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 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Zastupitelstvo města České Budějovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. (5) písm. 
d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“) a §§ 10, 11 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 
v souladu s § 84, odst. (2), písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění a 
v souladu s § 62 odst. (1) stavebního zákona 

vydává 

po provedeném řízení podle §§ 64, 65 a §§ 67, 68 ve vazbě na § 70 stavebního zákona a ve vazbě na §§ 171 
aţ 174 správního řádu, podle § 69 stavebního zákona 

 

REGULAČNÍ PLÁN 
ZA VOŘÍŠKOVÝM DVOREM 

v katastrálním území České Budějovice 3 
(dále jen „RP“) 

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, 

 

v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle §§ 64, 65 a §§ 67, 68 
stavebního zákona ve vazbě na § 70 stavebního zákona a podle §§ 171 aţ 174 správního řádu. 

 

 

 

 
I. REGULAČNÍ PLÁN ZA VOŘÍŠKOVÝM DVOREM 

  
 
 

a) Vymezení řešené plochy 

Řešená plocha regulačního plánu Za Voříškovým Dvorem (dále jen „RP“) je dle územního plánu města České 
Budějovice (dále jen „ÚPnM“), resp. dle souběţně pořizované změny  č. 40 ÚPnM  v lokalitách 1.4.3. U 
Voříškova Dvora a 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem (dále jen změna č. 40 „ÚPnM“) v souladu s § 70 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), součástí: 

dílu 1. Vnitřní město, čtvrti 1.4. Staroměstská čtvrť, lokality 1.4.3. U Voříškova Dvora, původních makrobloků 
dle ÚPnM 1.4.3.005., 1.4.3.006., 1.4.3.007., 1.4.3.008., resp. nových makrobloků dle změny č. 40 ÚPnM 
1.4.3.041.z-40, 1.4.3.042.z-40, 1.4.3.043.z-40, , 

dílu 3. Příměstí, čtvrti 3.4. Kněţské Dvory, lokality 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem, původních makrobloků dle 
ÚPnM 3.4.5.008., 3.4.5.009., 3.4.5.010., 3.4.5.011., 3.4.5.012., 3.4.5.015., 3.4.5.016., 3.4.5.017., 3.4.5.018., 
3.4.5.019., 3.4.5.020., resp. nových makrobloků dle změny č. 40 ÚPnM 3.4.5.022.z-40, 3.4.5.023.z-40, 
3.4.5.024.z-40, 3.4.5.025.z-40, 3.4.5.026.z-40, 3.4.5.027.z-40, 3.4.5.028.z-40, 3.4.5.029.z-40, 3.4.5.030.z-40, 
3.4.5.031.z-40. 

Pro napojení veřejné infrastruktury jsou do řešeného území zahrnuty ještě nezbytné části makrobloků 
3.4.5.001. a 3.4.5.007.       
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b) Podmínky pro vymezení a vyuţití pozemků 

1. Funkční využití jednotlivých makrobloků dle ÚPnM, resp. dle změny č. 40 ÚPnM 

 Lokalita 1.4.3. U Voříškova Dvora: 

původní makrobloky dle ÚPnM  
- 1.4.3.006. – zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních 

komunikacích – území pro vybrané hlavní  obslužné místní komunikace III. třídy dle čl. 73 
písm. e) obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění (dále 
jen „OZV“),  

- 1.4.3.005., 1.4.3.007. – nezastavitelné území ostatní městské zeleně dle čl. 81 OZV, 
- část  makrobloku 1.4.3.008. – zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným 

kolektivním ve vnitřním městě dle čl. 20 OZV, 

nové makrobloky dle změny č. 40 ÚPnM 
- 1.4.3.041.z.40 – nezastavitelné území ostatní městské zeleně dle čl. 81 OZV, 
- 1.4.3.042.z-40 – zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na 

pozemních komunikacích – území pro vybrané hlavní  obslužné místní komunikace III. třídy 
dle čl. 73 písm. e) OZV, 

- 1.4.3.043.z-40 zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním ve 
vnitřním městě dle čl. 20 OZV. 

 Lokalita 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem: 
- část makrobloku 3.4.1.001. – nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné dle čl. 82 OZV, 

- část makrobloku 3.5.4.007. – zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního 
bydlení v příměstí dle čl. 35 OZV, 

původní makrobloky dle ÚPnM  
- makrobloky 3.4.5.008., 3.4.5.010., 3.4.5.012. – zastavitelné území s charakterem smíšeným 

kolektivního bydlení v příměstí dle čl. 35 OZV, 
- makrobloky 3.4.5.009.,  3.4.5.011., 3.4.5.016., 3.4.5.019. – zastavitelné území dopravní 

vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro vybrané 
hlavní  obslužné místní komunikace III. třídy dle čl. 73 písm. e) OZV,  

- část makrobloku 3.4.5.020. – zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu 
na pozemních komunikacích – území pro místní komunikace II. třídy dle čl. 73 písm. d) OZV, 

- makroblok 3.4.5.015. – nezastavitelné území ostatní městské zeleně dle čl. 81 OZV,   
- makrobloky 3.4.5.017., 3.4.5.018. – nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné dle čl. 82 

OZV, 

nové makrobloky dle změny č. 40 ÚPnM 
- makrobloky 3.4.5.022.z-40, 3.4.5.024.z-40, 3.4.5.025.z-40, 3.4.5.031.z-40 – zastavitelné území 

dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro 
vybrané hlavní  obslužné místní komunikace III. třídy dle čl. 73 písm. e) OZV,  

- makroblok 3.4.5.023.z-40 – nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné dle čl. 82 OZV, 
- makrobloky 3.4.5.026.z-40, 3.4.5.027.z-40, 3.4.5.030.z-40 – zastavitelné území s charakterem 

smíšeným kolektivního bydlení v příměstí dle čl. 35 OZV, 
- makroblok 3.4.5.028.z-40 – nezastavitelné území ostatní městské zeleně dle čl. 81 OZV,   
- makroblok 3.4.5.029.z-40 – zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu 

na pozemních komunikacích – území pro místní komunikace II. třídy dle čl. 73 písm. d) OZV. 

2. Podmínky na řešení vyplývající ze zadání RP 

V řešeném území RP se nacházejí stávající pozemky nebo jejich části, které je součástí katastrálního 
území České Budějovice 3 ( tučně pouze pro část RP nahrazující územní rozhodnutí): 
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1800/1; 1800/2; 1800/15; 1800/16; 1804; 1805/2; 1805/3; 1805/27; 1805/28; 1805/32; 1805/33; 1805/34; 
1805/35; 1817/9; 1821/8; 1830/1; 1830/7; 1830/13;  1830/18; 1841/1; 1841/2; 2143/1; 2145/2; 2145/6; 
2145/7; 2145/10; 2145/11; 2149/10; 2151/5; 4728/11, 1844/23, 1843/4, 4728/1, 2146/8, 1842. 

Návrh RP stanovuje ve smyslu § 61 stavebního zákona při respektování řešení souběţně pořizované 
změny ÚPnM podrobné podmínky pro vyuţití pozemků, tzn. zejména podmínky pro umístění  a prostorové 
uspořádání staveb a veřejné infrastruktury.  

Základní podmínky řešení RP, které vyplývají zejména z poţadavků schváleného zadání, jsou zejména: 

- upřesnění hranice mezi jednotlivými makrobloky v řešeném území,  

- převzetí veřejně prospěšných staveb z ÚPnM, resp. ze změny č. 40 UPnM, upřesnění jejich polohy a 
potřebných územních nároků,  včetně seznamu dotčených pozemků těmito stavbami, 

- v dopravní infrastruktuře řešení návaznosti na navrhované komunikace dle ÚPnM, posouzení dopadů 
dopravního řešení v lokalitě 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem na dopravní situaci na Strakonické ulici, 
přilehlých ulicích a v přilehlé obchodní zóně,  

- stanovení limitů pro činnosti, děje a zařízení v souladu s příslušnými články OZV, 

- stanovení limitů objemového a plošného uspořádání území v souladu s čl. 97 OZV, tj. výšková hladina 
zástavby, hustota zastavění jednotlivých pozemků, stavební čára, stavební hranice, napojení 
jednotlivých stavebních parcel na komunikace a inţenýrské sítě, poţadavky na  urbanistickou a 
architektonickou kvalitu, s podrobností pro nahrazení jednotlivých územních rozhodnutí v novém 
makrobloku 3.4.5.026.z-40 (viz kapitola k) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy.  

3. Podmínky na řešení vyplývající ze souběžně pořizované změny č. 40 ÚPnM 

Dopravní napojení řešeného území je navrţeno shodně s dopravním řešením změny č. 40 ÚPnM , tedy 
komunikací napojující se na Strakonickou ulici, a to obousměrně  pomocí světelně řízené komunikace 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice (dále jen „ZM“) č. 184/2009 ze dne 
10.9.2009 – blíţe viz níţe v textu kapitola c) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. 

V souvislosti s dopravním řešení jsou v návrhu změny č. 40 ÚPnM stanoveny pro řešení RP a projektových 
dokumentací pro územní a stavební povolení podmínky, které jsou převzaty v kapitole c) textové 
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy – viz níţe v textu. 

Pro řešení RP a projektovou dokumentaci pro stavební povolení u staveb, kde nahrazuje RP územní 
rozhodnutí je převzata podmínka z návrhu změny č. 40 ÚPnM, ţe souběţně se stavbou Sconta bude 
realizován západní průchod pod tělesem ul. Strakonická (tunel), který je součástí protipovodňových 
opatření stanovených v ÚPnM – bliţší podmínky jsou stanoveny v kapitole f) textové (výrokové) části  
opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM a zároveň v kapitole f) textové (výrokové) části tohoto 
opatření obecné povahy. 

4. Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce vychází z ÚPnM, resp. ze souběţně pořizovaného návrhu změny č. 40 ÚPnM, 
OZV, a zadání k RP. Řešení RP navrhuje uspořádání území, prostorové a objemové regulativy pro 
umísťování jednotlivých objektů s ohledem na urbanistické, technicko-inţenýrské, dopravní, funkční i 
provozní vazby na širší zájmové území. 

Řešené území je novou navrţenou příjezdní komunikací generelně rozděleno na dvě části. V západní části 
území je navrţeno umístění Obchodního a skladového centra Sconto nábytek v Českých Budějovicích. 
Realizací záměru dojde k propojení stávajících areálů s obchodním vyuţitím kolem supermarketu Inter 
Spar a skladového areálu na levém břehu Vltavy poblíţ silničního mostu přes řeku (původní Voříškův 
Dvůr).  

Do východní části je umoţněno v souladu s přípustným vyuţitím dle ÚPnM, resp. dle návrhu změny č. 40 
ÚPnM, umístění administrativní či obchodní stavby (nepotravinářské zařízení).  
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5. Členění makrobloků 

Členění makrobloků nebo jejich částí v řešeném území RP na bloky: 

nový makroblok dle změny č. 40 ÚPnM:  z toho blok:         hlavní využití: 
1.4.3.041.z-40 ZO  1.4.3.041.z-40.001 městská zeleň   
1.4.3.042.z-40 III  1.4.3.042.z-40.001 hlavní a podstatné komunikace III. tř. 
1.4.3.043.z-40 KOL-1 1.4.3.043.z-40.001 kolektivní bydlení 
(část)  
3.4.5.022.z-40 III  3.4.5.022.z-40.001  hlavní a podstatné komunikace III. tř. 
3.4.5.023.z-40 KV             3.4.5.023.z-40.001  krajinná zeleň   
3.4.5.024.z-40 III  3.4.5.024.z-40.001 hlavní a podstatné komunikace III. tř. 
 3.4.5.024.z-40.002 veřejné prostranství pro dopravní funkce 
 3.4.5.024.z-40.003 veřejné prostranství pro dopravní funkce 
3.4.5.025.z-40 III  3.4.5.025.z-40.001 hlavní a podstatné komunikace III. tř. 
3.4.5.026.z-40 SKOL-3             3.4.5.026.z-40.001.  obchodní a skladové centrum Sconto nábytek 
 3.4.5.026.z-40.002.  veřejné prostranství pro dopravní funkce 
 3.4.5.026.z-40.003.  městská zeleň 
 3.4.5.026.z-40.004.  cyklistická stezka 
3.4.5.027.z-40 SKOL-3             3.4.5.027.z-40.001  smíšená komerční činnost – bez bydlení 
 3.4.5.027.z-40.002  cyklistická stezka   
 3.4.5.027.z-40.003  místní obsluţná komunikace  
 3.4.5.027.z-40.004  smíšená komerční činnost – bez bydlení 

3.4.5.027.z-40.005  městská zeleň                              
3.4.5.028.z-40 ZO   3.4.5.028.z-40.001 městská zeleň 
3.4.5.029. z-40 II  3.4.5.029.z-40.001  smíšená komerční činnost – bez bydlení 
3.4.5.031.z-40 III  3.4.5.025.z-40.001 hlavní a podstatné komunikace III. tř. 

makroblok dle ÚPnM: z toho blok:         hlavní využití: 
3.4.5.001.KV 3.4.5.001.001 krajinná zeleň 
3.4.5.007.SKOL-3    3.4.5.007.001 místní obsluţná komunikace   
 3.4.5.007.002 městská zeleň 
 

6. Podmínky využití pro jednotlivé bloky  

Obchodní a skladové centrum Sconto nábytek 

blok 3.4.5.026.z-40.001 

Jedná se o území pro umístění obchodního a skladového centra Sconto. 

Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, děje a zařízení zaměřené především na poskytování 
sluţeb obchodních a s tím související potřebné skladové  prostory, a to s kapacitou do 15 000 m2 celkové 
obchodní plochy, popřípadě plochy bezprostředně se vztahující k hlavnímu způsobu vyuţití území jednoho 
bloku. 

Přípustné je rovněţ zřizovat a provozovat jako včleněné do hlavního objektu: 
- administrativní zařízení, 
- obchodní galerie, 
- provozovny veřejného stravování, 
- technická zařízení. 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nejsou uvedena jako přípustná.  

Smíšená komerční činnost – bez bydlení 

bloky 3.4.5.027.z-40.001, 3.4.5.027.z-40.004, 3.4.5.030.z-40.001 



 8 

Jedná se o území s velmi různorodou skladbou činností, dějů a zařízení aţ celoměstského dosahu, bez 
bydlení, vyjma sluţebního bytu ve smyslu čl. 190 odst. (3) písm. h) OZV. Zástavbu tvoří bloky. 

Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, děje a zařízení zaměřené především na poskytování 
široké škály sluţeb obchodních a administrativních, sluţeb stravovacích a ubytovacích, zdravotních a 
sociálních, vzdělávacích, kulturních a kultovních, sportovních a rekreačních a nezbytných zařízení 
infrastrukturních a technických a pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, a činností, dějů a zařízení 
výrobních malého a středního rozsahu. Součet celkové obchodních, popřípadě produkčních ploch 
jednotlivých objektů musí být do 15 000 m2 v bloku 3.4.5..030.001,  tento součet do 15 000 m2 dohromady 
v blocích 3.4.5.027.001 a 3.4.5.027.004. 

Přípustné je zejména zřizovat a provozovat:  
- administrativní zařízení, 
- obchody a nákupní zařízení, 
- provozovny veřejného stravování,  
- ubytovací zařízení a hotely, 
- zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická, školská a pro sportovní účely včetně středisek 

mládeţe pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit, 
- nákupní a jiná monofunkční zařízení, 
- provozovny výroby a sluţeb, 
- zahradnictví, 
- zábavní zařízení, nejsou-li z důvodu účelu nebo své velikosti a zátěţe přípustná pouze v ostatních 

zvláštních územích nebo zvláštních plochách pro rekreaci a sport, 
- čerpací stanice pohonných hmot, avšak s vyloučením čerpání ropných produktů pro těţkou nákladní 

dopravu, 
- parkovací stání a odstavná stání a garáţe pro potřeby vyvolané přípustným vyuţitím území 

příslušného bloku, a to aţ do počtu 200 stání na jeden blok, 
- sluţebny policie, 
- provést otevřený příkop jako součást protipovodňových opatření. 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěţí nadměrně narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď 
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěţe, měřítko anebo reţim stanovený OZV, tímto RP a 
obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob vyuţití území. Nepřípustné je zejména 
zřizovat a provozovat na těchto územích: 
- monofunkční zařízení s kapacitou nad 15 000 m2 celkové obchodní plochy, popřípadě plochy 

bezprostředně se vztahující k hlavnímu způsobu vyuţití území jednoho bloku 3.4.5..030.001 a 
dohromady dvou bloků 3.47.5..027.001 a 3.4.5..027.004,  

- parkovací stání, odstavná stání a garáţe pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto 
nákladních vozidel s kapacitou nad 50 stání, 

- další parkoviště s kapacitou nad 1 000 stání. 

Kolektivní bydlení 

blok 1.4.3.043.z-40.001 
Jedná se o obytné území, kde jsou obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení různorodé skladby, 
s převahou činností, dějů a zařízení obytných, obvykle v bytových (nájemních) domech, přičemţ platí, ţe 
součet bytových ploch v bytových domech musí tvořit více neţ dvě třetiny celkového součtu podlaţních 
ploch. Zástavbu tvoří bloky. 

Přípustné jsou rovněţ činnosti, děje a zařízení poskytující sluţby středního rozsahu, zejména obchodní, 
administrativní, zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a rekreační, dopravní a 
technické místního dosahu, a činnosti, děje a zařízení nevýrobní o celkové podlaţní ploše nejvýše 500 m2.  

Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 
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- domy s pečovatelskou sluţbou, 
- obchody,  
- provozovny veřejného stravování,  
- nerušící provozovny sluţeb, s výjimkou ubytovacích zařízení, které převáţně slouţí pro denní potřeby 

obyvatel přilehlého území velikosti lokality,  
- zařízení administrativní, budou-li umístěna v obytných stavbách,  
- parkovací stání, odstavná stání a garáţe pro potřebu vyvolanou přípustným vyuţitím území 

příslušného bloku; podmínky zastavění se stanovují vţdy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu, 
- sluţebny policie, 
- provést tunel pro pěší a cyklisty jako součást protipovodňových opatření. 

Přípustné jsou rovněţ činnosti, děje a zařízení pro účely církevní, sociální, zdravotnické, školské a drobné 
účely sportovní pro potřebu obyvatel území včetně středisek mládeţe pro mimoškolní činnost a center 
pohybových aktivit. Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 
- ubytovací zařízení s kapacitou aţ do 120 lůţek, 
- ostatní nerušící provozovny, 
- stavby pro administrativu většího rozsahu o podlaţní ploše větší neţ 500 m2, avšak nikoli větší neţ 

1000 m2, 
- obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny sluţeb, které slouţí převáţně pro 

potřebu obyvatel i většího území, zpravidla však nejvýše čtvrti, 
- zahradnictví vybavená skleníky. 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěţí nadměrně narušují prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď 
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěţe, měřítko anebo reţim stanovený OZV, RP a obecně 
závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob vyuţití území. Nepřípustné je zejména zřizovat a 
provozovat na těchto územích: 
- nákupní zařízení, 
- pěstitelské aktivity, s výjimkou aktivit zahradnictví, a aktivity chovatelské, 
- odstavná stání a garáţe pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, 
- obrátková parkovací stání pro osobní, nákladní automobily a autobusy, ledaţe je splněna podmínka 

potřeby vyvolané přípustným vyuţitím území příslušného bloku. 

Hlavní komunikace II. tř.  

blok 3.4.5.029.z-40.001 

Jedná se o hlavní dopravně sběrnou komunikaci (Strakonická ul.) funkční třídy B se zvýšeným vyuţíváním 
veřejností a veřejně přístupná, zařazená do dopravního skeletu města.  

Skladba předpokládaného příčného profilu (viz téţ hlavní výkres) 

Číselné údaje = šířky v metrech:  

0,75 m nezpevněná krajnice + 1,5 zpevněná krajnice + 4x jízdní pruhy 3,5 m + odbočovací pruh 3,0 m + 
zpevněná krajnice 1,5 m + nezpevněná krajnice 1,50 m.  

Hlavní a podstatné komunikace III. tř. 

bloky 1.4.3.042.z-40.001, 3.4.5.022.z-40.001, 3.4.5.024.z-40.001, 3.4.5.025.z-40.001, 3.4.5.031.z-40.001  

Jedná se o obsluţné komunikace funkční třídy C, zařazené, veřejně přístupné, zařazené do dopravní 
struktury města. 

Skladba předpokládaných příčných profilů (viz téţ hlavní výkres) 

1.4.3.041.z-40.001 – 1 m zatravnění + 2 jízdní pruhy 2 x 3 m + 1 m zatravnění 

3.4.5.022.z-40.001 – 1 m zatravnění + 2 jízdní pruhy 2 x 3 m + 1m zatravnění 

3.4.5.024.z-40.001 – 1m  zatravnění + 2 jízdní pruhy 2 x 3m + 1,5 m chodník 
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3.4.5.025.z-40.001 – 1 m zatravnění + jízdní pruh 3 m + odbočovací pruh 3 m + jízdní pruh 3 m +  
 1m zatravnění (napojení na okruţní křiţovatku) 

3.4.5.031.z-40.001 – 1 m zatravnění + jízdní pruh 3,5 m + odbočovací pruh 3 m + 1m zatravnění  

Místní obslužná komunikace 

bloky 3.4.5.007.001, 3.4.5.027.z-40.002   

Jedná se o obsluţné komunikace funkční třídy C, zařazené, veřejně přístupné, zařazené do dopravní 
struktury města.  

Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro dopravu, a to na veřejných sběrných, obsluţných, 
přístupových a účelových místních komunikacích, včetně parkovacích ploch, chodníků a silniční ( dešťové ) 
kanalizace, součástí jsou trasy a zařízení MHD, podzemní a nadzemní vedení inţenýrských sítí a prvky 
drobné architektury a vzrostlé zeleně. 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení sniţující bezpečnost a plynulost dopravního provozu a 
odstavování a parkování automobilů či jiné techniky na komunikacích mimo vyhrazená parkovací stání. 

3.4.5.007.001 – v části 2 m chodník + 2 jízdní pruhy 2 x 3,5 m, v části  2 jízdní pruhy 2 x 3,5 m  

3.4.5.027.z-40.002 – 6 m komunikace   

Veřejné prostranství pro dopravní funkce 

bloky 3.4.5.024.z-40.002, 3.4.5.024.z-40.003, 3.4.5.026.z-40.002  

Jedná se o území slouţící pro potřeby přilehlých zastavitelných bloků, má vţdy charakter veřejného 
pozemku. 

Obvyklé přípustné je zřizovat přístupy  a příjezdy do objektů,  parkovací stání, doprovodnou parkovou i 
vzrostlou zeleň. 

Přípustné je rovněţ situovat zde zařízení pro obsluhu přilehlých zastavitelných bloků (např. rampy pro 
zásobování) a podzemní inţenýrské sítě. 

Cyklistická stezka 

bloky 3.4.5.026.z-40.004, 3.4.5.027.z-40.002  

Stezka je vedena samostatně v trase stávající panelové komunikace v šíři 6 m podél Strakonické ul., 
přičemţ mezi stezkou a Strakonickou je oddělující pás městské zeleně.  

Městská zeleň 

bloky 1.4.3.041.z-40.001, 3.4.5.007.002, 3.4.5.026.z-40.003, 3.4.5.027.z-40.005, 3.4.5.028.z-40.001  

Území městské zeleně plní funkce významné izolační a ochranné zeleně městského prostředí. 

Je určené zejména pro liniovou zeleň a uliční stromořadí, parkově upravená veřejná prostranství, travní 
porost. 

Přípustné je rovněţ: 
- umisťovat podzemní inţenýrské sítě, 
- účelové komunikace, 
- provést tunel pro pěší a cyklisty jako součást protipovodňových opatření. 

Nepřípustné jsou všechny neuvedené činnosti v části přípustné. 

Krajinná zeleň 

bloky 3.4.5.001.001, 3.4.5.023.z-40.001  

Přípustné je zajistit tvorbu přírodních a krajinných procesů, charakteristické jsou přirozené, přírodě blízké 
dřeviny, keře, travní porost.  

Přípustné je: 
- vést podzemní inţenýrské sítě, 
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- zřizovat a provozovat pěší stezky, 
- účelové komunikace. 

Nepřípustné neuvedené činnosti v části přípustné. 
  

c) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury  

1. Doprava 

Dopravní napojení řešeného území je navrženo směrově v souladu s ÚPnM, tedy komunikací 
napojující se na Strakonickou ulici, a to obousměrně  pomocí světelně řízené komunikace v souladu 
s usnesením ZM č. 184/2009 ze dne 10.9.2009. 

Předmětným usnesením ZM schválilo změnu dopravního řešení v návrhu změny č. 40 ÚPnM a v souběţně 
pořizovaném RP oproti jejich zadání a návrhům pro společné jednání na základě dohody nad stanoviskem 
Ministerstva dopravy zn.: 244/2009-910-UPR/2 ze dne 15.5.2009, a to z napojení řešeného území na 
Strakonickou ulici pouze pravým připojením a pravým odbočením.  

V souvislosti s touto změnou dopravního řešení jsou převzaty v řešení návrhu RP a pro řešení a 
projektových dokumentací pro územní a stavební povolení tyto podmínky stanovené v návrhu změny  č. 40 
ÚPnM: 

 Směrem od Sconta budou instalovány samostatné řadící pruhy pro pravé a levé odbočení. 

 Návrh nové křiţovatky bude vycházet ze studie „Kapacitní posouzení nové křiţovatky v ulici 
Strakonická v Českých Budějovicích napojující obchodní centrum SCONTO Nábytek“ tak, aby byla 
zachována v co největší míře plynulost dopravy na ul. Strakonická. 

 Úprava signálního plánu bude dána jako podmínka do  projektové dokumentace pro stavební 
povolení. Úprava signálního plánu se bude vztahovat ke křiţovatkám na ulicích Praţská, Průběţná, u 
Sconta a silnice I/20 (Diamant). Tato úprava bude prováděna ve spolupráci s firmou Signalbau Huber 
CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 37, Praha 4.  

 Šířková úprava stávající lávky přes Dobrovodský potok bude provedena tak, aby byl zajištěn 
bezpečný provoz automobilové a cyklistické dopravy. Ve změně ÚPnM a následně v RP bude 
stanoveno, ţe investor má povinnost zajistit po vydání změny č. 40 ÚPnM a RP samostatnou 
projektovou dokumentaci pro území rozhodnutí + pro stavební povolení týkající se rozšíření lávky přes 
Dobrovodský potok včetně zajištění vlastní stavby. Součástí projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí musí být i stanovisko odboru ochrany ţivotního prostředí Magistrátu města České 
Budějovice ve vazbě na lokální biokoridor LBK 26 Dobrovodská stoka. V souladu s vyjádřením Povodí 
Vltavy, s.p. (správce toku) pod značkou 1444/2010-PVL ze dne 13.1.2010 se stanovuje ve změně  č. 
40 ÚPnM a v RP, ţe součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci 
Dobrovodské lávky včetně rozšíření bude vyjádření Povodí Vltavy, s.p. a s ohledem na správcem toku 
připravovanou úpravu koryta Dobrovodského potoka budou obě akce ve fázi přípravy územního řízení 
koordinovány. Písemné vyjádření pod značkou 1444/2010-PVL je doloţeno v dokladové části o 
pořizování této územně plánovací dokumentace, tj. bylo projektantem předáno k archivaci pořizovateli. 

 U jakékoliv nové výstavby dalších komerčních objektů v řešeném území změny č. 40 ÚPnM kromě 
Sconta, (tzn. v makroblocích 3.4.5.027.z-40 a 3.4.5.030.z-40), obslouţených z křiţovatky Strakonická 
ul. s komunikací napojující Sconto (makroblok 3.4.5.025.z-40), bude součástí projektových 
dokumentací pro územní rozhodnutí na jednotlivé stavby vţdy doloţeno kapacitní této křiţovatky. 

Jako součást přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.2 návrhu RP, je studie 
„Kapacitní posouzení nové křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích napojující obchodní 
centrum SCONTO Nábytek“ – zhotovitel CITYPLAN spol. s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1. 

Zároveň v souladu se souběţně pořizovanou změnou č. 40 ÚPnM je posunuto vedení místní komunikace 
původně procházející středem zájmového území (spojující okolí OD Terno a ulici Karolíny Světlé s dle 
ÚPnM navrţenou mimoúrovňovou křiţovatkou na východním předmostí Nového mostu přes řeku Vltavu u 
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původního Voříškova Dvora – původní makroblok 3.4.5.009, nový makroblok 3.4.5.024.z-40), na severní 
okraj řešeného (zastavitelného) území.  

Dopravní řešení je řešeno v širší návaznosti na navrhované komunikace dle ÚPnM a ve vazbě na 
mimoúrovňovou křiţovatku u východního předmostí Nového mostu přes řeku Vltavu navrţenou rovněţ dle 
ÚPnM, resp. dle změny č. 40 ÚPnM. Tato mimoúrovňová křiţovatka byla v návrhu změny č. 40 ÚPnM 
prověřena a převzata, vyjma odbočovacích dopravních pruhů na jih a na sever od Strakonické ulice – blíţe 
v kapitole e) textové (výrokové) části  opatření obecné povahy změny č. 40 ÚPnM. 

Součástí dopravního řešení jsou i upřesněné navrţené cyklistické trasy vyhrazené v uličním profilu 
komunikací v řešeném území dle návrhu změny č.40 ÚPnM, s propojením na navrhované cyklistické trasy 
dle ÚPnM. 

2. Inženýrské sítě 

Jednotlivé inţenýrské sítě jsou navrţeny, při respektování základní koncepce dle ÚPnM, resp. změny č.40 
ÚPnM,  při respektování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, schváleného v září 2004, 
a to dle § 4 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a dále při 
respektování ochranných pásem stávající technické infrastruktury, a to v souladu s poţadavky jejich 
správců.  

 Kanalizace   
Splašková kanalizace bude gravitačně napojena do kmenové stoky B DN 2200 probíhající na 
východním okraji řešeného území. Kmenová stoka je ve správě 1. JVS a.s. Napojení bude provedeno 
do horní třetiny profilu DN 2200. Sběrač odvádějící splaškové vody z areálu Sconta bude veden podél 
severního okraje budovy v asfaltové komunikaci. Profil potrubí bude DN 300  v celé délce. Sklon 
potrubí 0,5 % v celé délce. Délka sběrače je 328 m. Na trase budou osazeny revizní prefabrikované 
šachty ve vzdálenosti do 50 m. 
Do sběrače splaškové kanalizace budou provedeny celkem tři kanalizační přípojky z areálu Sconta.  

