-
doucího odboru magistrátu města pověřeného poři-
zováním. Změny závazných ustanovení územně-
plánovací dokumentace projedná na svém zasedá-
ní odbor, který vydá ve věci doporučující stanovis-
ko. Změny závazných ustanovení se vždy vyhlašují 
obecně závaznou vyhláškou města. 

(2) O změnách směrných ustanovení regulač-
ního plánu „Suché Vrbné – V Hluboké cestě rozho-
duje na návrh vedoucího odboru, na základě stano-
viska odboru zastupitelstvo města České Budějovi-
ce. 

(3) Rozhodnutí o změně charakteru území, 
jímž se mění charakter území s přípustnou vyšší 
zátěží a méně přísnými regulačními podmínkami na 
území s přípustnou nižší zátěží a regulačními pod-
mínkami přísnějšími, je nezvratné. 

(4) Pro náležitosti podávání návrhů změn re-
gulačního plánu „Suché Vrbné – V Hluboké cestě“ 
se užijí přiměřeně ustanovení článku 186 vyhlášky 
č. 4/2000, o závazných částech územního plánu 
města České Budějovice. 

 

 

 

                                                      
3 Zákon č. 40/1961 Sb., ve znění zákona č. 17/1976 Sb. a zákona č. 

15/1993 Sb. 
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článek 39 

správa a evidence 

regulačního plánu 

 „Suché Vrbné – V Hluboké cestě“ 
(1) Schválený regulační plán archivuje Okresní 

úřad, referát regionálního rozvoje. 
(2) Schválený regulační plán archivuje, spra-

vuje a regulační podmínky nezbytné pro účely 
územního a stavebního řízení před příslušnými 
správními orgány k nahlédnutí a pro informaci všem 
fyzickým a právnickým osobám a orgánům veřejné 
správy, které prokázaly na věci nepochybný právní 
zájem, je povinen poskytnout odbor magistrátu 
města pověřený pořizováním, popřípadě stavební 
úřad magistrátu města České Budějovice. 

 

článek 40 

ustanovení přechodná 
(1) Územní a stavební, popřípadě souvisící 

správní řízení, započatá přede dnem účinnosti této 
vyhlášky budou ukončena v souladu s předpisy do-
sud platnými. Správní orgány rozhodující ve věci 
však ve všech případech, kdy to bude možné, při-
hlédnou k ustanovením této vyhlášky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….................................................. 
Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. 

primátor města 

  

 (2) V případech zvláštního zřetele hodných, 
zejména pro bloky a jednotlivé pozemky nebo i par-
cely, pro něž jsou navrženy podstatné změny zá-
kladních zásad utváření území, popřípadě změny 
obecných a zvláštních regulativů, lze jednotlivě sta-
novit zvláštní časový režim přechodu k postupnému 
uplatňování navrhovaných základních zásad utvá-
ření území, popřípadě obecných a zvláštních regu-
lativů. V takovém případě musí být podmínky tohoto 
zvláštního časového režimu jednoznačně vymezeny 
v popisu bloku a tvoří nedílnou součást jeho závaz-
ných regulačních podmínek. 

 
 
 

článek 41 
Tato obecně závazná vyhláška o závazných 

částech regulačního plánu „Suché Vrbné – 
V Hluboké cestě“ nabývá platnosti dnem schválení 
a účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty 
ode dne vyhlášení. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................. 
RNDr. Vladimír Kostka 

náměstek primátora 
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příloha č. 5 OZV č. 4/2001 
 

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝMI STAVBAMI 
 
 

 

číselný kód bloku 

 

 

veřejně prospěšná stavba 

 

dotčené pozemky parc. č. 

