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VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ VE VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A NADŘÍZENÉHO ORGÁNU, STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU, PODNĚTŮ SOUSEDNÍCH 
OBCÍ A PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ČB 1, ČB 2, ČB 3, ČB 4, ČB 

5, ČB 6, ČB 7, ČESKÉ VRBNÉ, HAKLOVY DVORY, TŘEBOTOVICE, KALIŠTĚ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen „ÚP“) 

1. Pro větší přehlednost dokumentu, na základě vyhodnocení došlých připomínek, vyjádření a podnětů, které byly identifikovány mnohdy pro kapitoly "A." a "A.1." jak číslem odstavce, 
tak stranou, aby tedy nedocházelo k záměně připomínek v kapitolách "A." a "A.1.", bylo označení kapitoly "A." doplněno číslicí "0" na alfanumerický kód A.0.. Takto byl systém 
označení jednotlivých ustanovení zadání zpřesněn a byla eliminována možnost záměny alfanumerického kódu kapitol "A." (požadavky na základní koncepci...) a "A.1." (požadavky na 
urbanistickou koncepci....) 

2. Všechny doplňující informace DO obsažené ve vyjádřeních k návrhu zadání budou předány zpracovateli ÚP k zhodnocení a využitelnosti informací do návrhu ÚP. 
3. Odkazy na zákony a vyhlášky se rozumí jejich platné znění. 
4. Vyjádření DO, stanovisko krajského úřadu, podněty sousedních obcí a připomínky uplatněné k návrhu zadání budou předány zpracovateli ÚP. 
5. Jednotlivé poznámky na doplnění návrhu zadání ÚP se odkazují na přečíslování kapitol a bodů po úpravě návrhu zadání. 

VYJÁDŘENÍ S POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU 

Č. Autor Autentický text Vyhodnocení 
Poznámka/ 
vyjádření k 

vyhodnocení 

2
0
0
3
0
6
_
0
2 

Státní energetická 
inspekce, územní 
inspektorát pro 
Jihočeský kraj, 
Lipenská 17, České 
Budějovice 

 
Dne: 
6. 3. 2020 
 
OUP/757/2020 
 

 

Značka: SEI- 1648/2020/31.101-2 
Dne: 5. 3. 2020 

Stanovisko k návrhu zadání územního plánu obce České Budějovice v katastrálním 
území České Budějovice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, 

Kaliště u Českých Budějovic 

S odvoláním na zaslání návrhu zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním 
území České Budějovice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, 
Kaliště u Českých Budějovic ze dne 27. 2. 2020 vydává Územní inspektorát pro Jihočeský 
kraj Státní energetické inspekce, jako dotčený orgán příslušný dle ustanovení § 13 odst. 
2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), následující stanovisko: 

Na základě níže uvedeného odůvodnění s o u h l a s í m e s návrhem zadání územního 
plánu obce České Budějovice v katastrálním území České Budějovice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

Návrh zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním území České Budějovice 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 
je v souladu s Územní energetickou koncepcí statutárního města České Budějovice 

Souhlasné vyjádření  
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zpracovanou v roce 2016 podle § 4 zákona. 

Zároveň tento návrh zadání není v rozporu s dalšími zájmy chráněnými zákonem 
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Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Plzeňského a 
Jihočeského, 
Hřímalého 11, Plzeň 

 

Dne:  
16. 3. 2020 
 
OUP/866/2020 

 

Značka: SBS 08249/2020/OBU-06/2 

Dne: 10. 3. 2020 

Věc: Vyjádření k návrhu zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním území 
České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České 
Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského v návaznosti na Vaši 
žádost o vyjádření k návrhu zadání změny shora uvedeného územního plánu uvádí, že 
jako dotčený orgán státní správy, zajišťující při územně plánovací činnosti ochranu 
nerostného bohatství ve smyslu 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řešeném území 
neeviduje z tohoto titulu žádné právem chráněné zájmy. 

Vyjádření s doplňujícími informacemi  
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Ministerstvo obrany, 
Sekce nakládání 
s majetkem MO, 
odbor ochrany 
územních zájmů, 
oddělení ochrany 
územních zájmů 
Morava, Žižkova 37, 
370 04 České 
Budějovice 

 
Dne:  
18. 3. 2020 
 
OUP/874/2020 

Značka: 42183/2020-11 50-OÚZ-ČB 

Dne: 18. 3. 2020 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ) 

Návrh zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním území České Budějovice 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic. 

K čj. OÚP/O-510/2020/Ji-V 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s 
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona 
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 
obrany ČR, se vyjadřuje ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 

a uplatňuje požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a 
grafické části Návrhu územního plánu České Budějovice. 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 

- vymezené zájmové území v rozsahu ochranného pásma leteckých zabezpečovacích 

Vyjádření s doplňujícími informacemi  

Podmínky pro povolování staveb v ochranných 
pásmech ukládá příslušná legislativa, nestanovují se 
územním plánem. 
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zařízení Ministerstva obrany (ÚAP - jev 102a) - OP radiolokačního prostředku České 
Budějovice, které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve 
znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. 

V území do 500 m od stanoviště radaru (tvar kruhu se středem v ose antény radaru 
a poloměrem 500m) lze umístit a povolit veškerou výstavbu včetně výsadby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) — viz. UAP —jev 
102a. V tomto vymezeném území nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, 
železniční trakce, kovové ploty, které převyšují vodorovnou rovinu ve výšce 3m pod 
úrovni spodní hrany antény. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena 
nebo zakázána. 

V území do vzdálenosti 5km od stanoviště radaru lze umístit a povolit veškerou 
nadzemní výstavbu, železniční trakce, souvislé kovové konstrukce včetně výsadby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. I zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)— viz. ÚAP —jev 102a. V tomto 
vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána. 

V území ve vzdálenosti 5-30 km od radaru lze umístit a povolit níže uvedené stavby Jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 175 odst. I zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) — viz. UAP —jev lO2a. Jedná se 
o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškové omezena nebo zakázána. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění1 kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: “Celé správní území města je situováno v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 

- Koridor RR směrů - zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby (dle 
ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), 
které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany CR a zákona 
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č. 127/2005 o elektronických komunikacích - dle VAP jev 82a. 

Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: 

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze umístit a povolit nadzemní výstavbu 
Jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V tomto zájmovém území 
může dojit k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové 
dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., 
materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze 
u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízeni dle § 175 zákona. č. 183/2006 
Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů ACR v hájených územích. 

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 a 250 lze umístit a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany. V případě 
kolize může být výstavba omezena. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 

Do správního území obce (k.ú. Třebotovice) zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- Objekt důležitý pro obranu státu (Kasárna Třebotovice) včetně zájmového území, 
které je nutno respektovat ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťováni obrany ČR a v 
souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. Požadujeme tuto plochu stabilizovat v ÚPD. V tomto vymezeném území 
lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (viz. 
UAP —jev 107). 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a 
zapracovat do textové části Odůvodnění návrhu územního plánu, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany a zapracovat do grafické části (koordinačního výkresu). 

Do správního území obce (k.ú. Třebotovice) zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma - které je nutno 
respektovat podle ustanovení zák. č. 222/l9995b.. o zajišťování obrany ČR. Požadujeme 
tuto plochu respektovat a stabilizovat v ÚPD. V tomto vymezeném území lze umístit a 
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), ÚAP—jev 
93a. 
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Do správního území obce (k.ú. Třebotovice) zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- Koridor podzemních sítí - zájmové území pro podpovrchové stavby a veškeré zemní 
práce (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování 
obrany ČR a zákona Č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit veškerou výstavbu včetně zemních prací jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu) — viz. ÚAP —jev 82a. V případě 
kolize může být výstavba omezena. 

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany CR a do grafické části - koordinačního výkresu. 

Do správního území obce (k.ú. Třebotovice) zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma (ČS a vodní 
zdroje), které je nutno respektovat podle ustanovení zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany ČR. Požadujeme tuto plochu respektovat a stabilizovat v ÚPD. V tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) — viz. ÚAP — jev 44. 

Do správního území obce (k.ú. České Budějovice 6) zasahuje vymezené území 
Ministerstva obrany ČR: 

- Objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území (Kasárna Jiřího z Poděbrad), 
které je nutno respektovat ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a v 
souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. Požadujeme tuto plochu stabilizovat v ÚPD. V tomto vymezeném území 
lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 
— viz. ÚAP —jev 107. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a 
zapracovat do textové části Odůvodnění návrhu územního plánu, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany a zapracovat do grafické části (koordinačního výkresu). 

Do správního území obce (k.ú. České Budějovice 7) zasahuje vymezené území 
Ministerstva obrany ČR: 
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- Objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území (OHEO), které je nutno 
respektovat ve smyslu zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany CR a v souladu 
s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. Požadujeme tuto plochu stabilizovat v UPD. V tomto vymezeném území lze umístit 
a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) — viz. UAP 
—jev 107. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a 
zapracovat do textové části Odůvodnění návrhu územního plánu, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany a zapracovat do grafické části (koordinačního výkresu). 

Do správního území obce (k.ú. Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic, České 
Budějovice 6 a 7) zasahují vymezená území technické infrastruktury Ministerstva obrany 
ČR: 

- Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma, které je nutno respektovat podle 
ustanovení zák.č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Požadujeme tuto plochu 
respektovat a stabilizovat v ÚPD. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) - ÚAP — jev 70. 

- Nadzemní a podzemní vedeni elektrizační soustavy včetně ochranného pásma, které 
je nutno respektovat podle ustanovení zák.č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. 
Požadujeme tuto plochu respektovat a stabilizovat v ÚPD. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu) 
— viz. ÚAP — jev 73. 

- Vodovodní síť včetně ochranného pásma, které je nutno respektovat podle ustanovení 
zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Požadujeme tuto plochu respektovat a 
stabilizovat v ÚPD. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), ÚAP— jev 68. 

- Teplovody a jejich ochranná pásma - které je nutno respektovat podle ustanovení zák. 
č. 222/1999 Sb.. o zajišťování obrany ČR. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), ÚAP — jev 80. 

Výše uvedená zájmová území technické infrastruktury Ministerstva obrany 
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požadujeme respektovat a zapracovat do textové části Odůvodnění návrhu územního 
plánu, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a zapracovat do grafické části 
(koordinačního výkresu). 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 
Sb. (dle ÚAP jev 119) 

Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukci (např. základnové 
stanice....) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 
je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jej leh respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území 
úřadu územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických 
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podkladů ORP. 
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 
Praha 1 
 
Dne: 
23. 3. 2020 
 
OÚP/949/2020 
 

Značka: MPO 21234/2020 

Dne: 17. 3. 2020 

Vyjádření k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, na základě § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 47 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, se k návrhu zadání ÚP České Budějovice vyjadřuje následovně: 

Na správní území města České Budějovice nezasahují žádné dobývací prostory, výhradní 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková 
území. Pouze v západní části k.ú. Třebotovice byla vymezena plocha ostatního 
prognózního zdroje stavebního kamene č. 9297700 Kaliště, která ovšem není limitem 
využití území, takže další rozvoj města neomezuje. Proto také není nutno stanovit žádné 
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství. 

S návrhem zadání ÚP České Budějovice souhlasíme. 

Souhlasné vyjádření s doplňujícími informacemi  
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Ministerstvo 
životního prostředí 
ČR, odbor výkonu 
státní správy II, 
Mánesova 3a, České 
Budějovice 1 
370 01 

 
Dne: 
23. 3. 2020 
 
OÚP/943/2020 

 

Značka: MZP/2020/510/360 

Dne: 23. března 2020 

Vyjádření k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále též ministerstvo) 
obdrželo dne 28.02.2020 návrh zadání územního plánu České Budějovice. Vzhledem k 
faktu, že do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v 
platném znění, dotčené orgány uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou 
požadavky na obsah zadání ÚP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů, vydáváváme jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle 
ust. § 17 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a dotčený orgán dle § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 13 odst. 2 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, následující vyjádření. 

Vyjádření s doplňujícími informacemi. 

Požadavky vyplývající z platné legislativy musí být v 
návrhu ÚP respektovány. 
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Z hlediska ochrany ZPF 

Podle § 5 odst. 1 zákona jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace 
povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“) 
stanovenými v § 4 zákona. Je nezbytné navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z 
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to 
zpravidla v porovnání s jiným možným řešením. 

S ohledem na skutečnost, že pro nezemědělské účely je nutno použít především 
nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území 
nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební 
proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení, je při zpracování územního 
plánu nezbytné analyzovat tyto plochy a v maximální možné míře takové plochy využít 
pro rozvoj města. 

K návrhu dalších ploch k využití pro nezemědělské účely, je nutné na zemědělské půdě 
(veškeré plochy, které jsou součástí ZPF, a to včetně stávajících zastavitelných ploch 
ÚPmČB, u kterých nedošlo k nezemědělskému využití – odnětí půdy ze ZPF) přistoupit 
pouze v nezbytných případech. S ohledem na tuto skutečnost, souhlasíme s požadavkem 
uvedeným v předloženém návrhu zadání, a to „prověřit všechny zastavitelné plochy, 
které doposud nebyly zastavěny. Současně bude posouzena účelnost jejich vymezení jako 
ploch zastavitelných pro navržené využití. V případě průkazu nereálnosti jejich budoucího 
využití pro navržený účel bude posouzena možnost jiného využití“. Při tomto prověření 
je však nezbytné z důvodu ochrany ZPF a vzhledem k dlouhodobému nevyužití mnohých 
stávajících zastavitelných ploch, postupovat v kontextu ustanovení § 102 stavebního 
zákona (náhrady za změnu v území), nikoli brát v potaz zejména veřejné a soukromé 
vlastnictví pozemků, jak uvádí předložený návrh zadání. Z hlediska posouzení nezbytnosti 
navržených lokalit na plochách ZPF je dále zapotřebí prověřit, odborně zhodnotit a 
odůvodnit nyní uvedenou informaci, že „rozvoj podmínek pro bydlení bude odpovídat 
růstu počtu obyvatel na úroveň cca 110 000“. Při zpracování návrhu požadujeme 
přednostně využívat méně kvalitní zemědělské půdy, kdy kritériem kvality jsou třídy 
ochrany dle BPEJ. Plochy nezemědělského využití na půdách I. a II. třídy ochrany lze 
navrhnout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF. 