Výpočet dešťových vod z areálu Sconto nábytek + rozvojová plocha: 

T = 15 min 
periodicita - 0,5 
Intenzita náhradního deště  i = 144 l/s.ha 

Popis okrsků 

1 – rozvojová plocha – budoucí budova 
2 – rozvojová plocha budoucí komunikace, parkoviště a zeleň 
3 – budova Sconto nábytku 
4 – komunikace, parkoviště, zeleň 
5 – areál Voříškova Dvora 

 

okrsek plocha koef. odtoku 
redukovaná 

plocha 
intenzita průtok 

číslo ha   ha l/s.ha l/s 

1 1,196 0,9 1,0764 144 155,00 

2 0,9766 0,7 0,6836 144 98,44 

3 1,0756 0,9 0,9680 144 139,40 

4 1,0965 0,7 0,7676 144 110,53 

5 1,9048 0,35 0,6667 144 96,00 

celkem 6,2495   4,1623   599,37 

Dešťová kanalizace z řešené lokality bude gravitačně svedena do Vltavy – ř. km  237,350. Do dešťové 
kanalizace budou svedeny vody ze střech, komunikací a parkovišť. 
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Dešťová kanalizace bude provedena v minimálním sklonu 0,3 % s ohledem k nevhodným spádovým 
poměrům. Celková délka potrubí bude v řešeném území 962 m – z toho DN 700 – délka 259 m, DN 
600 – délka 176 m, zakrytý ţlab šířky 60 cm – délka 65 m, DN 500 – délka 150 m v řešeném území a 
délka 156 m v rozvojovém území a DN 400 – délka 156 m v rozvojovém území.  

Plánovaný výustní objekt dešťových vod z Voříškova Dvora bude nahrazen novým a dešťové vody 
z lokality Voříškova dvora včetně odpadu z ČOV Voříškův Dvůr budou svedeny do navrţeného 
sběrače DN 700.  Bude tak proveden pouze jeden výustní objekt. Podchod pod ochrannou hrází 
Vltavy bude proveden protlakem, startovací jáma bude min. 6 m vzdušní paty hráze. Výustní objekt 
bude betonový a nebude zmenšovat průtočný profil toku. Tvarově bude proveden dle nového příčného 
profilu řeky Vltavy (v současné době probíhají práce na prohloubení koryta toku Vltavy a změně 
příčného řezu). Výustní objekt bude detailně řešen v projektové dokumentaci pro stavební povolení. 

 Vodovod   

Vodovod bude napojen na stávající vodovod v prostoru ulice V Oblouku, který je schopen pokrýt 
potřebu vody do cca 10 l/s. Stávající vodovod je z lPE 110/10 mm a byl vystavěn v roce 1998 a je ve 
správě 1.JVS a.s.   

 Nové vodovodní potrubí bude z lPE 110/10 mm – celková délka 591 m. Na trase budou navrţeny 
podzemní hydranty jako vzdušníky a kalníky a budou zároveň slouţit k poţárním účelům pro venkovní 
prostory. Poţární zabezpečení budovy bude uskutečněno ze samostatné zásobní nádrţe o obsahu 
550 m3. 

 STL plynovod  

Objekt je napojen na   plynovodní přípojku STL 110  provedenou z polyetylenových trub PE63. Na 
hranici pozemku  je osazena skříň M+R. Skříň je velikosti 2300 *2150 *1000. Ve skřini je osazen 
plynoměr G65, regulátor Regal a filtr. Při provádění je nutno dodrţet ČSN  EN 12007 1-4, 733050, 
736005 Pro přípojku bude pouţito ochranné potrubí Hekaplast-R. Montáţní práce budou prováděny 
v souladu s předpisy EN 12007 1-4, EN12327,TPG 70201,TI 2007 E.ON Veškeré práce budou 
prováděny oprávněnými pracovníky dle ČSN 050710, pouţité materiály jsou z PE těţká řada  SDR 11 
– MRS 100 v kolech svařovaných pomocí elektrotvarovek frialong, při přejímce doloţit atesty na 
pouţitý materiál vč. tvarovek a armatur. Ze skříně M+R  je rozvod  veden  do objektu k plynovým 
kotlům 2*340KW.   Při provádění je nutno dodrţet ČSN 070703,G93401,G60901,EN 12007 1-4,EN 
1775,G70201. 

Hodinová spotřeba plynu   79,42m3/h min  5,67m3/h 

Roční spotřeba plynu  179441m3/rok 

 Elektrická energie  

Napojení na el.energii  

Přípojku VN (kabel 22kV) pro prodejnu nábytku zajistí distribuční firma E-ON v rámci přeloţky 
vrchního vedení 22kV. 

Poţadavek  prodejny SCONTO je samostatné trafo 630kVA. Trafostanice bude umístěna 
v technickém zázemí budovy. Z tohoto trafa 630kVA bude provedeno napájení hlavního rozvaděče 
objektu 4 ks kabelů CYKY 3x240+120 mm2. 

Přeloţka venkovního vedení 22 kV 

Část vrchního vedení 22kV od zahradního centra za INTERSPAREM k poslednímu stávajícímu 
stoţáru na pozemku budoucího majitele prodejny nábytku SCONTO bude nahrazena novým 
kabelovým vedením 22 kV 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 mm2.  

U prodejny zahradního centra za prodejnou INTERSPAR bude provedeno naspojkování stávajícího 
jednoţilového kabelu 22kV na uvedený kabel 22 kV.  

Stávající stoţár vrchního vedení, kde bude přeloţka kabelu 22 kV ukončena, bude nahrazen novým 
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stoţárem DB 2x10,5/10kN posunutým ve směru stávajícího vrchního vedení mimo nově vzniklou 
komunikaci. Tento stoţár bude dozbrojen svislým úsekovým  odpínačem, přepěťovou ochranou, 
kotevní koncovou konzolou a venkovními koncovkami pro ukončení jednoţilového kabelu. Stoţár 
bude uzemněn 60m uzemňovacího pásku FeZn 30x4 mm. Nový stoţár bude osazen cca 2 m ve 
směru vedení 22kV tak, aby bylo moţno na novém stoţáru ukončit stávající vodiče. 

Spolu s napájecími kabely VN bude v kabelové rýze uloţen opto kabel pro odečet spotřeby z nové 
trafostanice prodejny SCONTO.  

Trafostanice  

Trafostanice bude jednokomorová a bude umístěna v technickém zázemí budovy. V rozvaděči VN 
budou ponechány 2 ks rezervní vývodová pole pro případné další objekty patřící investorovi. 
Trafokomora bude pro olejový transformátor o výkonu 630 kVA s převodem 22 kV/0,4 kV/50 Hz. 

Přeloţka veřejného osvětlení 

Bude demontováno 6 ks stoţárů veřejného osvětlení. Jedná se o stoţár l = 12 m nad terénem, včetně 
jednovýloţníku 1,5 m a svítidla SAFÍR 150 W. 

Tyto světelné body budou nahrazeny 10 ks světelných bodů. Nově budou svítidla veřejného osvětlení 
umístěna na trakční stoţáry umístěné mimo novou komunikaci. 

Pro rozvody trakce budou pouţity stoţáry s prostorem pro stoţárovou svorkovnici včetně přístupových 
dvířek. Na stoţár trakce bude upevněn atypický jedno-výloţník o délce 1,5 m a výšce 2 m, na který 
bude osazeno nové svítidlo SAFÍR 150 W.   

Přemístění stoţárů trakčního vedení 

V rámci této akce bude přemístěno 10 ks stoţárů trakce mimo nově vzniklou komunikaci. Stávající 
stoţáry v počtu 10 ks budou zrušeny  a v rámci této akce budou v plném počtu nahrazeny novými 
stoţáry umístěnými mimo nově vzniklou komunikaci. 

Budou pouţity trakční stoţáry o výšce 10 m nad terénem s otvorem včetně dvířek pro umístění 
stoţárové svorkovnice pro veřejné osvětlení. 

Stoţáry trakce musí být umístěny min. 0,7 m od krajnice vozovky. Základ stoţáru musí mít rozměr 1,2 
x 1,2 m a hloubku 2,6 m a musí být ze statického hlediska posouzena zemina svahu. 

Při provádění základů stoţárů je nutno do těchto základů zaloţit chráničky pro kabely veřejného 
osvětlení. 

Dopravní podnik města České Budějovice poţaduje aby při stavbě nebyly narušena doprava městské 
hromadné dopravy, a zvláště je třeba projednat postup stavby při provádění prací pro vjezd a výjezd. 

Dopravní podnik města České Budějovice souhlasí s umístěním výloţníků včetně svítidel veřejného 
osvětlení na trakční stoţáry. 

Kabelové rozvody trakce se v tomto úseku veřejné komunikace nenachází. 

Telefonní přípojka 

Místem napojení nově budovaného prodejna nábytku SCONTO na JTS bude ze stávajícího rozvaděč 
ÚR 218/1b u zahradního centra Voříškův dvůr. Tento rozvaděč ÚR je osazen na dřevěném  
patkovaném stoţáru.  

Nový telefonní kabel TCEPKPFLE 10XN0,6 bude z rozvaděče ÚR 218/1b vyveden do nového 
rozvaděče MIS1 umístěného na budově obchodního centra nábytku SCONTO. 

Poţadavek  prodejny SCONTO je 15 analogových telefonních linek a 2 ks linek ISDN. 

TELEFONICA O2 zajistí realizační PD a pokládku kabelu aţ k rozvaděči MIS1 umístěného na objektu. 

TELEFONICA O2 poţaduje  zapsat do územního rozhodnutí všechna parcelní čísla dotčená 
pokládkou telefonního kabelu a po vydání ÚR poţaduje zaslat jednu kopii. 
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Reklamní pylon 
Poblíţ nájezdu na hlavní komunikaci Strakonická bude umístěn reklamní pylon , který je součástí 
dodávky investora. Pro napájení osvětlení reklamního pylonu bude z hlavního rozvaděče objektu 
přiveden napájecí kabel CYKY-J 5x35 mm2.  

 

d) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  

V současné době lemuje severní hranici Strakonické ulice vzrostlé stromořadí, které ovšem nebude stavbou, 
aţ na případ jednoho vzrostlého stromu stojícího uprostřed navrhované křiţovatky a 14 kusů rostoucích na 
západním okraji řešeného území, dotčeno. Koncepce uspořádání krajiny zůstává v platnosti dle ÚPnM,  resp. 
změny č. 40 ÚPnM, prostupnost krajiny nebude řešením návrhu RP nikterak narušena. Náhradní výsadby 
budou navrţeny v rámci navrhovaného areálu Sconto. 

V návrhu RP jsou navrţeným řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem rozvíjeny přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Pro ochranu a rozvoj hodnot v území s ohledem na charakter zástavby i krajiny v širších vazbách jsou 
stanoveny podmínky pro vyuţití jednotlivých bloků a pozemků v nich, podmínky pro umístění a prostorového 
uspořádání staveb v těchto blocích, včetně podmínek pro ochranu krajinného rázu – viz kapitoly c) a k) textové  
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy.  

K ochraně hodnot v území přispěje i  vzrostlé stromořadí, které lemuje severní hranici Strakonické ulice a 
které zůstane zachováno. 

Území lze označit dle zákona č. 20/1987 Sb.,  O státní památkové péči, v platném znění, jako území 
s archeologickými nálezy. To znamená, ţe při jednotlivých stavebních aktivitách můţe dojít k porušení 
pozůstatků pravěkého, ranně středověkého a středověkého osídlení, v dalších stupních projektové 
dokumentace je nutné pro jejich ochranu postupovat v souladu se zákona č. 20/1987 Sb. V návrhu RP se 
stanovuje podmínka, ţe před zahájením stavebních prací bude proveden archeologický průzkum. 
 

e) Podmínky pro vytváření příznivého ţivotního prostředí 

Jako součást přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III. 3 návrhu RP, v souladu s § 65 
stavebního zákona a v souladu se schváleným zadáním RP je EIA – Oznámení záměru dle znění zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) – dokumentace posouzení vlivu stavby Obchodního a 
skladového centra Sconto na ţivotní prostředí. 

Dokumentace Oznámení záměru byla vypracována s tímto závěrem: 

RP řeší záměr oznamovatele v části řešeného území, kterým je vybudovat nové obchodní centrum SCONTO 
Nábytek o prodejní ploše 3 610 m2 a skladové ploše 3 920 m2 a parkovištěm pro osobní automobily s celkem 
135 parkovacími stání. Zastavěná plocha bude celkem 7 530 m2, zpevněná plocha parkoviště 10 740 m2 a 
plocha zeleně 3 900 m2. Centrum bude stát na pozemcích p. č. 1800/1, 1804 a 1805/3 v k. ú. České 
Budějovice 3 v návaznosti na obchodní zónu Terno v lokalitě Za Voříškovým Dvorem.  

Záměr bude novým zdrojem hluku v lokalitě, obchodní centrum bude napojeno přímo na Strakonickou ulici 
křiţovatkou ve tvaru „T“. Vzhledem k typu provozu, blízkosti frekventované Strakonické ulice a dostatečné 
vzdálenosti nejbliţší obytné zástavby nebude mít realizace záměru významný vliv na akustickou situaci v 
lokalitě. Tato je v současnosti ovlivněna především dopravně frekventovanou Strakonickou ulicí. Navýšení 
dopravy související s provozem obchodního centra bude cca 2,5 %, nedojde zde tedy k podstatnému nárůstu 
objemu dopravy vlivem posuzovaného záměru. Pro kvantifikaci hlukové zátěţe vyvolané tímto záměrem byla 
vypracována ing. Lumírem Zenklem akustická studie, která na základě výpočtu prokázala, ţe navrhované 
řešení nezpůsobí nadlimitní hlukovou zátěţ v nejbliţší obytné zástavbě. 

Záměrem nebude dotčen ţádný z prvků územního systému ekologické stability, ţádné zvláště chráněné 
území, přírodní park či významný krajinný prvek. Příslušným úřadem byl vyloučen vliv záměru na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. Lokalita není součástí chráněného loţiskového území nebo dobývacího 
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prostoru. Stavba si vyţádá kácení 2 – 3 jasanů z mladé liniové výsadby lemující Strakonickou ulici a také 1 
exempláře břízy rostoucího na jiţním okraji pozemku. Za pokácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba 
přímo v této lokalitě. Vliv záměru na krajinný ráz místa bude slabý, jedná se o příměstskou část města a 
architektonické řešení odpovídá současné zástavbě v této obchodní zóně. 

V návrhu RP se stanovuje podmínka, ţe vzrostlé dřeviny v blízkosti stavebních prací budou chráněny dle 
normy ČSN DIN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Jako součást přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III. 4 návrhu RP, je Projekt ozelenění 
areálu – zhotovitel Ing. Pavel Popela, a to pro část řešeného území RP, kde bude nahrazovat územní 
rozhodnutí, včetně liniové výsadby podél obsluţné komunikace, přičemţ k výsadbě jsou navrţeny autochtonní 
dřeviny. 

Za nejvýznamnější vlivy záměru lze označit zejména zábor kvalitní zemědělské půdy, příspěvek záměru ke 
znečištění ovzduší a navýšení akustického zatíţení lokality. Vzhledem k typu záměru, jeho velikosti, 
zvolenému dopravnímu napojení a umístění nebudou vlivy záměru na ţivotní prostředí a zdraví lidu 
významné. Při respektování navrţených opatření lze záměr doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro 
ţivotní prostředí a zdraví lidu.  

Podrobnější informace jsou uvedeny v samotné dokumentaci Oznámení záměru, která je součástí přílohy č. 3 
tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.3 návrhu RP. 

Informace o výsledcích posuzování na ţivotní prostředí jsou uvedeny v kapitole j) odůvodnění tohoto opatření 
obecné povahy dle závěru zjišťovacího řízení, který vydal Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 12.5.2009 pod č.j. KUJCK 10783/2009 OZZL/9-Kor.  

 

f) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví 

1. Hlukové posouzení 

Jako součást přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.1  návrhu RP, je Hluková studie 
„České Budějovice, Praţské předměstí Obchodní dům s nábytkem „Sconto“ Strakonická ul.“ – zhotovitel 
Ing. Lumír Zenkl, ZESA, Dopravně – inţenýrská kancelář, Jírovcova 2, České Budějovice.  

Z výpočtů hlukové studie vyplývá, ţe není nutno v souvislosti s provozem nově navrţené přístupové 
komunikace a parkoviště pro obchodní dům Sconto, jakoţ i s ohledem na odraz hluku od vlastního objektu 
obchodního domu Sconto navrhovat ţádná pasivní protihluková opatření.  

2. Ochrana před povodněmi 

 Podstatná část řešeného území RP se nachází v záplavovém území Q100, proto je dle změny č. 10 
ÚPnM ve vazbě na dopad povodní v srpnu 2002 (dále jen „změna č. 10 ÚPnM“) součástí typu 3 – 
území pasivní zóny záplavového území Q100 – určené k ochraně s reţimem dle čl. 87d OZV.   

(1) V území pasivní zóny Q100 – určené k ochraně je především nepřípustné skladovat volně na 
plochách větší množství odplavitelného materiálu, zřizovat stavby či objekty, které nesnesou zaplavení 
vodou a mohou být při povodni destruovány či odplaveny, umisťovat zařízení s možností hrozby pro 
kvalitu vody při zaplavení (ropné a hygienicky závadné produkty). V území je nepřípustné zřizování 
obvodově uzavřených urbánních celků a terénních úprav, které působí nebo mohou působit další vzdutí 
hladiny vybřežené vody při povodni. Nelze zde umístit průmyslové provozy a jiné významné objekty, 
kde zaplavení může způsobit velmi významné škody na majetku či způsobit nebezpečí pro kvalitu vody.   
(2) V území pasivní zóny Q100 – určené k ochraně jsou jeho vlastníci, popřípadě uživatelé povinni 
respektovat do realizace protipovodňových opatření omezující podmínky stanovené vodoprávním 
úřadem, popřípadě další právní předpisy a správní rozhodnutí věcně a místně příslušných správních 
orgánů. Objekty s přípustným krátkodobým výskytem lidí musí mít v území pasivní zóny Q100 – 
neurčené k ochraně zpracován pravidelně aktualizovaný Povodňový plán objektu, odsouhlasený 
Povodňovým orgánem města. Konstrukce stavebních objektů musí volbou konstrukčních materiálů 
respektovat možnost krátkodobého zaplavení, objekty musí být dobře založeny a obrys objektů 
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opevněn či jinak uzpůsoben proti možnosti eroze povrchu terénu u objektu a podemletí objektu samého 
při jeho obtékání. Z obytných budov je nutné zabezpečit únikové cesty nad úrovní kulminační hladiny 
stoleté povodně pro případnou evakuaci obyvatel, na únikové straně objektů s hrozbou vyššího 
zaplavení (ve vyznačených nebezpečných zónách, stanovených na základě nebezpečných hloubek) by 
měl být zřízen pevný úchyt k vyvázání člunů.  

 Část území byla v roce 2002 zaplavena i mimo záplavové území Q100, proto je součástí typu 5 – území 
záplavy vyšší než Q100 do záplavy nejvýše zaznamenané s reţimem dle čl. 87f OZV. 

V území záplavy vyšší než Q100  do záplavy nejvýše zaznamenané je nepřípustný vznik obvodově 
uzavřených urbánních celků a terénních úprav, které působí nebo by mohly působit další vzdutí hladiny 
vybřežené vody při povodni. 

V návrhu RP se upřesňují protipovodňová opatření navrţené ve změně č. 10 ÚPnM, které umoţní 
odvodnění protilehlého prostoru za stávající protihlukovou zdí (lokalita 1.4.3. U Voříškova Dvora) ve dvou 
místech pod Strakonickou ulicí a odvedení vody do řeky Vltavy. 

V návrhu změny č. 40 ÚPnM jsou převzaty zásady řešení hlavních problémů města z hlediska 
protipovodňové ochrany dle čl. 145a OZV, kde se ukládá: 

 zprůchodnit uzavřené urbánní celky, které  v záplavovém území vzdouvají nebo mohou vzdouvat 
hladinu, 

 otevřít příčné násypy a stěny v záplavovém území, 

 realizovat úpravu vedení tras protipovodňových hrází Vltavy – Voříškův Dvůr, 

Navrţeno je umístění 2 tunelů pod Strakonickou ulicí, které umoţní dopravní propojení pro cyklisty a pěší a 
zároveň umoţní otevření příčných násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým 
valem a stěnou). Na východní tunel navazuje otevřený lichoběţníkový příkop v bloku 3.4.5.027.z-40.001, 
který příčně prochází celým územím a je zakončen schybkou a protipovodňovým propustkem s vyústěním 
do volné krajiny. 

Tato podrobněji rozpracovaná protipovodňová opatření byla konzultována se společností VH TRES spol. 
s.r.o., U Malše 20, České Budějovice. Na základě této konzultace bude západní tunel, pro který je níţe 
v textu stanovena podmínka jeho souběţné realizace se stavbou Sconta, proveden ve dvou časových 
etapách.  

V návrhu RP se stanovuje tato podmínka převzatá z návrhu změny č. 40 ÚPnM: 

 Souběžně se stavbou Sconta bude realizován propustek s profilem 2 x 1 m jako I. etapa 
západního průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní průchod je součástí výše 
uvedených protipovodňových opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 40 – Otevření 
příčných násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a 
stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku dle čl. 142 OZV.  

 II. etapa západního průchodu bude realizována po vybudování některých komunikacích 
z dopravního skeletu navrženého dle ÚPnM, které převezmou část dopravní zátěţe z tohoto úseku 
Strakonické ul., tzn. bude proveden tunel v plném profilu, tj. umoţňující propojení pro cyklisty a pěší. 

Tato podmínka se stanovuje dále pro projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavby, u 
kterých RP nahrazuje územní rozhodnutí. 

 

 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálním území a parcelních čísel 

1. Veřejně prospěšné stavby:  

 V návrhu RP jsou převzaty tyto veřejně prospěšné stavby vymezené v ÚPnM s tím, ţe je upraveno 
jejich umístění v souvislosti s předmětem návrhu změny č. 40 ÚPnM, jsou zpřesněny jejich územní 
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nároky, graficky jsou znázorněny v grafické části návrhu RP (výkres č. I.2.2 – součást přílohy č. 1 
tohoto opatření obecné povahy): 

- DI 16 – stavba křížení Voříškův Dvůr dle čl. 125 OZV, pozemky parc. č. 1805/2, 2149/10, 
2151/5, 2145/7, 2145/10, 1841/1, 4728/1, 4728/2, 2145/6, 2145/11, 2143/1, 

DI 27 – stavba propojení křížení Voříškův dvůr v trase Kněžské Dvory, Fytocentrum - K. 
Světlé dle čl. 125 OZV, pozemky parc. č. 1800/1, 1830/1, 1817/9, 1804, 1805/3, 1841/1, 1805/2,  

- V 9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle navrženého komunikačního skeletu a 
funkčního využití území na celém správním území města České Budějovice dle čl. 113 bodu 
9. OZV, pozemky parc. č. 1800/1, 1841/1, 1804, 1805/3, 

- K 10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle navrženého komunikačního skeletu a 
funkčního využití území (na celém k.ú. České Budějovice) dle čl. 116 bodu 10. OZV, 
pozemek parc. č. 1800/1,1800/15, 1817/9, 

- T 2 – stavba (rezerva) tepelného napáječe pro dodávku tepla z JETE dle čl. 119 OZV, 
pozemky parc. č. 1805/2, 1841/1, 1805/34, 1805/35, 1805/33, 

- P 5 – stavba nových tras plynovodů vedených navrženým komunikačním skeletem dle čl. 
108 OZV, pozemky parc. č. 1800/1, 1841/1, 1841/2, 

- E1– stavba nové, popřípadě rozšíření stávající trafostanice 22/0,4 kV dle čl. 105 bodu 1. OZV, 
pozemek parc. č. 1800/1, 

- E 2 – stavba kabelového rozvodu VN 22 kV stávající trafostanice 22/0,4 kV dle čl. 105 bodu 2. 
OZV, pozemky parc. č. 1800/1, 1841/1, 1804, 1805/3, 1841/1, 1805/2, 1805/34, 1805/35, 
1844/23, 1843/4, 1842, 1805/28, 1841/2, 

- VH 40 – Otevření příčných násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice 
s protihlukovým valem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku dle čl. 142 OZV, pozemky 
parc. č. 1805/2, 1841/1, 

- VH 41 – úprava vedení protipovodňových hrází Vltavy (Voříškův Dvůr) – rozliv hladiny 
Vltavy na pravém břehu pod městem (lokality 3.4.4. Ostrov, 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem) 
dle čl. 142 OZV, pozemek parc. č. 1800/1, 1804, 1805/3. 

 V návrhu RP jsou vymezeny tyto další nové veřejně prospěšné stavby, graficky jsou znázorněny 
v grafické části návrhu RP (výkres č. I.2.2 – součást přílohy č. 1 tohoto opatření obecné povahy): 

- K 10/R – dešťová kanalizace, pozemky parc. č.1830/1, 1830/13, 1830/7, 1830/18, 1821/8, 
1800/2, 1800/15, 

- P 5/R – STL plynovod, pozemky parc. č. 1830/1,1830/13.  

2. Veřejně prospěšné opatření, stavby a opatření k zajištění obrany státu:   

Dle ÚPnM, resp. návrhu změny č. 40 ÚPnM, nejsou v řešeném území RP vymezeny veřejně prospěšná 
opatření, stavby a opatření k zajištění obrany státu. Zároveň návrh RP takové stavby a plochy nově 
nevymezuje. 
 

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel 

Dle ÚPnM, resp. změny č. 40 ÚPnM, nejsou v řešeném území RP vymezeny veřejně prospěšné stavby a 
veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.  

Zároveň návrh RP takové stavby a plochy nově nevymezuje. 
 

i) Výčet územních rozhodnutí, které RP nahrazuje 

RP nahradí tato územní rozhodnutí (dále jen „ÚR“): 
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 ÚR o umístění inţenýrských sítí a dopravních staveb pro umístění stavby Obchodního a skladového centra 
Sconto nábytek v Českých Budějovicích – bloky 3.4.5.001.001, 3.4.5.007.001. 3.4.5.007.002, 3.4.5.029.z-
40.001, 3.4.5.026.z-40.004, 3.4.5.027.z-40.002, 3.4.5.025.z.40.001, 3.4.5.024.z-40.001, 3.4.5.024.z-
40.002. 

 ÚR pro umístění stavby Obchodního a skladového centra Sconto nábytek v Českých Budějovicích včetně 
parkovišť, zásobovacích a manipulačních ploch – bloky 3.4.5.026.z-40.001., 3.4.5.026.z-40.002. 

 ÚR pro umístění západního tunelu pro vodu a cyklisty – bloky 3.4.5.029.z-40.001, 1.4.3.043.z-40.001, 
3.4.5.028.z-40.001. 

Rozsah území, v kterém RP nahrazuje ÚR, je graficky znázorněn ve výkresu 1.2.3., který je součástí přílohy č. 
1 tohoto opatření obecné povahy. 
 

j) Druh a účel umisťovaných staveb  

Obchodní dům s nábytkem je rozdělen na dva oddělené celky. Sklad nábytku SCONTO s plochou cca 3 920 
m2 je plánován jako vysokoregálový sklad. Je jednopodlaţní a disponuje světlou výškou 19 m, výška atiky 21 
m. Na vysokoregálový sklad navazuje obchodní dům s nábytkem SCONTO Nábytek o zastavěné ploše 3 610 
m2, který bude zřízen jako dvoupodlaţní, výška atiky bude 11 m.  

Konstrukční systém stavby je navrţen jako ţelezobetonový skelet z prefabrikovaných dílců. 

Objekt obchodu s nábytkem bude zpřístupněn přes centrální halu po schodišti i výtahem, které návštěvníka 
zavedou přímo na prodejní plochu 1. nadzemního podlaţí. Centrálním schodištěm ve středu domu se 
návštěvník dostane do přízemí. 

Výška zpevněných ploch (niveleta objektu) bude vycházet z úrovně napojení na Strakonickou ulici a dle 

moţnosti jejich odvodnění. Objekty budou nepodsklepené. Fasády budou zhotoveny z C kazet a vnějšího 
pláště z trapézového ocelového plechu s tepelnou izolací. Objekty budou v dostatečné počtu vybaveny 
sociálním a technickým zázemím.  

Samotný nábytek bude skladován v operačním vysokoregálovém skladu, aby pak mohlo být zboţí na výdeji 
zákazníkovi vydáno podle jeho objednávky. Sklad bude zásobován prostřednictvím části příjmu zboţí na zadní 
straně budovy, kde mohou být vozidla dodavatelů přistavena k příslušným rampám. Odsud bude zboţí 
rozdělováno do skladu pomocí vysokozdviţných vozíků. Střešní plochy v oblasti vysokoregálového skladu a 
příjmu/výdeje zboţí budou provedeny jako střecha z trapézového plechu, pozinkována a ošetřena práškovou 
technologií s atestem. Sklon střechy bude minimálně 2,0 %. Vnitřní omítka ve formě vápenné omítky, 

zdiva, resp. betonu bude podkladem pro nátěr nebo hrubou malbu. Veškeré plochy skladu 

(kromě kanceláří a WC) zůstanou neomítnuty. Vstupní fasáda a výloha vybíhající jako skleněná fasáda přes 
všechna patra bude provedena jako termicky oddělená rámová konstrukce vybavená hliníkovými profily. K 
zasklení bude pouţito termické sklo, např. typ Okatherm. 

Bude vybudováno asfaltové parkoviště se značením z různobarevné dlaţby a s parkovacími stáními pro 135 
vozidel, jakoţ i se zelenými plochami se stromy, půdopokryvnými rostlinami, atd. Pro zajištění zásobování el. 
energií bude vybudována nová 630 kVA trafostanice. 

Vytápění:  

Obchodní centrum bude napojeno na STL plynovod poblíţ přemostění Dobrovodské stoky na východním 
okraji řešeného území nebo z plánovaného plynovodu probíhajícího při severní hranici. Objekty budou 
vytápěny zemním plynem. Předpokládá se instalace jednoho či dvou plynových teplovodních kotlů s plynulou 
regulací výkonu v kotelně II. kategorie, potřebný celkový tepelný výkon bude cca 600 kW. Konkrétní řešení a 
umístění bude upřesněno v podrobné projektové dokumentaci záměru. Kotle by měly být dimenzovány na 60 
% výkonu z celkové potřeby tepla. Odkouření kotlů bude provedeno jedním nebo více komínovými tělesy nad 
střechu objektu. V kotelně bude instalován rozdělovač topné vody, z kterého budou vedeny jednotlivé větve ke 
spotřebičům, resp. provozním celkům (vytápění skladu, vytápění prodejny, vzduchotechnické jednotky, 
vzduchotechnické clony). Systém vytápění objektu je navrţen cirkulačními saharami, v administrativní části 
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otopnými tělesy, případně pomocí vzduchotechnických jednotek. Nad vstupy budou instalovány 
vzduchotechnické clony a nad zásobovacími vjezdy výkonově posíleny cirkulační jednotky. 