 

2.1.2.013.001 DI-2 úprava místní obslužné    

        komunikace ul. V Hluboké 

        cestě 

845, 601/1, 603/11, 608/5, 631/65, 633/1, 608/2 

V1   přeložka vodovodu DN 500 845, 601/1, 603/11, 608/5, 631/65, 633/1, 608/2 

V7   stavba vodovodu DN 100 845, 601/1, 603/11, 608/5, 631/65, 633/1, 608/2 

K2   rekonstrukce kanal. DN 300 

        na DN 400 

845, 601/1, 603/11, 608/5, 631/65, 633/1, 608/2 

K3   stavba kanalizace DN 300 845, 601/1, 603/11, 608/5, 631/65, 633/1, 608/2 

2.1.2.017.005 P-1 nízkotlaký plynovod ve vozovce 630 

2.1.4.001.002 

 

DI-3  místní obslužná komunikace  

        s parkovacími stáními 

631/60, 627/34, 627/15, 627/29, 631/61, 627/9, 627/2, 

627/30, 627/13, 627/16, 627/12, 627/11, 627/1, 627/18, 

909/1, 624/5, 623/4, 623/2, 2645, 2646/1, 2648, 2651, 

2654, 2657, 614/1, 631/59  

P-2 Středotlaký plynovod – ve vozovce 631/60, 627/34, 627/15, 627/29, 631/61, 627/9, 627/2,  

627/30, 627/13, 627/16, 627/12, 627/11, 627/1, 627/18, 

909/1, 624/5, 623/4, 623/2, 2645, 2646/1, 2648, 2651, 

2654, 2657, 614/1, 631/59 

V- V5, V9, V 10, V 11 – stavba, V.DN 80, 

100; V2-přeložka DN 200 

631/60, 627/34, 627/15, 627/29, 631/61, 627/9, 627/2, 

627/30, 627/13, 627/16, 627/12, 627/11, 627/1, 627/18, 

909/1, 624/5, 623/4, 623/2, 2645, 2646/1, 2648, 2651, 

2654, 2657, 614/1, 631/59 

K1-1, K1-3, K1-3-1, K1-3-2, K1-4, K1-4-

1, K1-4-2, K1-4-2-1, K2, K2-1, K2-1-1, 

K4-stavba sběračů DN 300, 400, 500 

631/60, 627/34, 627/15, 627/29, 631/61, 627/9, 627/2, 

627/30, 627/13, 627/16, 627/12, 627/11, 627/1, 627/18, 

909/1, 624/5, 623/4, 623/2, 2645, 2646/1, 2648, 2651, 

2654, 2657, 614/1, 631/59  

2.1.4.001.003 DI-5   stezka pro pěší a cyklisty do  

         Ledenické ulice v prodloužení ul. 

         O.Ševčíka 

903, 627/9  

K1-3  stavba kanalizace DN 300 903, 627/9 

2.1.4.002.001 E-1    trafostanice T2-22/0,4 kV, včetně  

          kabelového zasmyčkování na VN 

627/1, 627/34, 608/2, 633/4, 631/64, 627/3,  624/4, 

622/3, 622/1 

2.1.4.003.001 DI-12 stezka pro pěší a cyklisty 631/64, 614/1, 632/1, 632/2, 633/5 

V3      stavba vodovodu DN 200 631/64, 614/1, 632/1, 632/2, 633/5 

2.1.4.006.002 DI-13  místní obslužná komunikace C3 627/3 

V 11   stavba vodovodu DN 100 627/3 

K 1-4  stavba kanalizace DN 300 627/3 

2.1.4.006.004 DI-14  místní obslužná komunikace C3 621/1, 621/2, 620/1 

V 12   stavba vodovodu DN 100 621/1, 621/2, 620/1 

K 1-4-2 stavba kanalizace DN 300 621/1, 621/2, 620/1 

2.1.4.007.001 DI-8   místní obslužná komunikace  627/34, 627/3, 627/1 

E-2    trasa kabelu VN k TS T3 627/34, 627/3, 627/1 

V 9     stavba vodovodu DN 100 627/34, 627/3, 627/1 

K 1-3  stavba kanalizace DN 300 627/34, 627/3, 627/1 

2.1.4.007.002 P-2     středotlaký plynovod – v zeleném 

          pruhu  

627/1 

2.1.4.007.003 E-2    trasa kabelu VN k TS T3             627/1, 627/3 

P-2    středotlaký plynovod uvnitř bloku 627/1, 627/3 
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2.1.4.007.004 DI-11 místní obslužná komunikace C3   614/1, 627/34, 627/3, 624/3, 624/4, 622/2, 622/1, 