Návrh předmětného územního plánu musí dále respektovat veškeré další požadavky 
vyplývající ze zákona a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
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Z hlediska ochrany nerostného bohatství 

Vzhledem k faktu, že na území města České Budějovice nejsou evidována chráněná 
ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska 
nerostných surovin, schválené prognózní zdroje či dobývací prostory, neuplatňuje 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, k předloženému návrhu 
žádné požadavky z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Upozorňujeme však 
na skutečnost, že v řešeném území je evidováno poddolované území po těžbě lignitu č. 
1974 Litvínovice a dále část poddolovaných území po těžbě polymetalických rud č. 2055 
Staré Hodějovice 1 a č. 2071 České Budějovice 5 - Dobrá Voda; po těžbě černého uhlí č. 
2059 České Budějovice 4, č. 2063 Hůry - Karolina 5 a č. 2025 Hrdějovice. Lokalizace výše 
uvedených území je patrná z přiloženého výřezu mapy. Přesné aktualizované situování 
lze získat na internetovém odkazu: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/ a 
podrobnější údaje o těchto územích lze rovněž získat na adrese: Česká geologická služba, 
Geofond - oddělení vlivů důlní činnosti, Dačického náměstí 11, 284 01 Kutná Hora. 
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Krajská hygienická 
stanice Jč. kraje, Na 
Sadech 25, České 
Budějovice 
 
Dne:  
24. 3. 2020 
 
OÚP/952/2020 
 
 

Značka: KHSJC 05949/2020/HOK CB-CK 

Dne: 23. 3. 2020 

„Návrh zadání územního plánu České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České 
Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České 
Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovice “ - stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích. 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen 
„KHS Jč. kraje“) posoudila ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, návrh zadání územního plánu České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, 
České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České 
Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovice. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS Jč. kraje toto stanovisko: 

S návrhem zadání územního plánu České Budějovice 

Vyjádření s doplňujícími informacemi. 

Požadavky vyplývající z platné legislativy musí být v 
návrhu ÚP respektovány. Zda jsou splněny veškeré 
podmínky pro umístění stavby v ochranném pásmu, 
případně splnění příslušných hygienických limitů 
sleduje v rámci řízení o povolení konkrétní stavby 
stavební úřad. 

K upozornění ve vyjádření k § 77, důvodný předpoklad 
neznamená prokázanou skutečnost. Vymezení plochy v 
ÚP stanovuje možnost využití daného území, nicméně 
vždy musí být v navazujících řízeních k povolování 
konkrétních staveb prokázáno, že jsou splněny veškeré 
ostatní právní předpisy vázající se ke konkrétnímu 
druhu stavby (tzn. včetně splnění hygienických limitů). 
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s e  s o u h l a s í  z a  t ě c h t o  p o d m í n e k: 

1. KHS Jč. kraje požaduje v souvislosti s umisťováním nové chráněné zástavby respektovat 
ochranná pásma silnic, železnic, zemědělských, výrobních areálů apod. Nutno prověřit, 
zda ochranná pásma elektrizační soustavy nezasahují do navrhovaných ploch pro bydlení. 
Ochranná pásma elektrizační soustavy jsou stanovena mimo jiné k ochraně života a zdraví 
osob a důsledně musí být tedy respektována a dodržována i všechna pro řešené území v 
úvahu padající ustanovení § 46 "Ochranná pásma" zákona č. 458/2000 Sb., energetického 
zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Návrh územního plánu musí být upraven tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že 
navržená ochranná pásma silnic a železnic, navrhovaných koridorů a ploch pro dopravu 
zahrnují i hlukové zatížení odpovídající příslušným hygienickým limitům hluku, popřípadě 
musí územní plán obsahovat odkaz, že všichni stavebníci staveb chráněných před 
nadlimitním hlukem v návrhových plochách i stávajících plochách musí budoucí stavbu 
ochránit i před budoucí hlukovou zátěží z navržených koridorů a ploch pro dopravu (tedy 
ze záměru, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem 
hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních 
drahách). 

3. KHS Jč. kraje požaduje prověřit možnost umístění chráněné zástavby v území podél 
stávajících dopravních cest se zvýšenou hlukovou zátěží (nejlépe hlukovou studií) a 
vytvořit předpoklady pro realizaci případných protihlukových opatření. Stejným 
způsobem nutno prověřit umístění chráněné zástavby v území navazujícím na plochy se 
stacionárními zdroji hluku. Tato území jsou z hlediska zájmů na ochraně veřejného zdraví 
před hlukem pro akusticky chráněné objekty pouze podmínečně vhodná. 

4. Plochy, u kterých lze uvažovat o možném ovlivnění hlukem z okolí resp. o ovlivnění 
okolí hlukem, je nutné považovat pouze za podmíněně vhodné pro zamýšlený budoucí 
způsob využití (pokud je plocha určena k umisťování nebo připouští umístění staveb 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, 
staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb) a v tomto směru 
nutno upřesnit podmínky pro stavby a činnosti, které jsou v územním plánu uvedeny jako 
„podmíněně přípustné využití“ tak, aby předem vylučovaly možnost střetu např. 
dodržením hygienických limitů hluku již na hranici vlastního pozemku. 

5. V rámci stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití nutno 
jednoznačně stanovit hranice negativních vlivů a stanovit podmíněně využitelné plochy z 
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hlediska hlukového zatížení. Návrh územního plánu musí řešit střety využití 
navrhovaných a stávajících ploch (ploch bydlení a dalších hlukově chráněných ploch) 
zejména s hlukovým zatížením území od stávajících, případně navrhovaných zdrojů hluku 
a to např. podmíněnými způsoby využití ploch. Při návrhu ploch pro konkrétní využití 
území je třeba respektovat i dopravní dostupnost ploch s ohledem na již existující 
dopravní zátěž území. 

6. Vzhledem k tomu, že místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví bude vyžadovat 
v případě realizace dopravních staveb dodržení hygienických limitů hluku stanovených 
aktuálně platnou legislativou, je nezbytné již v rámci návrhu územního plánu vytvořit 
např. dostatečnou územní rezervu pro realizaci účinných protihlukových opatření. 

Odůvodnění: 

Pořizovatel návrhu zadání: ÚP České Budějovice: Magistrát města České Budějovice, 
odbor územního plánování. 

Zastupitel určený pro spolupráci s pořizovatelem: Mgr. Juraj Thoma, 1.náměstek 
primátora 

Řešené území zahrnuje katastrální území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 
Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České 
Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovice. 

Důvody pořízení územního plánu: 

- Město České Budějovice má platný ÚPnM z roku 2000, ve znění změn č. 1 až č. 83. 
Poslední změna č. 83 nabyla účinnosti dne 24.10.2019. Aktuální podoba ÚPnM s aplikací 
všech schválených změn je velice rozsáhlá a zcela nevyhovuje požadavkům na další rozvoj 
správního území města. 
- V roce 2007 došlo ke změně legislativy v oblasti územního plánování a stavebního řádu. 
Z ustanovení § 188 odst. (1) SZ vyplývá, že územní plány obcí schválené před 1.1.2007 
bez úpravy, projednání a vydání pozbudou platnosti po 31.12.2022. 
Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo o pořízení nového územního plánu 
České Budějovice v roce 2018. 

Podklady pro zpracování: 

Politika územního rozvoje ČR (PÚR) 
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Zásady územního rozvoje JčK (ZÚR) 
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice (ÚAP ORP) 
Strategický plán České Budějovice 
Doplňující Průzkumy a Rozbory zhotovitele ÚP České Budějovice (PaR) – nebylo blíže 
specifikováno 
Požadavky města České Budějovice – 
 
Návrh ÚP bude vycházet ze základní urbanistické koncepce dané stávajícím ÚPnM, bude 
ji respektovat a rozvíjet. 
Budou prověřeny všechny zastavitelné plochy, které dosud nebyly zastavěny. Má být 
posouzena účelnost jejich vymezení jako ploch zastavitelných pro navržené využití. V 
případě průkazu nereálnosti jejich budoucího využití k navrženému účelu bude 
posouzena možnost jiného způsobu využití a v odůvodněných případech možnost 
zpětného zařazení do ploch nezastavěného území. 

Předložený návrh byl posouzen především z hlediska zájmu na ochraně veřejného 
zdraví před hlukem a neionizujícím zářením a v souladu s §§ 30, 77, odst. 4 a 35 zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly uloženy podmínky č. 1 až 6 

KHS Jč kraje upozorňuje na novelu zákona č. 258/2000 Sb., která nabyla účinnost 01. 12. 
2015, konkrétně na znění § 77 cit.: 

§77 

(2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého 
lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, 
zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke 
stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko 
orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před 
hlukem nebo vibracemi. Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí 
je veřejná produkce hudby. 

(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného 
domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální 
účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany 
před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu 
ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření 
hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost 
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má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a 
žadatel o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě podle 
odstavce 

(5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, 
aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, 
dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné 
navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Z uvedené citace zákona jednoznačně vyplývá nutnost určení „podmíněného využití 
ploch“ v souvislosti s hlukovým zatížením v území zejména a mimo jiné v blízkosti 
komunikací. 

Tak jak je uvedeno v podmínce č. 4, plochy, u kterých lze uvažovat o možném ovlivnění 
hlukem z okolí resp. o ovlivnění okolí hlukem, je nutné považovat pouze za podmíněně 
vhodné pro zamýšlený budoucí způsob využití (pokud je plocha určena k umisťování nebo 
připouští umístění staveb bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a 
školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 
obdobných staveb) a v tomto směru upřesnit podmínky pro stavby a činnosti, které jsou 
v územním plánu uvedeny jako „podmíněně přípustné využití“ tak, aby předem 
vylučovaly možnost střetu např. dodržením hygienických limitů hluku již na hranici 
vlastního pozemku. 

Dále KHS Jč kraje upozorňuje: 
Stavby s chráněným venkovním prostorem jsou stavby dle § 30 odst. 3 zákona č. 
258/2000 Sb. bytové domy, rodinné domy, stavby pro předškolní a školní výchovu a 
vzdělávání, stavby pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobné stavby. 
Plochy pro sport nevyžadují ochranu před nadlimitním hlukem, ale jejich provoz může 
zdrojem nadlimitního hluku být. 
Plochy pro rekreaci musí být umisťovány do hlukově nezatíženého území, pokud se 
nejedná o využití – soukromé zahrady, zahrádkářské kolonie. Plochy pro rekreaci jsou dle 
zákona č. 258/2000 Sb. chráněným venkovním prostorem. Stavby pro rekreaci nejsou 
stavbami s chráněným venkovním prostorem stavby ani chráněným vnitřním prostorem. 
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Ministerstvo kultury, 
Maltézského 
náměstí 471/1, 
118 11 Praha 1 
 
Dne:  

Značka: MK 20199/2020 OPP 

Dne: 23. 3. 2020 

Vyjádření k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. OÚP/O-510/2020/Ji-V ze dne 27. 2. 

Z hlediska požadavků k legislativnímu rámci se jedná o 
vyjádření s doplňujícími informacemi. 

 

Požadavek ke kap. A.0. bodu 3.4. je dostatečně řešen v 
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25. 3. 2020 
 
OÚP/957/2020 

 

2020 o projednání návrhu zadání územního plánu České Budějovice v k. ú. České 
Budějovice 1, České Budějovice 2 České Budějovice 3, České Budějovice 4, České 
Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic. 

Pořizovatel ÚPD: Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování, nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 

Datum zpracování: únor 2020 

V dané věci byl prostudován návrh zadání ÚP České Budějovice, dostupný na webových 
stránkách města České Budějovice: https://www.c-budejovice.cz/navrh-zadani-
uzemnihoplanu-ceske-budejovice 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů – legislativní rámec: 

V rámci řešeného území se nachází: 

● (Městská) památková rezervace České Budějovice, prohlášená Výnosem MK ČSR čj. 
7.096/80-VI/1 ze dne 19. 3. 1980 o prohlášení historického jádra města České 
Budějovice za památkovou rezervaci; vedená v ÚSKP KP ČR pod číslem rejstř. 1038. 

● Ochranné pásmo nemovitým kulturním památkám hradebního systému ve městě 
České Budějovice, které bylo vymezeno Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu 
České Budějovice, referátu regionálního rozvoje, č. j. 920/95/411/Val dne 31. 5. 
1995; vedené v ÚSKP KP ČR pod číslem rejstř. 3141.  

● (Vesnická) památková zóna Rožnov, prohlášená Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 
19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje 
(dále jen Vyhláška o prohlášení VPZ); vedená v ÚSKP KP ČR pod číslem rejstř. 2069. 

● Národní kulturní památka Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec (česká 
část), prohlášená Nařízením vlády č. 147/1999 Sb.: Soubor budov, terénních úprav a 
ostatních nemovitých objektů vybudovaných k provozování koněspřežní dráhy České 
Budějovice - Linec, včetně jejich pozůstatků na pozemcích vymezených prostorovými 
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých 
objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku; vedená v ÚSKP KP ČR pod 
číslem rejstř. 135. 

● V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP pod 
číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního 
památkového ústavu (dále jen NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/, 

návrhu zadání ÚP, a to kap. D. bodu 3.2. 

 

Požadavek ke kap. A.1. bodu 3.1. je dostatečně řešen v 
návrhu zadání ÚP, a to kap. A.0. bodech 3.1.3., 3.4.1., 
3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.7., 3.4.8., kap. A.1. bodech 
3.2.8., 3.2.24., 4.2., 4.5., kap. D. bodech 3.1., 3.2. 
Požadavek obsahuje doplňující informaci. 

 

Požadavek ke kap. A.1. bodu 3.1.6. je dostatečně řešen 
v návrhu zadání ÚP, a to kap. A.1. bodech 3.2.24. a 4.5. 