Topným mediem v objektu bude topná voda s teplotním spádem pro otopná tělesa a cirkulační jednotky 
75/55°C a pro ostatní spotřebiče 80/60°C. Celý systém ústředního vytápění bude řízen centrálním MaR. 
Ohřev vody bude řešen lokálním způsobem v el. zásobnících. 

Bilance poţadavků na teplo objektu: 
- tepelná ztráta objektu Qztr = 220 kW 
- VZT větrání Qvzt = 150 kW s rekuperací 
- VZT clony Qcl = 260 kW 
Celkem 630 kW. 

Vzduchotechnika: 

Vzduchotechnické zařízení instalované v jednotlivých částech budovy bude slouţit k větrání prostor s 
nedostatečným či ţádným přirozeným větráním a prostor, u nichţ větrání vyţaduje provozní vyuţití či 
instalovaná technologie. Prostor skladu a prodejny bude větrán vzduchotechnickými jednotkami umístěnými 
na střeše objektu. Výměny a teplota vzduchu jsou navrţeny v souladu s platnými předpisy a s ohledem na 
typy jednotlivých provozů. Vzduchotechnické rozvody budou vedeny zejména nad podhledy. Veškerý  
přiváděný větrací vzduch bude upraven na poţadovanou teplotu v prostoru. Ve většině zařízení se uvaţuje s 
rekuperací, tj. předehřev čerstvého vzduchu vzduchem odpadním. Hygienická zařízení budou větrána 
podtlakově. 

Akustika: 

Všechna zařízení budou instalovaná či zavěšená izolovaně pro zvuk šířící se v materiálu. Trubky, které vedou 
zdmi, které také slouţí jako akustické vodiče, budou před uzavřením dutin obaleny minerální vlnou nebo 
materiálem stejné kvality. Obecně nesmějí mít za účelem zamezení přenosu zvuku v materiálu ţádné 
instalační díly přímé spojení s jinými stavebními díly. 

Protipoţární ochrana: 

Principiálně budou pouţity nehořlavé, resp. těţko vznítitelné materiály. Vedení potrubí protipoţárními stěnami 
bude realizováno v souladu s příslušnými směrnicemi. Zásobování vodou Objekt bude napojen na stávající 
městský vodovod v prostoru ulice V Oblouku. Hranice dodávky vnitřních a venkovních rozvodů vody a 
kanalizace bude 1 m před objektem. Objekt bude napojen jednou přípojkou vody, a to pro napájení odběrů 
vody v objektu a pro doplnění sprinklerové nádrţe o objemu 550 m3. Za vodoměrnou sestavou bude pro 

objekt rozvod rozdělen na poţární rozvod pro hydranty a rozvod běţné spotřeby. Na rozvody vody budou 
napojeny zařizovací předměty sociálních skupin a doplňování vody do systému vytápění. Samostatně bude 
veden rozvod poţární vody, na který budou napojeny vnitřní nástěnné hydranty s tvarově stálou hadicí. 
Podruţné měření spotřeby studené a teplé vody se nepředpokládá. 

Poţární voda –  U pozemků a budov předkládané velikosti nebude hasební voda zajišťována z veřejné 

dodávky pitné vody. Proto je třeba plné předzásobení. Pro potřeby poţární vody bude vybudována podzemní, 
sprinklerová nádrţ s rezervním objemem 550 m3 vody pro účely úplné rezervy hasicí vody pro sprinklerové 
zařízení včetně všech technických zařízení, jako jsou čerpadla pro přivádění vody do celé sítě sprinklerů atd. 
Ze zásoby je moţné pomocí odpovídajících čerpadel zvyšujících tlak odebírat vodu pro sprinklerové zařízení a 
pro hydranty na vnitřní zdi. Doplňování se uskutečňuje z mezizásobníku odděleného od systému pomocí 
plovákových ventilů DN 50. Hasicí zařízení tak nebudou zásobována pitnou vodou. Proplachovací zařízení z 
vodovodně hygienických důvodů proto nejsou ve výše uvedených hasicích zařízeních zapotřebí. 

Odpadní a dešťové vody: 

Z objektu obchodního a skladového centra bude vedena oddílná splašková kanalizace a dešťová kanalizace. 

Sráţkové vody z parkovacích ploch a komunikací budou podchyceny do uličních vpustí a svedeny kanalizací 
opatřenou odlučovači ropných látek dostatečné kapacity do recipientu, kterým bude Vltava. Sráţkové vody ze 
střechy objektů budou podchyceny dešťovými svody a odvedeny samostatně. 
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Splašková kanalizace bude napojena do kmenové stoky B DN 2200 probíhající na východním okraji řešeného 
území s vyústěním na městskou ČOV. Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody od zařizovacích 
předmětů sociálních skupin, ze strojovny vzduchotechniky a kotelny. Větrací potrubí kanalizace bude 
vyvedeno nad střechu objektu. 

Parkoviště a dopravní napojení: 

Parkoviště u obchodního centra bude vybaveno celkem 135 parkovacími stáními. Zpevněné plochy budou 
asfaltové, místy s betonovou dlaţbou. Na ploše parkoviště budou zřízeny zelené plochy osázené dřevinami. 

Obchodní centrum SCONTO Nábytek bude dopravně napojeno na Strakonickou ulici. 

 

k) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrţeného charakteru území, zejména ochrany krajinného 
rázu (například uliční a stavební čáry, podlaţnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu 
vyuţití pozemků)   

Všechny regulační prvky jsou stanoveny pouze u bloků, v kterých bude RP nahrazovat ÚR – viz kapitola i) 
textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy, u ostatních bloků nejsou všechny regulační prvky 
pouţity. Graficky jsou regulační prvky znázorněny v hlavním výkresu. 

Pro potřeby RP se stanovují tyto regulační prvky: 

koeficient zastavěnosti – stanovuje maximální plochu půdorysného průmětu celého nadzemního objektu 
včetně přesahů střech delších neţ 1 m , udává se v procentech,  

stavební čára – udává hranici plochy určené k zastavění a zároveň polohu hlavního objemu od příslušné 
hranice pozemku s komunikací Strakonická ul., 

stavební hranice – udává nepřekročitelnou hranici plochy pro umístění hlavního objektu,  

obecná výška zástavby – stanovuje se maximální počet nadzemních podlaţí a současně maximální   

výška římsy od upraveného terénu, 

hlavní vstupy a vjezdy – jsou vyznačeny v hlavním výkresu. 

 

l) Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

1. Doprava 

 Základní údaje    

Dopravní napojení stavby Obchodního a  skladového centra Sconto je navrţeno komunikací napojující 
se na Strakonickou ulici, a to obousměrně  pomocí světelně řízené komunikace v souladu 
s usnesením ZM č. 184/2009 ze dne 10.9.2009 – blíţe viz výše v textu kapitola c) textové  (výrokové) 
části tohoto opatření obecné povahy. 

V souvislosti s dopravním řešení jsou v návrhu změny č. 40 ÚPnM stanoveny  pro řešení RP a 
projektových dokumentací pro územní a stavební povolení podmínky, které jsou převzaty v kapitole c) 
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. 

Stávající místní komunikace procházející rovnoběţně podél násypu Strakonické ulice bude přerušena 
násypem nově vytvořené křiţovatky. Funkce této komunikace zůstane zachována tím, ţe bude 
přeloţena ve směru od Voříškovo Dvora podél severního okraje pozemku Sconta a naváţe na 
původní komunikace před mostkem přes vodoteč směrem k OD Terno atd. Tato stávající komunikace 
bude pod křiţovatkou propojena tubusem,který umoţní vyuţití této komunikace pro pěší a cyklisty. 

Základní komunikační kostru tedy tvoří  komunikace A (blok 3.4.5.025.z-40.001), coţ je komunikace, 
která je vytvořena kolmým napojením na Strakonickou ulici, a komunikace B (blok 3.4.5.024.z-40.001), 
která je navrţena v severní části zájmového území.  Vzájemné kříţení těchto komunikací je vyřešeno 
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okruţní křiţovatkou.   

Pro moţnost odbočení ze silnice 1/3 mimo světelnou křiţovatku bude vybudován jednosměrný sjezd 
široký 3,5 m, který bude napojen na stávající místní komunikaci vedoucí směrem od Sconta do ulice 
V oblouku. Napojení umoţní jak vjezd do ulice V oblouku, tak i příjezd ke Scontu ze západní strany. 
Sjezd bude vybudován pomocí odbočovacího pruhu pro odbočení vpravo pro návrhovou rychlost 70 
km/h na silnici 1/3.V rámci tohoto řešení dojde v části mezi světelnou křiţovatkou a odbočovacím 
pruhem k rozšíření Strakonické ulice o 3.5 m. 

Komunikace A 
Je napojena na Strakonickou ulici odbočovacím a připojovacím pruhem. Strakonická ulice je silnice č. 
3. Rychlost je omezena SDZ č. B 20a na 70 km/hod. Délka vyřazovacího úseku dle ČSN 73 6102 čl. 
5.2.3.5.2 a tabulky č. 7  pro šířku odbočovacího pruhu 3,0 m je stanovena vzdáleností 50 m. Přidaný 
pruh je navrţen pro odbočení vpravo bez zastavení. Délka zpomalovacího  úseku je navrţena pro 
rychlost v oblouku 25 km/hod. 

Ld = (0,85x70)(0,85x70)-25x25/26x1,7= 66 m. 

Délka připojovacího úseku: 
Připojovací úsek se skládá ze zrychlovacího úseku (La),manévrovacího úseku (Lm) a zařazovacího 
úseku (Lz). 

Zrychlovací úsek:  
La = (0,75x0,75) -25x25/26x1,2 = 68 m. 

Manévrovací úsek: 
Lm = dle tab.8 ČSN 73 6102 = 100 m. 

Zařazovací úsek: 
Lz = dle tab.9 ČSN 73 6102 = 40 m. 

Z této komunikace je před okruţní křiţovatkou odbočovací pruh pro parkovací stání před prodejnou 
Sconto. 

Potřebný počet parkovacích stání: 
Je stanoven dle ČSN 73 6110 tab. 34, druh stavby – obchod pouze s nábytkem (prodejní plocha) 
3500 m2 – 3500/50 = 70 parkovacích míst. 
Skutečný počet parkovacích míst včetně míst pro invalidy je 135. Z tohoto počtu je 9 míst pro osoby 
se zdravotním postiţením. 

Komunikace B 

Tato komunikace začíná napojením na stávající místní komunikaci v prostoru před Voříškovým 
Dvorem. Pokračuje za obchodním centrem Sconto k okruţní křiţovatce a za touto křiţovatkou 
pokračuje k místu napojení u stávajícího mostku. 

 Údaje o průzkumných pracích   

Byl proveden pouze průzkum týkající se uloţení stávajících podzemních vedení. Geologický průzkum 
pro komunikace nebyl proveden. 

 Podklady 
- zaměření prostoru stavby,  
- Regulační plán Voříškův Dvůr – fáze průzkumy a rozbory proces pořizování ukončen 

v rozpracovanosti, společnost A+U Design s.r.o., r. 2000 

 Technické řešení   

Směrové řešení 

Komunikace A 

Příjezdová komunikace A je napojena na silnici I. třídy nově vybudovanou křiţovatkou. Před 
obchodním centrem Sconto je odbočovací a připojovací místo pro parkovací stání.Toto odbočení a 
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připojení je řešeno jako místo leţící mimo komunikaci. Komunikace A je ukončena okruţní 
křiţovatkou. 

Komunikace B 

Komunikace B prochází podél západní hranice obchodního centra Sconto. Z této strany je řešeno 
zásobování, a to samostatným vjezdem a samostatným výjezdem. Rozhledové poměry u výjezdu byly 
stanoveny podle ČSN 73 6102 uspořádání A pro vozidla skupiny 4 a stanovena pro odbočení vpravo 
délkou Dz= 63 m.(Levé odbočení bude zamezeno SDZ C2b). 

Návrhová rychlost Vn je s ohledem na poloměr oblouku 15 m stanovena na 30 km/hod. Na okruţní 
křiţovatce bude v obou směrech komunikace B usměrněn pohyb vozidel skupiny 2, 3, 4 SDZ.  

Výškové řešení 

Výškové řešení je pro komunikaci A  navrţeno s ohledem na stávající silnici a max. spád umoţňující 
bezpečný vjezd do křiţovatky.  

Komunikace B je potom navrţena s ohledem na stávající místa napojení a přilehlý terén. 

Parkoviště potom respektuje moţnost odvodnění a přístup do obchodního centra Sconto. 

Prostorové uspořádání 

Odbočovací a připojovací pruhy ze Strakonické šířky 3,0 m. 

Komunikace A – 2 jízdní pruhy kaţdý široký 3,0 m lemované betonovými obrubníky vysokými 120 mm. 

Komunikace B – 2 jízdní pruhy kaţdý široký 3,0 m v obloucích rozšířený. I tato komunikace bude  
lemována betonovými silničními obrubníky. 

Okruţní křiţovatka o poloměru 15 m s vnitřním středovým ostrovem a částečně pojíţděným ostrovem 
z kamenné dlaţby. 

Parkovací stání – kaţdé stání má rozměry 2,5 x 5,3 m vyjma míst pro invalidy, které mají rozměr 3,5 x 
5,3 m. 

Konstrukce vozovek 

Návrh konstrukce vozovky bude navrţen v dalším stupni projektové dokumentace a zároveň 
posouzen na základě výsledků geologického průzkumu s ohledem na únosnost a namrzavost 
podkladních vrstev vozovky v podloţí. Zatřídění navrhovaných vozovek Připojovací a odbočovací 
pruhy – silnice I.tř.(TDZ I). 

Komunikace A a B – místní komunikace III.tř.(TDZ III).  

Odvodnění 

Svedení dešťových vod z povrchu zpevněných bude zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky 
do nově budovaných uličních vpustí. Vpustě jsou navrţeny betonové s usazovacím prostorem a 
sifonovým odtokem.Mříţe je nutno situovat kolmo na osu vozovky.Napojení vpustí je uvaţováno 
potrubím PVC N 150 do nově budované kanalizace.  

Opatření pro osoby tělesně postižené 

Chodníky pro pěší jsou navrţeny tak,aby vyhověly podmínkám vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 369/2001 Sb., o obecných technických podmínkách zabezpečující uţívání stavby  osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro osoby se zdravotním postiţením jsou vyhrazena 
parkovací místa.  Veškeré úpravy musí být provedeny v souladu s vyhl. č. 369/2001 Sb., poţadavky 
na stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 Inženýrské sítě 

Stávající inţenýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně podle podkladů zřizovatelů a 
uţivatelů a neslouţí tudíţ jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací zajistí investor 
přesné vytýčení všech sítí ve smyslu ČSN 733050. Vytýčení bude protokolárně předáno zhotoviteli 
stavby. Upozorňujeme,ţe dojde ke styku s podzemními sítěmi. Sítě vedoucí přes stavbu parkoviště, 



 24 

vjezdu a parkovacího zálivu budou uloţeny do chrániček, resp. dělených chrániček. 

 Zásahy do stávající zeleně 

Ve staveništi se nachází následující vzrostlé stromy,které v souvislosti se stavbou bude třeba 
odstranit.  

V návrhu RP se stanovuje podmínka, ţe vzrostlé dřeviny v blízkosti stavebních prací budou chráněny 
dle normy ČSN DIN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 Dopravně – inženýrská opatření 

Výstavba odbočovacích a připojovacích pruhů si vyţádá částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu a 
úplnou uzavírku stávající místní  komunikace.   

 Nakládání s odpady vzniklými během stavby 

Nakládání s odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001 Sb. Shromaţďování a 
skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 

Vlastní provoz na navrţených komunikací nebude zdrojem dalších odpadů. 

2. Inženýrské sítě 

 Kanalizace   

Splašková kanalizace bude gravitačně napojena do kmenové stoky B DN 2200 probíhající na 
východním okraji řešeného území. Kmenová stoka je ve správě 1. JVS a.s. Napojení bude provedeno 
do horní třetiny profilu DN 2200. Sběrač odvádějící splaškové vody z areálu Sconta bude veden podél 
severního okraje budovy v asfaltové komunikaci. Profil potrubí bude DN 300  v celé délce. Sklon 
potrubí 0,5 % v celé délce. Délka sběrače je 328 m. Na trase budou osazeny revizní prefabrikované 
šachty ve vzdálenosti do 50 m. 
Do sběrače splaškové kanalizace budou provedeny celkem 3 kanalizační přípojky z areálu Sconta.  

Výpočet dešťových vod z areálu Sconto nábytek + rozvojová plocha 

T = 15 min 
periodicita - 0,5 
Intenzita náhradního deště  i = 144 l/s.ha 

Popis okrsků 

1 – rozvojová plocha – budoucí budova 
2 – rozvojová plocha budoucí komunikace, parkoviště a zeleň 
3 – budova Sconto nábytku 
4 – komunikace, parkoviště, zeleň 
5 – areál Voříškova Dvora 

 

okrsek plocha koef. odtoku 
redukovaná 

plocha 
intenzita průtok 

číslo ha   ha l/s.ha l/s 

1 1,196 0,9 1,0764 144 155,00 

2 0,9766 0,7 0,6836 144 98,44 

3 1,0756 0,9 0,9680 144 139,40 

4 1,0965 0,7 0,7676 144 110,53 

5 1,9048 0,35 0,6667 144 96,00 

celkem 6,2495   4,1623   599,37 

 

Dešťová kanalizace z řešené lokality bude gravitačně svedena do Vltavy – ř. km 237,350. Do dešťové 
kanalizace budou svedeny vody ze střech, komunikací a parkovišť. 
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Dešťová kanalizace bude provedena v minimálním sklonu 0,3 % s ohledem k nevhodným spádovým 
poměrům. Celková délka potrubí bude v řešeném území 962 m – z toho DN 700 – délka 259 m, DN 
600 – délka 176 m, zakrytý ţlab šířky 60 cm – délka 65 m, DN 500 – délka 150 m v řešeném území a 
délka 156 m v rozvojovém území a DN 400 – délka 156 m v rozvojovém území.  

Plánovaný výustní objekt dešťových vod z Voříškova Dvora bude nahrazen novým a dešťové vody 
z lokality Voříškova dvora včetně odpadu z ČOV Voříškův Dvůr budou svedeny do navrţeného 
sběrače DN 700.  Bude tak proveden pouze jeden výustní objekt. Podchod pod ochrannou hrází 
Vltavy bude proveden protlakem, startovací jáma bude min. 6 m vzdušní paty hráze. Výustní objekt 
bude betonový a nebude zmenšovat průtočný profil toku. Tvarově bude proveden dle nového příčného 
profilu řeky Vltavy (v současné době probíhají práce na prohloubení koryta toku Vltavy a změně 
příčného řezu). Výustní objekt bude detailně řešen v projektové dokumentace pro stavební povolení. 

 Vodovod  

Vodovod bude napojen na stávající vodovod v prostoru ulice V Oblouku, který je schopen pokrýt 
potřebu vody do cca 10 l/s. Stávající vodovod je z lPE 110/10 mm a byl vystavěn v roce 1998 a je ve 
správě 1.JVS a.s.   

 Nové vodovodní potrubí bude z lPE 110/10 mm – celková délka 591 m. Na trase budou navrţeny 
podzemní hydranty jako vzdušníky a kalníky a budou zároveň slouţit k poţárním účelům pro venkovní 
prostory. Poţární zabezpečení budovy bude uskutečněno ze samostatné zásobní nádrţe o obsahu 
550 m3. 

 STL plynovod  

Objekt je napojen na   plynovodní přípojku STL 110  provedenou z polyetylenových trub PE63. Na 
hranici pozemku  je osazena skříň M+R. Skříň je velikosti 2300 *2150 *1000. Ve skřini je osazen 
plynoměr G65, regulátor Regal a filtr. Při provádění je nutno dodrţet ČSN  EN 12007 1-4, 733050, 
736005. Pro přípojku bude pouţito ochranné potrubí Hekaplast-R. Montáţní práce budou prováděny 
v souladu s předpisy EN 12007 1-4, EN12327,TPG 70201,TI 2007 E.ON Veškeré práce budou 
prováděny oprávněnými pracovníky dle ČSN 050710, pouţité materiály jsou z PE těţká řada  SDR 11 
–MRS 100 v kolech svařovaných pomocí elektrotvarovek frialong, při přejímce doloţit atesty na 
pouţitý materiál vč. tvarovek a armatur. Ze skříně M+R  je rozvod  veden  do objektu k plynovým 
kotlům 2*340KW.  Při provádění je nutno dodrţet ČSN 070703,G93401,G60901,EN 12007 1-4,EN 
1775,G70201. 

Hodinová spotřeba plynu   79,42m3/h min  5,67m3/h 

Roční spotřeba plynu  179441m3/rok 

 Elektrická energie   

1. Napojení objektu 

Napojení na el. energii  

Přípojku VN (kabel 22 kV) pro prodejnu nábytku zajistí distribuční firma E-ON Energie, s.r.o. 
v rámci přeloţky vrchního vedení 22 kV. 

Poţadavek  prodejny SCONTO je samostatné trafo 630 kVA. Trafostanice bude umístěna 
v technickém zázemí budovy. Z tohoto trafa 630 kVA bude provedeno napájení hlavního 
rozvaděče objektu 4 ks kabelů CYKY 3x240+120 mm2. 

2. Předběţná energetická bilance – nábytek SCONTO 
 

Pi   β   Ps 

Obchodní jednotka      891 kW               0,6   550 kW 
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Předběţná roční spotřeba el. energie : 2,4  MWh 
 
Pi   β   Ps 

Poţárně zálohovaná zařízení                167 kW                            1                                  167 kW 
 

Předpokládaná velikost dieselagregátu : 300 kVA 

3. Zásady technického řešení 

Elektroinstalace silnoproud  

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 :  
– ochrana automatickým odpojením od zdroje 
– ochrana proudovým chráničem 
– ochrana pospojováním 

Napájecí síť : 3 PEN, AC, 50Hz, 230/400 V, TN-C 

Rozvodná soustava : 3 N PE AC 400V/TN-S 
             1 N PE AC 230V/TN-S 

Stanovení vnějších vlivů  : 
Působení vnějších vlivů bude určeno vypracovaným protokolem o určení vnějších vlivů v objektu. 
Protokol bude zpracován ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení. 

Stupeň důleţitosti dodávky el. energie: 
1. stupeň – vybrané zařízení (SOZ, SHZ, evakuační ozvučení, vybrané únikové dveře, PC zařízení, 
nouzové osvětlení ) zajištěno dieselagregátem a náhradním bateriovým zdrojem UPS, 
3. stupeň – ostatní elektroinstalace.  

Kategorie odběru:  
Sazba odběru kategorie B. 

Kompenzace jalového výkonu:  
Kompenzace bude řešena centrálně kompenzací hlavního rozvaděče. Nejdříve bude instalován 
kompenzační rozvaděč 200kVAr s moţností navýšení kompenzačního příkonu dle skutečně 
naměřených hodnot po otevření prodejny v době, kdy budou v prodejně i ve skladu nainstalovány 
všechny spotřebiče.  

Měření spotřeby el. energie:  
Nábytek SCONTO - centrální na NN straně. 

Hlídání 1/4hod maxima: 
Je poţadováno hlídání ¼ hod maxima v 6 stupních. 

Rozvody v objektu: 

Rozvody NN v prodejně nábytku SCONTO budou paprskově provedeny z hlavního rozvaděče 
umístěného  v rozvodně NN. Vzhledem k velikosti objektu s ohledem na kabeláţe  budou podruţné 
rozvaděče NN umístěny v obou podlaţích prodejní plochy a ve skladu. 

V rámci elektroinstalace bude provedeno osvětlení vč. nouzového, zásuvkové rozvody, dále bude 
provedeno napájení rozvaděčů MaR, zařízení SLP, zařízení chlazení a další technologie dle 
poţadavků ostatních profesí.  

Hlavní kabelové rozvody budou provedeny ve společných trasách, v kanálech, plných kabelových 
ţlabech a na roštech, v konstrukci stropů a podhledů. Jednotlivá vedení budou uloţena do 
kabelových ţlabů, pancéřových trubek a lišt v konstrukci nebo přímo pod omítkou.  

Elektrické rozvody zajišťující funkci zařízení slouţících k protipoţárnímu zabezpečení objektu 
budou mít zajištěnu dodávku el. energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Jedná se o dodávku 
ze sítě a z náhradního zdroje, kterým je pro některá zařízení náhradní zdroj dieselagregát a pro 
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ostatní zařízení náhradní bateriový zdroj UPS. Vedení zajišťující jejich napájení musí být 
provedeno ohniodolnými kabely s funkční schopností při poţáru EI30D1.  

Elektrická zařízení slouţící k protipoţárnímu  zabezpečení objektu budou připojena samostatným 
vedením, a to tak, aby zůstala funkční po celou poţadovanou dobu i při odpojení ostatních 
elektrických zařízení v objektu.  

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení slouţících k protipoţárnímu zabezpečení 
stavebních objektů : 

a. mohou být volně vedeny prostory a poţárními úseky bez poţárního rizika, včetně CHÚC, pokud 
vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 
332-3, 

b. mohou být volně vedeny prostory a poţárními úseky s poţárním rizikem, pokud vodiče a kabely 
vyhovují CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25 a 
normám uvedeným v bodě a), 

c. nebo musí být chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou 
s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných dráţkách, uzavřených truhlících, 
šachtách nebo kanálech, určených pouze pro el. vodiče a kabely, nebo chráněné protipoţárními 
nástřiky nebo obklady  deskovými materiály, tyto ochrany budou vykazovat poţární odolnost EI 
30D1. 

Elektrické rozvody ve shromaţďovacím prostoru a na únikových cestách:  

V prostorech a poţárních úsecích, kterými pokračují nechráněné únikové cesty navazující  na 
shromaţďovací prostory, mohou být vodiče a kabely (které nezajišťují funkci nebo ovládání zařízení 
k protipoţárnímu zabezpečení objektu) volně vedeny pokud izolace kabelů neosahuje chemicky 
vázaný chlór. Musí být pouţity bezhalogenové kabely.  

Náhradní zdroj : 

V objektu v úrovni 1.NP v technickém zázemí v samostatné místnosti bude umístěn náhradní zdroj – 
dieselagregát ( předběţný odhad 300kW) přetíţitelný o 10% na 1 hod. Náhradní zdroj bude napájet : 

1. Veškeré zařízení, které musí být funkční v případě poţáru – dle PBŘS (ústřednu EPS, čerpadlo 
SHZ, evakuační  rozhlas, únikové automatické a případně el.vrata, výtah, zařízení pro odtah kouře 
a tepla, zařízení pro odvětrání CHÚC, nouzové a protipanické osvětlení prodejní plochy, náhradní 
osvětlení vybraných technických místností 

2. Mimo případy vyhlášení poţáru pak vybraná zařízení umoţňující bezpečný odchod návštěvníků  z 
centra v případě výpadku el. energie –aut.dveře, nouzové osvětlení, protipanické osvětlení 
prodejní plochy a pokladen, náhradní osvětlení tech. místností, nákladní výtah. 

Z dieslu-DA budou napájena 1/3 svítidel v prodejní ploše, na únikových cestách v prostorech pro 
zaměstnance a 1/2 světel v pokladních zónách, nouzové osvětlení a náhradní osvětlení vybraných 
tech. místností. 

Pro vybrané zásuvky pokladen, zásuvky pro váţící systém, počítačové zásuvky a v administrativním 
zázemí a pro nouzová svítidla bude instalován záloţní zdroj UPS vstup/výstup 3x230V/3x230V.  

Diesel bude spouštěn automaticky při výpadku elektrické energie a zároveň pomocí systému EPS. 

Poţadovaná doba zálohování 30min. Upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové 
dokumentace.  

Ochrana před přepětím:  

V objektech jsou pouţity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci 
izolace kategorie II aţ IV podle ČSN 33 0420. 

Kategorie IV a III  tř. I - hlavní NN – rozvaděč objektu. 

Kategorie III  tř. II – podruţné rozvaděče.  
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Kategorie II. tř. III – jsou umístěny v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových a 
telekomunikačních zařízeních a v obvodech, chrániče. Zásuvky slouţící pro počítače budou osazeny 
přepěťovými ochranami tř. III. Vţdy první zásuvka na okruhu, pokud je vzdálenost mezi první 
zásuvkou na okruhu a dalšími chráněnými zásuvkami větší neţ 5m, musí se opět osadit zásuvka 
s přepěťovou ochranou  tř. III. 

Dále budou přepěťovými ochranami tř. II chráněny všechny napájecí okruhy pro světla umístěná na 
fasádě a  napájecí okruhy pro chladící jednotky osazené na střeše.  

Elektromagnetická kompatibilita:  

Zařízení připojovaná na základě této dokumentace musí být kompatibilní. V případě zařízení s 
elektronickými napájecími zdroji se očekává podíl unikajících proudů. Tato skutečnost je zohledněna v 
dimenzování ochranných vodičů. 

Kompenzační rozvaděč bude osazen u hlavního rozvaděče objektu.  

Osvětlení 

V prodejně nábytku bude instalováno umělé osvětlení doplněné, protipanické osvětlením prodejní 
plochy, bezpečnostním osvětlením technických místností, skladového prostoru, únikových cest a 
schodišť. Na všech únikových cestách, ve skladovém prostoru, na schodištích, ve vstupních 
prostorech a v prodejní ploše budou instalována nouzová svítidla s piktogramem vyznačující směr 
úniku. Zálohování svítidel protipanického a bezpečnostního osvětlení bude z DA a zálohování 
nouzových svítidel bude z UPS. 