621/1, 621/2, 620/1 

V 8     stavba vodovodu DN 100 614/1, 627/34, 627/3, 624/3, 624/4, 622/2, 622/1, 

621/1, 621/2, 620/1 

K-1-4-3, K-1-4-4, K 1-4-2-2 stavba  

           kanalizace DN 300 

614/1, 627/34, 627/3, 624/3, 624/4, 622/2, 622/1, 

621/1, 621/2, 620/1 

P-3     středotlaký plynovod – ve vozovce 614/1, 627/34, 627/3, 624/3, 624/4, 622/2, 622/1, 

621/1, 621/2, 620/1 

2.1.4.007.005 DI-9   místní obslužná komunikace C3  627/1, 627/3 

E-2     trasa kabelu VN TS T3 627/1, 627/3 

V 11   stavba vodovodu DN 100  627/1, 627/3 

K1-4   stavba kanalizace DN 400 627/1, 627/3 

2.1.4.007.006 P-2     středotlaký plynovod v zeleném 

           pruhu 

623/2, 623/3, 623/1 

2.1.4.007.007 E-2     trafostanice 22/0,4, kV jako 

          stavební součást bloku 

627/1, 627/34, 608/2, 633/4, 631/64, 627/3, 624/4, 

622/3, 622/1 

P-2    středotlaký plynovod – uvnitř bloku 624/7, 627/1, 623/2, 623/3, 623/1, 622/3 

2.1.4.007.008 DI-10  místní obslužná komunikace C3 622/1, 623/1, 623/3, 623/2, 2645 

V 12    stavba vodovodu DN 100 622/1, 623/1, 623/3, 623/2, 2645 

K 1-4-2 stavba kanalizace DN 400 622/1, 623/1, 623/3, 623/2, 2645 

2.1.4.007.010 P-2      středotlaký plynovod uvnitř bloku 627/1, 627/3 

2.1.4.007.011 P-2      středotlaký plynovod uvnitř bloku  627/4, 627/1, 623/2, 623/1, 622/3 

2.1.4.008.002 P-2      středotlaký plynovod – souběh  

            s NTL plynovodem 

608/12, 633/2, 631/1, 631/60 

2.1.4.008.003 DI-6    místní obslužná komunikace C3 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 631/1, 

631/60 

V-6     stavba vodovodu DN 100 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 631/1, 

631/60 

K-2     stavba kanalizace DN 300 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 631/1, 

631/60 

P-2     středotlaký plynovod – ve 

           vozovce 

608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 631/1, 

631/60 

2.1.4.008.005 DI-7    místní obslužná komunikace 

           s malou okružní křižovatkou 

627/34, 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 

631/1, 631/60, 627/1 

V 2      stavba vodovodu DN 200 – 

           přeložka  

627/34, 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 

631/1, 631/60, 627/1 

K 2      stavba kanalizace DN 300 627/34, 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 

631/1, 631/60, 627/1 

K 2-1  stavba kanalizace DN 300 627/34, 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 

631/1, 631/60, 627/1 

P-2     středotlaký plynovod  - ve 

           vozovce 

627/34, 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 

631/1, 631/60, 627/1 

P-3      středotlaký plynovod  - ve 

           vozovce  

627/34, 608/2, 608/13, 608/14, 633/4, 631/64, 631/63, 

631/1, 631/60, 627/1 

2.1.4.010.001 D-1     úprava sil. II/157 na místní obsl. 

           komunikaci (Ledenická ul.) 

3684/1, 3684/10, 928/3, 927/2 

V-4     rekonstrukce vodovodu DN 150 3684/1, 3684/10, 928/3, 927/2 

K-1     stavba kanalizace DN 500, 600, 

           800, 100 

3684/1, 3684/10, 928/3, 927/2 

 
 
 
 
 
 
 