 

Požadavek ke kap. A.1. bodu 3.1.11. je dostatečně 
řešen v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.0. bodech 3.1.3., 
3.4.1., 3.4.5., 3.4.7., 3.4.8. a v kap. D. bodech 3.1. a 3.2. 
Požadavek obsahuje doplňující informaci. 

 

Požadavek ke kap. A.1. bodům 3.2.5. a 3.2.24. je 
dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.0. 
bodech 3.1.3., 3.4.1., 3.4.5., 3.4.7., 3.4.8., kap. A.1. 
bodech 3.2.8., 3.2.24., 4.5. a kap. D bodech 3.1. a 3.2. 

 

Požadavek ke kap. A.1. bodu 3.3.3. je dostatečně řešen 
v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.0. bodech 3.1.3., 
3.4.1., 3.4.3., 3.4.5., 3.4.7., 3.4.8., kap. A.1. bodech 
3.2.8., 3.2.24., 4.2. a 4.5. Požadavek obsahuje doplňující 
informaci. 

 

Požadavek ke kap. A.1. bodu 4.7. je dostatečně řešen v 
návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.0. bodech 3.1.3., 3.4.1., 
3.4.5., 3.4.7., 3.4.8., kap. A.1. bodech 3.2.8., 3.2.24. a 
kap. D. bodech 3.1. a 3.2. Požadavek obsahuje 
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https://geoportal.npu.cz/web, . 

● Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve 
smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Informace o územích s 
archeologickými nálezy (ÚAN) jsou soustředěny ve Státním archeologickém seznamu 
ČR (http://isad.npu.cz/) spravovaném Národním památkovým ústavem, generálním 
ředitelstvím.  

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán 
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší 
výzvy, uplatňuje k návrhu zadání územního plánu České Budějovice následující 
požadavky. 

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP ČESKÉ BUDĚJOVICE: 

ad A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury, str. 4 

ad 3.4. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území, str. 5 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje do odstavce doplnit požadavek na ochranu a respektování 
historické části jižního předměstí vymezené jako památková zóna Rožnov. 

Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany plošně památkově chráněného území je dán výše uvedeným 
legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace 
respektovat. 

ad) A. 1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, str. 7 

ad) 3.1. Urbanistická koncepce, str. 7: 

doplňující informaci. 

 

Požadavek ke kap. A.1. bodu 4.21. je dostatečně řešen 
v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.0. bodech 3.1.3., 
3.4.1., 3.4.3., 3.4.5., 3.4.7., kap. A.1. bodech 3.2.8., 
3.2.24, 4.2. a 4.5. Požadavek obsahuje doplňující 
informaci. 

 

Požadavky ke kap. A.2. jsou dostatečně řešeny v návrhu 
zadání ÚP, a to v kap. A.0. bodech 3.1.3., 3.4.1., 3.4.5., 
3.4.7., 3.4.8., kap. A.1. bodech 3.2.8. a 4.5. Požadavek 
obsahuje doplňující informaci. 
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Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje: 

- při tvorbě urbanistické koncepce rozvoje posuzovaného území statutárního města 
České Budějovice respektovat území památkové rezervace České Budějovice a území 
památkové zóny Rožnov včetně archeologické památkové péče jako území plošné 
památkové ochrany, zejména respektovat předměty státní památkové péče (tzv. kulturní 
hodnoty území), respektovat areály i jednotlivé objekty nemovitých kulturních památek 
včetně ochranného pásma, 

- při návrhu jednotlivých rozvojových lokalit v řešeném území respektovat urbanistickou 
strukturu plošně památkově chráněných území, preferovat návrh rozvojových lokalit v 
návaznosti na současné zastavěné území sídla s ohledem na kulturní hodnoty území a na 
zájmy archeologické památkové péče, 

- území plošné památkové ochrany (památková rezervace, památková zóna); soubor 
budov, terénních úprav a ostatních nemovitých objektů vybudovaných k provozování 
koněspřežní dráhy České Budějovice - Linec, včetně jejich pozůstatků na pozemcích 
vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou 
staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku a dále všechny 
objekty a areály kulturních památek zahrnout mezi území stabilizovaná; v územním plánu 
volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot, 

- při řešení požadavků na další rozvoj posuzovaného území přednostně zhodnotit 
nevyužívané plochy a objekty po dnes již neexistující zástavbě; v případě řešení porušené 
struktury zástavby bloků dostavbou respektující okolní historické prostředí navrhnout 
obnovit zaniklou strukturu v historické půdorysné stopě či její osnově na základě 
dobových materiálů (map stabilního katastru ze 2. čtvrtiny 19. století, nebo 1. vydání 
státní mapy odvozené, zachycující stav koncem 30. let 20. století). 

- v územích památkového zájmu, tj. v území památkového ochranného pásma, v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky 
č. 458/2012 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, stanovit zejména prostorové regulativy, 
konkrétně výškové limity nové zástavby, případně charakter a strukturu zástavby. 

- při prověření níže uvedených konkrétní záměrů v území postupovat s ohledem na 
podmínky ochrany deklarované výše uvedeným legislativním rámcem posuzovaného 
území: 
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3.1.6 Návrh ÚP prověří možnosti výstavby výškových budov, str. 7 

- řešit mimo území památkové rezervace České Budějovice, mimo území památkové zóny 
Rožnov a mimo území ochranného pásma nemovitým kulturním památkám hradebního 
systému ve Městě České Budějovice 

- nepřipustit změnu charakteristického historického panoramatu města, a vyloučit 
nežádoucí změny blízkých a dálkových pohledů na území památkové rezervace České 
Budějovice, území památkové rezervace Rožnov, kulturní památky i místní dominanty. 

3.1.11 Návrh ÚP stanoví podmínky pro hromadné garážování, zejména v lokalitách s 
deficitem statické dopravy, str. 7 

- řešit, a to zejména podzemní parkování, mimo území památkové rezervace České 
Budějovice a mimo území památkové zóny Rožnov. 

Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany plošně památkově chráněného území, archeologické 
památkové péče a objektů kulturních památek je dán výše uvedeným legislativním 
rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. 
Požadavky na přednostní zhodnocení nevyužívaných ploch a objektů, po dnes již 
neexistující zástavbě, vycházejí z doporučení formulovaných v Úmluvě o ochraně 
architektonického dědictví Evropy, která je součástí právního řádu České republiky. Cílem 
stanovení prostorových regulativů u nové zástavby by mělo být respektování 
památkových hodnot území, urbanistické situace a prostorové struktury stávající 
zástavby v územích památkového zájmu (památková rezervace, památková zóna, 
památkové ochranné pásmo); zejména by mělo být respektováno měřítko a proporce 
stávající zástavby a její situování v terénu tak, aby nová zástavba v maximální možné míře 
plynule navázala na tradiční strukturu sídla, parcelaci a „původní“ (tradiční) ráz krajiny 
(viz legislativní rámec – podmínky ochrany, případně podmínky pro stavební činnost v 
památkově chráněném územ). Požadavky na návrh výškových staveb a na podmínky pro 
podzemní garáže či parkování vychází z předmětu ochrany a podmínek pro stavební 
činnost na území plošné památkové ochrany, které jsou deklarovány zejména v čl. 1 a čl. 
2 Výnosu MK ČSR čj. 7.096/80-VI/1 ze dne 19. 3. 1980 o prohlášení historického jádra 
města České Budějovice za památkovou rezervaci a dále v ustanoveních Rozhodnutí 
bývalého Okresního úřadu České Budějovice, referátu regionálního rozvoje, č. j. 
920/95/411/Val dne 31. 5. 1995. Tyto je nutné při tvorbě ÚPD respektovat. V případě 
podzemních staveb je třeba zohlednit i požadavky archeologické památkové péče, aby 
byla zabezpečena ochrana archeologických nálezů, nejlépe na původním místě v zemi, tj. 
minimalizace všech destruktivních zásahů na lokalitách s potvrzeným či pravděpodobným 
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výskytem archeologických nálezů, jak nám to ukládá Úmluva o ochraně archeologického 
dědictví Evropy (tzv. Maltská konvence, č. 99/2000 Sb. mezinárodních smluv, ve smyslu 
ústavního zákona č. 395/2001 Sb.), k níž naše republika přistoupila roku 2000. 

ad) 3.2. Návrh ÚP stanoví podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití, str. 7: 

3.2.5. Podmínky pro omezení parkovacích ploch na volných plochách, preference 
podzemních parkovišť a parkovacích domů, str. 7. 

3.2.24. Podmínky pro výškovou regulaci zástavby, aby nedošlo k narušení obvyklé výšky a 
charakteru zástavby v jednotlivých lokalitách, str. 8. 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje: 

- podzemní parkování řešit mimo území památkové rezervace České Budějovice a mimo 
území památkové zóny Rožnov. 
- podmínky pro výškovou regulaci zástavby stanovit zejména na území plošné památkové 
ochrany, tj. na území památkové rezervace České Budějovice a památkové zóny Rožnov, 
a to v souladu s výše uvedeným legislativním rámcem, zejména s předmětem ochrany a 
podmínkami pro stavební činnost, 
- podmínky pro výškovou regulaci zástavby stanovit i na území ochranného pásma 
nemovitým kulturním památkám hradebního systému ve městě České Budějovice rovněž 
v souladu s předmětem ochrany, podmínkami ochrany a režimem ochrany, určenými pro 
toto ochranné pásmo, 
- respektovat též prostředí nemovitých kulturních památek 

Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany je deklarován zejména na základě čl. 1 a čl. 2 Výnosu MK ČSR 
čj. 7.096/80-VI/1 ze dne 19. 3. 1980 o prohlášení historického jádra města České 
Budějovice za památkovou rezervaci. Tento režim ochrany je nutno při tvorbě ÚPD 
respektovat. Stejně tak je režim památkové ochrany deklarován v ustanoveních 
Rozhodnutí bývalého Okresního úřadu České Budějovice, referátu regionálního rozvoje, 
č. j. 920/95/411/Val dne 31. 5. 1995. 

Ochrana prostředí nemovitých kulturních památek je deklarována na základě § 9 odst. 3 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Tuto skutečnost je 
nutno při tvorbě ÚPD taktéž respektovat. 

ad) 3.2. Návrh ÚP, str. 8: 
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3.3.3 (Návrh ÚP) Stanoví jako součást regulace charakteru lokalit procento zastavitelnosti 
ploch vždy menší než 100%. 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje respektovat zastavitelnost ploch na území památkové 
rezervace České Budějovice a památkové zóny Rožnov v souladu s výše uvedeným 
legislativním rámcem, zejména s předmětem ochrany a podmínkami pro stavební 
činnost, respektovat historickou situaci a zastavěnost jednotlivých parcel. Zastavitelnost 
ploch na území plošné památkové ochrany je historicky daná a není možné ji měnit. 
V případě dostavby proluk je nutno na ni navázat. 

Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany plošně památkově chráněného území je dán výše uvedeným 
legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace 
respektovat. 

ad) 4. Další požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti). 
4.7. Návrh ÚP prověří vhodné lokality pro výškovou zástavbu. 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje: 

- vhodné lokality pro výškovou zástavbu navrhnout mimo území plošné památkové 
ochrany, 
tj. mimo území památkové rezervace České Budějovice, památkové zóny Rožnov, 
- vhodné lokality pro výškovou zástavbu navrhnout mimo území ochranného pásma 
nemovitých kulturních památek hradebního systému ve městě České Budějovice, 
- při návrhu vhodných lokalit též respektovat prostředí nemovitých kulturních památek, 
- nepřipustit změnu charakteristického historického panoramatu města, a vyloučit 
nežádoucí změny blízkých a dálkových pohledů na nemovité kulturní památky a místní 
dominanty. 

Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany je deklarován zejména na základě čl. 1 a čl. 2 Výnosu MK ČSR 
čj. 7.096/80-VI/1 ze dne 19. 3. 1980 o prohlášení historického jádra města České 
Budějovice za památkovou rezervaci. Tento režim ochrany je nutno při tvorbě ÚPD 
respektovat. Stejně tak je režim památkové ochrany deklarován v ustanoveních 
Rozhodnutí bývalého Okresního úřadu České Budějovice, referátu regionálního rozvoje, 
č.j. 920/95/411/Val dne 31. 5. 1995. 
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Ochrana prostředí nemovitých kulturních památek je deklarována na základě § 9 odst. 3 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Tuto skutečnost je 
nutno při tvorbě ÚPD taktéž respektovat. 

4.21. Návrh ÚP prověří a popřípadě navrhne pro území historického centra města a jeho 
nejbližšího okolí podmínky pro obchodní centra a limity pro jejich velikost. 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje: 

- podmínky pro obchodní centra a limity pro jejich velikost pro území historického centra 
a jeho nejbližšího okolí navrhnout s respektem k území památkové rezervace České 
Budějovice, zejména zohlednit předmět ochrany a podmínky pro stavební činnost, 
určené pro území památkové rezervace, 

- rovněž respektovat území ochranného pásma nemovitých kulturních památek 
hradebního systému ve Městě České Budějovice, jeho předmět ochrany, podmínky 
ochrany a režim ochrany. 

Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany je deklarován zejména na základě čl. 1 a čl. 2 Výnosu MK ČSR 
čj. 7.096/80-VI/1 ze dne 19. 3. 1980 o prohlášení historického jádra města České 
Budějovice za památkovou rezervaci. Tento režim ochrany je nutno při tvorbě ÚPD 
respektovat. Stejně tak je režim památkové ochrany deklarován v ustanoveních 
Rozhodnutí bývalého Okresního úřadu České Budějovice, referátu regionálního rozvoje, 
č. j. 920/95/411/Val dne 31. 5. 1995. 