Intenzita osvětlení jednotlivých prostorů dle ČSN EN 12464-1 a dle poţadavků investora : 
- kanceláře             500 lx 
- schodiště            200 lx 
- chodby             200 lx 
- sklad             300 lx  
- prodejní plocha              500 lx 
- vstupní prostory                                          500 lx 
- šatny, toalety             200 lx 
- strojovny a rozvodny             200 lx 

Osvětlení prodejní plochy bude dle standartu investora řešeno zářivkovými podhledovými svítidly 
3x18W. V prodejní ploše bude řešeno dosvětlení vystavovaného nábytku pomocí halogenových světel 
1x35W napájených ze zásuvek 230V/16A osazených na kabelovém ţlabu umístěném v podhledu nad 
čely regálů. Ovládání bude centrální a bude spínané po třetinách 

Technické místnosti budou nasvětleny zářivkovými svítidly 1x18W, 2x18W, 1x58W a 2x58W v 
odpovídajícím krytí. Ovládání tohoto osvětlení bude vypínači a přepínači z místa. 

Osvětlení skladového prostoru bude zářivkovými svítidy 2x36W včetně proudových lišt 2x(5x2,5 mm2) 
umístěnými mezi regály. Pochůzkové osvětlení skladového prostoru bude halogenovými svítidly 
umístěnými na stropě u čel regálů. 

Osvětlení skladového prostoru bude ovládané centrálně po částech dle poţadavků investora. 

WC a sociální prostory budou nasvětleny vestavnými svítidly 2x18W TC. Ovládání tohoto osvětlení 
bude vypínači a přepínači z místa. 

V kancelářích budou pro osvětlení pouţita svítidla 1x58W a 2x58W. Ovládání tohoto osvětlení od 
vstupů. 

Nouzové osvětlení: 

Nouzové osvětlení bude řešeno pomocí  nových nouzových světel s piktogramem. Svítidla budou 
vybavena nouzovou vloţkou (1hod) a budou napájena ze zálohovaného rozvaděče napájeného z 
UPS. Nouzová svítidla budou umístěna ve výši 2000 aţ 2100 mm nad úrovní. Na únikových cestách 
musí být zřízeno nouzové osvětlení, zřetelně označen směr úniku podle ČSN ISO 3864. V místech se 
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sníţenou viditelností se doporučuje doplnit značení směru úniku značkami ze svítících barev, 
s vnitřním zdrojem světla nebo jinou úpravou.Svítidlo nouzového osvětlení musí být umístěno tak, aby 
zajistilo dostatečnou osvětlenost únikových cest, osvětlení kaţdých únikových dveří, osvětlení 
schodiště, osvětlení prostoru při kaţdé změně směru a při kaţdém kříţení chodeb, v místě poţárního 
hasícího prostředku a v místě poţárního hlásiče. 

Všechna nouzová svítidla budou v reţimu „nesvítí – svítí při výpadku“. Jejich spínání bude kontaktem 
EPS. 

Je nutno zajistit  vybíjení  nouzových zdrojů v pravidelných časových intervalech.  

Zásuvkové rozvody: 

V objektu budou instalovány nezálohované zásuvky 230V/16A (napájené pouze ze sítě), zálohované 
zásuvky 230V/16A (napájené z DA), zálohované zásuvky 230V/16A pro PC (napájené z UPS).  
Zásuvky pro PC budou vybaveny přepěťovou ochranou III%.  

Ve všech technických místnostech budou instalovány zásuvky 230V/16A, zásuvky 400V/16A a 
zásuvky strukturované kabeláţe pro připojení počítače. 

Prodej svítidel: 

Oddělení svítidel bude napájeno ze samostatného rozvaděče umístěného v místě.  Pro vystavovaná 
svítidla budou z uvedeného rozvaděče napájeny jednotlivé zásuvkové okruhy a okruhy ukončené 
v instalačních krabicích pro napájení svítidel s pevným přívodem. 

El. ţaluzie: 

V prostoru vstupní haly budou namontovány el.ţaluzie které budou jednotlivě ovládané z místa. 

Pokladny: 

V jednotlivých pokladnách budou osazeny 2 ks nezálohovaných zásuvek 230V/16A, 2 ks 
zálohovaných zásuvek 230V/16A PC, 1 ks vývod 230V/16A pro pohon pásu a pro osvětlení, 2 ks 
zásuvek strukturované kabeláţe a 2 ks nezálohovaných zásuvek.  

Společná uzemňovací soustava: 

Obvodové uzemnění bude provedeno zemnícím páskem   FeZn 30x4mm v rozsahu celého objektu. 
Na tuto jímací soustavu budou připojeny všechny kovové části stavby včetně  armování betonových 
sloupů. Uzemňovací pásek bude uloţen minimálně 0,5-0,7 m pod terénem.  

Z této mříţové soustavy budou provedeny vývody:  
1. pro napojení ekvipotenciální – HOP přípojnice umístěné v rozvodně NN    
2. propojení na uzemnění trafostanice včetně uzemňovacích prahů 
3. pro napojení ekvipotenciální přípojnice ve strojovně VZT, ve strojovně poţárního ventilátoru, ve 

vstupních prostorech-zádveří 
4. pro napojení  kovové konstrukce vstupních dveří                                                          
5. pro napojení konstrukce schodiště   
6. pro napojení výtahových šachet  
7. pro napojení bezpečného armování jednotlivých sloupů 

Elektrická poţární signalizace: 

Bude řešena v souladu PBŘS v celém objektu. Poţární signalizace bude řešena jako komplexní 
uzavřený systém pokrývají všechny rizikové prostory. Objekt bude vybaven automatickým systémem 
protipoţární ochrany, analogovým plně adresným systémem, připojeným k centrálnímu řídícímu 
panelu a následně k systému BMS. Ústředna EPS je propojena s ručními hlásiči u všech vchodů, se 
sprinklerovým zařízením, ovládá zařízení pro odvod tepla a kouře, SHZ, automatické dveře,  nouzové 
osvětlení, poţární uzávěry mezi poţárními úseky a ve VZT potrubí, uzávěr plynu. EPS odpína VZT 
zařízení a odblokovává elektropohon vrat pro zásobování. Ve skladu musí být zajištěno samočinné a 
dálkové ovládání zvukového signálu oznamujícího nebezpečí či vznik poţáru. 

Ústředna EPS bude umístěna v prostoru recepce se stálou sluţbou a bude napojena na PCO HZS. 
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Telefonní rozvody a strukturovaná kabeláţ: 

Objekt bude napojen samostatným kabelem, který bude ukončen ve skříni MIS1 osazené ve fasádě 
objektu. Telefonní přípojku zajistí TELECOM O2 v poţadovaném rozsahu 15 analogových telefonních 
linek a 2 linky ISDN. Vnitřní rozvody budou provedeny pomocí strukturované kabeláţe pro kterou bude 
osazen společný rozvaděč s patch panelem. Pro telefonní zařízení je plánován patch panel pro 100 
portů. 

Domácí telefon: 

Bude řešen u vchodu pro zaměstnance, vchodu pro zásobování a u vedlejšího vchodu. Spojení 
vedlejšího vchodu s pokladnou bude vybaveno video-spojením pomocí  kamery a monitoru.Bude 
pouţito nástěnných i stolních přístrojů domácího telefonu. Musí být moţná jak hlasitá, tak i skrytá 
komunikace prostřednictvím mikrotelefonu. 

Místní rozhlas/evakuační rozhlas: 

Bude řešen v celém objektu. Pro ozvučení objektu bude pouţit systém centrálního ozvučení. Systém 
bude určen pro distribuci evakuačních hlášení v případě poţáru (poţární rozhlas) případně dalších 
varovných a provozních hlášení v dotčených částech objektu, vyhledávání osob, podkreslení 
hudebními produkcemi společných prostor apod. Provozní hlášení budou vysílána ze stanice 
hlasatele (mikrofonu).  

Televizní rozvod: 

 Bude nainstalován rozvod kabelové televize. Vnitřní rozvod bude veden do oddělení elektro a 
k ústředně místního rozhlasu. Investor poţaduje moţnost případného rozšíření  televizní sítě. 

Evidence pracovní doby a přístupový kontrolní systém: 

Investor zajistí dodávku  zařízení  včetně jeho nastavení a v rámci SLP  budou provedeny příslušné  
kabeláţe. 

Zařízení proti vloupání – EZS: 

Objekt bude zabezpečen dohledem nad vnějším pláštěm podle třídy C. Okna a dveře budou 
monitorována na otevření a na zavření a vnitřní oblasti budovy baveny duálními pohybovými hlásiči. 
Přístup rozvodně NN a k jiným technickým prostorám musí být umoţněno bez vyvolání poplachu. 
Vyhlášení poplachu se uskuteční pomocí vnitřního alarmu a případným předáním dále na stále 
obsazené místo pomocí přístroje pro automatickou volbu a oznámení. 

Pro oprávněné otevření dveří musí být moţné pomocí čtečky karet dveře deaktivovat. V takovém 
případě proběhne vyhlášení poplachu opticky a akusticky přímo v místě rozpoznání karty na kontrole 
přístupu a zobrazení na pultu hlášení poruch. ústředna musí být pro tyto funkce dimenzována. Přístup 
pro zaměstnance bude  u dveří na vchodu pro personál skladu, u dveří na schodiště pro personál a u 
dveří ke kancelářím.  

Tlačítka pro případ přepadení budou instalována v jednotlivých pokladnách, v místnosti trezoru a 
v prostoru výdeje zboţí. 

Budova bude vybavena inteligentním systémem řízení (BMS). 

Základní funkce systému BMS: 
- na obrazovce BMS bude znázorněna grafická vizualizace plánů, která bude signalizovat aktuální, 

poţadované a chybné hodnoty, 
- celý systém bude plně automatický-automatické řízení denního nebo nočního reţimu všech 

řízených systémů, 
- systém bude zapínat, vypínat, řídit a monitorovat strojní zařízení budovy, výtahy, pohyblivé 

chodníky, transformovny, výměníkovou stanici, 1/4hod maximum a energetickou spotřebu 
budovy, atd.,  

- systém bude vyhlašovat poplach pro údrţbový personál v případě poruchy strojního zařízení 
budovy a v případě problémů se stavem systému, 
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- ovládací prvky a výstupy budou součástí centrální řídící místnosti a ovládacího panelu obsluhy. 

Kamerový systém – CCTV: 

Systém CCTV se bude pouţívat jako součást integrovaného poţárního bezpečnostního systému a pro 
účely zabezpečení. Systém se bude skládat z barevných televizních kamer s dálkově ovládanými 
přibliţovacími čočkami pevně uchycenými nebo otočnými a z monitorovacího pracoviště a 
záznamového zařízení. Venkovní kamery budou nainstalované ve vyhřívaných krytech odolných vůči 
povětrnostním vlivům. Všechny kamery se budou ovládat z hlavního centrálního velínu. 

Kamery CCTV budou instalována zejména v prostorách : 
- vnitřní obchodní pasáţe 
- venkovní plochy 
- zásobovací plochy 
- fasáda 
- sluţební chodby 
- střecha 
- parkoviště 
- hlavní vstup 
- vedlejší a zásobovací vstupy 

Konečné umístění kamer bude v průběhu zpracování projektu upřesněno investorem. 

Centrální monitorovací pracoviště bude vybaveno video ústřednou a potřebným mnoţstvím monitorů. 
Kontinuální záznam všech instalovaných kamer bude prováděn pomocí digitálního systému a 
archivován.  
Jednotný čas: 

V objektu budou instalovány hlavní hodiny a podruţné hodiny v prostorách společenské místnosti,  
pro zaměstnance, ve výdeji zboţí, na informacích. Jednotný čas bude propojen s evidencí pracovní 
doby. Pomocí jednotného času bude ovládáno osvětlení v prodejní ploše, reklamní osvětlení, 
venkovní osvětlení, VZT zařízení atd. 

Přeloţka venkovního vedení 22 kV 

Část vrchního vedení 22 kV od zahradního centra za INTERSPAREM k poslednímu stávajícímu 
stoţáru na pozemku budoucího majitele prodejny nábytku SCONTO bude nahrazena novým 
kabelovým vedením 22 kV 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 mm2.  

U prodejny zahradního centra za prodejnou INTERSPAR bude provedeno naspojkování stávajícího 
jednoţilového kabelu 22kV na uvedený kabel 22 kV.  

Stávající stoţár vrchního vedení, kde bude přeloţka kabelu 22 kV ukončena, bude nahrazen novým 
stoţárem DB 2x10,5/10 kN posunutým ve směru stávajícího vrchního vedení mimo nově vzniklou 
komunikaci. Tento stoţár bude dozbrojen svislým úsekovým odpínačem, přepěťovou ochranou, 
kotevní koncovou konzolou a venkovními koncovkami pro ukončení jednoţilového kabelu. Stoţár 
bude uzemněn 60m uzemňovacího pásku FeZn 30x4 mm. Nový stoţár bude osazen cca 2m ve směru 
vedení 22 kV tak, aby bylo moţno na novém stoţáru ukončit stávající vodiče. 

Spolu s napájecími kabely VN bude v kabelové rýze uloţen opto kabel pro odečet spotřeby z nové 
trafostanice prodejny SCONTO.  

Trasa těchto kabelů bude vedena v zásobovací zóně na pozemku budoucího majitele prodejny 
nábytku SCONTO. Vzdálenost kabelů od základů pilířů budovy musí být minimálně 0,5 m. Kabel bude 
smyčkován v rozvaděči VN. Trafostanice včetně rozvodny VN  bude součástí prodejny SCONTO. 

Z hlediska stavby musí být řešen volný přístup (dveřmi osazenými do fasády) do rozvodny VN  pro 
zástupce firmy E-ON a manipulační prostor včetně přístupové komunikace pro techniku zajišťující 
osazení trafa. Firma E-ON poţaduje umístění  VN zařízení nad hladinou 100-leté vody. 

Při provádění  zemních prací pro kabely VN a opto kabel musí byt respektována norma ČSN 73 6005. 
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Jednoţilové kabely VN budou svazkovány.  

Ve volném terénu bude kabel uloţen v kabelové rýze 60x110cm v pískovém loţi, včetně zakrytí 
betonovými deskami a včetně výstraţné folie. 

Ve zpevněných plochách a v komunikacích bude kabel uloţen v kabelové rýze 60x110 cm 
v obetonovaných chráničkách d = 160 mm,  včetně výstraţné folie. 

V místě kříţení ostatních inţenýrských sítí bude kabel uloţen v kabelové rýze 60x110 cm 
v podbetonovaných chráničkách d=160 mm,  včetně výstraţné folie. 

Betonový základ pro stoţár bude cca 2,5 m3. 

Prostupy do budovy budou provedeny pomocí kabelových průchodek zajištujících řádné utěsnění proti 
vnikání vody. 

Kabel vedený po koncovém stoţáru 22 kV bude uloţen v ocelové chráničce upevněné ke stoţáru. 

Před započetím zemních prací musí být provedeno řádné vypískání stávajících inţenýrských sítí. 

Postup prací při přeložce VN: 

Pokládka nových kabelů 22 kV můţe být prováděna aţ po zhotovení základů obvodových sloupů 
prodejny a skladu nového OC. Minimální vzdálenost  kabelů 22kV od těchto základů je 50 cm. 
Zprovoznění této přeloţky 22 kV závisí na uvedení nové rozvodny VN v objektu prodejny nábytku 
SCONTO do provozu. 

Z těchto důvodů bude při provádění skrývky orné půdy, při následném zaváţení zeminou a při 
stavebních pracích na technickém zázemí budovy nadále provozováno vrchní vedení 22 kV. Stavební 
práce pomocí mechanizace nesmí však být prováděny v ochranném pásmu vedení 22 kV a proto je 
nutno zřídit přesný harmonogram prací a na jeho základě domluvit se zástupci firmy E-ON odpínání 
tohoto vrchního vedení. 

Firma E-ON zajistí odstavení vrchního vedení a písemně upozorní na dobu odstávky dodavatele 
stavby. Před uvedením vedení 22 kV do provozu bude opět dodavatel stavby informován o uvedení 
do provozu.  

Trafostanice  

Trafostanice bude jednokomorová a bude umístěna v technickém zázemí budovy. V rozvaděči VN 
budou ponechány 2 ks rezervní vývodová pole pro případné další objekty patřící investorovi. 
Trafokomora bude pro olejový transformátor o výkonu 630 kVA s převodem 22 kV/0,4 kV/50 Hz. 

Jištění transformátoru bude na VN straně pojistkami. Na NN straně výkonovými jističem. Kompenzace 
běhu transformátoru naprázdno bude kondenzátorem v rozvaděči NN  u hlavního jističe.  

Měření bude na straně NN. 

Trafostanice bude uzemněna na uzemnění s ekvipotenciálními prahy propojenými s uzemněním 
objektu. 

Trafostanice musí být situována tak, aby bylo moţno nejkratším způsobem provést kabelovou smyčku 
VN kabelů a jednoduchým způsobem vyměnit trafo. Vstup do rozvodny VN musí být samostatný a 
vţdy přístupný pro firmu E-ON. Firma E-On poţaduje výškově umístit trafostanici tak, aby nebyla 
ohroţena 100-letou vodou. 

Přeloţka veřejného osvětlení 
Bude demontován 6 ks stoţárů veřejného osvětlení. Jedná se o stoţár l = 12 m nad terénem, včetně 
jednovýloţníku 1,5 m a svítidla SAFÍR 150 W. 
Tyto světelné body budou nahrazeny 10 ks světelných bodů. Nově budou svítidla veřejného osvětlení 
umístěna na trakční stoţáry umístěné mimo novou komunikaci. 
Pro rozvody trakce budou pouţity stoţáry s prostorem pro stoţárovou svorkovnici včetně přístupových 
dvířek. Na stoţár trakce bude upevněn atypický jedno-výloţník o délce 1,5 m a výšce 2 m, na který 
bude osazeno nové svítidlo SAFÍR 150 W.   
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V celé délce mezi jednotlivými stoţáry trakce aţ k nejbliţšímu stávajícímu stoţáru veřejného osvětlení 
na obou stranách bude provedena náhrada napájecího kabelu  CYKY-J 4 x 25 mm2.  
Napájecí kabely budou uloţeny  v chráničce KOPOFLEX prům.63/53mm v kabelové rýze:          
- volný terén – 35 x 80 cm, 
- v komunikaci – 50 x 120 cm. 

Na dno kabelové rýhy bude uloţen vodič FeZn d = 10 mm, na který budou připojeny kostry stoţárů.  

Výstraţná folie bude umístěna cca 20 cm nad kabelem. Kabelové loţe bude 10 cm pod chráničkou – 
pískové, nebo z prosáté zeminy. Chráničky budou obsypány rovněţ prosátou zeminou. V komunikaci 
budou chráničky obetonovány 10 cm vrstvou betonu. Při provádění zemních prací pro základy 
trakčních stoţárů je nutno zaloţit do těchto základů chráničky pro kabely veřejného osvětlení. 
Před zahájením zemních prací je nutno poţádat správce stávajících inţenýrských sítí o jejich řádné 
vytyčení s udáním hloubky uloţení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích, a aby bylo 
moţno při jejich křiţování a při souběhu kabelů dodrţet vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 
6005.  

Zděný zásuvkový pilíř: 

Pro napájení vánočního stromu a nebo prodejního stanu na parkovišti bude zřízen zděný pilíř včetně 
rozvaděče se zásuvkami 4 ks 230 V/16 A a 4 ks zásuvky SLP. Jistící prvky a proudový chránič budou 
součástí rozvodnice se zásuvkami 230 V/16 A.  Zásuvky SLP budou osazeny v oddělené části 
uvedeného rozvaděče. 

Napájení zásuvek 230 V/16 A bude kabelem CYKY–J 5x10 mm2.  

Napájení zásuvek SLP bude kabelem TCEPKPFLE 5x4x0,8 mm. 

Kabely budou uloţeny ve společné kabelové rýze v samostatných chráničkách. 

Napájecí kabely budou uloţeny  v chráničce KOPOFLEX prům. 63/53 mm v kabelové rýze:          

- volný terén -  35 x 80 cm 

- v komunikaci  - 50 x 120 cm 

Na dno kabelové rýhy bude uloţen vodič FeZn d= 10 mm, na který bude připojeno uzemnění 
zásuvkového pilíře.  

Výstraţná folie bude umístěna cca 20 cm nad kabely. 

Kabelové loţe bude 10cm pod chráničkami - pískové, nebo z prosáté zeminy 

Chráničky budou obsypány rovněţ prosátou zeminou. 

V komunikaci budou chráničky obetonovány 10 cm vrstvou betonu. 

Před zahájením zemních prací je nutno poţádat správce stávajících inţenýrských sítí o jejich řádné 
vytyčení s udáním hloubky uloţení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích, a aby bylo 
moţno při jejich křiţování a při souběhu kabelů dodrţet vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 
6005.  

Venkovní osvětlení: 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2:  
– ochrana automatickým odpojením od zdroje 
– ochrana proudovým chráničem 
– ochrana pospojováním 

Rozvodná soustava: 3 N PE AC 400 V/TN-S 
         1 N PE AC 230 V/TN-S 

Stanovení vnějších vlivů: 

Jedná se o prostředí venkovní-zvlášť nebezpečné 

El.bilance : 
Instalovaná příkon Pi = 13,65 kW 
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Soudobý příkon     Ps = 13,65 kW 

Průměrná intenzita osvětlení odpovídající rozmístění svítidel dle kordinační situace je 34 lx. 

Venkovní osvětlení parkovacích ploch a nájezdové zásobovací komunikace bude provedeno 34 ks 
osvětlovacích bodů. 

Pro osvětlení zásobovací komunikace v zadní a boční části budovy bude pouţito: 
7 ks nástěnných výloţníků pro upevnění na budovu včetně svítidel PHILIPS SELENIUM SPG 340 PC 
1xSON-TPP250W NOC TP P1. 

Pro osvětlení parkovací plochy před obchodním centrem bude pouţito: 
6 ks bezpaticových stoţárů ţárově zinkovaných l=10m včetně dvou-výloţníku l=2m 180° a včetně 2 ks 
svítidel PHILIPS SELENIUM SPG 340 PC 1xSON-TPP250W NOC TP P1. 

Pro osvětlení zásobovací komunikace, výjezdové komunikace a kruhového objezdu bude pouţito: 

1. 16 ks bezpaticových stoţárů ţárově zinkovaných l=10m včetně jedno-výloţníku l=2m a včetně 1 
ks svítidla PHILIPS SELENIUM SPG 340 PC 1xSON-TPP250W NOC TP P1, 

2. 2 ks bezpaticového stoţárů ţárově zinkovaného l=10m včetně dvou-výloţníku l=2m 180° a 
včetně 2 ks svítidel PHILIPS SELENIUM SPG 340 PC 1xSON-TPP250W NOC TP P1,. 

3. 3 ks ks nástěnných výloţníků pro upevnění na budovu včetně svítidel PHILIPS SELENIUM SPG 
340 PC 1xSON-TPP250W NOC TP P1. 

Napájení venkovního osvětlení bude z hlavního rozvaděče OC. Ovládání bude pomocí soumrakového 
čidla v kombinaci s časovým spínačem. Pro servisní účely bude řešeno ruční ovládání. 

Pro napájení stoţárů bude pouţito kabelu CYKY-J 5Cx16 mm2. 

V rámci VO bude provedeno ochranné pospojení kovové konstrukce přístřešku nákupních vozíků 
uzem páskem FeZn 30 x 4mm. 

Napájecí kabely budou uloţeny  v chráničce KOPOFLEX prům.63/53 mm v kabelové rýze:          
- volný terén – 35 x 80cm 
- v komunikaci – 50 x 120cm 

Na dno kabelové rýhy bude zaloţen uzemňovací pásek FeZn 30x4mm, na který bude pomocí vodičů 
FeZn d=10mm a příslušných svorek připojeny jednotlivé stoţáry veřejného osvětlení. Výstraţná folie 
bude umístěna cca 20 cm nad kabely. Kabelové loţe bude 10cm pod chráničkami-pískové, nebo 
z prosáté zeminy. Chráničky budou obsypány rovněţ prosátou zeminou. V komunikaci budou 
chráničky obetonovány 10 cm vrstvou betonu. 

Před zahájením zemních prací je nutno poţádat správce stávajících inţenýrských sítí o jejich řádné 
vytyčení s udáním hloubky uloţení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích, a aby bylo 
moţno při jejich křiţování a při souběhu kabelů dodrţet vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 
6005.  

Přemístění stoţárů trakčního vedení 

V rámci této akce bude přemístěno 10 ks stoţárů trakce mimo nově vzniklou komunikaci. Stávající 
stoţáry v počtu 10 ks budou zrušeny  a v rámci této akce budou v plném počtu nahrazeny novými 
stoţáry umístěnými mimo nově vzniklou komunikaci. 

Budou pouţity trakční stoţáry o výšce 10m nad terénem s otvorem včetně dvířek pro umístění 
stoţárové svorkovnice pro veřejné osvětlení. 

Stoţáry trakce musí být umístěny min. 0,7m od krajnice vozovky. Základ stoţáru musí mít rozměr 
1,2x1,2 m a hloubku 2,6 m a musí být ze statického hlediska posouzena zemina svahu. 

Při provádění základů stoţárů je nutno do těchto základů zaloţit chráničky pro kabely veřejného 
osvětlení. 

Dopravní podnik města České Budějovice poţaduje aby při stavbě nebyly narušena doprava městské 
hromadné dopravy a zvláště je třeba projednat postup stavby při provádění prací pro vjezd a výjezd. 
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Dopravní podnik města České Budějovice souhlasí s umístěním výloţníků včetně svítidel veřejného 
osvětlení na trakční stoţáry. 

Kabelové rozvody trakce se v tomto úseku veřejné komunikace nenachází. 

Telefonní přípojka 

Místem napojení nově budovaného prodejna nábytku SCONTO na JTS bude ze stávajícího rozvaděč 
ÚR 218/1b u zahradního centra Voříškův dvůr. Tento rozvaděč ÚR je osazen na dřevěném 
patkovaném stoţáru.  

Nový telefonní kabel TCEPKPFLE 10XN0,6 bude z rozvaděče ÚR 218/1b vyveden do nového 
rozvaděče MIS1 umístěného na budově obchodního centra nábytku SCONTO. 

Poţadavek  prodejny SCONTO je 15 analogových telefonních linek a 2 ks linek ISDN. 

TELEFONICA O2 zajistí realizační PD a pokládku kabelu aţ k rozvaděči MIS1 umístěného na objektu. 

TELEFONICA O2 poţaduje  zapsat do územního rozhodnutí všechna parcelní čísla dotčená 
pokládkou telefonního kabelu a po vydání ÚR poţaduje zaslat jednu kopii. 

Reklamní pylon 

Poblíţ nájezdu na hlavní komunikaci Strakonická bude umístěn reklamní pylon, který je součástí 
dodávky investora. Pro napájení osvětlení reklamního pylonu bude z hlavního rozvaděče objektu 
přiveden napájecí kabel CYKY-J 5x35 mm2.  

Napájecí kabely budou uloţeny  v chráničce KOPOFLEX prům.63/53 mm v kabelové rýze:          
- volný terén -  35 x 80 cm 
- v komunikaci - 50 x120cm 

Na dno kabelové rýhy bude zaloţen uzemňovací pásek FeZn 30 x 4 mm, na který bude pomocí 
vodičů FeZn d = 10 mm a příslušných svorek připojeny jednotlivé stoţáry VO. 

Výstraţná folie bude umístěna cca 20 cm nad kabely. 

Kabelové loţe bude 10cm pod chráničkami-pískové, nebo z prosáté zeminy 

Chráničky budou obsypány rovněţ prosátou zeminou. 

V komunikaci budou chráničky obetonovány 10 cm vrstvou betonu. 

Před zahájením zemních prací je nutno poţádat správce stávajících inţenýrských sítí o jejich řádné 
vytyčení s udáním hloubky uloţení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích, a aby bylo 
moţno při jejich křiţování a při souběhu kabelů dodrţet vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 
6005.  

 Vnitřní sítě  

Ústřední vytápění 
zodpovědný projektant: Ivana Stašková 
vypracoval: Jan Richtr 

Jako zdroj tepla v prodejní a skladové části bude slouţit vţdy samostatná VZT centrála umístěná na 
střeše. Jednotka bude zajišťovat jednak větrání tak i vytápění daného prostoru. Pro větrání a vytápění 
budou centrály disponovat plynovou komorou. Odkouření plynových komor bude pak provedeno 
rovnou z plynových komor jednotek.  

Ostatní prostory budou dle poţadavku investora vytápěny za pomocí tepelných čerpadel. Tzn. split 
systémů s venkovní kondenzační a vnitřní výparníkovou jednotkou. Vytápěny budou takto kancelářské 
a provozní prostory. Ostatní prostory jako hygienická zařízení budou vytápěna přímotopy. 

Nad hlavními vstupy budou instalovány dveřní clony, které budou napájeny elektricky. U zásobovacích 
vrat ve skladové části je poţadavek na clonění proudu chladného vzduchu. Za tímto účelem jsou 
navrţeny plynové sahary, které budou umístěny nad vjezdy. Sahary budou distribuovat do prostoru 
proud teplého vzduchu pro eliminaci průniku chladu. Od kaţdé ze sahar bude provedeno samostatné 
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odkouření do venkovního prostoru. Jelikoţ se bude jednat o plynové spotřebiče v součtu výkonu nad 
100 kW v jednom prostoru, budou provedena veškerá havarijní opatření v souladu s TPG 908 02 – 
Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším neţ 100 kW. 

 TUV bude připravována lokálním způsobem v el. zásobnících. 

Bilance požadavků na teplo objektu: 
- tepelná ztráta objektu       Qztr  = 220 kW plynem + 30 kW elektricky 
- VZT větrání        Qvzt = 150 kW s rekuperací, pod 0° C poloviční vz. výkon 
- VZT sahary u vjezdu zásobování Qcl   = 200 kW 
Celkem                   630 kW 

Potřeba tepla při zohlednění současnosti: 
Q = 1x Qztr + 0,9 x Qvzt + 0,8 x Qcl 
Q = 515 kW  
Předpokládaný instalovaný výkon: 
Roční potřeba tepla: 
- Vytápění  1.536 GJ/rok 
- ohřev VZT  1.179 GJ/rok 
- VZT clony  1.200 GJ/rok 
- celkem   3.915 GJ/rok 
Palivo    zemní plyn 33,4 MJ/m3 
Účinnost kotlů  95 %  
Roční spotřeba paliva  4.121 GJ/rok (1 145 MWh/rok) 
Poţadavky na ostatní energie celkem: 
- El. energie:     30 kW 

Vzduchotechnika 
zodpovědný projektant: Radek Teringl 
vypracoval: Ing. Jan Richtr 

Vzduchotechnické zařízení instalované v jednotlivých částech budovy slouţí k větrání prostor 
s nedostatečným či ţádným přirozeným větráním, a prostor u nichţ větrání vyţaduje provozní vyuţití 
či instalovaná technologie. Výměny a teplota vzduchu jsou navrţeny v souladu s platnými předpisy a 
s ohledem na typy jednotlivých provozů a poţadavku zadavatele. V prostoru skladu a prodejny je 
uvaţováno s 70m3/h/os při obsazenosti 20m2/os. 