Ochrana prostředí nemovitých kulturních památek je deklarována na základě § 9 odst. 3 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Tuto skutečnost je 
nutno při tvorbě ÚPD taktéž respektovat. 

ad) A. 2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje při zpřesnění vymezených koridorů a ploch veřejné 
dopravní a technické infrastruktury respektovat kulturní (památkové) hodnoty v území, 
neumisťovat tyto např. v prostředí nemovitých kulturních památek, respektovat území 
archeologickými nálezy. 
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Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany nemovitých kulturních památek je deklarován na základě §§ 
1, 2, 3, 4, 7 a 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění; režim 
ochrany je nutno při tvorbě ÚPD respektovat. Stejně tak je nutno respektovat území 
s archeologickými nálezy, jejichž ochrana je deklarována na základě §§ 21-23b 
památkového zákona. 

ad 3.11.4. Návrh ÚP prověří a stanoví podmínky rozvíjení užití obnovitelných zdrojů 
energie (OZE) a druhotných zdrojů energie (DZE) na území města. 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje při stanovení podmínek rozvíjení obnovitelných zdrojů 
energie (OZE) a druhotných zdrojů energie (DZE) na území města území plošné 
památkové ochrany, respektovat kulturní (památkové) hodnoty v území, neumisťovat 
tyto např. na území památkové rezervace České Budějovice, na území památkové zóny 
Rožnov a v prostředí kulturních památek, respektovat území archeologickými nálezy. 

Odůvodnění: 

Prvky technické infrastruktury, zejména však fotovoltaické či solární panely představují v 
území památkového zájmu materiálově nesourodý prvek, který může nežádoucím 
způsobem narušit kulturní hodnoty území, negativně ovlivnit blízké i dálkové pohledy na 
památkově chráněné území, vizuálně poškodit obraz či vedutu historického sídla, 
případně i narušit tradiční charakter krajiny v daném území. Umístění těchto prvků v 
plošně památkově chráněném území či v prostředí kulturních památek by se mohlo 
dostat do rozporu s podmínkami památkové ochrany deklarované na základě zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

V průběhu zpracování návrhu územního plánu České Budějovice doporučujeme návrh z 
hlediska zájmů sledovaných památkovou péčí (respektování kulturních hodnot území) v 
rozpracovanosti konzultovat s Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím 
v Praze. 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhu zadání územního plánu 
České Budějovice, nad rámec výše uvedeného, další zásadní požadavky. 
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Magistrát města 
České Budějovice, 
odbor památkové 

Č.j.: OPP/768/2020 

Dne: 25. 3. 2020 

Vyjádření s doplňujícími informacemi  
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péče 

 

Dne: 
25. 3. 2020  
 
OÚP/1005/2020 

 

Vyjádření 

k návrhu na zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním území České 
Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České 
Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic. 

Odbor památkové péče obdržel dne 3. 3. 2020 oznámení o návrhu zadání územního plánu 
České Budějovice. 

Po prostudování návrhu Vám sdělujeme, že v předmětné části území se nachází 
jednotlivé nemovité kulturní památky a tudíž odbor památkové péče upozorňuje na 
ustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy je vlastník 
kulturní památky povinen ke každé zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování 
nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí povinen si předem vyžádat 
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Informace o 
konkrétních nemovitých kulturních památkách a jejich lokalitě lze získat na odboru 
památkové péče Magistrátu města České Budějovice nebo v Národním památkovém 
ústavu, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. 

Dále Vám sdělujeme, že se na předmětných katastrálních území nachází území městské 
památkové rezervace České Budějovice a území ochranného pásma nemovitých 
kulturních památek hradebního systému města České Budějovice a na území ochranného 
pásma Národní kulturní památky – českého úseku bývalé konězpřežní železnice z Českých 
Budějovic do Lince, a tudíž odbor památkové péče upozorňuje na ustanovení § 14 odst. 
2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy je vlastník (správce, uživatel) 
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové 
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené 
stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení 
budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo 
udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona 
nebo na základě tohoto zákona vyloučena. 

Odbor památkové péče upozorňuje, že dle informací získaných ze Státního 
archeologického seznamu je na uváděném území reálný předpoklad existence pozitivních 
archeologických zjištění, jelikož se na předmětných k. ú. nalézají území s archeologickými 
nálezy, tudíž upozorňujeme na povinnost respektování §22 a §23, zákona č. 20/1987 Sb., 
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o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby přípravy 
stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Dále upozorňujeme na Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 
Sbírky mezinárodních smluv), která je přímo závazným předpisem mezinárodního práva 
a která uvádí mimo jiné, že každá Strana (mezi které patří i Česká republika) se zavazuje, 
že předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků. V tomto směru se 
každá Strana zavazuje, pokud tomu již tak neučinila, zavést legislativu, která vyžaduje 
příslušnému úřadu předložit jakýkoli plán ovlivňující architektonický soubor nebo jeho 
část nebo místo, který obsahuje: 

- demolici budov, 

- výstavbu nových budov, 

- závažné změny, které se dotýkají charakteru architektonického souboru nebo místa. 

Podrobnější informace o území a výzkum si může stavebník obstarat v Národním 
památkovém ústavu, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích nebo v 
Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 
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Ministerstvo 
dopravy, nábřeží L. 
Svobody 12, PO BOX 
9, 110 15 Praha 1 

 

Dne: 
26. 3. 2020 
 

OÚP/970/2020 

Značka: 217/2020-910-UPR/2 

Dne: 26. 3. 2020 

Věc: České Budějovice - zadání ÚP v k.ú. Č.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním 
orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti 
za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva 
zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona 
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zadání 

1) Požadavky z hlediska silniční dopravy: 

Požadavek k respektování stávajících tras silnic a jejich 
ochranných pásem je doplňující informací, vyplývá z 
ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. Požadavky vyplývající 
z platné legislativní musí být v návrhu ÚP respektovány. 

Požadavek k vymezení koridorů silniční dopravy, včetně 
jejich vymezení jako VPS je dostatečně řešen v návrhu 
zadání ÚP, a to v kap. A.2. bodech 2.1.1., 2.2.1., 2.2.4., 
2.2.6., kap. C. bodu 2.2. 

Využití metodického doporučení MMR je doplňující 
informací. 

Požadavky k umístění stavby hlavní a staveb vedlejších 
budou v návrhu zadání ÚP respektovány. Do návrhu 
zadání ÚP bude doplněn nový bod 4.1.8. do kap. A.2. ve 
znění: Koridory dopravní infrastruktury budou 
vymezeny pro umístění stavby hlavní a staveb 

Doplnění do 
návrhu zadání, 
do kap. A.2.:  

bod 4.1.8. ve 
znění: 
Koridory 
dopravní 
infrastruktury 
budou 
vymezeny pro 
umístění 
stavby hlavní a 
staveb 
souvisejících 
se stavbou 
hlavní, 
případné 
podmíněné 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 25 z 317 
 

územního plánu České Budějovice v katastrálním území České Budějovice 1, České 
Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České 
Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovic. 

Silniční doprava 

Správním územím města České Budějovice prochází stávající silnice I/3, I/20, I/34. Dále 
do řešeného území zasahují tyto rozvojové záměry námi sledované silniční dopravní 
infrastruktury: 

- dálnice D3: Úsek Úsilné - Hodějovice je v současné době v realizaci, dokumentaci PDPS 
"D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" (PRAGAPROJEKT, a.s., 06/2017). Dle platných Zásad 
územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) Jihočeského kraje ve znění 6. aktualizace je vymezen 
koridor D1/6, Borek - Dolní Třebonín v šíři 600 m - 1000 m. 

- silnice I/20: Severní silniční spojka propojující silnice I/20 a I/34. V současné době 
probíhá aktualizace DÚR. Dle platných ZÚR Jihočeského kraje ve znění 6. aktualizace jsou 
pro tuto stavbu vymezené dva úseky D7/7.1 v šíři 200 m a D7/7.2 v šíři 200 m a pro 
Okružní ulici v šíři 50 m. Pro úpravu Okružní ulice byla firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o. v 
roce 2017 zpracována technicko-ekonomická studie "I/20 České Budějovice, Okružní 
ulice". 

- silnice I/3: Zkapacitnění stávající silnice I/3, dle platných ZÚR Jihočeského kraje ve znění 
6. aktualizace je proto vymezen koridor D57 jako VPS v šíři 100 m. 

- Dále je dle platných ZÚR Jihočeského kraje ve znění 6. aktualizace na území města 
vymezen koridor D88 pro tzv. Severní silniční tangentu města České Budějovice, která 
propojuje silnici I/20 a I/34 severně mimo zastavěné území. Koridor je rozdělen na dva 
úseky D88/1 v proměnné šíři 200-400 m a D88/2 v šíři 250 m. 

K návrhu zadání územního plánu České Budějovice uplatňujeme následující požadavky: 

- Požadujeme respektovat stávající trasy silnic I/3, I/20 a I/34 včetně ochranných 
silničních pásem (OP) v souladu s § 30, 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. OP požadujeme vyznačit v koordinačním výkrese. 

- V ÚP požadujeme vymezit koridory pro výše uvedené stavby a zařadit mezi VPS 
s možností vyvlastnění. Koridory požadujeme vymezit dle principů uvedených v 
metodickém doporučení Ministerstva pro místní rozvoj „Vymezení koridorů veřejné 
dopravní a technické infrastruktury v územním plánu“ vydaném v roce 2017. 

- Výše uvedené koridory pro dopravní infrastrukturu (dále jen „DI“) požadujeme vymezit 

souvisejících se stavbou hlavní, případné podmíněné 
umístění nezbytných staveb souvisejících se stavbou 
hlavní bude umožněno také v navazujících plochách s 
rozdílným způsobem využití. 

Požadavek k napojení nově navrhovaných lokalit bude 
v návrhu zadání ÚP respektován. Do návrhu zadání ÚP 
bude doplněn nový bod 4.1.9. do kap. A.2. ve znění: 
Dopravní napojení nově navržených lokalit na silnice I. 
třídy bude přednostně řešeno silnicemi nižších tříd. 

 

2) Požadavky z hlediska drážní dopravy: 

Požadavek k respektování ochranných pásem je 
doplňující informací. 

Požadavek k vymezení koridorů železniční dopravy, 
včetně jejich vymezení jako VPS je dostatečně řešen v 
návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.2. bodech 2.1.2., 2.1.3. 
a kap. C. bodu 2.2. 

 

3) Požadavky z hlediska letecké dopravy: 

Požadavek z hlediska ochranného pásma letiště ČB je 
dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.2. 
bodě 3.4.1. 

Požadavek z hlediska ochranného pásma letiště Hosín 
bude v návrhu zadání ÚP respektován. Do bodu 3.4.1. v 
kap. A.2. bude doplněn text ve znění: a letiště Hosín. 

 

4) Požadavky z hlediska vodní dopravy: 

Požadavek k respektování vodní cesty Vltava je 
dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.0. 
bodech 2.2.1., 3.2.4. a kap. A.1. bodě 3.2.21. 

Požadavek obsahuje doplňující informaci. 

umístění 
nezbytných 
staveb 
souvisejících 
se stavbou 
hlavní bude 
umožněno 
také v 
navazujících 
plochách s 
rozdílným 
způsobem 
využití. 

 

Doplnění do 
kap. A.2.: bod 
4.1.9. ve 
znění: 
Dopravní 
napojení nově 
navržených 
lokalit na 
silnice I. třídy 
bude 
přednostně 
řešeno 
silnicemi 
nižších tříd. 

 

Doplnění do 
kap. A.2. bodu 
3.4.1. za 
závorku textu: 
a letiště Hosín. 
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minimálně v šíři ochranného pásma (50 m na každou stranu od osy silnice I. třídy a 100 
m na každou stranu od osy přilehlého jízdního pásu dálnice). Koridor DI pro Okružní ulici 
na silnici I/20 a Severní silniční tangentu požadujeme vymezit v plné šíři dle platných ZÚR 
Jihočeského kraje. 

- Dále požadujeme uvést, že koridory jsou vymezeny pro umístění stavby hlavní a některé 
ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený 
koridor. 

- Požadujeme zajistit, aby podmínky využití u funkčních ploch sousedících s vymezenými 
koridory dopravní infrastruktury umožňovaly umístění staveb vedlejších (souvisejících), 
které jsou pro realizace a provoz stavby hlavní nezbytné. 

- Dopravní napojení nově navržených lokalit musí být přednostně řešeno prostřednictvím 
silnic nižších tříd a dále pomocí stávajících připojení na silnice I. třídy, a to v souladu s 
příslušnými ČSN. 

Drážní doprava 

Řešeným územím jsou vedeny jednokolejné elektrizované železniční tratě č. 190 České 
Budějovice - Strakonice, č. 196 České Budějovice - Summerau, č. 199 České Budějovice – 
České Velenice a č. 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice, které jsou ve smyslu 
§ 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platné znění, zařazeny do kategorie dráhy 
celostátní. Dále je řešeným územím vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať 
č. 194 České Budějovice - Černý Kříž, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné 
pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 

V platných ZÚR Jihočeského kraje jsou vymezeny koridory D3/4, D3/5 a D3/6 pro IV. 
tranzitní železniční koridor a koridor D14/1 pro železniční trať Plzeň - České Budějovice. 

Koridory jsou vymezeny včetně veřejně prospěšné stavby a požadujeme je v návrhu 
územního plánu respektovat. V současnosti je v počáteční fázi přípravy „Studie 
proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice“, která by mimo jiné měla definovat 
cílovou podobu železničního uzlu České Budějovice. Dále se připravuje stavba 
„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“, která má platné územní rozhodnutí, stavba 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice (2020 - 2022) a ŽST České 
Budějovice podchod (2024 - 2025)“. O těchto uvedených záměrech jste byli podrobněji 
informováni dopisem SŽDC, s.o., č.j. 78518/2019-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 30. prosince 2019. 
Rozsah drážních ploch v územním plánu by měl být znám po zpracování Studie 
proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice. 
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V průběhu přípravy a projednání návrhu územního plánu je dále nezbytné zohlednit 
eventuálně schválené a vydané aktualizace ZÚR Jihočeského kraje. Na železniční trati č. 
194 České Budějovice - Černý Kříž se bude prověřovat možnost její elektrizace. 

Letecká doprava 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Hosín a v ochranném pásmu letiště 
České Budějovice, která požadujeme respektovat. 