Vstupní parametry zima: Te=-18°C, Rel.vlhk.=90%, Ti=20-24°C 

Vstupní parametry léto: Te=32°C, Rel.vlhk.=45%, Ti=26°C 

Řešená větrací zařízení: 

1NP, 2NP VĚTRÁNÍ PRODEJNA  +/- 29 400/25 5000 

1NP VĚTRÁNÍ SKLAD  +/- 15 800/13 7000 

Průtok „V“ představuje mnoţství větracího vzduchu V m3/h. Vzt zařízení budou koncipována 
s přívodem a odvodem větracího vzduchu. 
- hygienické zařízení:  
sprcha  100-150 m3/h/sprchu 
WC           60 m3/h/záchod 
umyvadlo          30 m3/h/umyvadlo 
pisoár           30 m3/h/pisoár 
šatna           20 m3/h/místo 

Prostor skladu a prodejny bude větrán a vytápěn VZT centrálami umístěnými na střeše objektu. VZT 
centrály budou vybaveny přímou plynovou komorou s odkouřením. Jednotka  budou vybaveny 
směšovací komorou, přívodním a odvodním ventilátorem, filtrem přívodního a odvodního vzduchu, 
plynovou ohřívací komorou.  Směšovací poměr jednotek bude 15-100% venkovního vzduchu dle 
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venkovní teploty a znehodnocení vnitřního vzduchu. 

Hygienické zázemí, WC, úklidové komory, sprchy budou odvětrána podtlakově lokálním způsobem 
s vyústěním nad střechu objektu. Větrání bude u veřejný části realizováno jedním odtahovým 
ventilátorem s rozvodem potrubí, na kterém budou instalované odtahové prvky. U menších zázemí 
provedených lokálně bude odvětrání provedeno za pomoci vlastních odtahových ventilátorů. Sání 
vzduchu bude z okolních hygienicky nezávadných prostor. 

Odvětrání výtahových šachet a strojoven výtahů bude provedeno nuceným podtlakovým způsobem do 
venkovního prostoru. Mnoţství vzduchu bude určeno dle konkrétních teplotních zisků. Zařízení bude 
spouštěno při teplotě 35° C. 

Pro eliminaci průniku chladného vzduchu v prostoru vchodů pro návštěvníku budou instalovány 
vzduchové clony spouštěné od dveřního kontaktu s čas. doběhem. Clony budou elektrické. Nad 
zásobovacími vraty budou instalovány teplovzdušné sahary s plynovými komorami. 

 Rozvodna NN bude větrána nuceně podtlakově ventilátorem vyvedený do střechy, ovládání dle 
termostatu. Přívod vzduchu bude zajištěn protidešťovou ţaluzií se sítem a filtrační vloţkou. Obdobně 
bude řešeno i odvětrání bateriovny a místnosti pro sprinklery. Prostor náhradního zdroje bude větrán 
pro zajištění spalovacího vzduchu a odvodu tepelných zisků. 

Prostor skladu s plynovými saharami bude větrán dle  TPG 908 02. 

Prostory slouţící jako CHUC budou v případě poţadavku větrány nuceným způsobem, tzn. přetlakem 
s přívodním ventilátorem z venkovního prostoru a to v nejniţší poloze únikové cesty. Odvod vzduchu 
pak bude zaručen přetlakovou klapkou v nejvyšší poloze chráněného úseku. 

Pro odvod tepla a kouře se předpokládá nucený způsob za pomoci poţárně odolných ventilátorů a 
zařízení. Řešení bude více zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace dle poţárního 
specialisty a specialisty na odvod tepla a kouře. 

Vzduchotechnické rozvody budou z čtyřhranného a spira kruh. potrubí a budou vedeny zejména nad 
podhledy. Jako distribuční prvky budou vyuţity anemostaty, odvodní ventily a vyústky. Veškerý 
přiváděný větrací vzduch bude upraven na poţadovanou teplotu v prostoru. Řízení systému větrání 
zajišťuje systém MaR 

Poţadavky na energie: 
Elektrická energie pro VZT         80 kW  
Elektrická energie pro clony         4x25 kW  
Elektrická energie pro ZOTK (odhad)     30 kW – zálohováno 
Elektrická energie pro CHUC (odhad)     5 kW – zálohováno 

Voda a kanalizace vnitřní 
zodpovědný projektant: Ing. J. Trajer 
vypracoval: Karel Křivanec 

Hranicí dodávky vnitřních a venkovních rozvodů vody a kanalizace bude 1 m před objektem (venkovní 
rozvod vody vč. přípojky je součástí projektu venkovního vodovodu). 

Vodovod vnitřní: 

Objekt bude napojen jednou přípojkou vody, pro napájení: 
- odběrů vody v objektu,  
- doplnění sprinklerové nádrţe o objemu 550 m3 

Proto navrhujeme dát vodoměr sdruţený na studenou vodu DN 50; DN 25 v blízkosti provedení 
sprinklerových nádrţí. Za vodoměrnou sestavou bude pro objekt rozvod rozdělen na poţární rozvod 
pro rozvod běţné spotřeby a pro zásobování sprinklerové nádrţe.  

Na rozvody vody budou napojeny zařizovací předměty sociálních skupin. Teplá uţitková voda bude 
připravována lokálně v el. zásobnících umístěných v blízkosti odběrů.Hlavní rozvody studené vody 
jsou vedeny volně a navrhují se z ocelových trubek závitových pozinkovaných opatřených izolací. 
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Rozvody ve stěnách se pak navrhují z plastového potrubí polypropylenového PP3 PN 20 a jsou 
rovněţ izolovány. Na hlavním rozvodu vody se osazují sekční uzávěry, které umoţní odstavení a 
vypuštění jednotlivých úseků při případných opravách. 

Hlavní leţaté rozvody v budově se vedou pokud moţno nad hlavními komunikačními chodbami co 
nejvýše pod střechou. Před uvedením  do    provozu   je   nutno   veškeré  zařízení   propláchnout   a  
provést    ve   smyslu norem zkoušku těsnosti za účelem  prověření funkce a technických parametrů.  

Zařizovací předměty: 

Zařizovací předměty se navrhují běţného typu, upřesnění typu bude řešeno v dalším stupni proj. 
Dokumentace. 

Kanalizace: 

Kanalizační systém bude slouţit pro odvod: 
- dešťových vod ze střechy objektu, 
- splaškových vod od hygienických zařízení, 
Kanalizace v objektu bude oddílná, samostatně splašková, dešťová. 

Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody od zařizovacích předmětů sociálních skupin a ze 
strojoven. Leţatá kanalizace bude provedena z plastových trub (KG systém), bude vedena v zemi pod 
podlahou 1.NP. Revizní šachty uvnitř objektu budou pouţity v minimální moţné míře. Připojovací 
potrubí bude provedeno z trub plastových (HT systém). Větrací potrubí kanalizace bude vyvedeno nad 
střechu objektu. Hranice dodávky mezi venkovní kanalizací bude 1 m před objektem. Tuková 
kanalizace se v objektu nenachází. 

Dešťové vody – odvodnění zastřešené plochy se řeší jako podtlakové. Potrubí bude ošetřeno proti 
přenosu hluku a vzniku kondenzace.  

Bilance: 

Roční spotřeby vody dle zákona č. 428/2001 Sb. (str.9124)    

Směrná roční spotřeba vody 960 m3/rok 

Prům. denní spotřeba vody 2 630 l/den 

Max. denní spotřeba vody 3 288 l/den 

Max. hodinová spotřeba vody 370 l/hod 

dle ČSN 736655     

max. průtok vody pro běžnou spotřebu 1,2 l/s 

max. průtok vody pro požární spotřebu (sprinklery) 5 l/s 

max. průtok splaškové kanalizace 2,52 l/s 

Dešťová kanalizace 108,3 l/s 

   

Tuková kanilzace vody 0 l/s 

Poţadavky na ostatní energie: 
- el. energie   20 kW el. 

Plyn vnitřní 
zodpovědný projektant: Ing. J. Trajer 
vypracoval: Karel Křivanec 

Prostory prodejny a skladu objektu budou zásobeny teplem z plynových komor VZt centrál umístěných 
na střeše. U zásobovacích vrat ve skladové části je poţadavek na clonění proudu chladného vzduchu. 
Za tímto účelem jsou navrţeny plynové sahary, které budou umístěny nad vjezdy. TUV bude 
připravována lokálním způsobem v el. zásobnících. 

Pro spotřebiče bude zhotovena přípojka plynu. 
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Hranicí dodávky vnitřního a venkovního plynu bude za HUPem měřením plynu (dod. venkovního 
plynu), které bude umístěno v nice na fasádě objektu. Vnitřní plynovod bude veden po fasádě na 
střechu k VZT centrálám a dále bude pokračovat po střeše nad skladovou část. Odtud bude plyn 
zaústěn do prostoru k napojení plynových sahar.  

Potrubí bude provedeno z trub ocelových, opatřených ochranným nátěrem a příslušným barevným 
nátěrem, vedení plynu bude provedeno dle platných ČSN. Jelikoţ se bude jednat o plynové spotřebiče 
v součtu výkonu nad 100 kW v jednom prostoru, budou provedena veškerá havarijní opatření 
v souladu s TPG 908 02 – Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším 
neţ 100 kW. 

Před spotřebiči bude instalován havarijní elmag. ventil.  
Bilance:  
- tepelná ztráta objektu     Qztr  = 220 kW plynem + 30kW elektricky 
- VZT větrání      Qvzt = 150 kW s rekuperací, pod 0°C poloviční vz. výkon 
- VZT sahary u vjezdu zásobování Qcl   = 200 kW 
Celkem                   630 kW 

Potřeba tepla při zohlednění současnosti: 
Q = 1x Qztr + 0,9 x Qvzt + 0,8 x Qcl 
Q = 515 kW  

Předpokládaný instalovaný výkon: 
Roční potřeba tepla: 
- Vytápění  1.536 GJ/rok 
- ohřev VZT  1.179 GJ/rok 
- VZT clony  1.200 GJ/rok 
- celkem  3.915 GJ/rok 
Palivo   zemní plyn 33,4 MJ/m3 
Účinnost kotlů  95 %  
Roční spotřeba paliva 4.121 GJ/rok (1 145 MWh/rok) 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

Strojovna SHZ bude provedena jako podzemní nádrţ  o objemu 550 m3. Poţární nádrţ bude o 
celkovém 100% potřebném mnoţství. Doba plnění nádrţe nesmí překročit 36 hodin, coţ činí cca 5 
ltr/sec. Nádrţ SHZ (550 m3) je navrţena s vyuţitelnou zásobou vody na plnou dobu provozu SHZ. 
V nádrţi v sací jímce budou umístěna dvě hlavní ponorná el. čerpadla. Výtlaky čerpadel se scházejí 
ve strojovně SHZ (1.NP) na společném potrubním rozdělovači s ventilovými stanicemi, napojením 
zkušební trasy, mobilní techniky, ventilem sprinklerového jištění strojovny SHZ a příslušné tlakové 
spínače. Potrubí ze strojovny vychází přímo do jištěných prostor. 

V nadzemních patrech jsou pouţity mokré soustavy (trvale napuštěné tlakovou vodou) tvořené 
větvenými  systémy, tak i síťovými systémy (GRID). Mokré soustavy nadzemních pater jsou rozděleny 
do zón prostřednictvím monitorovaných (od EPS) uzavíracích armatur s vypouštěcími potrubími a 
průtokovými hlásiči. Výhoda zónového uspořádání je při údrţbě nebo přestavbách sprinklerového 
systému, kdy se vypustí voda jen z nezbytně nutné jeho části a zbytek zůstává i nadále v činnosti. 

Systém SHZ spouští automaticky od poklesu tlaku v potrubním systému způsobeného uvolněním 
tepelné pojistky sprinklerové hlavice vlivem tepelného působení. Pří prvním poklesu tlaku spouští 
doplňovací čerpadlo. Při dalším poklesu spouští 1. hlavní čerpadlo. Nedojde-li ke spuštění 1. hlavního 
čerpadla, dochází při dalším poklesu tlaku v systému ke spuštění 2. hlavního čerpadla. Doplňovací 
čerpadlo vypíná automaticky při dosaţení provozního tlaku v systému. Hlavní čerpadla se vypínají 
pouze ručně přepnutím z automatického provozu na ruční provoz a následným stiskem vypínacího 
tlačítka. 

Hasicím mediem bude městská vodárenská voda. Chod čerpadel musí být zálohový. 
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Poţadavky na ostatní energie: 
- el. energie SHZ  70 kW – zálohováno 

 

m) Podmínky pro změny staveb a změny vlivu staveb na vyuţití území 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe RP řeší výstavbu na dosud nezastavěném území, ke změně vlivu stavby na 
vyuţití území nedochází. 

 

n) Podmínky pro vymezená ochranná pásma 

 Záplavové území:  
– cca 2/3 řešeného území leţí v záplavovém území Q100, proto je dle změny č. 10 ÚPnM ve své 

podstatné části součástí typu 3 podle jeho polohy a vztahu k záplavě Q100 a povodni v srpnu 2002 – 
území pasivní zóny záplavového území Q100 – určené k ochraně s podmínkami vyuţití dle čl. 87d OZV 
– je respektováno, viz. výše v textu, 

– jiţní část řešeného území je mimo stanovené záplavové území, nicméně dle změny č. 10 ÚPnM je 
součástí typu 5 – území záplavy vyšší než Q100 do záplavy nejvýše zaznamenané s podmínkami 
vyuţití dle čl. 87f OZV – je respektováno, viz. výše v textu. 

V kapitole f) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy se stanovuje podmínka převzatá 
z návrhu změny č. 40 ÚPnM, ţe souběžně se stavbou Sconta bude realizován západní průchod pod 
tělesem ul. Strakonická (tunel), který je součástí výše uvedených protipovodňových opatření. Tato 
podmínka se v předmětné kapitole stanovuje dále pro projektovou dokumentací pro stavební povolení na 
stavby, u kterých RP nahrazuje územní rozhodnutí. 

 Ochranné pásmo kanalizačního sběrače 

kanalizační řad DN 2200 včetně  ochranného pásma 1,5 m od půdorysu – je respektováno, viz. výše 
v textu. 

 Ochranné pásmo vzdušného vedení 

vzdušné vedení VN 22 kV včetně ochranného pásma 7 m od krajního vodiče – navrţeno ke zrušení. 

 

o) Podmínky pro vymezení a vyuţití pozemků územního systému ekologické stability 

Do řešeného území RP nezasahují stávající ani navrţené prvky územního systému ekologické stability (dále 
jen „ ÚSES“) z ÚPnM, resp. ze změny č. 40 ÚPnM, ani se v návrhu RP nevymezují nové prvky ÚSES. 

 

p) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

V I. etapě bude realizována související veřejná dopravní a technická infrastruktura, včetně západního 
průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel),  a Sconto. 

V II. etapě bude realizována výstavba v přilehlých blocích řešeného území. 

Hranice I. a II. etapy jsou graficky znázorněn ve výkresu 1.2.3., který je součástí přílohy č. 1 tohoto opatření 
obecné povahy. 

 

q) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. (1) stavebního 
zákona 

V řešeném území RP není uvaţováno se zkráceným stavebním řízením. 
 

r) Údaje o počtu listů textové (výrokové) části RP a počtu výkresů k ní připojené grafické části 

1. Dokumentace RP obsahuje v originálním vyhotovení 38 listů A4 textové (výrokové) části (strany 4 aţ 41 
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tohoto opatření obecné povahy). 

2. Grafická část RP je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 
10 výkresů: 
a) RP 
I.2.1  Hlavní výkres                                                1:1 000 
I.2.2  Výkres veřejně prospěšných staveb     1:1 000 
I.2.3  Rozsah území nahrazující DÚR   

- výkres pořadí změn v území     1:2000 
 
b) RP pro část nahrazující DÚR 
I.2.4   Zákres do katastrální mapy     1:2000 
I.2.5   Celková situace      1:500 
I.2.6   Půdorys objektu Sconto – 1.NP     1:250 
I.2.7   Půdorys objektu Sconto – 2.NP    1:250 
I.2.8   Řezy A-A´, B-B´, C-C´      1:250 
I.2.9   Pohled jiţní a severní      1:250 
I.2.10  Pohled západní a východní     1:250 
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II. Odůvodnění RP 

 
 
 

a) Údaje o způsobu pořízení RP 

1. RP byl pořizován z podnětu v souladu s § 62 a následujících stavebního zákona. Podnět k pořízení RP 
podala k pořizovateli společnost Centro Zličín s.r.o., Jeremiášova 947, Praha 5 – Stodůlky na základě plné 
moci vlastníků pozemků v řešeném území. Tato společnost zároveň hradila finanční náklady spojené se 
zpracováním. RP byl pořizován dle § 70 stavebního zákona souběţně se změnou č. 40 ÚPnM, a to 
v souladu s usnesením ZM č. 297/2007 ze dne 13.12.2008, kterým byl schválen návrh na pořízení změny 
ÚPnM a podnět k pořízení RP.  

2. Řešené území RP je vymezeno v grafické části této územně plánovací dokumentace. RP je výsledkem 
procesu projednávání s dotčenými orgány, obcí, pro kterou se tato územně plánovací dokumentace 
pořizovala, veřejností, správci sítí a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení RP 
dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, námitky a připomínky z procesu projednávání. 

3. O pořízení RP z podnětu rozhodlo ZM svým usnesením č. 297/2007 dne 13.12.2007, tímto usnesením 
zároveň rozhodlo o souběţném pořízení změny č. 40 ÚPnM v souladu s § 70 stavebního zákona. 
Navrhovateli na pořízení změny č. 40 ÚPnM, včetně podnětu na pořízení RP, byly konkrétní fyzické osoby, 
které zplnomocnily společnost Centro Zličín s.r.o., Jeremiášova 947, Praha 5 – Stodůlky, Tato společnost 
zároveň hradí finanční náklady spojené se zpracováním předmětných územně plánovacích dokumentací. 
Na základě konzultace s krajským úřadem byly pro větší srozumitelnost materiály týkající se pořizování 
změny č. 40 ÚPnM a RP vţdy spojeny do jednoho materiálu, následně popsané úkony v procesu 
pořizování jednotlivých fází, tj. schválení zadání, společné jednání a související usnesení ZM, se tedy vţdy 
týkaly společně dokumentací změny č. 40 ÚPnM a RP. 

4. Návrh zadání RP byl  v souladu s § 64 odst. (1) stavebního zákona jiţ součástí podnětu na jeho pořízení, 
nicméně s ohledem na tehdy dosud nedokončené územně analytické podklady byl ještě obsah zadání 
následně po schválení podnětu před veřejným vystavením upraven. Zadání bylo schváleno usnesením ZM 
č. 39/2009 dne 12.3.2009. 

5. Projektantem RP (i souběţně pořizované změny č. 40 ÚPnM) je společnost A+U DESIGN s.r.o., U Černé 
věţe 9, České Budějovice, zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou, autorizovaným architektem, č. autorizace 
00 103.  

6. Návrh RP pro společné jednání byl zpracován podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), a to v souladu s poţadavky 
schváleného zadání. Společné jednání o návrhu RP proběhlo dne 12.5.2009. V rámci společného jednání 
bylo uplatněno 12 stanovisek, na jejichţ základě a v souladu s usnesením ZM č. 184/2009 ze dne 
10.9.2009 bylo třeba před zahájením řízení o RP návrh upravit – blíţe viz kapitola f) odůvodnění tohoto 
opatření obecné povahy.   

7. Oznámení o zahájení řízení o RP podle § 67 stavebního zákona a §§ 171 aţ 174 správního řádu bylo 
učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 2.2.2010. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
Magistrátu města České Budějovice po dobu min. 45 dnů (od 2.2.2010 do 20.3.2010). Oznámení bylo 
rovněţ zveřejněno na webových stránkách statutárního města České Budějovice. Veřejné projednání 
proběhlo dne 19.3.2010. (Zde pořizovatel doplňuje, ţe původně bylo oznámení o zahájení řízení o RP 
učiněno veřejnou vyhláškou dne 14.1.2010, nicméně z administrativních důvodů bylo následně oznámení 
učiněno v novém termínu uvedeném výše v textu tohoto odstavce, tj. 2.2.2010). V rámci řízení o RP bylo 
uplatněno 7 námitek osob uvedených v § 85 odst. (1) a (2) stavebního zákona. Dále bylo uplatněno 10 
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připomínek, vyhodnocení připomínek, včetně těch, které byly uplatněny k oznámení v původním termínu od 
14.1.2010), je součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy.  

 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a s ÚPnM, vyhodnocení koordinace vyuţívané plochy z hlediska širších územních vztahů  

1. Soulad s politikou  územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen „PÚR“) 

Řešené území RP není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008. Leţí uvnitř rozvojové oblasti OB 
10  České Budějovice, kterou plně respektuje, protoţe z místního hlediska se jedná o klidové území, do 
kterého průvodní jevy rozvojové oblasti přímo nezasahují. Řešené území leţí uvnitř multimodálního 
koridoru M1 Praha – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko, tvořeného zde koridorem dálnice D3 a 
koridorem konvenční ţeleznice AGC a AGTC C-E 551, které respektuje. Leţí uvnitř koridoru konvenční 
ţeleznice TEN-T ŢD4 a uvnitř koridoru vodní cesty VD 5, které rovněţ respektuje. Řešené území se 
nedotýká rozvojové osy OS 6, specifické oblasti SOB 01 Šumava, ani jiných záměrů v oblasti technické a 
dopravní infrastruktury. 

2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Návrh RP je v souladu územním plánem velkého územního celku Českobudějovické aglomerace a s jeho 
změnami č. 1 a 2.  

Řešené území dále spadá do řešeného území zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které jsou ve 
fázi návrhu po společném jednání dle § 37 stavebního zákona,proto je v návrhu RP zohledněna i tato 
rozpracovaná územně plánovací dokumentace. 

3. Soulad s ÚPnM a vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Návrh RP je v souladu s  ÚPnM, resp. se souběţně pořizovanou změnou 40 ÚPnM, včetně podmínek 
stanovených pro vyuţití jednotlivých ploch,  respektuje a zpřesňuje podmínky pro zástavbu v zastavitelné 
ploše, včetně protipovodňových opatření pro širší území.  

Realizací záměru Obchodního a skladového centra Sconto nábytek dojde k propojení stávajících areálů 
s obchodním vyuţitím kolem supermarketu Interspar a skladového areálu na levém břehu Vltavy poblíţ 
silničního mostu přes řeku (původní Voříškův Dvůr).  

Po dokončení realizace obchodního domu Sconto nábytek (I.etapa) dojde k variantnímu propojení 
východního předmostí Nového mostu a oblasti Kněţských Dvorů a Praţské třídy.  

 

c) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování, zejména s charakterem území, s poţadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území  

Územně plánovací dokumentace má směřovat ke shodě ve způsobu vyuţívání a usměrňování vývoje v území, 
a to způsobem, který vede k vyváţenému vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, 
hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území – tj. udrţitelný rozvoj území.  

Dle § 18 stavebního zákona územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem dosaţení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

RP stanoví ve smyslu § 61 stavebního zákona při respektování řešení souběţně pořizované změny č. 40 
ÚPnM podrobné podmínky pro vyuţití pozemků, tzn. zejména podmínky pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb a veřejné infrastruktury. Jak je uvedeno ve změně č. 40 ÚPnM, touto změnou se nemění funkční 
vyuţití jednotlivých ploch v území, vyjma připojovacího a zařazovacího dopravního pruhu na sever od 
Strakonické. Jedná se o vytvoření vhodnějších podmínek pro investiční záměr navrhovatele, tj. umístění 
Obchodního a skladového centra Sconto nábytek v řešeném území, a to zejména novým uspořádáním 
komunikací navrhovaných původním dopravním řešení v ÚPnM (viz kapitola g) textové (výrokové) části 
opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM.  
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Návrh RP navazuje na poţadavek ÚPnM ve smyslu realizace městotvorných  objektů v daném území, a to ve 
vazbě na stávající charakter a funkční vyuţití území severně od Strakonické ulice, která je vnímána jako 
významné rozhraní rozdílného charakteru a dalšího předpokládaného utváření území i dle ÚPnM. Jedná se 
dostavbu v části města, které je dle ÚPnM začleněno do části příměstí (v ÚPnM je město členěno na vnitřní 
město, předměstí, příměstí a venkov), kde jsou nákupní zařízení obvyklou a přípustnou stavbou, která svou 
funkcí a uspořádáním doplní skladbu činností v této části města příměstského charakteru. RP naplňuje 
podmínku stanovenou pro rozvoj řešeného území v čl. 168 odst. (3) písm. b) OZV, tzn. podmínku podrobněji 
prověřit a stanovit podmínky pro umístění výše uvedené stavby v řešeném území změny č. 40 ÚPnM. 
Ochrana hodnot území je zajištěna zejména stanovením podmínek vyuţití v jednotlivých blocích dle kapitoly b) 
textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy, a podmínkami stanovenými v dalších kapitolách 
textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. K ochraně hodnot v území přispěje i  vzrostlé 
stromořadí, které lemuje severní hranici Strakonické ulice a které zůstane zachováno. 

Ve vazbě na ochranu charakteru území jsou stanoveny v kapitole k) textové (výrokové) části tohoto opatření 
obecné povahy objemové a plošné regulativy, které vychází v čl. 97 OZV, kde jsou stanoveny objemové a 
plošné regulativy pro účely pořizování navazujících územně plánovacích dokumentací. Stanovené regulativy 
jsou v souladu s čl. 190 OZV, kde je uveden výklad některých dalších pojmů pro účely územního plánování a 
správního řízení (řízení územního, stavebního a řízení souvisejících). 

Ve vazbě na závěr zjišťovacího řízení krajského úřadu lze konstatovat, ţe zástavba navrţená dle RP nebude 
mít negativní vliv na vyváţený rozvoji podmínek pro ţivotní prostředí, hospodářský rozvoj a soudrţnost 
společenství obyvatel území. Přispěje k trvale udrţitelnému rozvoji zejména realizací některých veřejně 
prospěšných staveb, vymezených v ÚPnM a převzatých ve změně č. 40 ÚPnM včetně realizace propustku, 
který je I. etapou západního průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní průchod je součástí 
výše uvedených protipovodňových opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 40 – Otevření příčných 
násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a 
cyklostezku dle čl. 142 OZV. Předmětný západní průchod přispěje ke zlepšení situace v případě povodně 
právě v obytném území jiţně od Strakonické ulice. 

RP je v souladu s cíly a úkoly územního plánování obsaţenými v §§ 18 a  19 stavebního zákona.  

Pro řešení RP a projektovou dokumentaci pro stavební povolení u staveb, kde nahrazuje RP územní 
rozhodnutí je převzata podmínka z návrhu změny č. 40 ÚPnM, ţe souběţně se stavbou Sconta bude 
realizován západní průchod pod tělesem ul. Strakonická (tunel), který je součástí protipovodňových opatření 
stanovených v ÚPnM . 

 

d) Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

Návrh RP byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§  22, § 65, §§ 67, 68 ve 
vazbě na § 70 stavebního zákona a §§ 171 aţ 174 správního řádu). Obsah dokumentace je v souladu s § 19 a 
přílohou č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Souběţně pořizovaná změna č. 40 ÚPnM se stane registrovanou součástí ÚPnM jako samostatná příloha a 
bude uloţena společně s ÚPnM, z tohoto důvodu pro zachování kontinuity s původním ÚPnM vychází z ÚPnM 
a OZV, pouţívá názvosloví, grafické prostředí a strukturu ÚPnM. Proto jsou v návrhu změny č. 40 ÚPnM 
nadefinovány funkční typy v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tj. jsou plně převzaty funkční typy 
z ÚPnM a OZV.  RP je navazující dokumentací změny č. 40 ÚPnM, proto podmínky pro vyuţití pozemků, resp. 
jednotlivých bloků, vychází a navazuje na funkční typy definované v ÚPnM, resp. ve změně č. 40 ÚPnM.  

 

e) Vyhodnocení souladu s poţadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Poţadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu respektují a vychází z podmínek pro jejich řešení, 
které jsou stanoveny ve změně č. 40 ÚPnM. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury jsou stanoveny v kapitole c) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. V části 
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řešeného území, kde RP nahrazuje územní rozhodnutí (I. etapa), jsou v kapitole i) textové (výrokové) části 
tohoto opatření obecné povahy dále stanoveny podrobné podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. Řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury bylo v rámci procesu pořizování 
RP projednáno s příslušnými dotčenými orgány a správci inţenýrských sítí. 

 

f) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob 

RP je zpracován v souladu s poţadavky zvláštních předpisů.  

Návrh RP pro společné jednání byl zpracován v souladu s poţadavky schváleného zadání. V rámci 
společného jednání bylo uplatněno 12 stanovisek dotčených orgánů, na jejichţ základě a v souladu 
s usnesením ZM č. 184/2009 ze dne 10.9.2009 bylo třeba před zahájením řízení o RP návrh upravit – blíţe viz 
kapitola h) odůvodnění tohoto opatření obecné povahy.  

Zároveň nebyly vzneseny ţádné rozpory. 

Ochrana práv a právem chráněných zájmů dotčených osob byla v procesu pořizování RP zajištěna v souladu 
s příslušnými §§ stavebního zákona, zejména pak v souladu s § 67. Dotčená plocha byla označena tabulí se 
základními informacemi o návrhu RP po lhůtu stanovenou v § 67 odst. (2) stavebního zákona 
(Fotodokumentace je součástí dokladové části k RP uloţené u pořizovatele této územně plánovací 
dokumentace.). V rámci veřejného vystavení a projednání návrhu RP bylo uplatněno 7 námitek osob 
uvedených v § 85 odst. (1) a (2) stavebního zákona, rozhodnutí o nich, včetně jejich odůvodnění, je součástí 
odůvodnění tohoto opatření obecné povahy v kapitole l) odůvodnění tohoto opatření obecné povahy.   

 

h) Údaje o splnění zadání RP 

Návrh RP je zpracován v souladu se zadáním schváleného ZM usnesením č. 39/2009 ze dne 12.3.2009, 
vyjma níţe uvedeného: 

 Řešené území RP bylo v návrhu pro společné jednání rozšířeno o malé části makrobloků 3.4.5.001. 
(stávající zeleň) a 3.4.5.007. (stávající komunikace), a to z důvodu řešení veřejné technické infrastruktury, 
konkrétně vedení dešťové kanalizace a středotlakého plynovodu. 

 Dopravní napojení bylo v návrhu RP pro veřejné projednání komunikací napojující se na Strakonickou ulici, 
a to obousměrně  pomocí světelně řízené komunikace v souladu s usnesením ZM č. 184/2009 ze dne 
10.9.2009. 

Dopravní napojení řešeného území bylo v návrhu RP pro společné jednání navrţeno směrově v souladu 
s ÚPnM, tedy komunikací ze Strakonické ulice, a to pouze pravým připojením a pravým odbočením 
v souladu s usnesením ZM č. 297/2007 ze dne 13.12.2008, kterým byl schválen návrh na pořízení změny 
č. 40 ÚPnM a podnět k pořízení RP pro toto území, a v souladu s usnesením ZM č. 39/2009 ze dne 
12.3.2009, kterým byla schválena zadání souběţně pořizovaných změny č. 40 ÚPnM a RP. 

V souladu s § 50 a § 65 stavebního zákona uplatnilo Ministerstvo dopravy ke společnému jednání o 
návrzích předmětných územně plánovacích dokumentací své stanovisko zn.: 244/2009-910-UPR/2 ze dne 
15.5.2009, v kterém konstatuje, ţe dopravní řešení v souladu se schválenými zadáními změny č. 40 ÚPnM 
a RP je moţné řešení, nicméně po zpracování studie Kapacitní posouzení, povaţuje za vhodnější řešení 
napojení pomocí světelně řízené křiţovatky (tzn. obousměrné napojení Sconta na Strakonickou) a 
podporuje závěry zmíněné studie. 

V rámci etapy návrhů změny č. 40 ÚPnM a RP v mezidobí po společném jednání, na základě dohody 
s Ministerstvem dopravy jako dotčeným orgánem v procesu pořizování, před veřejným projednáním byly 
návrh změny č. 40 ÚPnM a návrh RP projektantem upraveny v souladu s přijatým usnesením ZM č. 
184/2009 ze dne 10.9.2009. Znamená to, ţe oproti schváleným zadáním změny č. 40 ÚPnM a RP bylo 
v návrzích pro veřejné vystavení a projednání dopravní napojení komunikace od Sconta (dle změny ÚPnM 
makroblok 3.4.5.025.z-40, dle RP blok 3.4.5.025.z-40.001) do Strakonické řešeno obousměrně pomocí 
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světelně řízené křiţovatky s podmínkami, které jsou stanoveny v kapitole e) textové (výrokové) části 
opatření  obecné povahy změny č. 40 ÚPnM a v kapitole e) textové (výrokové) části tohoto opatření 
obecné povahy.    

V souvislosti s poţadavkem zadání prověřit mimoúrovňovou křiţovatku u východního předmostí Nového 
mostu přes řeku Vltavu navrţenou dle ÚPnM, byly v návrhu změny č.40 ÚPnM z tohoto dopravního řešení 
vypuštěny odbočovací dopravní pruhy na jih a na sever od Strakonické ul., dochází ke změně funkčního 
vyuţití tak, jak je uvedeno v kapitolách e) a g) textové (výrokové) části opatření obecné povahy změny č. 40 
ÚPnM. Toto řešení bylo převzato  v návrhu RP. 

V návrhu změny č. 40 ÚPnM pro společné jednání byl navrţen ke zrušení i připojovací pruh na sever od 
Strakonické ul. (původní makroblok 3.4.5.019.), toto respektoval i návrh RP pro společné jednání. Tento 
připojovací pruh byl v návrhu změny č. 40 ÚPnM  pro veřejné projednání v souvislosti se změnou dopravního 
řešení napojení komunikace od Sconta na Strakonickou ulici vrácen zpět (nový makroblok 3.4.5.031.z-40, dle 
návrhu RP blok 3.4.5.031.z-40.001). 

Ostatní poţadavky na řešení dané v jednotlivých kapitolách zadání návrh RP splňuje. 

 

i) Komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navrţené urbanistické koncepce  

Návrh RP splňuje podmínky dané v čl. 168 odst. (3) písm. c) OZV, kde je pro rozvoj řešeného území závazně 
uloţeno podrobněji prověřit a řešit rozvoj smíšené funkce regulačním plánem  a vhodně je napojit na vyšší 
dopravní skelet.  

Urbanistická koncepce vychází z ÚPnM, resp. ze změny č. 40 ÚPnM, OZV, a zadání k RP. Řešení RP 
navrhuje uspořádání území, prostorové a objemové regulativy pro umísťování jednotlivých objektů s ohledem 
na urbanistické, technicko-inţenýrské, dopravní, funkční i provozní vazby na širší zájmové území, blíţe viz 
kapitola b) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. 

RP splňuje i poţadavek z ÚPnM, resp. ze změny č. 40 ÚPnM, na poměštění Strakonické ul. a zároveň vytváří 
vhodné podmínky pro investiční záměr navrhovatele, tj. umístění Obchodního a skladového centra Sconto 
nábytek v řešeném území. Návrh RP prověřil všechny limity v území, stanovil podrobné regulativy a podmínky 
pro umístění této stavby v novém makrobloku 3.4.5.026.z-40, na základě toho RP nahradí územní rozhodnutí, 
která jsou uvedena v kapitole i) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. 

Stavbu obchodního domu Sconto lze předběţně popsat jako ţelezobetonový skelet s dvoupodlaţní obchodní 
částí a jednopodlaţním skladem. Hlavní fasády budou orientovány na jih (ke Strakonické ulici) a na východ (k 
parkovišti o cca 170 parkovacích místech). Rozloha obchodních ploch bude činit přibliţně 8000 m2, 
skladových ploch přibliţně 4000 m2. Návrh RP navazuje na poţadavek ÚPnM ve smyslu realizace 
městotvorného objektu v daném prostoru. 

Do východní části je umoţněno v souladu s přípustným vyuţitím dle ÚPnM, resp. dle změny č. 40 ÚPnM 
umístění administrativní či obchodní stavby (nepotravinářské zařízení).  
 

j) Informace o výsledcích posuzování vlivů na ţivotní prostředí, spolu s informací, zda a jak bylo 
respektováno stanovisko příslušného orgánu dle zvláštního předpisu 

Závěry dokumentace Oznámení záměru dle znění zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní 
prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, – dokumentace 
posouzení vlivu stavby Obchodního a skladového centra Sconto na ţivotní prostředí jsou uvedeny v kapitole 
e) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. Podrobnější informace jsou uvedeny v samotné 
dokumentaci Oznámení záměru, která je součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou 
III.3 návrhu RP. 

Pro záměr umístění prodejního a skladového centra SCONTO Nábytek bylo provedeno v souladu 
s poţadavkem zadání RP zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., na základě kterého Krajský úřad – 
Jč. kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, vydal dne 12.5.2009 pod č.j. KUJCK 10783/2009 
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OZZL/9-Kor Závěr zjišťovacího řízení, z kterého je zde uvedena citace: 

Závěr: 

Záměr „Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách 1.4.3. U Voříškova Dvora a 3.4.5. 
Za Voříškovým Dvorem, k.ú. České Budějovice 3 – Regulační plán Za Voříškovým Dvorem v k.ú. České 
Budějovice 3“ naplňuje dikci bodu 10.6. kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona 
provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský 
úřad – jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr 

„Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách 1.4.3. U Voříškova Dvora a 3.4.5. Za 
Voříškovým Dvorem, k.ú. České Budějovice 3 – Regulační plán Za Voříškovým Dvorem v k.ú. České 
Budějovice 3“ 

n e m á  významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e  proto posuzován podle 
zákona, 
za těchto podmínek: 
- Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavebních prací budou chráněny dle normy ČSN DIN 839061 Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
- Posuzovaný regulační plán bude respektovat protipovodňová opatření daní Územním plánem města České 

Budějovice, která budou konzultována se společností VH-TRES spol. s r.o. 
- Bude vypracován projekt ozelenění areálu, včetně liniové výsadby podél obslužné komunikace. K výsadbě 

budou navrženy autochtonní dřeviny. 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru, že záměr nebude mít významný negativní vliv na životní 
prostředí a veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru 
na obyvatelstvo a životní prostředí. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření a rozhodnutí podle zvláštních předpisů. 

Podmínky ze závěru zjišťovacího řízení byly v návrhu RP respektovány takto: 

 Poţadavek na ochranu vzrostlých dřevin je stanoven v kapitolách e) a l) textové (výrokové) části opatření 
obecné povahy. 

 Poţadavek na respektování protipovodňových opatření je stanoven v kapitolách f), i), n) a p) textové 
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy, výsledky konzultace se společností VH-TRES spol. s.r.o. 
jsou uvedeny v kapitole f) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. 

 Projekt ozelenění je součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.4 návrhu RP.     

V řešeném území se nenachází ţádné zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a RP nebude mít významný vliv na ţádnou z lokalit, které jsou 
součástí navrţené soustavy evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000). 

 

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 

1. Zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském půdním fondu je zpracováno metodikou 
dle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) a vyhlášky č. 13 
ze dne 24.1.1994, kterou se upravují veškeré podrobnosti ochrany ZPF. 
Pro jednotlivé bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) je uveden stupeň přednosti v 
ochraně a třída ochrany zemědělské půdy podle třídníků zemědělských půd v ČR a trţní cena půdy podle 
Vyhlášky MF č. 393/1991 Sb. 
V textové části jsou (v číselné závislosti na grafickou část) uvedeny lokality a jejich funkční vyuţití, odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu celkem, odnětí půdy určené pouze pro zemědělské účely (pole, 
louky, pastviny, zahrady), zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek - 
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BPEJ, základní hodnotový ukazatel, základní a sníţená sazba a výše odvodu. 
Odnětí půdy je sledováno jednak podle jednotlivých BPEJ, tak i podle účelu, pro který je odnímána. 
Výměry lokalit, uváděné v ha jsou odměřovány z mapových podkladů planimetrem. 

 
Příklad kódu BPEJ: 

 
 5.56.00 
 |    |   | 
 |    |   |________ číselná kombinace skeletovitosti, expozice, sklonitosti a hloubky půdy 
 |    |__________ hlavní půdní jednotka (HPJ) 
 |_____________ klimatický region 
 

Pro vyhodnocení odvodů za odnětí půdy ze ZPF, stanovení ekologické váhy vlivu na faktory ţivotního 
prostředí a koeficientů sníţení základní sazby odvodů bylo pouţito tabulek Sazebníku odvodů (část A,B,C) 
a postupu při výpočtu odvodů (část) z Přílohy k zákonu č.334. 
Charakteristika půd v řešeném území vychází z Metodických zásad pro práci s mapovými podklady při 
bonitaci zemědělského půdního fondu. 

Jako východisek ke zjišťování údajů potřebných pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo pouţito: 

1. mapových podkladů Pozemkového úřadu v měřítku 1: 5 000 s  vyznačenými hranicemi bonitovaných 
půdně - ekologických  jednotek. 

2. mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků,  chráněných krajinných oblastí, 
přírodních rezervací,  přírodních památek, významných krajinných oblastí, územních  systémů 
ekologické stability, chráněných oblastí přirozené  akumulace vod, ochranných pásem vodních zdrojů, 
ochranných  pásem léčivých zdrojů a minerálních vod - pro stanovení  koeficientů ekologické váhy 
negativního vlivu odnětí půdy na  faktory ţivotního prostředí. 

3. mapové nebo spisové dokumentace, posudky hygienické sluţby,  případně výsledků účelových měření 
nebo průzkumů jako podklad  pro důvody ke sníţení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze  ZPF. 

4. mapové a spisové podklady Katastrálního úřadu pro identifikaci  jednotlivých pozemků, jejich kultury a 
vyuţití. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení RP na zemědělský půdní fond  

Toto vyhodnocení je zpracováno dle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky č. 13 ze dne 
24.1.1994, kterou se upravují veškeré podrobnosti ochrany ZPF. 

1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na 
zemědělský půdní fond se skládá z textové a grafické části. Grafická část se zpracovává v 
samostatném doplňujícím výkresu, jehoţ podkladem jsou mapy měřítek pouţitých pro hlavní výkresy. 
Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se řídí podle stupně a kategorie zpracované 
územně plánovací dokumentace. 

2. Vyhodnocení podle bodu 1. se dále člení podle navrhovaného funkčního vyuţití pozemků na jednotlivé 
plochy, na kterých se uvaţuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů. 

2.1. V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje  o navrţených lokalitách v řešeném území. Jedná 
se o označení  lokality, funkční vyuţití, zábor půdy ze zemědělského  půdního fondu, BPEJ, základní 
hodnotový  ukazatel (ZHU; 1000,- Kč na ha). Je zde také podrobněji naznačena charakteristika půdy 
navrţených lokalit.   
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Zábory ZPF v k.ú. České Budějovice 3: 

Výčet katastrálních 
území 

Označení název 
plochy – č. bloku 

Funkční využití 
plochy 

Zábor 
ZPF 
(ha) 

Druh 
pozemku 

BPEJ ZHU Třída 
ochr. 
ZPF 

České Budějovice 3  3.4.5.026.z-40.001 Obchodní a 
skladové centrum 
Sconto nábytek 

4,72 orná 5.56.00 74 I. 

3.4.5.027.z-40.001 
3.4.5.027.z-40.004 
3.4.5.030.z-40.001 

smíšená komerční 
činnost – bez 
bydlení 

Zábor ZPF celkem 4,72 ha 

Z toho vyjmuto ve schválené ÚPD 4,72 ha 

Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich předpokl. Porušení 

Ţádné investice do půdy za zlepšení půdní úrodnosti zde navrţeny nejsou. Půda, kde se nacházejí 
stávající meliorace, je podmínečně odnímatelná a podmínečně zastavitelná. Dochází-li však v rámci 
výstavby k jejímu záboru, musí být tyto meliorace opraveny tak, aby nedošlo k porušení tohoto 
hospodářského díla při výstavbě. 

Údaje o uspořádání ZPF v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných 
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném 
porušení   

Charakteristika zemědělských půd nacházejících  se v řešeném území 

Klimatický region: 

Kód 
regionů 

Symbol 
regionů 

Charakteristika 
regionů 

Suma 
teplot nad 
10 oC 

Průměná 
roční 
teplota oC 

Průměrný 
roční 
úhrn 
sráţek v 
mm 

Pravděpodobnost  
suchých 
vegetačních období 

Vláhová 
jistota 

5 MT 2 mírně teplý, 
mírně vlhký 

2200 - 
2500 

7 - 8 550 - 650 
(700) 

15 - 30 4 - 10 

Hlavní půdní jednotka: 
HPJ  56 -  

Kombinační číslo: 
Kódy sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky půdy 
00 – hluboká půda, bez skeletu, úplná rovina, všesměrná expozice 
Návrhem nedochází k porušení opatření k zajištění ekologické  stability krajiny. 

Zdůvodnění navrhovaného řešení 

V návrhu RP byly respektovány zásady ochrany ZPF. V případech, kde došlo k nezbytnému odnětí půdy 
ze ZPF, bylo toto vyhodnoceno podle výše citovaného zákona. 

V řešeném území dochází k návrhu záboru ZPF s I. a  II. třídou ochrany. Zábory ZPF s I. a II. třídou 
ochrany v následujících lokalitách jsou odůvodněny takto: 

Lokalita byla převzata z ÚPnM, resp. ze souběţně pořizované změny č. 40 ÚPnM. 

K trvalému záboru odnětí půdy ze ZPF na část území, kde RP nahrazuje územní rozhodnutí, o celkové 
výměře 2,8079 ha vydal souhlas Krajský úřad -  Jihočeský kraj, odbor zemědělství, ţivotního prostředí a 
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lesnictví pod č.j.: KUJCK 9951/2010 OZZL/2/St dne 29.3.2010.  

2. Dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Návrhem RP nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

l) Rozhodnutí o námitkách, včetně jejich odůvodnění 

V rámci řízení o RP bylo uplatněno 7 námitek osob uvedených v § 85 odst. (1) a (2) stavebního zákona, 
přičemţ námitky 1. aţ 4. byly uplatněny i souběţně pořizované změně č. 40 ÚPnM.  

Námitky uplatnili: 

1. Bytové družstvo Plzeňská, Plzeňská 12, 370 04 České Budějovice, doručeno 17.3.2010 

Text námitky: 
Věc: Námitka dle § 52 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb. (o územním plánování a stavebním řádu) proti 
navrţené změně územního plánu města České Budějovice v lokalitách „U Voříškova Dvora“ a „Za 
Voříškovým Dvorem“ a navrţenému regulačnímu plánu lokality Za Voříškovým Dvorem 
Bytové druţstvo Plzeňská (IČO 25160613) je majitelem dvou bytových domů č. p. Plzeňská 2141 a 2142 a 
stavebních pozemků p. č. 2139/28 a 2139/29 v k. ú. České Budějovice 3. 
Na základě předloţených materiálů k výše jmenované změně územního plánu města se domníváme, ţe 
vybudování plánovaného Obchodního a skladovacího centra Skonto Nábytek České Budějovice tak, jak je 
navrţeno, se výrazně dotkne obyvatel našeho domu a to z následujících důvodů: 
(1) Lokalita Za Voříškovým dvorem, navrţená pro výstavbu leţí v údolní nivě Vltavy, která zde tvoří prostor 
pro neškodný rozliv povodně mezi městy České Budějovice a Hluboká nad Vltavou. Celé řešené území 
včetně našeho domu a jeho bezprostředního okolí bylo při povodní 2002 zaplaveno. Z těchto důvodů je 
v povodňovém modelu města Č. Budějovice řešené území součástí pasivní zóny Q100 záplavového 
území, stanoveného Krajským úřadem Jihočeského kraje dne 2.2.2005 (KUJCK 2487/2005 OZZL/Zah) pro 
významné vodní toky Vltavu a Malši. 
Na základě zpracování povodňového modelu byla zastupitelstvem města v roce 2005 schválena „Obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Č. Budějovice č. 13/2005“, kterou se do ÚP města včleňují úpravy 
vodohospodářských poměrů s přihlédnutím k důsledkům povodní ze srpna 2002. Zároveň byla změnou č. 
10 ÚPnM do územního plánu zapracována nově stanovená záplavová území a v návaznosti vymezeny 
různé reţimy pro jednotlivé typy území. Pro typ 3 – Území pasivní zóny Q100 (kam předmětné území patří) 
jsou stanoveny omezující podmínky vyuţití území, kde je mimo jiné řečeno: „v území je nepřípustné 
zřizování obvodově uzavřených urbánních celků a terénních úprav, které působí nebo mohou působit další 
vzdutí vybřeţené vody při povodni...“ Vzhledem k tomu, ţe novou výstavbu obchodního a skladového 
centra v území pasivního rozlivu Q100 lze realizovat pouze prostřednictvím rozlehlé naváţky zeminy nad 
úroveň hladiny Q100, jedná se jednoznačně o terénní úpravy, které jsou v rozporu s vyhláškou 13/2005 a 
změnou č. 10 ÚP města. Naváţka a zvyšování úrovně terénu v říční nivě je terénní úpravou, která způsobí 
vzdutí vody vybřeţené při povodni, zhoršení odtokových poměrů a rozšíření záplavového území v jiných 
částech záplavového území včetně obytných komplexů. 
(2) V lokalitě ulic Plzeňská, Okruţní a okolí je soustředěno velké mnoţství obytných domů včetně domu 
s pečovatelskou sluţbou a obytná zástavby zde tvoří severní okraj městské zástavby. I kdyţ se jedná 
většinou o panelové domy, byly zde při jejich výstavbě dodrţovány určité zásady, které se v urbanistickém 
řešení českých měst uplatňovaly. Výška domů se směrem k okraji zástavby postupně sniţuje a zástavby 
bytových domů přechází postupně ve volnou krajinu, která zde není fyzicky ani opticky od obytných ploch 
oddělena.  
Kvalitu bydlení a atraktivitu lokality, která se mimo jiné projevuje i v ceně nemovitostí, zde z velké části 
vytváří volný výhled do okolní krajiny z mnoha obytných domů, pro který je zdejší lokalita vyhledávána a 
mnozí obyvatelé byli ochotni platit vyšší ceny bytů. 
Realizace výstavby obchodního a skladového centra, kde se podle dostupných materiálů plánuje i 
výstavba rozsáhlé skladové haly o výšce atiky 21 metrů (výše 7 podlaţního domu) navýšená ještě o nutnou 
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naváţku zeminy, by spolu se stávajícími areály obchodních center (Interspar a okolí) vytvořila souvislou 
hradbu nevzhledných kvádrů pohledově oddělující obytnou zónu, ve které je soustředěna velká část 
obyvatel Českých Budějovic, od okolní krajiny. Kvalita bydlení by byla v těchto lokalitách výrazně sníţena. 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, ţe výstavba takto rozlehlého a masivního areálu navazujícího 
na obytnou zónu (existující či navrţenou v ÚP) je v navrţené lokalitě zcela nevhodná, občané ji nikdy 
nemohou přijmout a přinese pouze další spory. 
Pokud by tedy měla být další zástavba v lokalitě povolována, je vhodné vyuţít stávajícího územního plánu, 
který zde počítá se smíšenou zástavbou a preferovat výstavbu niţších rozčleněných celků, které by nebyly 
v rozporu s městskou vyhláškou č. 13/2005 nepřevyšovaly by stávající zástavbu na okraji lokality a 
výstavba by mohla být doplněna výsadbou zeleně, která bude některé stavby pohledově odcloňovat. 
V případě změny ÚP je pak vhodné tuto rozumnou výšku stanovit v regulativech.  

Rozhodnutí: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  
add. 1): 
Záplavová území, aktivní zóny a nebezpečné oblasti záplavového území v Českých Budějovicích pro 
významné vodní toky Vltavu, Malši a Mlýnskou stoku stanovil Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor ţivotního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 2.2.2005 č.j. KUJCK 2487/2005 OZZL/Zah, a to na základě 
dokumentace „Stanovení záplavových území, aktivní zóny záplavového území a nebezpečných oblastí 
záplavového území v Českých Budějovicích" zpracovanou společností DHI Hydroinform, a.s., Na Vrších 5, 
Praha 10. Pořizovatel i projektant změny č. 40 ÚPnM a souběţně pořizovaného RP jsou povinni stanovená 
záplavová území respektovat.  
Jak je uvedeno v kapitole f) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM a 
v kapitole f) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy, podstatná část řešeného území 
změny č. 40 ÚPnM a RP se nachází v záplavovém území Q100, z části bylo území zaplaveno při záplavách 
v roce 2002 i mimo záplavové území, proto je součástí území řešeného změnou č. 10 ÚPnM a je zařazeno 
do jednotlivých typů území podle jejich vztahu k povodni, přičemţ podstatná část území leţícího 
v záplavovém území se nachází v typu 3, tj. je určená k ochraně před povodní – blíţe viz kapitola f) textové 
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. Změna č. 10 ÚPnM byla v rámci jednotlivých fází 
projednána a dohodnuta se všemi dotčenými orgány státní správy v souladu s tehdy platným stavebním 
zákonem a následně schválena usnesením č. 225/2005 ZM dne 10.11.2005, její závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 13/2005.  
V řešeném území jsou dle změny č. 10 ÚPnM navrţeny protipovodňová opatření, které umoţní odvodnění 
protilehlého prostoru za stávající protihlukovou zdí (lokalita 1.4.3. U Voříškova Dvora) ve dvou místech pod 
Strakonickou ulicí a odvedení vody do řeky Vltavy, tato opatření návrh změny č. 40 ÚPnM plně respektuje 
a přebírá. 
Změnou č. 40 ÚPnM se nemění funkční vyuţití jednotlivých ploch v území, jedná se vhodnější vytvoření 
podmínek pro investiční záměr navrhovatele, tj. umístění Obchodního a skladového centra Sconto nábytek 
v řešeném území, a to zejména novým uspořádáním komunikací navrhovaných v ÚPnM (zejména viz 
kapitoly c a g) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM. Nejedná se tedy o 
vymezení nové zastavitelné plochy nad rámec ÚPnM, přičemţ moţné zastavění dotčeného území prověřila 
a potvrdila i změna č. 10 ÚPnM, tj. tzv. „povodňová změna“. Naopak v kapitole 16 Vodní hospodářství 
textové části změny č. 10 ÚPnM je připuštěna moţnost vymezení další zastavitelné plochy severně od 
řešeného území změny č. 40 ÚPnM, citujeme: „V případě, že dojde ke změně funkčního využití území 
z nezastavitelného na zastavitelné v části lokality 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem, která je součástí 
navrhovaného řešení – Úprava vedení protirozlivových hrází Vltavy (Voříškův Dvůr) – rozliv hladiny Vltavy 
na pravém břehu pod městem, lze tento rozliv posunut aktuálně za hranici nově vymezeného 
zastavitelného území.“  
Splnění reţimu stanoveného pro typ 3 dle změny č. 10 ÚPnM, ţe citujeme: „V území je nepřípustné 
zřizování obvodově uzavřených urbánních celků a terénních úprav, které působí nebo mohou působit další 
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vzdutí hladiny vybřežené vody při povodni.“ bylo posouzeno v rámci veřejného vystavení návrhů zadání a 
v rámci společného jednání o návrhu změny č. 40 ÚPnM a návrhu RP příslušnými dotčenými orgány na 
úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném 
znění (ke změně č. 40 ÚPnM – Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a 
lesnictví, k RP – Magistrát města České Budějovice, odbor ţivotního prostředí).  
Součástí návrhu RP je v souladu s § 65 stavebního zákona a v souladu se schváleným zadáním RP 
dokumentace Oznámení záměru dle znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 
a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 
Sb.“), k posouzení vlivu stavby na ţivotní prostředí, které je součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné 
povahy, resp. přílohou III.3 návrhu RP. V tomto oznámení (zpracovatel Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o., 
Český Krumlov) byl prověřen mimo jiné vliv stavby Sconta na záplavová území. Na základě zjišťovacího 
řízení Krajský úřad – Jč. kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 12.5.2009 pod č.j. 
KUJCK 10783/2009 OZZL/9-Kor vydal závěr zjišťovacího řízení. Před zahájením řízení o návrhu RP byly 
do příslušných kapitol textové části I.1 a II.1 návrhu RP doplněn závěr zjišťovacího řízení, včetně jeho 
podmínek, tyto podmínky i z hlediska protipovodňových opatření byly v návrhu RP pro veřejné projednání 
dodrţeny. Citace závěru zjišťovacího řízení je uvedena v kapitole j) odůvodnění tohoto opatření obecné 
povahy. 
V návrhu změny č. 40 ÚPnM jsou převzaty v jejím řešeném území zásady řešení hlavních problémů města 
z hlediska protipovodňové ochrany dle čl. 145a OZV s tím, ţe v souladu se stanoviskem vodoprávního 
úřadu magistrátu města se v kapitole g) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy stanovuje 
pro RP a projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavby, u kterých RP nahrazuje územní 
rozhodnutí podmínka souběţně se stavbou Sconta realizovat propustek, který je I. etapou západního 
průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní průchod je součástí výše uvedených 
protipovodňových opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 40 – Otevření příčných násypů a stěn 
v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku 
dle čl. 142 OZV. Předmětný západní průchod přispěje ke zlepšení situace v případě povodně právě 
v obytném území jiţně od Strakonické ulice. 
Souběţně pořizovaný návrh RP s podrobněji rozpracovanými protipovodňovými opatřeními byl konzultován 
se společností VH TRES spol. s.r.o., U Malše 20, České Budějovice (zpracovatel vodohospodářské části 
ÚPnM  a změny č. 10 ÚPnM, zároveň projektant projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na 
protipovodňová opatření ve městě), výsledky projednání byly před zahájením řízení o návrhu RP  do 
textové části I.1 návrhu RP doplněny.  
add. 2):  
Jak je jiţ výše v textu uvedeno, změnou č. 40 ÚPnM nedochází ke změně funkčního vyuţití v makroblocích 
určených pro výstavbu, tzn. změna č. 40 ÚPnM přebírá funkci zastavitelné území s charakterem smíšeným 
kolektivního bydlení v příměstí SKOL-3 dle čl. 35 OZV. Záměr výstavby Sconta a dalších komerčních 
činností v řešeném území změny č. 40 ÚPnM je plně v souladu s čl. 35 OZV, resp. s kapitolou g) textové 
(výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM. V RP je pro stavbu Sconta navrţena 
výška objektu v části skladových prostor 21 m, v prodejní části 11 m. Dle čl. 97 odst. (2) písm. b) OZV se 
průměrná konstrukční výška podlaţí pro výstavbu ve městě stanovuje na 3,5 m, z čehoţ lze dovodit, ţe 
skladová část objektu Sconta respektuje výšku pro 6 nadzemních podlaţí, přičemţ  dle čl. 190 odst. (3) 
písm. c) OZV je pro funkční typ SKOL-3 stanovena obvyklá přípustná výška zástavby zpravidla 4 aţ 6 
nadzemních podlaţí, nejvýše však 8 nadzemních podlaţí, podmíněně přípustných (s přihlédnutím 
k charakteru stávající zástavby) aţ 12 nadzemních podlaţí. RP, který zpracoval autorizovaný architekt, 
dále podrobněji prověřil vyuţití území, a to i z hlediska architektonických hodnot území (stanovení 
objemových a prostorových regulativů).  
Ve výše zmíněné dokumentaci Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. byl prověřen i vliv stavby 
Sconta na obyvatelstvo, kde se uvádí, citujeme: „Nejbližší souvislou obytnou zástavbou je Pražské 
předměstí, kdy nejbližší bytové domy a také dům s pečovatelskou službou jsou vzdáleny od okraje 
pozemků více než 200 m a od posuzované lokality jsou odděleny frekventovanou Strakonickou ulicí a 
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protihlukovou stěnou. V přímém sousedství dotčených pozemků se nenachází žádná obytná zástavba.“ 
Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dospěl k závěru, ţe záměr nebude mít významný negativní vliv na 
ţivotní prostředí a veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru a charakteristiky předpokládaných 
vlivů záměru na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 
Právě terénně vyvýšená Strakonická ulice a protihluková stěna tvoří výrazný optický předěl a hranici mezi 
obytným územím Praţského předměstí a dalším severně navazujícím územím, které je částečně komerčně 
zastavěno, částečně k zastavění určeno, a které dále přechází do volného nezastavěného území, resp. 
nezastavitelného území dle ÚPnM. Strakonická ulice je vnímána jako významné rozhraní rozdílného 
charakteru a dalšího předpokládaného utváření území i dle ÚPnM, neboť tato komunikace tvoří hranici 
mezi částmi vnitřní město a příměstí, tzn. v této části města bez části předměstí, která tvoří téměř na celém 
území města přechod mezi vnitřním městem a příměstím. Mezi stávajícím obytným územím Praţského 
předměstí a Strakonickou ulicí je dle ÚPnM dána moţnost výstavby, a to ve funkčním typu zastavitelné 
území s převažujícím charakterem obytným kolektivním ve vnitřním městě KOL-1 ve smyslu čl. 20 OZV 
s předpokladem výstavby spíše vyšší obytné zástavby v bytových domech s výškou zástavby rovněţ dle čl. 
190 odst. (3) písm. b) OZV. Podmínky objemové a prostorové regulace zde budou dále prověřeny územní 
studií.   
Pro doplnění je ještě třeba uvést, ţe součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou 
III.4 návrhu RP, je Projekt ozelenění, jehoţ realizací dojde k významnému doplnění zeleně mezi 
parkovištěm Sconta a navrţenou cyklistickou stezkou podél Strakonické ulice.  