Vodní doprava 

V řešeném území se nachází řeka Vltava, která je využívanou vodní cestou a požadujeme 
ji respektovat. 
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Krajský úřad – Jč. 
Kraj, Odbor 
regionálního rozvoje, 
územního plánování, 
stavebního řádu a 
investic, U Zimního 
stadionu 2, 370 76 
České Budějovice 

 

 

Dne: 

27. 3. 2020 
 

OÚP/973/2020 

 

Značka: KUJCK 40428/2020 

Dne: 27. 3. 2020 

Vyjádření krajského úřadu k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a 
stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), obdržel podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), od Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování 
návrh zadání územního plánu České Budějovice. 

Po posouzení předloženého návrhu zadání krajský úřad 

uplatňuje požadavky 

na obsah územního plánu České Budějovice, které by bylo potřebné promítnout do textu 
zaslaného návrhu zadání. 

Krajský úřad konstatuje, že: 

1. Návrh zadání územního plánu České Budějovice neobsahuje požadavky vyplývající pro 
řešené území z širších vztahů, ať uvedených u jednotlivých kapitol nebo případně v 
kapitole samostatné. Prověření a řešení těchto vazeb, jak na lokální úrovni, tak na úrovni 
záměrů nadmístních, je podstatné hledisko, které je nutné zohlednit při řešení návrhu 
územního plánu. V případě Českých Budějovic tím spíš, že se jedná o krajské město, 
jihočeskou metropoli. 

Příkladmo uvádíme: 

Z hlediska záměrů nadmístního významu zde spatřujeme jako zásadní uvést vazby na 

Požadavek č. 1): 

Požadavky vyplývající z širších vztahů jsou řešeny v 
návrhu zadání ÚP, jedná se o zpřesnění koridorů a ploch 
vymezených v PÚR, ZÚR, některých požadavků 
vyplývající z ÚAP a PaR (např. kap. A.0. bod 3.2.7., kap. 
A.3. body 3.1., 3.3., 3.4., 3.5. a další), a požadavky obce 
(např. kap. A.2. bod 4.1.3.). 

Zároveň bude do kap. A.0. doplněn bod 2.3. ve znění: Z 
hlediska širších vazeb musí návrh ÚP ve svém řešení 
zohlednit obecně platné požadavky nadmístního 
významu na koordinaci územně plánovací činnosti se 
sousedními obcemi dle kap. h) výrokové části ZÚR, při 
respektování návaznosti vymezených ploch a koridorů 
nadmístního charakteru ZÚR. V rámci širších vztahů 
nadmístního významu prověřit a zohlednit v návrhu ÚP 
taktéž záměry ze ZÚR, jako záměr V44 - rozšíření ČOV 
České Budějovice, záměr D19 Veřejné logistické 
centrum České budějovice - Nemanice, záměr A2 
Popílkoviště, D20 Letiště České Budějovice, popřípadě 
další. 

Do kap. A.0. doplněn bod 4.5. ve znění: Z hlediska 
širších vztahů návrh ÚP prověří ve svém řešení 
požadavky lokálního charakteru na koordinaci územně 
plánovací činnosti se sousedními obcemi (zejména 

Do návrhu 
zadání ÚP 
bude doplněn 
do kapitoly 
A.0. bod 2.3. 
ve znění: Z 
hlediska 
širších vazeb 
musí návrh ÚP 
ve svém řešení 
zohlednit 
obecně platné 
požadavky 
nadmístního 
významu na 
koordinaci 
územně 
plánovací 
činnosti se 
sousedními 
obcemi dle 
kap. h) 
výrokové části 
ZÚR, při 
respektování 
návaznosti 
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ČOV na správním území obce Hrdějovice, která zajišťuje čištění odpadních vod města 
České Budějovice, jejíž rozšíření je záměrem V44 vymezeným Zásadami územního 
rozvoje Jihočeského kraje v platném znění, tj. ve znění 1., 2., 3., 5. a 6. aktualizace a 
rozsudku NSS 1 As 15/2016 – 85 (dále jen „AZÚR“). 

Dále vazbu záměru D19 VLC České Budějovice – Nemanice vymezeného AZÚR na 
správních územích Hrdějovice a Hluboká nad Vltavou na napojení na Severní silniční 
tangentu města České Budějovice (záměr D88 vymezený AZÚR), včetně etapizace. 

Asanace popílkoviště (záměr A2 vymezený AZÚR) – zasahující ještě na správní území obcí 
Staré Hodějovice a Srubec. 

Požadujeme, aby o požadavky vyplývající pro řešené území z širších vztahů, jak na 
úrovni záměrů lokálních, tak nadmístních či republikových, bylo zadání doplněno. 

2. Návrh zadání územního plánu České Budějovice obsahuje požadavky vyplývající pro 
řešené území z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizací č. 1 až 3 (dále jen „PÚR“) a 
AZÚR. Požadavky jsou členěny dle příslušných kapitol. K obsahu zapracovaných 
požadavků uvádíme: 

Kapitola A., bod 1. 

a) Obecně: Oblasti z PÚR, z nichž jsou uvedeny požadavky na řešení, byly upřesněny 
AZÚR, tudíž se pro definování požadavků nepoužije PÚR, ale AZÚR. 

Je možno uvést priority, oblasti, apod. vymezené PÚR, kterými je správní území obce 
dotčeno, ale jako informativní výčet. Zároveň je potřeba, aby bylo uvedeno, že se jedná 
o priority, oblasti, apod. upřesněné AZÚR, a proto jsou požadavky na řešení uvedeny v 
kapitole věnované požadavkům vyplývajícím z ÚPD Jčk. 

b) Obsahem kapitoly (jak je zřejmé z názvu) mají být požadavky, které po prověření PÚR, 
vyhodnotil pořizovatel, že je potřeba uplatnit při zpracování návrhu územního plánu. Při 
jejich definování je však ještě potřeba zohlednit upřesnění AZÚR. 
S ohledem na uvedené v předchozím bodě, lze zpracovat formou, kdy bude uveden výčet 
všech jevů (chápáno i priorit) dotýkajících se správního území města (tedy zdrojů 
potenciálních požadavků) s vyhodnocením, zda byly upřesněny AZÚR (viz odůvodnění 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a jejich aktualizací). V případě kladného závěru 
bude uvedeno, že z důvodu upřesnění AZÚR, se pro definování požadavků nepoužije PÚR, 
ale AZÚR. 
Není žádný důvod uvádět jevy, které se správního území města nedotýkají a z nichž, ani 
potenciálně, žádné požadavky nevyplývají. 

návaznost dopravní infrastruktury, technické 
infrastruktury a jednotlivých prvků ÚSES). 

Požadavek týkající se ČOV je dostatečně řešen v návrhu 
zadání ÚP, a to v kap. A.0. bodech 3.1.26., 3.2.5. a kap. 
A.2. bodě 3.9.1. 

Záměr VLC České Budějovice – Nemanice je v ZÚR 
lokalizován na správní území obcí Hrdějovice a 
Bavorovice. 

Záměr ZÚR 88 (Severní tangenta) je dostatečně řešena 
v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.2. bodě 2.2.6. 

Asanace popílkoviště je dostatečně řešena v návrhu 
zadání ÚP, a to v kap. A.3. bodě 2.3.5. 

 

Požadavek č. 2: 

a) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.0. na konec bodu 1 bude uveden 
text: (informativní výčet, který dále upřesňují ZÚR). 

b) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: z kap. A.0. budou vypuštěny body 1.2. a 
1.3. 

c) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně:  

- v kap. A.0. na konec bodu 1.3.2. bude uveden 
text: mimo písm. c), d) a e).. 

- v kap. A.0. v bodě 1.1.1. bude za zkratku R3 
uveden text: (podle platné právní úpravy 
dálnice II. třídy). 

d) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.0. bodech 2.1.1. a 2.1.2. bude 
vypuštěn výčet písmen, v bodě 2.1.3. bude výčet 
doplněn o písm. a), v bodě 2.1.4. bude výčet doplněn o 

vymezených 
ploch a 
koridorů 
nadmístního 
charakteru 
ZÚR. V rámci 
širších vztahů 
nadmístního 
významu 
prověřit a 
zohlednit v 
návrhu ÚP 
taktéž záměry 
ze ZÚR, jako 
záměr V44 - 
rozšíření ČOV 
České 
Budějovice, 
záměr D19 
Veřejné 
logistické 
centrum České 
budějovice - 
Nemanice, 
záměr A2 
Popílkoviště, 
D20 Letiště 
České 
Budějovice, 
popřípadě 
další. 

 

Do návrhu 
zadání ÚP 
bude doplněn 
do kapitoly 
A.0. bod 4.5.. 
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Jevy, které není důvodné v zadání územního plánu uvádět, jsou uvedeny v bodech 1.3 
(specifická oblast Šumava) a 1.2 (rozvojová osa OS6, pro je v PÚR jasně řečeno, že tato 
osa zahrnuje obce mimo rozvojové oblasti). Vazby na OS6, které chtěl pořizovatel možná 
vyjádřit spojením „se přímo nedotýká“, lze hodnotit jako vazby na úrovni širších vztahů. 

c) Bod 1.5. obsahuje požadavky z koncepce stanovené PÚR pro rozvojové oblasti a osy 
(optimální by bylo pod bod 1.5. zařadit také bod 1.1. jako 1.5.3, protože čl. 49 je stejně 
jako čl. 38 a 39 článkem kapitoly 3.2. PÚR), podle nichž má být územní plán zpracován v 
souladu s čl. 39 PÚR bez dalšího upřesnění, přitom písm. c), d), e) tohoto článku jsou 
přímo cílena na zpracování zásad územního rozvoje. Zadání územního plánu by tedy 
odkaz na vyjmenovaná písmena čl. 39 PÚR nemělo obsahovat, neboť jsou cílena pouze 
na zásady územního rozvoje, nikoliv jednotlivé územní plány. 

Požadujeme upravit kapitolu dle uvedeného při respektování principu popsaného v 
odstavci a). 

Pokud je uváděna R3, požadujeme doplnění informace, že dle současné zákonné úpravy 
se jedná o dálnici 3. tř., např. poznámkou pod čarou, ve vysvětlivkách, apod. 

Kapitola A., bod 2. 

d) Vzhledem k charakteru správního území Českých Budějovic, jehož součástí jsou také 
katastrální území „vesnických“ území Třebotovic, Kališť i Haklových Dvorů a rozsáhlá 
území „volné“ krajiny, potřebě řešení dopravních vazeb, technické infrastruktury a v 
neposlední řadě také ÚSES nebyl shledán důvod, aby byly zdůrazněny pouze vybrané 
priority uvedené v bodech 2.1.1. – 2.1.3. zadání. Požadujeme, aby bylo uvedeno, že bude 
respektován celý článek (3) a (4), článek (5), písm. a. – e., článek (9a) a., b., d. – h. 

e) Bod 2.2. požadujeme doplnit o informaci, že řešené území se nachází v upřesněně 
rozvojové oblasti republikového významu OB10. 

Podkapitola A.1, body 1., 2. 

f) Jelikož tato kapitola má v případě potřeby obsahovat upřesněné či doplněné požadavky 
uvedené v kapitole A., požadujeme upravit formulaci uvedenou v bodě 1. pro PÚR, a to 
na znění „Bez upřesňujících či doplňujících požadavků“. 

g) V bodě 2. požadujeme doplnit upřesňující požadavek na respektování čl. (58), bod 1., 
písm. a., b., d., f., q., r., s. 

Podkapitola A.2, bod 1. 

h) I pro jednotlivé záměry/koridory platí výše popsaný princip – je potřeba vyhodnotit, 

písm. a) a f). 

e) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.0. bodě 2.2. bude doplněn text: 
Řešené území se nachází v upřesněné rozvojové oblasti 
republikového významu OB10.  

f) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.1. bodě 1 bude upraven text: bez 
upřesňujících či doplňujících požadavků. 

g) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.1. bodě 2 bude upraven text: 
Návrh ÚP bude respektovat čl. (58), bod 1., písm. a., b., 
d., f., q., r., s. ZÚR. 

h) Požadavek bude respektován v návrhu ÚP ve smyslu, 
že kap. A.2. bod 1. bude rozdělen na bod 1.1. (bod bude 
obsahovat informativní výčet záměrů PÚR, který 
upřesňuje ZÚR) a bod 1.2. (bod bude obsahovat záměry 
vyplývající jen z PÚR) v následujícím znění a členění: 

- věta pod nadpisem kap. A.2. bodu 1 bude 
vypuštěna, 

- text bodu 1.1. bude uveden ve znění: 
Řešeného území se týkají požadavky z PÚR, 
které jsou dále upřesněny ZÚR (informativní 
výčet): 

- podbody bodu 1.1. zůstanou záměry silniční 
dopravy ( a to dálnice D3, koridor kapacitní 
silnice S13), železniční dopravy (a to koridor C-
E551 a ŽD4) a z technické infrastruktury bude 
doplněn nový podbod zásobování teplem se 
záměrem E4a ve znění: (čl. 142) „E4a“ vytvářet 
územní podmínky pro rozvoj veřejné 
infrastruktury, související a podmiňující změny 
v území vyvolané rozšířením elektrárny 
Temelín – vyvedení tepelného výkonu 
elektrárny Temelín. 

ve znění: Z 
hlediska 
širších vztahů 
návrh ÚP 
prověří ve 
svém řešení 
požadavky 
lokálního 
charakteru na 
koordinaci 
územně 
plánovací 
činnosti se 
sousedními 
obcemi 
(zejména 
návaznost 
dopravní 
infrastruktury, 
technické 
infrastruktury 
a jednotlivých 
prvků ÚSES). 

 

Do návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.0. na konec 
bodu 1 bude 
doplněn text 
ve znění: 
(informativní 
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Z návrhu 
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které záměry již upřesnila AZÚR (tudíž požadavky na jejich řešení jsou dále 
vyhodnocovány vůči AZÚR - D3, C-E 551, ŽD4, E4a) a které AZÚR upřesněny nejsou a 
potom požadavek na zpřesnění vyplývá z PÚR. Přičemž záměr E4a – vyvedení tepelného 
výkonu elektrárny Temelín ve výčtu uvedeném v zadání zcela chybí, tudíž je potřeba jej 
doplnit. 

Záměry, které nejsou jako republikového významu upřesněny AZÚR, jsou záměr S13 a 
E20, tudíž požadavek na upřesnění bude ponechán na základě PÚR. 
K záměru S13 blíže uvádíme: záměr S13, trasa A – v AZÚR po formální stránce není 
vymezen jako záměr republikového významu s jednotným označením (jedním kódem), 
ale fakticky jeho vymezení existuje a je tvořeno záměry D7/1, D7/4 až D7/6, D88/1 a 
D88/2, jednotlivě vymezenými jako záměry nadmístního významu, společně naplňujícími 
požadavek na vytvoření republikového záměru S13, trasa A (pozn. - 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje tento formální problém napravuje a z důvodu 
jednoznačnosti je převádí (slučuje) pod jeden záměr (úseky záměru) republikového 
významu D89). 

Podkapitola A.2, bod 2. 
i) K záměrům D7/1, D7/4 až D7/6, D88/1 a D88/2 požadujeme doplnit – „zároveň se 
jedná o jeden z úseků tvořících republikový záměr S13, trasa A“. 

j) U záměrů, které mají více úseků, požadujeme uvést informaci o VPS buď k popisu 
celého záměru nebo ke každému úseku. Způsob uvedení u posledního úseku ve výčtu je 
poněkud zavádějící. 

k) Do bodu 2.2.6. požadujeme doplnit požadavek na respektování článku (64a) AZÚR, a 
to na zapracování podmínky etapizace pro tento záměr – realizace Severní silniční 
tangenty musí předcházet realizaci záměru Veřejného logistického centra Nemanice. 

l) Dle bodu 2.4.1. je správně požadováno upřesnění koridoru Et1 vymezeného AZÚR pro 
dálkový teplovod ETE. V bodě 4.2.2. je rovněž požadováno prověřit a vymezit trasu pro 
vedení tepelného napáječe ETE. Pokud se jedná o požadavek vztahující se k témuž 
záměru, požadujeme bod 4.2.2. vypustit. Pokud ne, upravit znění, aby bylo jasné, že 
nejde o tentýž záměr. 

m) Konečně požadujeme do kapitoly A.2. zapracovat požadavek na respektování čl. (58), 
bod 1., písm. a., c., d., f., g., i. AZÚR. 

Podkapitola A.2, bod 4. 

n) Bod 4.2.3 požaduje prověření umístění ZEVO na území města. Zkratka ZEVO není 

- text bodu 1.2. bude uveden ve znění: Návrh 
ÚP dále zpřesní vymezené koridory a plochy z 
PÚR: 

- podbodem bodu 1.2. zůstane záměr 
technické infrastruktury elektroenergetiky 
(VVN 400 „E20“) 

Vysvětlení k záměru S13 je doplňující informací. 

i) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.2. doplněn bod 2.2.6. o text ve 
znění: Zároveň se jedná o jeden z úseků tvořících 
republikový záměr S13, trasa A. 

j) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: 

- do kap. A.2, bodu 2.1.2. na konec první věty 
doplněn text: vymezen jako VPS  

- z kap. A.2. bodu 2.1.2. bude vypuštěna 
poslední věta třetí odrážky 

- do kap. A.2. bodu 2.2.1. na konec prvního 
odstavce bude doplněn text: Zároveň je 
vymezena jako VPS. 

- z kap. A.2. bodu 2.2.1. bude vypuštěna 
poslední věta druhé odrážky. 

- do kap. A.2. bodu 2.2.5. na konec prvního 
odstavce bude doplněn text: Zároveň je 
vymezen jako VPS. 

- z kap. A.2. bodu 2.2.5. bude vypuštěna 
poslední věta druhé odrážky. 

- do kap. A.2. bodu 2.2.6. do prvního odstavce 
bude doplněn text: Zároveň je vymezena jako 
VPS. 

- z kap. A.2. bodu 2.2.6. bude vypuštěna 

zadání ÚP kap. 
A.0. budou 
vymazány 
body 1.2. a 
1.3. 

 

Do návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.0. na konec 
bodu 1.3.2. 
bude doplněn 
text: mimo 
písm. c), d) a e) 

 

Do návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.0. bodu 
1.1.1. bude za 
zkratku R3 
doplněn text: 
(podle platné 
právní úpravy 
dálnice II. 
třídy) 

 

Z návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.0. bodů 
2.1.1. a 2.1.2. 
bude vypuštěn 
výčet písmen. 

 

Do návrhu 
zadání ÚP kap. 
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vysvětlena – požadujeme doplnit. 

Podkapitola A.3, bod 1. 
o) Jelikož tato kapitola má v případě potřeby obsahovat upřesněné či doplněné 
požadavky uvedené v kapitole A., požadujeme upravit formulaci uvedenou v bodě 1. pro 
PÚR, a to na znění „Bez upřesňujících či doplňujících požadavků“. 

p) Bod 2.4.1. – vzhledem k tomu, že některá z uvedených typů území se ve správním 
území města nacházejí, požadujeme doplnit i písm. a. 

q) Bod 2.4.4 – požadujeme doplnit písm. a., d., j. – q. 

Kapitola C., bod 2 

r) Požadujeme upravit formulaci bodu 2.1.: „Z AZÚR vyplývá požadavek na vymezení 
ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury uvedených v následujících bodech 
jako VPS. Při vymezení bude respektováno ustanovení čl. (58), bod 1., písm. c. AZÚR.“ 

s) Bod 2.2.1 – D26/1 není dálnice, ale Jižní tangenta (silnice II.tř.) 

t) Dále požadujeme doplnit chybějící požadavek z AZÚR na asanaci – plocha A2 – 
Popílkoviště. 

u) Do bodu 4. požadujeme doplnit konkrétní požadavek na vymezení upřesněného 
koridoru pro záměr E20 z PÚR jako VPS, byť PÚR tuto povinnost nestanovuje. 

poslední věta druhé odrážky 

k) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.2. bodě 2.2.6. doplněn text ve 
znění: Záměr z hlediska etapizace změn v území musí 
předcházet v souladu s čl. (64a) ZÚR realizaci záměru 
Veřejného logistického centra Nemanice. 

l) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.2. vypuštěn bod 4.2.2. 

m) Požadavek bude respektován v návrhu zadání 
následovně: do kap. A.2. bodu 2. na konec druhé věty  
bude doplněn text: při respektování čl. (58), bod 1., 
písm. a., c., d., f., g., i. ZÚR. 

n) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP, do 
seznamu použitých zkratek bude doplněno: ZEVO – 
zařízení na energetické využití odpadů 

o) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. A.3. bodě 1. upraven text: bez 
upřesňujících či doplňujících požadavků. 

p) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: do kap. A.3. bodu 2.4.1. bude doplněn 
výčet o písm. a. 

q) Požadavek bude respektován v návrhu ÚP 
následovně: do kap. A.3. bodu 2.4.4. bude doplněn 
výčet o písm. a, d, j, k, l, m, n, o. 

r) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: v kap. C. bodě 2.1. bude upraven text bodu 
ve znění: ze ZÚR vyplývá požadavek na vymezení plocha 
a koridorů dopravní a technické infrastruktury 
uvedených v následujících bodech jako VPS. Při 
vymezení bude respektováno ustanovení čl. (58), bod 
1., písm. c ZÚR. 

V textu je používána zkratka „ZÚR“, jak je vysvětleno v 
seznamu požitých zkratek, je tím myšlena ZÚR ve znění 

A.0. bodu 
2.1.3. bude 
výčet doplněn 
o písm. a), dále 
v kap. A.0. 
bude v bodě 
2.1.4. výčet 
doplněn o 
písm. a) a f) 

 

Do návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.0. bodu 2.2. 
bude doplněn 
text: Řešené 
území se 
nachází v 
upřesněné 
rozvojové 
oblasti 
republikového 
významu 
OB10. 

V návrhu 
zadání ÚP v 
kap. A.1. bodě 
1 bude 
upraven text 
ve znění: bez 
upřesňujících 
či doplňujících 
požadavků 

 

V návrhu 
zadání ÚP v 
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aktualizace č. 6. 

s) Požadavek bude respektován v návrhu zadání ÚP 
následovně: záměr D26/1 bude přesunut v rámci kap. C 
z bodu 2.2.1. do bodu 2.2.3. 

t) Požadavek bude v návrhu zadání ÚP respektován a to 
následovně:do kap. C. bude doplněn bod 2.4. Území 
asanační nadmístního významu a podbod 2.4.1. A2- 
Popílkoviště 

u) Požadavek bude v návrhu zadání ÚP respektován 
následovně: do kap. C. doplněn bod 4.2.ve znění: Jako 
VPS bude vymezen upřesněný koridor pro záměr E20 z 
PÚR. 

 

 

 

 

kap. A.1. bodě 
2 bude 
upraven text 
ve znění: 
Návrh ÚP 
bude 
respektovat čl. 
(58), bod 1., 
písm. a., b., d., 
f., q., r., s. ZÚR. 

 

V návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.2. bude 
upraven bod 1 
Požadavky 
vyplývající z 
PÚR ve znění: 

1.1. Řešeného 
území se týkají 
požadavky z 
PÚR, které 
jsou dále 
upřesněny 
ZÚR 
(informativní 
výčet): 

1.1.1. Silniční 
doprava 

1.1.1.1. (čl. 98) 
koridor 
dálnice „D3‟, 
úsek Praha - 
Tábor - České 
Budějovice - 
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Dolní Třebonín 
(E55). 

1.1.1.2. (čl. 
122) nový 
koridor 
kapacitní 
silnice „S13‟, 
vymezení: 
(Plzeň) - D5 - 
Nepomuk – 
Blatná - Písek - 
Vodňany - 
České 
Budějovice. 

1.1.2. 
Železniční 
doprava 

1.1.2.1. (čl. 85) 
koridor 
konvenční 
železnice TEN-
T, AGC, AGTC 
„C-E551‟, 
tranzitní 
železniční 
koridor Praha - 
Benešov - 
Veselí nad 
Lužnicí - České 
Budějovice - 
Horní Dvořiště 
- hranice ČR / 
Rakousko (-
Linz). Jedná se 
o tratě č. 221 
Praha - 
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Benešov, č. 
220 Benešov - 
České 
Budějovice a č. 
196 České 
Budějovice - 
Horní 
Dvořiště. 

1.1.2.2. (čl. 92) 
koridor 
konvenční 
železnice TEN-
T „ŽD4‟, 
koridor Plzeň - 
Strakonice – 
České 
Budějovice - 
České 
Velenice - 
hranice ČR / 
Rakousko (-
Wien). 

1.1.3. 
Technická 
infrastruktura 
– zásobování 
teplem 

1.1.3.1. (čl. 
142) „E4a“ 
vytvářet 
územní 
podmínky pro 
rozvoj veřejné 
infrastruktury, 
související a 
podmiňující 
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změny v území 
vyvolané 
rozšířením 
elektrárny 
Temelín – 
vyvedení 
tepelného 
výkonu 
elektrárny 
Temelín. 

1.2. Návrh ÚP 
dále zpřesní 
vymezené 
koridory a 
plochy z PÚR: 

1.2.1. 
Technická 
infrastruktura 
– 
elektroenerge
tika 

1.2.1.1. (čl. 
150i) nový 
záměr vedení 
VVN 400 
„E20‟, 
vymezení: 
koridory pro 
dvojité vedení 
400 kV Dasný - 
Slavětice a 
Slavětice - 
Čebín a 
souvisejících 
ploch pro 
rozšíření 
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elektrických 
stanic 400 kV 
Dasný, Čebín a 
Slavětice. 

 

Do návrhu 
zadání kap. 
A.2. bodu 
2.2.6. bude 
doplněn text 
ve znění:  

Zároveň se 
jedná o jeden z 
úseků 
tvořících 
republikový 
záměr S13, 
trasa A. 

 

V návrhu 
zadání ÚP 
bude upraven 
text kap. A.2.: 

- bodu 2.1.2. 
na konec první 
věty doplněn 
text: vymezen 
jako VPS  

- bodu 2.1.2. 
bude 
vypuštěna 
poslední věta 
třetí odrážky 

- bodu 2.2.1. 
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na konec 
prvního 
odstavce bude 
doplněn text: 
Zároveň je 
vymezena jako 
VPS. 

- bodu 2.2.1. 
bude 
vypuštěna 
poslední věta 
druhé 
odrážky. 

- bodu 2.2.5. 
na konec 
prvního 
odstavce bude 
doplněn text: 
Zároveň je 
vymezen jako 
VPS. 

- bodu 2.2.5. 
bude 
vypuštěna 
poslední věta 
druhé 
odrážky. 

- bodu 2.2.6. 
do prvního 
odstavce bude 
doplněn text: 
Zároveň je 
vymezena jako 
VPS. 

- bodu 2.2.6. 
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bude 
vypuštěna 
poslední věta 
druhé odrážky 

 

Do návrhu 
zadání kap. 
A.2. bodu 
2.2.6. bude 
doplněn text 
ve znění: 

Záměr z 
hlediska 
etapizace 
změn v území 
musí 
předcházet v 
souladu s čl. 
(64a) ZÚR 
realizaci 
záměru 
Veřejného 
logistického 
centra 
Nemanice. 

 

Z návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.2. bude 
vymazán bod 
4.2.2. 

 

Do návrhu 
zadání ÚP 
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bude doplněn 
do kap. A.2. 
bodu 2. text v 
následujícím 
znění:  

při 
respektování 
čl. (58), bod 1., 
písm. a., c., d., 
f., g., i. ZÚR. 

 

Do návrhu 
zadání ÚP do 
seznam 
použitých 
zkratek bude 
doplněno: 
ZEVO - zařízení 
na energetické 
využití odpadů 

 

V návrhu 
zadání ÚP v 
kap. A.3. bodě 
1 bude 
upraven text 
ve znění: bez 
upřesňujících 
či doplňujících 
požadavků 

 

Do návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.3. bodu 
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2.4.1. bude 
výčet doplněn 
o písm. a. 