2. Jana Kyselová, Průběžná 3, 370 04 České Budějovice, Jaroslava Pomejová, Plzeňská 52, 370 04 
České Budějovice, doručeno 19.3.2010 

Text námitky: 
Vyjadřuji tímto nesouhlas s výstavbou nábytkové haly firmy SKONTO. Bydlím blízko v tomto území, které 
se stále zhoršuje výstavbou nehezkých hal, s tím souvisejícím nárůstem dopravy. Výška zamýšlené stavby 
je přílišná a jestli je území určeno i k bytové výstavbě, kdo by asi investoval do bydlení v blízkosti takové 
obludy!!. 

Rozhodnutí: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  
Změnou č. 40 ÚPnM nedochází ke změně funkčního vyuţití v makroblocích určených pro výstavbu, tzn. 
změna č. 40 ÚPnM přebírá funkci zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení 
v příměstí SKOL-3 dle čl. 35 OZV. Záměr výstavby Sconta a dalších komerčních činností v řešeném území 
změny č. 40 ÚPnM je plně v souladu s čl. 35 OZV. resp. s kapitolou g) textové (výrokové) části opatření 
obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM.  
Základní koncepce dopravního řešení zůstává v platnosti dle ÚPnM. Dopravní napojení řešeného území 
změny č. 40 ÚPnM je navrţeno směrově v souladu s ÚPnM, tedy komunikací napojující se na 
Strakonickou ulici, a to obousměrně pomocí světelně řízené komunikace s podmínkami pro řešení RP a 
projektových dokumentací pro územní a stavební povolení – blíţe viz kapitola e) textové (výrokové) části 
opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM a kapitola c) textové (výrokové) části tohoto opatření 
obecné povahy. To znamená, ţe dopravním napojením stavby Sconta není dotčeno obytné území jiţně od 
Strakonické ulice. Jako součást přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.1  návrhu RP, 
je Hluková studie „České Budějovice, Praţské předměstí Obchodní dům s nábytkem „Sconto“ Strakonická 
ul.“ (zhotovitel Ing. Lumír Zenkl, ZESA, Dopravně – inţenýrská kancelář, Jírovcova 2, České Budějovice). 
Z výpočtů hlukové studie vyplývá, ţe není nutno v souvislosti s provozem nově navrţené přístupové 
komunikace a parkoviště pro obchodní dům Sconto, jakoţ i s ohledem na odraz hluku od vlastního objektu 
obchodního domu Sconto navrhovat ţádná pasivní protihluková opatření.  
K návrhu změny č. č. 40 ÚPnM a návrhu RP bylo v rámci společného jednání vydáno příslušným dotčeným 
orgánem (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích) souhlasné 
stanovisko pod značkou: 3509/09/HOK.CB dne 2.6.2009. 
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V RP je pro stavbu Sconta navrţena výška objektu v části skladových prostor 21 m, v prodejní části 11 m. 
Dle čl. 97 odst. (2) písm. b) OZV se průměrná konstrukční výška podlaţí pro výstavbu ve městě stanovuje 
na 3,5 m, z čehoţ lze dovodit, ţe skladová část objektu Sconta respektuje výšku pro 6 nadzemních 
podlaţí, přičemţ  dle čl. 190 odst. (3) písm. c) OZV je pro funkční typ SKOL-3 stanovena obvyklá přípustná 
výška zástavby zpravidla 4 aţ 6 nadzemních podlaţí, nejvýše však 8 nadzemních podlaţí, podmíněně 
přípustných (s přihlédnutím k charakteru stávající zástavby) aţ 12 nadzemních podlaţí. RP, který 
zpracoval autorizovaný architekt, dále podrobněji prověřil vyuţití území, a to i z hlediska architektonických 
hodnot území (stanovení objemových a prostorových regulativů).   
Součástí návrhu RP je v souladu s § 65 stavebního zákona a v souladu se schváleným zadáním RP 
dokumentace Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., k posouzení vlivu stavby na ţivotní prostředí, 
které je součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.3 návrhu RP. V tomto 
oznámení (zpracovatel Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o., Český Krumlov) byl prověřen mimo jiné vliv stavby 
Sconta na obyvatelstvo, kde se uvádí, citujeme: „Nejbližší souvislou obytnou zástavbou je Pražské 
předměstí, kdy nejbližší bytové domy a také dům s pečovatelskou službou jsou vzdáleny od okraje 
pozemků více než 200 m a od posuzované lokality jsou odděleny frekventovanou Strakonickou ulicí a 
protihlukovou stěnou. V přímém sousedství dotčených pozemků se nenachází žádná obytná zástavba.“ 
Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dospěl k závěru, ţe záměr nebude mít významný negativní vliv na 
ţivotní prostředí a veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru a charakteristiky předpokládaných 
vlivů záměru na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 
V řešeném území změny č. 40 ÚPnM je vyuţití jednotlivých makrobloků s funkčním vyuţitím SKOL.3 v 
souběţně pořizovaném RP upřesněno tak, ţe zde budou realizovány pouze komerční stavby bez bydlení 
(v části Obchodní a skladové centrum Sconto nábytek a v části smíšená komerční činnost – bez bydlení. 
Navrţené řešení doplní jiţ stávající komerční (především) prodejní zařízení v tomto území severně od 
Strakonické ulice. 
Mezi stávajícím obytným územím Praţského předměstí a Strakonickou ulicí, která je spolu s hlukovou 
stěnou výrazným optickým předělem, je dle ÚPnM dána moţnost výstavby, a to ve funkčním typu 
zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním ve vnitřním městě KOL-1 ve smyslu 
čl. 20 OZV s předpokladem výstavby spíše vyšší obytné zástavby v bytových domech s výškou zástavby 
rovněţ dle čl. 190 odst. (3) písm. b) OZV. Podmínky objemové a prostorové regulace zde budou dále 
prověřeny územní studií.   
Pro doplnění je ještě třeba uvést, ţe součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou 
III.4 návrhu RP, je Projekt ozelenění, jehoţ realizací dojde k významnému doplnění zeleně mezi 
parkovištěm Sconta a navrţenou cyklistickou stezkou podél Strakonické ulice.  

3. Marie Šindelářová, Plzeňská 52, 370 04 České Budějovice, Marie Nahodilová, Plzeňská 48, 370 04 
České Budějovice, doručeno 19.3.2010 

Text námitky: 
Připomínky k veřej. projednávání změny úz. plánu – Voříškův Dvůr, dne 19.3.2010 na Magistrátu města. 
- plánovaná mimoúrovňová křiţovatka výrazně zhorší ţivot obyvatel v ul. V Oblouku a Plzeňská; 

(přivedením automobil. průmyslu, zvýšením hluku a smogu atp.); řešením by bylo její zaslepení pod 
Viaduktem, 

- další obchodní dům s rozsáhlými parkovacími a skladovacími prostory v této oblasti je zbytečný a 
kontraproduktivní, je navíc neúměrně vysoký, 

- stavba, kt. je svým účelem i vzezřením určena na okraj města, je „nalepena“ de facto velmi blízko 
k obytné oblasti, oddělena pouze Strakonickou silnicí (s ohledem na plánovanou další  výstavbu 
obytných domů směrem ke Strakonické silnici) 

Rozhodnutí: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  
add. první odráţka: 
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Základní koncepce dopravního řešení zůstává v platnosti dle ÚPnM. Návrh mimoúrovňové křiţovatky u 
východního předmostí Nového mostu přes řeku Vltavu je součástí dopravního řešení navrţeného v ÚPnM 
z roku 2000. V souladu se zadáním změny č. 40 ÚPnM bylo toto dopravní řešení v návrhu změny č. 40 
ÚPnM prověřeno a po prověření je v návrhu změny č. 40 ÚPnM respektováno, tj. převzato z ÚPnM, vyjma 
odbočovacího dopravního pruhu na jih od Strakonické a odbočovacího dopravního pruhu na sever od 
Strakonické – blíţe viz kapitola e) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM. 
Dle navrţené etapizace v RP je tato křiţovatka součástí II. etapy realizace, tzn., ţe pro stavbu 
mimoúrovňové křiţovatky nenahrazuje RP územní rozhodnutí. V námitce navrhované zaslepení ul. 
V Obloku je nad rozlišovací schopnosti územně plánovací dokumentace. 
add. druhá odráţka:  
Dle § 18 stavebního zákona územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem dosaţení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Město České Budějovice 
není vlastníkem pozemků v řešeném území změny č. 40 ÚPnM. Záměr výstavby Sconta a dalších 
komerčních činností v řešeném území změny č. 40 ÚPnM je plně v souladu s funkčním vyuţitím 
zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí SKOL-3 dle čl. 35 OZV. resp. 
dle kapitoly g) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM. Investor má za 
povinnost nejen respektovat všechny veřejně prospěšné stavby, které byly převzaty do změny č. 40 ÚPnM 
z ÚPnM, ale rovněţ je mu uloţeno některé veřejně prospěšné stavby v území realizovat na své náklady, 
včetně propustku, který je I. etapou západního průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní 
průchod je součástí výše uvedených protipovodňových opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 
40 – Otevření příčných násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a 
stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku dle čl. 142 OZV. Předmětný západní průchod přispěje ke zlepšení 
situace v případě povodně právě v obytném území jiţně od Strakonické ulice. 
V RP je pro stavbu Sconta navrţena výška objektu v části skladových prostor 21 m, v prodejní části 11 m. 
Dle čl. 97 odst. (2) písm. b) OZV se průměrná konstrukční výška podlaţí pro výstavbu ve městě stanovuje 
na 3,5 m, z čehoţ lze dovodit, ţe skladová část objektu Sconta respektuje výšku pro 6 nadzemních 
podlaţí, přičemţ  dle čl. 190 odst. (3) písm. c) OZV je pro funkční typ SKOL-3 stanovena obvyklá přípustná 
výška zástavby zpravidla 4 aţ 6 nadzemních podlaţí, nejvýše však 8 nadzemních podlaţí, podmíněně 
přípustných (s přihlédnutím k charakteru stávající zástavby) aţ 12 nadzemních podlaţí. RP, který 
zpracoval autorizovaný architekt, dále podrobněji prověřil vyuţití území, a to i z hlediska architektonických 
hodnot území (stanovení objemových a prostorových regulativů).   
add. třetí odráţka: 
Terénně vyvýšená Strakonická ulice a protihluková stěna tvoří výrazný optický předěl a hranici mezi 
obytným územím Praţského předměstí a dalším severně navazujícím územím, které je částečně komerčně 
zastavěno, částečně k zastavění určeno, a které dále přechází do volného nezastavěného území, resp. 
nezastavitelného území dle ÚPnM. Strakonická ulice je vnímána jako významné rozhraní rozdílného 
charakteru a dalšího předpokládaného utváření území i dle ÚPnM, neboť tato komunikace tvoří hranici 
mezi částmi vnitřní město a příměstí, tzn. v této části města bez části předměstí, která tvoří téměř na celém 
území města přechod mezi vnitřním městem a příměstím. Podmínky objemové a prostorové regulace pro 
zástavbu území mezi stávajícím obytným územím Praţského předměstí a Strakonickou ulicí, které je dle 
ÚPnM vymezeno jako zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním ve vnitřním 
městě KOL-1 ve smyslu čl. 20 OZV, musí prověřit územní studie.  

4. Ing. Věra Hadáčková, Plzeňská 34, 370 04 České Budějovice, doručeno 19.3.2010 

Text námitky: 
Námitka proti změně územního plánu města v lokalitách „U Voříškova Dvora“ a „Za Voříškovým Dvorem“ 
Nesouhlasím se stavbou Obchodního a skladovacího centra Skonto Nábytek České Budějovice z důvodu 
značného zhoršení ţivotního prostředí a negativního ovlivnění kvality bydlení. Dále se jedná o rozpor 
s vyhláškou města, která řeší protipovodňovou ochranu. V souvislosti se změnou územního plánu dojde 
také k demolici stávajících garáţí na území nájezdu na Strakonickou silnici. Budou náhradou vybudovány 
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nové garáţe v té samé lokalitě a předané současným vlastníkům? 

Rozhodnutí: 
Námitka se v části zamítá, v části týkající se asanace stávajících řadových garáţí se jí vyhovuje. 
se jí vyhovuje. 

Odůvodnění:  
Změnou č. 40 ÚPnM nedochází ke změně funkčního vyuţití v makroblocích určených pro výstavbu, tzn. 
změna č. 40 ÚPnM přebírá funkci zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení 
v příměstí SKOL-3 dle čl. 35 OZV. Záměr výstavby Sconta a dalších komerčních činností v řešeném území 
změny č. 40 ÚPnM je plně v souladu s čl. 35 OZV. resp. s kapitolou g) textové (výrokové) části opatření 
obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM.  
Součástí návrhu RP je v souladu s § 65 stavebního zákona a v souladu se schváleným zadáním RP 
dokumentace Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. k posouzení vlivu stavby na ţivotní prostředí, 
které je součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.3 návrhu RP. V tomto 
oznámení (zpracovatel Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o., Český Krumlov) byl prověřen mimo jiné vliv stavby 
Sconta na obyvatelstvo, kde se uvádí, citujeme: „Nejbližší souvislou obytnou zástavbou je Pražské 
předměstí, kdy nejbližší bytové domy a také dům s pečovatelskou službou jsou vzdáleny od okraje 
pozemků více než 200 m a od posuzované lokality jsou odděleny frekventovanou Strakonickou ulicí a 
protihlukovou stěnou. V přímém sousedství dotčených pozemků se nenachází žádná obytná zástavba.“ 
Krajský úřad – Jč. kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 12.5.2009 pod č.j. KUJCK 
10783/2009 OZZL/9-Kor vydal závěr zjišťovacího řízení k tomuto oznámení záměru.Krajský úřad v rámci 
zjišťovacího řízení dospěl k závěru, ţe záměr nebude mít významný negativní vliv na ţivotní prostředí a 
veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na 
obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 
Záplavová území, aktivní zóny a nebezpečné oblasti záplavového území v Českých Budějovicích pro 
významné vodní toky Vltavu, Malši a Mlýnskou stoku stanovil Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor ţivotního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 2.2.2005 č.j. KUJCK 2487/2005 OZZL/Zah, a to na základě 
dokumentace „Stanovení záplavových území, aktivní zóny záplavového území a nebezpečných oblastí 
záplavového území v Českých Budějovicích" zpracovanou společností DHI Hydroinform, a.s., Na Vrších 5, 
Praha 10. Pořizovatel i projektant změny č. 40 ÚPnM a souběţně pořizovaného RP jsou povinni stanovená 
záplavová území respektovat.  
Jak je uvedeno v kapitole f) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM a 
v kapitole f) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy, podstatná část řešeného území 
změny č. 40 ÚPnM se nachází v záplavovém území Q100, z části bylo území zaplaveno při záplavách 
v roce 2002 i mimo záplavové území, proto je součástí území řešeného změnou č. 10 ÚPnM a je zařazeno 
do jednotlivých typů území podle jejich vztahu k povodni, přičemţ podstatná část území leţícího 
v záplavovém území se nachází v typu 3, tj. je určená k ochraně před povodní – blíţe viz kapitola f) textové 
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. Změna č. 10 ÚPnM byla v rámci jednotlivých fází 
projednána a dohodnuta se všemi dotčenými orgány státní správy v souladu s tehdy platným stavebním 
zákonem a následně schválena usnesením č. 225/2005 ZM dne 10.11.2005, její závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 13/2005. V řešeném území jsou dle změny č. 10 ÚPnM navrţeny 
protipovodňová opatření, které umoţní odvodnění protilehlého prostoru za stávající protihlukovou zdí 
(lokalita 1.4.3. U Voříškova Dvora) ve dvou místech pod Strakonickou ulicí a odvedení vody do řeky Vltavy, 
tato opatření návrh změny č. 40 ÚPnM  a návrh RP plně respektuje a přebírá. 
Změnou č. 40 ÚPnM se nemění funkční vyuţití jednotlivých ploch v území, jedná se vhodnější vytvoření 
podmínek pro investiční záměr navrhovatele, tj. umístění Obchodního a skladového centra Sconto nábytek 
v řešeném území, a to zejména novým uspořádáním komunikací navrhovaných v ÚPnM (zejména viz 
kapitoly c a g) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM. Nejedná se tedy o 
vymezení nové zastavitelné plochy nad rámec ÚPnM, přičemţ moţné zastavění dotčeného území prověřila 
a potvrdila i změna č. 10 ÚPnM, tj. tzv. „povodňová změna“. Naopak v kapitole 16 Vodní hospodářství 
textové části změny č. 10 ÚPnM je připuštěna moţnost vymezení další zastavitelné plochy severně od 
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řešeného území změny č. 40 ÚPnM, citujeme: „V případě, že dojde ke změně funkčního využití území 
z nezastavitelného na zastavitelné v části lokality 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem, která je součástí 
navrhovaného řešení – Úprava vedení protirozlivových hrází Vltavy (Voříškův Dvůr) – rozliv hladiny Vltavy 
na pravém břehu pod městem, lze tento rozliv posunut aktuálně za hranici nově vymezeného 
zastavitelného území.“  
Splnění reţimu stanoveného pro typ 3 dle změny č. 10 ÚPnM, ţe citujeme: „V území je nepřípustné 
zřizování obvodově uzavřených urbánních celků a terénních úprav, které působí nebo mohou působit další 
vzdutí hladiny vybřežené vody při povodni.“ bylo posouzeno v rámci veřejného vystavení návrhů zadání a 
v rámci společného jednání o návrhu změny č. 40 ÚPnM a návrhu RP  příslušnými dotčenými orgány na 
úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném 
znění (ke změně č. 40 ÚPnM – Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a 
lesnictví, k RP – Magistrát města České Budějovice, odbor ţivotního prostředí).  
V dokumentaci Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., které je součástí přílohy č. 3 opatření 
obecné povahy k RP, resp. přílohou III.3 návrhu RP byl prověřen mimo jiné vliv stavby Sconta na 
záplavová území. Před zahájením řízení o návrhu RP byly do příslušných kapitol textové části I.1 a II.1 
návrhu RP doplněn závěr zjišťovacího řízení, včetně jeho podmínek, tyto podmínky i z hlediska 
protipovodňových opatření byly v návrhu RP pro veřejné projednání dodrţeny. Citace závěru zjišťovacího 
řízení je uvedena v kapitole j) odůvodnění tohoto opatření obecné povahy. 
V návrhu změny č. 40 ÚPnM jsou převzaty v řešeném území změny č. 40 ÚPnM zásady řešení hlavních 
problémů města z hlediska protipovodňové ochrany dle čl. 145a OZV s tím, ţe v souladu se stanoviskem 
vodoprávního úřadu magistrátu města se v kapitole g) textové (výrokové) části opatření obecné povahy  ke 
změně č. 40 ÚPnM a v kapitole f) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy stanovuje pro 
RP a projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavby, u kterých RP nahrazuje územní 
rozhodnutí podmínka souběţně se stavbou Sconta realizovat propustek, který je I. etapou západního 
průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní průchod je součástí výše uvedených 
protipovodňových opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 40 – Otevření příčných násypů a stěn 
v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku 
dle čl. 142 OZV. Předmětný západní průchod přispěje ke zlepšení situace v případě povodně právě 
v obytném území jiţně od Strakonické ulice. 
Souběţně pořizovaný návrh RP s podrobněji rozpracovanými protipovodňovými opatřeními byl konzultován 
se společností VH TRES spol. s.r.o., U Malše 20, České Budějovice (zpracovatel vodohospodářské části 
ÚPnM  a změny č. 10 ÚPnM, zároveň projektant projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na 
protipovodňová opatření ve městě), výsledky projednání byly před zahájením řízení o návrhu RP  do 
textové části I.1 návrhu RP doplněny.  
Základní koncepce dopravního řešení zůstává v platnosti dle ÚPnM. Návrh mimoúrovňové křiţovatky u 
východního předmostí Nového mostu přes řeku Vltavu je součástí dopravního řešení navrţeného v ÚPnM 
z roku 2000. V souladu se zadáním změny č. 40 ÚPnM bylo toto dopravní řešení v návrhu změny č. 40 
ÚPnM prověřeno a po prověření je v návrhu změny č. 40 ÚPnM respektováno, tj. převzato z ÚPnM, vyjma 
odbočovacího dopravního pruhu na jih od Strakonické a odbočovacího dopravního pruhu na sever od 
Strakonické – blíţe viz kapitola e) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM. 
Dle navrţené etapizace v RP je tato křiţovatka součástí II. etapy realizace, tzn., ţe pro stavbu 
mimoúrovňové křiţovatky nenahrazuje RP územní rozhodnutí.  
V návrhu RP pro veřejné projednání byla severní řada garáţí nejblíţe ke stavbě mimoúrovňové křiţovatky 
(před přidělením samostatných parc. č. jednotlivým garáţím pozemek parc. č. 2145/2) vymezena pro 
asanaci, a to v souvislosti s veřejně prospěšnou stavbou DI 16 z ÚPnM, s podmínkou, ţe  případná kolize 
této veřejně prospěšné stavby bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí na stavbu mimoúrovňové křiţovatky. Na základě vyhodnocení této námitky byl před vydáním 
změny č. 40 ÚPnM a RP upraven tvar křiţovatky tak, aby touto stavbou nebyly stávající garáţe dotčeny. 

5. Jiří Drábek, Plzeňská 34, 370 04 České Budějovice, doručeno 19.3.2010 

Text námitky: 
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Dotaz a námitka k reg. plánu lokalita „Za Voř. Dvorem“ 
S řešením skladu pro nábytek Skonto ve výšce 21 souhlasím z důvodů zhoršení bydlení, ţivotního 
prostředí i výhledu. 
Jak bude řešeno odhlučnění, které určitě nastane a jiţ dnes nesnesitelný hluk z neodhlučněného mostu a 
kamionů, které sídlištěm projíţdí? 

Rozhodnutí: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  
add. první odstavec: 
V RP je pro stavbu Sconta navrţena výška objektu v části skladových prostor 21 m, v prodejní části 11 m. 
Dle čl. 97 odst. (2) písm. b) OZV se průměrná konstrukční výška podlaţí pro výstavbu ve městě stanovuje 
na 3,5 m, z čehoţ lze dovodit, ţe skladová část objektu Sconta respektuje výšku pro 6 nadzemních 
podlaţí, přičemţ  dle čl. 190 odst. (3) písm. c) OZV je pro funkční typ SKOL-3 stanovena obvyklá přípustná 
výška zástavby zpravidla 4 aţ 6 nadzemních podlaţí, nejvýše však 8 nadzemních podlaţí, podmíněně 
přípustných (s přihlédnutím k charakteru stávající zástavby) aţ 12 nadzemních podlaţí. RP, který 
zpracoval autorizovaný architekt, dále podrobněji prověřil vyuţití území, a to i z hlediska architektonických 
hodnot území (stanovení objemových a prostorových regulativů).   
Součástí návrhu RP je v souladu s § 65 stavebního zákona a v souladu se schváleným zadáním RP 
dokumentace Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. k posouzení vlivu stavby na ţivotní prostředí, 
které je součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.3 návrhu RP. V tomto 
oznámení (zpracovatel Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o., Český Krumlov) byl prověřen mimo jiné vliv stavby 
Sconta na obyvatelstvo, kde se uvádí, citujeme: „Nejbližší souvislou obytnou zástavbou je Pražské 
předměstí, kdy nejbližší bytové domy a také dům s pečovatelskou službou jsou vzdáleny od okraje 
pozemků více než 200 m a od posuzované lokality jsou odděleny frekventovanou Strakonickou ulicí a 
protihlukovou stěnou. V přímém sousedství dotčených pozemků se nenachází žádná obytná zástavba.“ 
Krajský úřad – Jč. kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 12.5.2009 pod č.j. KUJCK 
10783/2009 OZZL/9-Kor vydal závěr zjišťovacího řízení k tomuto oznámení záměru. Krajský úřad v rámci 
zjišťovacího řízení dospěl k závěru, ţe záměr nebude mít významný negativní vliv na ţivotní prostředí a 
veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na 
obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 
add. druhý odstavec: 
Základní koncepce dopravního řešení zůstává v platnosti dle ÚPnM. Dopravní napojení řešeného území 
změny č. 40 ÚPnM je navrţeno směrově v souladu s ÚPnM, tedy komunikací napojující se na 
Strakonickou ulici, a to obousměrně pomocí světelně řízené komunikace s podmínkami pro řešení RP a 
projektových dokumentací pro územní a stavební povolení – blíţe viz kapitola e) textové (výrokové) části 
opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM a kapitola c) textové (výrokové) části tohoto opatření 
obecné povahy. To znamená, ţe dopravním napojením stavby Sconta není dotčeno obytné území jiţně od 
Strakonické ulice. Jako součást přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.1  návrhu RP, 
je Hluková studie „České Budějovice, Praţské předměstí Obchodní dům s nábytkem „Sconto“ Strakonická 
ul.“ (zhotovitel Ing. Lumír Zenkl, ZESA, Dopravně – inţenýrská kancelář, Jírovcova 2, České Budějovice). 
Z výpočtů hlukové studie vyplývá, ţe není nutno v souvislosti s provozem nově navrţené přístupové 
komunikace a parkoviště pro obchodní dům Sconto, jakoţ i s ohledem na odraz hluku od vlastního objektu 
obchodního domu Sconto navrhovat ţádná pasivní protihluková opatření.  
K návrhu změny č. č. 40 ÚPnM a návrhu RP bylo v rámci společného jednání vydáno příslušným dotčeným 
orgánem (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích) souhlasné 
stanovisko pod značkou: 3509/09/HOK.CB dne 2.6.2009. 

6. Vladimír Barabáš, Plzeňská 30, 370 04 České Budějovice, doručeno 19.3.2010 

Text námitky: 
Připomínka k regulačnímu plánu Voříškův Dvůr  
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Křiţovatka V Oblouku pod Strakonickou pod Strakonickou by se měla řešit včetně přístupu na zastávky 
MHD a jejich zkulturnění. 

Rozhodnutí: 
Námitka se zamítá. 

Odůvodnění:  
Návrh mimoúrovňové křiţovatky u východního předmostí Nového mostu přes řeku Vltavu je součástí 
dopravního řešení navrţeného v ÚPnM z roku 2000. V souladu se zadáním změny č. 40 ÚPnM bylo toto 
dopravní řešení v návrhu změny č. 40 ÚPnM prověřeno a po prověření je v návrhu změny č. 40 ÚPnM 
respektováno, tj. převzato z ÚPnM, vyjma odbočovacího dopravního pruhu na jih od Strakonické a 
odbočovacího dopravního pruhu na sever od Strakonické – blíţe viz kapitola e) textové (výrokové) části 
opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM. Dle navrţené etapizace v RP je mimoúrovňová křiţovatka 
součástí II. etapy realizace, tzn., ţe pro stavbu mimoúrovňové křiţovatky nenahrazuje RP územní 
rozhodnutí.  
V návrhu RP je převzato umístění stávajících zastávek MHD, včetně jejich přístupu v rámci sousedních 
bloků 1.4.3.041.z-40.001 s funkčním vyuţitím městská zeleň a 3.4.5.023.z-40.001 s funkčním vyuţitím 
krajinná zeleň, v kterých jsou přípustné účelové komunikace. Případná úprava stávajících přístupů bude 
řešena v rámci projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu mimoúrovňové křiţovatky. Jejich 
zkulturnění ve smyslu údrţby, které bylo námitkujícím zmiňováno při veřejném projednání, nelze řešit 
v územně plánovací ani projektové dokumentaci.  

7. Stingo s.r.o., Hradební 1, 370 01 České Budějovice, doručeno 19.3.2010 

Text námitky: 
Věc:Připomínka k návrhu regulačního plánu Za Voříškovým Dvorem, katastrální území České Budějovice 3   
V rámci veřejného projednání návrhu regulačního plánu Za Voříškovým Dvorem uplatňujeme připomínku 
k navrţené komunikaci v regulačním plánu, která je rozdělena na 2 bloky – 3.4.5.007.001 s navrţeným 
vyuţitím účelová komunikace (neveřejná) a 3.4.5.007.002 s navrţeným vyuţitím místní obslužná 
komunikace (veřejná). 
Jako vlastník pozemků parc. č. 1830/17, 1827/1, 1830/14, 1830/16, 1830/12, 1830/13, vše k.ú. České 
Budějovice 3, které s touto komunikací sousedí, nebo do ní zasahují, uzavřela naše společnost dne 
18.03.2010 písemnou smlouvu s majiteli pozemků paní Michlovou Marií, Voříškem Pavlem, Voříškem 
Josefem, Mgr. Pokornou Lenkou, Mgr. Voříškem Martinem, parc. č. 1827/5, 1827/7, 1830/1, 1830/7, 1829, 
1817/1, 1817/8, 1830/13, 1830/18, 1800/1, 1817/9, 1830/15, vše k.ú. České Budějovice 3, na kterých je 
účelová komunikace dle regulačního plánu vedena, nebo s nimi sousedí. Předmětem této smlouvy je, ţe 
se bude jednat v celém rozsahu o komunikaci místní obsluţnou, tj. veřejně přístupnou. 
Na základě výše uvedeného si dovolujeme poţádat o změnu navrţeného vyuţití bloku 3.4.5.007.001, a to 
z účelová komunikace na místní obslužnou komunikaci shodně s funkčním vyuţitím bloku 3.4.5.007.002. 
Přílohou zasílám kopii smlouvy o dohodě o spolupráci.   
Děkujeme předem za kladné vyhodnocení naší připomínky. 

Rozhodnutí: 
Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění:  
S ohledem na doloţenou smlouvu o dohodě o spolupráci s vlastníky pozemků dotčených předmětnou 
komunikací, kde se v čl. II. uvádí, ţe tato komunikace bude plnohodnotnou, určenou k uţívání jako veřejná 
komunikace, je moţné námitce vyhovět v plném rozsahu. 
 

m) Vyhodnocení připomínek 

V rámci řízení o RP bylo uplatněno 10 připomínek, z nichţ 8 bylo fakticky bez připomínek, a to od níţe 
uvedených organizací: 

1. RWE Transgas Net – doručeno 29.1.2010, 
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2. 1. JVS a.s. – doručeno 20.1.2010, 

3. ČEPRO, a.s. – doručeno 4.2.2010, 

4. Úřad pro civilní letectví – doručeno 10.2.2010, 

5. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany ţivotního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, odd. 
ochrany ovzduší a odpadů z hlediska odpadového hospodářství – doručeno 17.2.2010,  

6. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – doručeno 25.2.2010, 

7. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště – doručeno 2.3.2010, 

8. Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje – doručeno 3.3.2010. 

Text připomínek, které obsahují faktické připomínky k návrhu RP, včetně jejich vyhodnocení, následuje:   

9. Ing. arch. Vladimír Zdvihal, zastupitel statutárního města České Budějovice, doručeno 19.3.2010 

Text připomínky: 
1) Postrádám při veřejném projednání návrhů změn ÚPn a RP „dopravní posouzení“ a vyhodnocení 

„hlukové zátěţe“ ve smyslu usnesení č. 297/2007 ZM ze dne 13.12.2007 a schváleného zadání – usn. 
39/2009 z 12.3.2009 část E – dopravní infrastruktura. Toto posouzení nebylo ani zveřejněno na webu 
města. 
Navrhuji veřejné projednání přerušit do doby předloţení a zdůvodnění dopravního posouzení a řešení. 

2) Do doby vybudování a zprovoznění obchvatu města – D3 a severní spojka – resp. přesunutí tahu E55 
na tento obchvat, by úrovňová křiţovatka Strakonická → Sconto byla řešena dle původního zadání 
změn ÚPn a RP, tzn. pouze pravým odbočením a pravým výjezdem, a teprve po těchto změnách 
(přesunech) by mohla být vybudována světelně řízená křiţovatka s levými odbočeními. To by mělo být 
podmínkou změny RP, resp. ÚR pro Sconto. 

Vyhodnocení: 
Připomínce se nevyhovuje. 
add. 1):  
Posouzení dopadů dopravního řešení navrţeného napojení Sconta je předmětem studie „Kapacitní 
posouzení nové křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích napojující obchodní centrum 
SCONTO Nábytek“ – zhotovitel CITYPLAN spol. s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1, které je součástí přílohy č. 3 
tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou č. III.2 návrhu RP. Citace ze závěru této studie:  „Přestože 
nově navržená křižovatka Strakonická x SCONTO v posuzovaném uspořádání vyhovuje, bylo by 
z bezpečnostního a kapacitního hlediska vhodné přidat na vjezdu od východu samostatný řadící pruh pro 
pravé odbočení a výjezd od obchodního centra SCONTO Nábytek řešit jako dvoupruhový se samostatnými 
řadícími pruhy pro levé i pravé odbočení.“ 
V souladu s usnesením ZM č. 297/2007 a v souladu se schválenými zadáními změny č. 40 ÚPnM a RP 
byla v průběhu pořizování těchto dokumentací ještě zpracována další studie  „Kapacitní posouzení nové 
křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích napojující obchodní centrum“ – zhotovitel Mott 
MacDonald, Národní 984/15, Praha 1. Toto posouzení, jehoţ předmětem je i hodnocení úrovně kvality 
dopravy  s napojením obchodní zóny Terno a Interspar, bylo na základě vyhodnocení této připomínky před 
předloţením návrhu změny č. 40 ÚPnM a návrhu RP k vydání do ZM doloţeno do přílohy č. 3 tohoto 
opatření obecné povahy, a to jako příloha III.2 návrhu RP. Citace ze závěru této studie: „Limitní hodnocení 
varianty s napojením obchodní zóny způsobuje zátěž na levém odbočení ze Strakonické ulice do obchodní 
zóny. Pro směry jízdy přímo po Strakonické ulici je však i v tomto případě zachována kapacitní rezerva 
minimálně 20 %, aby bylo možné koordinační řízení SSZ se sousední křižovatku Pražská × Plzeňská.“ 
V souladu s § 20 odst. (2) stavebního zákona správní úřad (v tomto případě pořizovatel), pokud vzhledem 
k rozsahu písemnosti není moţné nebo účelné vyvěsit na úřední desce a zveřejnit způsobem umoţňujícím 
dálkový přístup celý její obsah, vyvěsí na úřední desce a zveřejní způsobem umoţňujícím dálkový přístup 
pouze oznámení se základními údaji o jejím obsahu s uvedením, kdy a kde je moţné do písemnosti 
nahlédnout. Moţnost nahlédnout do písemnosti musí příslušný správní orgán zajistit po celou dobu 
vyvěšení písemností a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek. Tuto 
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zákonem stanovenou podmínku pořizovatel dodrţel. 
add. 2):  
Dopravní napojení řešeného území změny č. 40 ÚPnM je navrţeno směrově v souladu s ÚPnM, tedy 
komunikací napojující se na Strakonickou ulici, a to obousměrně pomocí světelně řízené komunikace 
s podmínkami pro řešení RP a projektových dokumentací pro územní a stavební povolení – blíţe viz 
kapitola e) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM a kapitola c) textové 
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. Toto dopravní napojení je v souladu s usnesením ZM č. 
184/2009 ze dne 10.9.2009, které bylo přijato na základě uplatněného stanoviska Ministerstva dopravy ke 
společnému jednání o návrzích předmětných územně plánovacích dokumentací pod zn.: 244/2009-910-
UPR/2 ze dne 15.5.2009 – blíţe viz kapitola h) odůvodnění tohoto opatření obecné povahy.  
Návrh změny č. 40 ÚPnM a souběţně pořizovaný návrh RP byly řádně projednány v souladu s příslušnými 
paragrafy stavebního zákona, poţadavky z uplatněných stanovisek dotčených orgánů byly respektovány a 
návrhy předmětných územně plánovacích dokumentací byly před jejich veřejným vystavením upraveny na 
základě výsledků společného jednání, v souladu s usnesením ZM č. 184/2009 a po posouzení krajským 
úřadem. Znamená to, ţe ve stanoviscích dotčených orgánů k návrhu změny č. 40 ÚPnM a návrhu RP 
nebyl uplatněn poţadavek zmíněný v bodě 2) této připomínky.  

10.  Calla, sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice, doručeno 
19.3.2010 

Text připomínky: 
Věc: Připomínky k návrhu změny územního plánu města v lokalitách 1.4.3. „U Voříškova dvora“ a 3.4.5. 
„Za Voříškovým dvorem“ a regulačnímu plánu lokality 3.4.5. „Za Voříškovým dvorem“ podle § 52 a 67 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Ve věci návrhu změny územního plánu města v lokalitách 1.4.3. „U Voříškova dvora“ a 3.4.5. „Za 
Voříškovým dvorem“ a regulačnímu plánu lokality 3.4.5. „Za Voříškovým dvorem“ uvádíme následující 
připomínky ve smyslu ustanovení § 52 a 67 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.: 
1) Navrţená zástavba je v rozporu se základními cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 stavebního 

zákona. Záměr skladové a obchodní haly hmotově, výškově ani svým účelem, není v souladu 
s udrţitelným rozvojem, jak je tvrzeno v návrhu RP (str. 46). Ţivelná výstavba velkoplošných 
obchodních center je dlouhodobě naopak zcela neudrţitelná, navíc, pokud jde o umisťování podobných 
záměrů na půdě vysoké bonity a v záplavových územích. Tento záměr upřednostňuje zájem soukromý 
– trţní nad zájmy sociální (zátopové území) a zájmy na udrţení příznivého ţivotního prostředí (zábor 
kvalitní orné půdy, navýšení dopravy), tedy v ţádném ohledu nelze tvrdit, ţe záměr „přispěje 
k vyváţenému rozvoji podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost 
společenství obyvatel území“ (str. 46 RP). Je nutné uvést, ţe cílem územního plánování je komplexně 
řešit účelné vyuţití a prostorové uspořádání území s cílem dosaţení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých záměrů na rozvoji území. Orgány územního plánování přitom mají povinnost 
koordinovat veřejné a soukromé záměry změn území, prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, vytvářet v území podmínky pro sniţování ekologických a přírodních 
katastrof a prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území. Ovšem také v návrhu změny ÚPnM (str. 16) je konstatováno, ţe se „jedná 
o vytvoření vhodnějších podmínek pro investiční záměr navrhovatele“ a zároveň není dostatečně 
zdůvodněno, ţe změna nebude mít zásadní vliv na vyváţený rozvoj podmínek pro ţivotní prostředí, 
hospodářský rozvoj a soudrţnost společenství obyvatel území. 

2) Z hlediska urbanistického je v návrhu RP zcela nedostatečně zdůvodněna „městotvornost“ objektu (str. 
43). Takto objemově a plošně naddimenzovaný objekt bude mít jednoznačně negativní vliv na krajinný 
ráz tohoto příměstského území. 

3) Co se týče dopravy, pak nová dopravní napojení na městský okruh na ulici Strakonická budou 
znamenat zásadně negativní dopad na plynulost dopravy v tomto území a napojení komunikace 
v blízkosti Vltavy bude v rozporu s rekreačními aktivitami, které jsou zde plánovány (pravobřehá 
cyklostezka). 
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4) Předmětný návrh změny územního plánu a regulačního plánu je v rozporu s platnou legislativou, neboť 
navrhuje výstavbu v území pasivní zóny Q100, která je Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města 
Č. Budějovice č. 13/2005 zakázána („V území je nepřípustné zřizování obvodově uzavřených urbánních 
celků a terénních úprav, které působí nebo mohou působit další vzdutí vybřeţené vody při povodni“). 
Záměr lze realizovat pouze skrze náročné terénní úpravy spočívající v naváţce zeminy nad úroveň 
hladiny Q100, které ovšem budou mít vliv na vzdutí vody při potenciální povodni, zhoršení odtokových 
poměrů a rozšíření záplavového území včetně přilehlé obytné zóny. 

Vyhodnocení: 
Připomínce se nevyhovuje. 
add. 1): 
Navrţená zástavba není v rozporu se základními cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 stavebního 
zákona. Dle § 18 stavebního zákona územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem dosaţení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Město České Budějovice 
není vlastníkem pozemků v řešeném území změny č. 40 ÚPnM. Záměr výstavby Sconta a dalších 
komerčních činností v řešeném území změny č. 40 ÚPnM a RP je plně v souladu s funkčním vyuţitím 
zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí SKOL-3 dle čl. 35 OZV. resp. 
dle kapitoly g) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. Investor má za povinnost nejen 
respektovat všechny veřejně prospěšné stavby, které byly převzaty do změny č. 40 ÚPnM z ÚPnM, ale 
rovněţ je mu uloţeno některé veřejně prospěšné stavby v území realizovat na své náklady, včetně 
propustku, který je I. etapou západního průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní 
průchod je součástí výše uvedených protipovodňových opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 
40 – Otevření příčných násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a 
stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku dle čl. 142 OZV. Předmětný západní průchod přispěje ke zlepšení 
situace v případě povodně právě v obytném území jiţně od Strakonické ulice. 
Jak je uvedeno v kapitole h) tohoto opatření obecné povahy, souběţně pořizovaná změna č. 40 ÚPnM 
nebude mít zásadní vliv na vyváţený rozvoj podmínek pro ţivotní prostředí, hospodářský rozvoj a 
soudrţnost společenství obyvatel území nad rámec ÚPnM. Navrhovaná změna č. 40 ÚPnM nemění 
koncepci původního ÚPnM, upřesňuje a doplňuje jiţ dříve navrţené řešení.  
Součástí návrhu RP je v souladu s § 65 stavebního zákona a v souladu se schváleným zadáním RP 
dokumentace Oznámení záměru dle znění zákona č. 100/2001 Sb. k posouzení vlivu stavby na ţivotní 
prostředí, které je součástí přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou III.3 návrhu RP. 
V tomto oznámení (zpracovatel Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o., Český Krumlov) byl prověřen mimo jiné 
vliv stavby Sconta na obyvatelstvo, kde se uvádí, citujeme: „Nejbližší souvislou obytnou zástavbou je 
Pražské předměstí, kdy nejbližší bytové domy a také dům s pečovatelskou službou jsou vzdáleny od okraje 
pozemků více než 200 m a od posuzované lokality jsou odděleny frekventovanou Strakonickou ulicí a 
protihlukovou stěnou. V přímém sousedství dotčených pozemků se nenachází žádná obytná zástavba.“ 
Krajský úřad – Jč. kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 12.5.2009 pod č.j. KUJCK 
10783/2009 OZZL/9-Kor vydal závěr zjišťovacího řízení k tomuto oznámení záměru. Krajský úřad v rámci 
zjišťovacího řízení dospěl k závěru, ţe záměr nebude mít významný negativní vliv na ţivotní prostředí a 
veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na 
obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 
Ve vazbě na závěr zjišťovacího řízení krajského úřadu lze konstatovat, ţe zástavba navrţená dle RP 

nebude mít negativní vliv na vyváţený rozvoji podmínek pro ţivotní prostředí, hospodářský rozvoj a 
soudrţnost společenství obyvatel území. Přispěje k trvale udrţitelnému rozvoji zejména realizací některých 
veřejně prospěšných staveb, vymezených v ÚPnM a převzatých ve změně č. 40 ÚPnM včetně realizace 
propustku, který je I. etapou západního průchodu pod tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní 
průchod je součástí výše uvedených protipovodňových opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 
40 – Otevření příčných násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a 
stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku dle čl. 142 OZV. Předmětný západní průchod přispěje ke zlepšení 
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situace v případě povodně právě v obytném území jiţně od Strakonické ulice. 
Jak je uvedeno v kapitole d) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM, 
menší jiţní část řešeného území leţí uvnitř zastavěného území města, zbývající (větší) část území bylo jiţ 
dle ÚPnM zastavitelnou plochou, nevznikají tudíţ nové nároky na vymezení nových zastavitelných ploch a 
nové zastavitelné plochy se změnou č. 40 ÚPnM nevymezují, Nejedná se tedy o nový zábor ZPF nad 
rámec ÚPnM. Z tohoto důvodu bylo vydáno Ministerstvem ţivotního prostředí ČR vydáno souhlasné 
stanovisko k návrhu změny č. 40 ÚPnM, a to dne 19.5.2009 pod č.j.: 510/551/09-Os.  
Jak je uvedeno v kapitole f) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 ÚPnM a 
v kapitole f) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy, podstatná část řešeného území 
změny č. 40 ÚPnM se nachází v záplavovém území Q100, z části bylo území zaplaveno při záplavách 
v roce 2002 i mimo záplavové území, proto je součástí území řešeného změnou č. 10 ÚPnM a je zařazeno 
do jednotlivých typů území podle jejich vztahu k povodni, přičemţ podstatná část území leţícího 
v záplavovém území se nachází v typu 3, tj. je určená k ochraně před povodní – blíţe viz kapitola f) textové 
(výrokové) části tohoto opatření obecné povahy. Změna č. 10 ÚPnM byla v rámci jednotlivých fází 
projednána a dohodnuta se všemi dotčenými orgány státní správy v souladu s tehdy platným stavebním 
zákonem a následně schválena usnesením č. 225/2005 ZM dne 10.11.2005, její závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 13/2005.  
V řešeném území jsou dle změny č. 10 ÚPnM navrţeny protipovodňová opatření, které umoţní odvodnění 
protilehlého prostoru za stávající protihlukovou zdí (lokalita 1.4.3. U Voříškova Dvora) ve dvou místech pod 
Strakonickou ulicí a odvedení vody do řeky Vltavy, tato opatření návrh změny č. 40 ÚPnM plně respektuje 
a přebírá. 
Nejedná se o vymezení nové zastavitelné plochy nad rámec ÚPnM, přičemţ moţné zastavění dotčeného 
území prověřila a potvrdila i změna č. 10 ÚPnM, tj. tzv. „povodňová změna“. Naopak v kapitole 16 Vodní 
hospodářství textové části změny č. 10 ÚPnM je připuštěna moţnost vymezení další zastavitelné plochy 
severně od řešeného území změny č. 40 ÚPnM, citujeme: „V případě, že dojde ke změně funkčního využití 
území z nezastavitelného na zastavitelné v části lokality 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem, která je součástí 
navrhovaného řešení – Úprava vedení protirozlivových hrází Vltavy (Voříškův Dvůr) – rozliv hladiny Vltavy 
na pravém břehu pod městem, lze tento rozliv posunut aktuálně za hranici nově vymezeného 
zastavitelného území.“  
add. 2): 
Do odůvodnění tohoto opatření obecné povahy byla v souladu s § 68 odst. (1) stavebního zákona po 
přezkoumání pořizovatelem doplněna mimo jiné i kapitola c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území, kde je uvedeno, ţe návrh RP navazuje na poţadavek ÚPnM ve smyslu realizace 
městotvorných  objektů v daném území, a to ve vazbě na stávající charakter a funkční vyuţití území 
severně od Strakonické ulice, která je vnímána jako významné rozhraní rozdílného charakteru a dalšího 
předpokládaného utváření území i dle ÚPnM. Jedná se dostavbu v části města, které je dle ÚPnM 
začleněno do části příměstí (v ÚPnM je město členěno na vnitřní město, předměstí, příměstí a venkov), 
kde jsou nákupní zařízení obvyklou a přípustnou stavbou, která svou funkcí a uspořádáním doplní skladbu 
činností v této části města příměstského charakteru. 
Krajinný ráz byl posouzen v rámci veřejného vystavení návrhů zadání a v rámci společného jednání o 
návrhu změny č. 40 ÚPnM a návrhu RP příslušným dotčeným orgány na úseku ochrany přírody a krajiny 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  
V dokumentaci Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., které je součástí přílohy č. 3 tohoto 
opatření obecné povahy, resp. přílohou III.3 návrhu RP, byl prověřen mimo jiné vliv stavby Sconta na 
krajinný ráz, citujeme: Krajinný ráz místa je v dané lokalitě silně ovlivněn činností člověka, především 
existencí městské aglomerace a převažujícího intenzivního zemědělského využívání krajiny“. „ Co se týče 
přírodních hodnot území, je dotčená lokalita typickou příměstskou krajinou sousedící s obchodně 
technickým zázemím města. Tedy přítomnosti výrazných přírodně hodnotných prvků. Za znaky přírodní 
charakteristiky lze označit liniovou zeleň podél komunikací a vodních toků, nepřítomnost lesních celků a 
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rozptýlené zeleně“. „Mezi znaky kulturních a historických charakteristik oblasti a dotčeného krajinného 
prostoru jedná se o území příměstí s obchodními centry většího rozsahu a objekty skladů s přímým 
napojením na páteřní komunikace města a hlavními tahy na Prahu s mezinárodním spojením. Mezi znaky 
lze tedy zařadit přítomnost obchodních areálů s velkými plochami na parkování, skladových objektů 
různých velikostí, přítomnost komunikace I. třídy a obslužných místních komunikací, velký pohyb 
automobilů“. V rámci zjišťovacího řízení nedospěl krajský úřad k závěru, ţe by došlo stavbou Sconta 
k narušení krajinného rázu. 
V RP je pro stavbu Sconta navrţena výška objektu v části skladových prostor 21 m, v prodejní části 11 m. 
Dle čl. 97 odst. (2) písm. b) OZV se průměrná konstrukční výška podlaţí pro výstavbu ve městě stanovuje 
na 3,5 m, z čehoţ lze dovodit, ţe skladová část objektu Sconta respektuje výšku pro 6 nadzemních 
podlaţí, přičemţ  dle čl. 190 odst. (3) písm. c) OZV je pro funkční typ SKOL-3 stanovena obvyklá přípustná 
výška zástavby zpravidla 4 aţ 6 nadzemních podlaţí, nejvýše však 8 nadzemních podlaţí, podmíněně 
přípustných (s přihlédnutím k charakteru stávající zástavby) aţ 12 nadzemních podlaţí. RP, který 
zpracoval autorizovaný architekt, dále podrobněji prověřil vyuţití území, a to i z hlediska architektonických 
hodnot území (stanovení objemových a prostorových regulativů).   
add. 3): 
Posouzení dopadů dopravního řešení navrţeného napojení Sconta je předmětem studie „Kapacitní 
posouzení nové křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích napojující obchodní centrum 
SCONTO Nábytek“ – zhotovitel CITYPLAN spol. s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1, které je součástí přílohy č. 3 
tohoto opatření obecné povahy, resp. přílohou č. III.2 návrhu RP. Citace ze závěru této studie:  „Přestože 
nově navržená křižovatka Strakonická x SCONTO v posuzovaném uspořádání vyhovuje, bylo by 
z bezpečnostního a kapacitního hlediska vhodné přidat na vjezdu od východu samostatný řadící pruh pro 
pravé odbočení a výjezd od obchodního centra SCONTO Nábytek řešit jako dvoupruhový se samostatnými 
řadícími pruhy pro levé i pravé odbočení.“ 
V souladu s usnesením ZM č. 297/2007 a v souladu se schválenými zadáními změny č. 40 ÚPnM a RP 
byla v průběhu pořizování těchto dokumentací ještě zpracována další studie  „Kapacitní posouzení nové 
křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích napojující obchodní centrum“ – zhotovitel Mott 
MacDonald, Národní 984/15, Praha 1. Toto posouzení, jehoţ předmětem je i hodnocení úrovně kvality 
dopravy  s napojením obchodní zóny Terno a Interspar, bylo na základě vyhodnocení této připomínky před 
předloţením návrhu změny č. 40 ÚPnM a návrhu RP k vydání do ZM doloţeno do přílohy č. 3 tohoto 
opatření obecné povahy, a to jako příloha III.2 návrhu RP. Citace ze závěru této studie: „Limitní hodnocení 
varianty s napojením obchodní zóny způsobuje zátěž na levém odbočení ze Strakonické ulice do obchodní 
zóny. Pro směry jízdy přímo po Strakonické ulici je však i v tomto případě zachována kapacitní rezerva 
minimálně 20 %, aby bylo možné koordinační řízení SSZ se sousední křižovatku Pražská × Plzeňská.“ 
Řešení cyklistické dopravy je v souladu s dokumentací magistrátu města „Koncepce cyklistické dopravy na 
území statutárního města České Budějovice“ (zhotovitel Ateliér SIS – Ing. František Stráský, U Malše 20, 
České Budějovice), která byla zpracována v roce 2003 a je pravidelně kaţdé dva roky aktualizována. Dále 
bylo toto řešení koordinováno se studií „Vltavská cyklistická cesta úsek České Budějovice – Hluboká 
n./Vlt., pravý břeh“ (zhotovitel Projekční kancelář ZESA spol. s r.o., Jírovcova 21, České Budějovice), která 
se v současné době zpracovává. 
add. 4): 
Splnění reţimu stanoveného pro typ 3 dle změny č. 10 ÚPnM, ţe citujeme: „V území je nepřípustné 
zřizování obvodově uzavřených urbánních celků a terénních úprav, které působí nebo mohou působit další 
vzdutí hladiny vybřežené vody při povodni.“ bylo posouzeno v rámci veřejného vystavení návrhů zadání a 
v rámci společného jednání o návrhu změny č. 40 ÚPnM a návrhu RP  příslušnými dotčenými orgány na 
úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném 
znění (ke změně č. 40 ÚPnM – Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a 
lesnictví, k RP – Magistrát města České Budějovice, odbor ţivotního prostředí).  
V Oznámení záměru  dle zákona č. 100/2001 Sb. byl prověřen mimo jiné vliv stavby Sconta na záplavová 
území. Na základě zjišťovacího řízení Krajský úřad vydal závěr zjišťovacího řízení. Před zahájením řízení o 
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návrhu RP byly do příslušných kapitol textové části I.1 a II.1 návrhu RP doplněn závěr zjišťovacího řízení, 
včetně jeho podmínek, tyto podmínky i z hlediska protipovodňových opatření byly v návrhu RP pro veřejné 
projednání dodrţeny. Citace závěru zjišťovacího řízení je uvedena v kapitole j) odůvodnění tohoto opatření 
obecné povahy. 
V návrhu změny č. 40 ÚPnM jsou převzaty v jejím řešeném území zásady řešení hlavních problémů města 
z hlediska protipovodňové ochrany dle čl. 145a OZV s tím, ţe v souladu se stanoviskem vodoprávního 
úřadu magistrátu města se v kapitole g) textové (výrokové) části opatření obecné povahy ke změně č. 40 
ÚPnM a v kapitole g) textové (výrokové) části tohoto opatření obecné povahy stanovuje pro RP a 
projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavby, u kterých RP nahrazuje územní rozhodnutí 
podmínka souběţně se stavbou Sconta realizovat propustek, který je I. etapou západního průchodu pod 
tělesem ul. Strakonická (tunel); tento západní průchod je součástí výše uvedených protipovodňových 
opatření a současně veřejně prospěšné stavby VH 40 – Otevření příčných násypů a stěn v záplavovém 
území (Strakonická silnice s protihlukovým valem a stěnou) – „tunel“ pro vodu a cyklostezku dle čl. 142 
OZV. Předmětný západní průchod přispěje ke zlepšení situace v případě povodně právě v obytném území 
jiţně od Strakonické ulice. 
Souběţně pořizovaný návrh RP s podrobněji rozpracovanými protipovodňovými opatřeními byl konzultován 
se společností VH TRES spol. s.r.o., U Malše 20, České Budějovice (zpracovatel vodohospodářské části 
ÚPnM  a změny č. 10 ÚPnM, zároveň projektant projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na 
protipovodňová opatření ve městě), výsledky projednání byly před zahájením řízení o návrhu RP  do 
textové části I.1 návrhu RP doplněny.  

 

n) Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek 

Ve vazbě na přidělené číslo souběţně pořizované změna ÚPnM, a to 40, bylo do všech zmíněných 
makrobloků a bloků, které jsou zároveň v řešeném území změny č. 40 ÚPnM a RP, doplněno z-40. Všude 
v textu bylo doplněno č. 40 ÚPnM, do odůvodnění byly doplněny kapitoly, které zpracoval pořizovatel podle § 
68 stavebního zákona. 

Na základě uplatněných námitek a připomínek bylo nutné dokumentaci návrhu RP po veřejném projednání 
upravit, a to: 

1. ve všech kapitolách a příslušných výkresech grafických částí byl blok 3.4.5.007.001 s původním 
navrţeným vyuţitím účelová komunikace a blok 3.4.5.007.002 s původním navrţeným vyuţitím  místní 
obslužná komunikace sloučeny do jednoho nového bloku 3.4.5.007.z-40.001 s funkčním vyuţitím místní 
obslužná komunikace, zároveň byl původní blok 3.4.5.007.007 přečíslován na blok 3.4.5.007.z-40.002 
s ponecháním navrţeného funkčního vyuţití městská zeleň, 

2. byl upraven tvar křiţovatky tak, aby touto stavbou nebyly stávající garáţe dotčeny, proto byl v kapitole g) 
textové části I.1 vypuštěn bod 3., týkající se asanace stávajících řadových garáţí v souvislosti s navrţenou 
mimoúrovňovou křiţovatkou u východního předmostí Nového mostu přes řeku Vltavu, v souvislostí 
s vypuštěním asanace byl v kapitole) textové části I.1 v bodu 1 upraven výčet pozemků dotčených veřejně 
prospěšnou stavbou  DI-16, zároveň byly upraveny příslušné výkresy grafických částí, 

3. do přílohy č. 3 tohoto opatření obecné povahy byla jako příloha III.6 návrhu RP doplněna studie „Kapacitní 
posouzení nové křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích napojující obchodní centrum“ – 
zhotovitel Mott MacDonald, Národní 984/15, Praha 1.   

  

o) Údaje o počtu listů odůvodnění RP a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

1. Dokumentace odůvodnění RP obsahuje v originálním vyhotovení 25 listů A4 textové části (strany 42 aţ 66 
tohoto opatření obecné povahy). 

2. Grafická část odůvodnění RP je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2 a 
obsahuje celkem 3 výkresy: 

II.1  Koordinační výkres                                1: 1 000 
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II.2  Výkres širších vztahů                                           1:10 000 
II.3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1: 1 000 

POUČENÍ :  

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.  

 
UPOZORNĚNÍ: 

RP je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uloţena na Magistrátu města České Budějovice, odboru 
územního plánování a architektury, včetně dokladů o jeho pořizování; opatřená záznamem o účinnosti je 
poskytnuta stavebnímu úřadu Magistrátu města České Budějovice a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, 
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.  
Údaje o vydaném RP a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části  moţné 
nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na www stránkách města České 
Budějovice http://www.c-budejovice.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                ……………………………… 

               Mgr. Juraj Thoma                                                          Ing. Ivana Popelová                                                              
                  primátor města                                                        1. náměstkyně primátora      

 
 
 
 
 
 

III. Přílohy RP 
 

 Příloha III.1 – Hluková studie „České Budějovice, Praţské předměstí Obchodní dům s nábytkem „Sconto“ 
Strakonická ul.“ – zhotovitel Ing. Lumír Zenkl, ZESA, Dopravně – inţenýrská kancelář, 
Jírovcova 2, České Budějovice 

 Příloha III.2 – studie „Kapacitní posouzení nové křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích 
napojující obchodní centrum SCONTO Nábytek“ – zhotovitel CITYPLAN spol. s.r.o., 
Jindřišská 17, Praha 1 

 Příloha III.3 –  Oznámení záměru dle znění zákona č. 100/2001 Sb. k posouzení vlivu stavby na ţivotní 
prostředí – zhotovitel Ing. Hana Pešková, DHW s.r.o.m KOSTELNÍ 165, Český Krumlov 

 Příloha III.4 – Projekt ozelenění areálu Sconta – zhotovitel Ing. Pavel Popela  

 Příloha III.5 – Poţárně bezpečnostní řešení akce: Novostavba obchodního domu – SCONTO – 
Strakonická, České Budějovice 

 Příloha III.6 – studie „Kapacitní posouzení nové křiţovatky v ulici Strakonická v Českých Budějovicích 
napojující obchodní centrum“ – zhotovitel Mott MacDonald, Národní 984/15, Praha 1 

 

http://www.c-budejovice.cz/