 

Do návrhu 
zadání ÚP kap. 
A.3. bodu 
2.4.4. bude 
výčet doplněn 
o písm. a., d., 
j., k., l., m., n., 
o. 

 

V návrhu 
zadání ÚP v 
kap. C. bodě 
2.1. bude 
upraven text 
ve znění: ze 
ZÚR vyplývá 
požadavek na 
vymezení 
ploch a 
koridorů 
dopravní a 
technické 
infrastruktury 
uvedených v 
následujících 
bodech jako 
VPS. Při 
vymezení 
bude 
respektováno 
ustanovení čl. 
(58), bod 1., 
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písm. c ZÚR 

 

V návrhu 
zadání ÚP 
bude záměr 
D26/1 
přesunut v 
rámci kap. C z 
bodu 2.2.1. do 
bodu 2.2.3. 

 

Do návrhu 
zadání ÚP do 
kap. C bude 
doplněn bod 
2.4. ve znění: 
Území 
asanační 
nadmístního 
významu. 
Zároveň bude 
doplněn 
podbod 2.4.1. 
ve znění: A2 - 
Popílkoviště 

 

Do návrhu 
zadání ÚP do 
kap. C. bude 
doplněn bod 
4.2. ve znění: 
Jako VPS bude 
vymezen 
upřesněný 
koridor pro 
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záměr E20 z 
PÚR. 

2
0
0
3
3
0
_
0
5 

Krajský úřad – Jč. 
kraj, odbor životního 
prostředí, 
zemědělství a 
lesnictví, U Zimního 
stadionu 2, České 
Budějovice 
 
Dne: 
30. 3. 2020  
 
OÚP/978/2020 
 

Č.j.: KUJCK 41021/2020 
Dne: 27. 3. 2020 

Stanovisko k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále 
též „krajský úřad“), obdržel od Magistrátu města České Budějovice, Odboru územního 
plánování, v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání územního 
plánu České Budějovice (dále též „ÚP“). 
Předložený návrh zadání územního plánu České Budějovice řeší správní území města 
České Budějovice, které tvoří katastrální území České Budějovice 1 až 7, Haklovy Dvory, 
České Vrbné, Třebotovice a Kaliště u Třebotovic. Hlavním cílem ÚP bude v souladu s § 43 
stavebního zákona zejména stanovení koncepce rozvoje území, podmínek ochrany a 
rozvoj jeho hodnot, urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch, koncepce 
zeleně, krajiny, vymezení územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), 
stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, 
vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření atd. Dle návrhu zadání ÚP bude návrh 
ÚP vycházet ze základní koncepce rozvoje území stanovené v současně platném územním 
plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“) a bude ji v kontinuitě respektovat a 
rozvíjet. (Srov., viz návrh zadání ÚP.) 

Stanovisko podle ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) 
Orgány kraje v souladu s ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydávají stanovisko k 
posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a jsou dotčenými orgány 
při jeho pořizování. 
Na základě návrhu zadání, s využitím principu předběžné opatrnosti, i s přiměřeným 
použitím relevantních kritérii uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 
2 zákona krajský úřad sděluje, že požaduje zpracování vyhodnocení vlivů územního 
plánu města České Budějovice na životní prostředí. 

Odůvodnění: 

Ze zadání územního plánu České Budějovice vyplývají i požadavky k prověření takových 

I. Stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na 
životní prostředí bude v návrhu ÚP respektován, do 
kap. G. bodu 4.2. bude doplněn text: požaduje 
zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. 

Podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení 
vlivů budou respektovány v návrhu zadání ÚP, do kap. 
G. bude doplněn bod 4.3. ve znění:  

Podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení 
vlivů ÚP České Budějovice na životní prostředí: 

Vyhodnocení SEA bude zpracováno v rozsahu celého ÚP 
se všemi možnými negativními dopady na všechny 
složky životního prostředí a veřejné zdraví: 

- z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, 

- z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu, 

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů. 

Musí být zohledněn a vyhodnocen požadavek orgánu 
ochrany a přírody na prověření všech stávajících ploch 
veřejné zeleně, které jsou v ÚPnM zahrnuty v plochách 
s jiným způsobem využití (zejména pro bydlení pro 
smíšené obytné využití) a jejich vymezení jako 
samostatných ploch veřejné zeleně, a dále pak 
vymezení ploch veřejné zeleně s dostatečnou výměrou v 
nových zastavitelných plochách které budou vymezeny 

Doplnění do 
návrhu zadání 
ÚP: 

 

Do kap. G. 
bodu 4.2. 
doplněn text: 
požaduje 
zpracování 
vyhodnocení 
vlivů ÚP na 
životní 
prostředí. 

 

Do kap. G. je 
doplněn bod 
4.3.  s textem 
ve znění: 
Podrobnější 
požadavky na 
obsah a rozsah 
vyhodnocení 
vlivů ÚP České 
Budějovice na 
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SEA bude 
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rozsahu 
celého ÚP se 
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ploch a změn, které svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací mohou být z 
hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví v řešeném 
území považovány za významné. Zadání územního plánu České Budějovice formuluje 
požadavky na pořízení nového územního plánu převážně v obecné rovině, nicméně 
některé požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, rozborů a průzkumů, či 
některé požadavky obce, dotčených orgánů a veřejnosti mají konkrétnější podobu a 
stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti vzhledem k velikosti, povaze a umístění 
nevylučují vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona. 

Příklady požadavků k prověření: 
„Návrh ÚP prověří možnosti rozšiřování ploch pro výrobu a podnikání, především pro 
firmy působící v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou. 

Návrh ÚP prověří možnosti výstavby výškových budov. 
Návrh ÚP stanoví podmínky pro hromadné garážování, zejména v lokalitách s deficitem 
statické dopravy. 

Podmínky pro omezení parkovacích ploch na volných plochách, preference podzemních 
parkovišť a parkovacích domů. 
Návrh ÚP bude rozvíjet předpoklady pro rekreaci s přednostním využitím přírodních ploch 
(Vltava, Malše, rybníky na území města, nivy vodotečí apod.)“. 

Vzhledem k tomu, že v návrhu zadání ÚP se stanovuje, že koncepce rozvoje území ve 
všech oblastech bude vycházet z koncepce rozvoje stanovené v ÚPnM, předpokládá 
orgán ochrany přírody (viz níže) převzetí koncepce systému zeleně z ÚPnM, a to při 
vědomí, že krajinné prvky, zejména voda, zelené klíny a zelené řetězce jsou určující z 
hlediska charakteru a utváření města a jeho provázání s volnou krajinou a znamenají 
významnou skupinu prvků urbanistické struktury města a rovněž významné enklávy bioty 
a přírodě blízká stanoviště v silně urbanizovaných prostorách sídla krajského města. 
Důraz je tedy potřeba klást zejména na převzetí zelených klínů, které spolu se systémem 
zelených linií a řetězců (především kolem řek) posilují význam celého systému krajinných 
prvků ve městě. 
„Podmínky pro umístění zábavního vodního centra a sportovní haly. 

Podmínky umožňující revitalizace území podél vodních toků a ploch a jejich využití k 
rekreaci.“ 
Návrh ÚP prověří uvnitř zastavěného území možnost nového využití zanedbaných ploch 
pro sídelní funkce. Nové rozvojové zastavitelné plochy budou navazovat na již zastavěná 

nad rámec zastavitelných ploch v ÚPnM. 

Ve vyhodnocení SEA musí být podpořen požadavek 
orgánu ochrany přírody - zachování a zlepšení 
významných aspektů z hlediska ochrany životního 
prostředí a pobytové pohody ve městě (stanovení 
koeficientu zastavěnosti pro jednotlivé způsoby využití 
tak, aby došlo k zachování dostatečného podílu 
biologicky aktivních ploch s rostoucími dřevinami a s 
možností vsaku vody). 

V rámci vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní 
prostředí musí být provedeno i vyhodnocení 
kumulativních a synergických vlivů v širších 
návaznostech v území. Proces SEA je koncepcí, která 
neřeší pouze konkrétní záměry, ale má vyhodnotit 
všechny souběžně řešené zájmy a širší souvislosti v 
území. 

Součástí vyhodnocení SEA bude i návrh případných 
opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů 
na životní prostředí. 

Nedílnou součástí návrhu ÚP bude vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, jako součást „vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území“, zpracované na základě 
ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona podle přílohy 
ke stavebnímu zákonu, osobou k tomu oprávněnou 
podle § 19 zákona. 

Ve vyhodnocení SEA bude vypracována kapitola „Závěry 
a doporučení“ včetně návrhu stanoviska příslušného 
úřadu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z 
hlediska zjištěných negativních vlivů na životní prostředí 
s návrhem územního plánu souhlasit, souhlasit s 
podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit. 
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území nebo zastavitelné plochy. Návrh ÚP prověří další možnosti a záměry nezastavěného 
území, a v případě, že to bude výhodné, bude navržen způsob jejich využití. Návrh ÚP 
prověří možnost změny nezastavitelných ploch navazujících na plochy zastavěné a 
zastavitelné určené k bydlení, popřípadě službám (např. Kaliště a Třebotovice, Děkanská 
pole apod.). 

Tyto požadavky k prověření nastiňují otázku, zda nedojde k dalšímu zahušťován města 
zástavbou na úkor nezastavěných ploch umožňující např. výsadbu zeleně a zvýšení 
dopravní zátěže ve městě. Územní plán statutárního města České Budějovice má, 
vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel, velmi málo nezastavitelných ploch zeleně, což 
se silně negativně odráží v energetické bilanci a přehřívání povrchů. Převážná část města 
je silně ohrožena vysokými teplotami způsobenými právě zpevňováním ploch. Další 
úbytek ploch nezastavitelného území ve městě, na úkor nové zástavby je zcela nežádoucí. 

Návrh ÚP prověří charakter území přiléhajícího k Pražské třídě a k tzv. Levobřežní 
komunikaci a k plánované propojce Litvínovické a M. Horákové ve vazbě na očekávané 
změny v organizaci a intenzitách dopravy po realizaci dopravních staveb základního 
dopravního systému města. 

Návrh ÚP prověří další možnosti přemostění řeky Vltavy a dopravního propojení západní 
a východní části města přes bariéru tvořenou železničním koridorem. 
Návrh ÚP prověří a případně vymezí plochy pro budoucí sportovní areály a budoucí 
rozvojový potenciál ploch stávajících velkých sportovních areálů. 
Návrh ÚP prověří a popřípadě navrhne pro území historického centra města a jeho 
nejbližšího okolí podmínky pro obchodní centra a limity pro jejich velikost. 

Zadání ÚP nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný negativní vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 
Krajský úřad shledal některé z charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví a charakteristik dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu 
trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a 
zranitelnost oblasti, za významné do té míry, že požaduje tyto vlivy posoudit podle 
zákona. 

Proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „vyhodnocení 
SEA“), s ohledem na podporu udržitelného rozvoje, slouží zároveň jako významný nástroj 
pro možnosti začlenění všech požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného 
zdraví. 

Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování 
konkrétních záměrů podléhajících posouzení podle 
tohoto zákona. 

II. Stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny 

Požadavek z hlediska ochrany přírody a krajiny je 
doplňující informací. 

Požadavky z hlediska ostatních zájmů:  

Požadavky 1) a 2) obsahují doplňující informace, v 
návrhu zadání ÚP jsou dostatečně řešeny, a to v kap. 
A.3. bodech 2.1. a 2.2. 

Požadavek 3) je dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, a 
to v kap. A.3. bodě 4.3. 

Požadavek 4) bude v návrhu zadání ÚP respektován, do 
kap. A.3. návrhu zadání ÚP bude doplněn bod 4.5. ve 
znění: Nové zastavitelné plochy budou přednostně 
umisťovány mimo ZCHÚ a prvky ÚSES. 

Požadavek 5) bude v návrhu zadání ÚP respektován, do 
kap. A.3. návrhu zadání ÚP doplněn bod 4.6. ve znění: 
Návrh ÚP definuje základní podmínky ochrany 
krajinného rázu, např. prostorové a kompoziční 
požadavky, požadavky na ochranu a rozvoj přírodních a 
kulturních hodnot, a to s ohledem např. na krajinnou 
morfologii, strukturu zastavění a s přihlédnutím k 
převažujícím činnostem v území. 

Požadavek 6a) je dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, 
a to v kap. A.0. bodě 2.1. 

Požadavek 6b) je dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, 
a to v kap. A.0. bodě 1.3.2. 
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Porovnání s relevantními kritérii podle přílohy č. 8 k zákonu: 
Zadání návrhu ÚP nestanovuje žádné varianty řešení a neovlivňuje jiné koncepce. 
Přeshraniční povahu vlivů provedení návrhu ÚP lze vyloučit. Lze předpokládat, že rizika 
pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení návrhu ÚP budou zanedbatelná, neboť 
žádná plocha nebude využívána rizikové činnosti, která by mohla způsobit havárii. 
Závažnost a rozsah vlivů nelze vyloučit, jelikož některé byly identifikovány jako významné 
(požadavky na prověření záměrů, které naplňují dikci zákona). Ve správním území města 
České Budějovice se nachází dvě ZCHÚ“, a to přírodní rezervace (dále jen „PR“) PR 
Vrbenské rybníky a přírodní památka (dále jen „PP“) Vrbenská tůň, velké množství 
registrovaných významných krajinných prvků (dále jen „VKP“), několik památných 
stromů, a několik prvků ÚSES lokálního, regionálního a nadregionálního významu. 
Předpokládá se trvalá změna v území s kumulativními a synergickými vlivy v dotčeném 
území (možné další zahušťování zástavby, úbytek nezastavitelných ploch, upřesnění 
dopravních koridorů nadmístního významu atd.). Lze předpokládat, že návrh ÚP může 
ovlivnit urbanistickou koncepci města České Budějovice, může být nepřiměřený rozsah 
záměrů v některých částech města, a proto se dají předpokládat negativní vlivy na 
hustotu obyvatel a osídlení. Nepředpokládá se překročení norem kvality životního 
prostředí. Pořízením návrhu ÚP může dojít k novým záborům ZPF. Pořízením návrhu ÚP 
se nepředpokládají dopady na změny klimatu. 

Z výše uvedeného je patrné, že v návrhu ÚP budou navrhovány i plochy a změny s 
negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a podle kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu byly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, proto byl, i s využitím principu předběžné 
opatrnosti, uplatněn požadavek na vyhodnocení návrhu územního plánu České 
Budějovice na životní prostředí. 
Krajský úřad jako dotčený orgán při pořizování územního plánu v souladu s § 10i odst. 2 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanoví níže uvedené podrobnější 
požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů územního plánu České na životní 
prostředí: 
Vyhodnocení SEA bude zpracováno v rozsahu celého ÚP se všemi možnými negativními 
dopady na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví: 

- z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, 
- z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, 

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 

Musí být zohledněn a vyhodnocen požadavek orgánu ochrany a přírody na prověření 

Požadavek 7) obsahuje doplňující informace, konkrétní 
zastavitelnost ploch bude stanovena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to kap. A.1. bodu 3.3.3.. 

Požadavek 8) obsahuje doplňující informace, plochy 
veřejné zeleně vyhodnotí, navrhne a odůvodní 
zpracovatel ÚP na základě podmínek území. 

Odůvodnění požadavků je doplňující informací. 

III. Vyjádření z hlediska ochrany ZPF obsahuje pouze 
doplňující informace. 
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všech stávajících ploch veřejné zeleně, které jsou v ÚPnM zahrnuty v plochách s jiným 
způsobem využití (zejména pro bydlení pro smíšené obytné využití) a jejich vymezení jako 
samostatných ploch veřejné zeleně, a dále pak vymezení ploch veřejné zeleně s 
dostatečnou výměrou v nových zastavitelných plochách které budou vymezeny nad 
rámec zastavitelných ploch v ÚPnM. 

Ve vyhodnocení SEA musí být podpořen požadavek orgánu ochrany přírody - zachování 
a zlepšení významných aspektů z hlediska ochrany životního prostředí a pobytové pohody 
ve městě (stanovení koeficientu zastavěnosti pro jednotlivé způsoby využití tak, aby 
došlo k zachování dostatečného podílu biologicky aktivních ploch s rostoucími dřevinami 
a s možností vsaku vody). 
V rámci vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí musí být provedeno i 
vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů v širších návaznostech v území. Proces 
SEA je koncepcí, která neřeší pouze konkrétní záměry, ale má vyhodnotit všechny 
souběžně řešené zájmy a širší souvislosti v území. 
Součástí vyhodnocení SEA bude i návrh případných opatření k předcházení nepříznivých 
vlivů, popř. k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí. 

Nedílnou součástí návrhu ÚP bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí, jako součást 
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“, zpracované na základě ustanovení § 19 
odst. 2 stavebního zákona podle přílohy ke stavebnímu zákonu, osobou k tomu 
oprávněnou podle § 19 zákona. 
Ve vyhodnocení SEA bude vypracována kapitola „Závěry a doporučení“ včetně návrhu 
stanoviska příslušného úřadu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska 
zjištěných negativních vlivů na životní prostředí s návrhem územního plánu souhlasit, 
souhlasit s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit. 
Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících 
posouzení podle tohoto zákona. 

Zpracovala: Ing. Jana Šiftová, tel.: 386 720 734 

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) 
Krajský úřad, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle 
ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydává v souladu s ustanovením 
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a na základě předložených podkladů k 
danému návrhu zadání ÚP toto 
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s t a n o v i s k o: 

V návrhu zadání územního plánu České Budějovice se předpokládá, že ÚP negativně 
neovlivnění soustavu NATURA 2000. Územní plán České Budějovice proto nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích 
oblastí (dále jen „PO“), ležících na území v působnosti krajského úřadu. 
V souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve fázi návrhu zadání ÚP nemohou být 
jednotlivé záměry (požadavky), zejména jejich charakter a umístění, podrobněji 
specifikovány, tato podrobnost náleží až návrhu ÚP (§ 50 stavebního zákona). Krajský 
úřad proto upozorňuje, že dojde-li k podstatným změnám podmínek, za kterých je toto 
stanovisko vydáno (§ 4 odst. 4 stavebního zákona), a návrhem územního plánu České 
Budějovice dojde k negativnímu ovlivnění soustavy NATURA 2000, může ve svém 
stanovisku k návrhu ÚP (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) požadovat posouzení podle § 
45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Odůvodnění: 

Soustava NATURA 2000 je soustavou celoevropsky chráněných území a cílem této 
soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, 
které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 
výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy NATURA 2000 ukládají 
dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to směrnice 2009/147/ES, o 
ochraně volně žijících ptáků, a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jakýkoliv záměr či koncepce je předkladatel 
povinen podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny předložit orgánu ochrany přírody 
ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo PO. 
V území řešeném předloženým návrhem zadání územního plánu České Budějovice, v 
příslušnosti zdejšího orgánu ochrany přírody, se nachází EVL CZ0313138 Vrbenské 
rybníky a PO CZ0311037 Českobudějovické rybníky. 
Předmětem ochrany v EVL Vrbenské rybníky je kuňka obecná (Bombina bombina) a 
páchník hnědý (Osmoderma eremita). Z pohledu zastoupení biotopů soustavy Natura 
2000 (bezkolencové louky, T1.9) se jedná o poměrně významnou lokalitu, i když nejde 
přímo o nejcennější typy těchto společenstev vyskytujících se v jihočeském regionu. 
Louky nejsou na celé ploše lokality koseny pravidelně a důsledně, což způsobuje jejich 
pomístní částečnou degradaci. Z regionálního i nadregionálního hlediska je mnohem 
významnější unikátní komplex mokřadního lesa (bažinných olšin, L1), nacházející se nad 
jižním břehem rybníka Černiš, který však není předmětem ochrany z hlediska soustavy 
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Natura 2000. Vegetace vodních makrofyt (V1F) je vytvořena ve velmi charakteristické 
podobě jen v rybníku Šnejdlík. Plavín štítnatý na řadě dřívějších lokalit i přes snahy o jeho 
udržení vymizel a zde přetrvává poměrně dlouhodobě v početné stabilní populaci. Pro 
kuňku obecnou jde o jednu z nejvýznamnějších jihočeských lokalit. Je to dáno 
charakterem lokality – kombinací středně velkých rybníků ve stávající PR, malých 
extenzivně využívaných i nevyužívaných rybníků a tůní (po okopech apod.) na bývalém 
vojenském cvičišti. Díky tomu je tu početná prosperující populace kuňky, která se navíc 
může přesouvat mezi mikrolokalitami podle momentálních klimatických, hydrologických 
a managementových podmínek v dané rozmnožovací sezóně. Pro páchníka hnědého 
(Osmoderma eremita) je lokalita středně významná, jeho výskyt v bezprostřední blízkosti 
krajského města je zajímavý. 

Předmětem ochrany v PO Českobudějovické rybníky jsou husa velká (Anser anser), 
kopřivka obecná (Anas stopera), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), rybák obecný 
(Sterna hirundo), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula). Spektrum 
ptačích druhů hnízdících na rybnících v oblasti, případně protahujících na jarním nebo 
podzimním tahu, je velmi bohaté. Pokud jde o druhy, které jsou předmětem ochrany v 
ptačí oblasti: Kvakoš noční hnízdí v několika hnízdních koloniích, jeho početnost v 
posledním desetiletí zvolna stoupá. Spolu s oblastí jižní Moravy tak patří 
Českobudějovické rybníky k centrům výskytu druhu v České republice. Rybák obecný 
hnízdí na nezarostlých rybničních ostrůvcích, počet hnízdních kolonií však v posledních 
letech klesá hlavně vzhledem k tomu, že některé hnízdní ostrůvky byly rozplaveny. Slavík 
modráček středoevropský hnízdí především v litorálních rákosinách rybníků a v 
navazujících terestrických rákosinách. Husa velká na rybnících početně hnízdí, hnízdící 
populace v posledních desetiletích významně narůstá. V létě se husy koncentrují ve 
velkých hejnech na několika shromaždištích, jsou doplňovány ptáky ze vzdálenějších 
oblastí. Kopřivka obecná hnízdí i protahuje především na menších, mělkých, dobře 
zarostlých rybnících, někdy však vytváří i početná hejna, protahující na větších rybnících. 
Nejpočetnějšími hnízdícími vodními ptáky na rybnících v oblasti jsou racek chechtavý 
(Larus ridibundus), lyska černá (Fulica atra), kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák 
chocholačka (Aythya fuligula) a polák velký (Aythya ferina). Početnost některých z těchto 
druhů ovšem v posledních třech desetiletích výrazně poklesla – to platí především o racku 
chechtavém, lysce černé a poláku chocholačce. Příčinou ubývání mnoha druhů jsou 
především vysoké obsádky kapra v rybnících. Českobudějovické rybníky jsou také jedinou 
oblastí v České republice, kde pravidelně hnízdí kolpík bílý (Platalea leucorodia) a volavka 
stříbřitá (Egretta garzetta). 
Bližší informace o významu a případných faktorech ohrožujících předměty ochrany ve 
zmiňovaných EVL a PO lze nalézt na portálu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
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(www.nature.cz). 

Vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných záměrů známých v současné fázi návrhu 
zadání územního plánu České Budějovice a jejich umístění lze předpokládat, že nedojde 
k dotčení či narušení zákonem chráněných zájmů v ochraně přírody. 

Pro posouzení významného negativního vlivu řešení ÚP na uvedené prvky soustavy 
NATURA 2000 je nezbytné v návrhu ÚP prověřit a řádně odůvodnit zejména všechny 
zastavitelné plochy vymezené v ÚPnM na území EVL a PO, které dosud nejsou využity. 
Na území EVL nebudou vymezovány žádné nové zastavitelné plochy a v případě jejich 
vymezení v PO musí být všechny nové zastavitelné plochy řádně odůvodněné s ohledem 
na veřejný zájem ochrany jednotlivých předmětů ochrany a PO jako celku. 

Požadavky z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny 

Krajský úřad, jako příslušný orgán podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona o 
ochraně přírody a krajiny uplatňuje k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
tyto 

p o ž a d a v k y: 

1. V návrhu ÚP musí být řešena návaznost všech prvků ÚSES lokální, regionální a 
nadregionální úrovně na sousední katastrální území. 

2. Musí být respektovány prvky ÚSES regionálního a nadregionálního významu ze Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací, (dále jen 
„AZÚR“), a podmínky využití prvků ÚSES musí být formulovány v souladu s AZÚR, 
zejména s odst. (39) výrokové části AZÚR, který stanovuje podmínky a omezení pro 
realizace záměrů v prvcích ÚSES. Jakékoliv upřesnění vymezení USES, a to i v 
regulativech využití těchto území, vyvolané vyhodnocením stanovisek, námitek a 
připomínek k návrhu ÚP, musí být projednány s příslušným orgánem ochrany přírody 
a krajiny. 

3. Požadujeme v návrhu ÚP upřesnit ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona, resp. 
výčet staveb, zařízení a jiných opatření, které lze umisťovat v nezastavěném území 
(zejména s ohledem na prvky ÚSES). Tyto stavby, zařízení a jiná opatření požadujeme 
jednoznačně definovat a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhl. č. 500/2006 
Sb.“), pro ně stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu. 

4. Požadujeme, aby zastavitelné plochy byly přednostně umisťovány mimo zvláště 
chráněné území (dále jen „ZCHÚ“) a prvky ÚSES. 
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5. Požadujeme v souladu s vyhl. č. 500/2006 Sb. definovat v ÚP základní podmínky 
ochrany krajinného rázu, např. prostorové a kompoziční požadavky, požadavky na 
ochranu a rozvoj přírodních a kulturních hodnot, a to s ohledem např. na krajinnou 
morfologii, strukturou zastavění a s přihlédnutím k převažujícím činnostem v území, 

6. Požadujeme prověřit a odůvodnit nově vymezované zastavitelné plochy především 
s o ohledem na: 
a) priority stanovené v kapitole a) výrokové části AZÚR „Stanovení priorit 

územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně 
zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje“, a to zejména s 
ohledem na priority pro zajištění příznivého životního prostředí v odst. (3) písm. 
a., g. a na priority pro zajištění sociální soudržnosti v odst. (5) písm. c. této 
kapitoly, 

b) zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovené v 
kapitole d) výrokové části AZÚR „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, 
územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních 
rezerv stanovení využití, které má být prověřeno“, a to zejména s ohledem na 
odst. (39) písm. b., e. a f. této kapitoly. 

7. Požadujeme stanovit v souladu s přílohou č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. podmínky 
prostorového uspořádání, zejména intenzitu využití stavebních pozemků (koeficient 
zastavěnosti), pro jednotlivé způsoby využití ploch, s minimální hodnotou 20 % 
nezpevněných ploch u průmyslových areálů a s rozumnou gradací nezpevněných 
ploch u bydlení. 

8. Požadujeme prověřit všechny stávajících plochy veřejné zeleně, které jsou v ÚPnM 
zahrnuty v plochách s jiným způsobem využití (zejména v plochách bydlení a v 
plochách smíšených obytných) a vymezit je jako samostatné plochy veřejné zeleně. 
Rovněž požadujeme v nových zastavitelných plochách, které budou v návrhu ÚP 
vymezeny nad rámec zastavitelných ploch v ÚPnM, plochy veřejné zeleně s 
dostatečnou výměrou. 

Odůvodnění: 

Podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. d, písm. h a písm. j zákona o ochraně přírody a 
krajiny: 

Ve správním území města České Budějovice se nachází dvě ZCHÚ“, a to přírodní rezervace 
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(dále jen „PR“) PR Vrbenské rybníky a přírodní památka (dále jen „PP“) Vrbenská tůň. 

Podle ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Do správního území města České Budějovice nezasahuje žádný z přírodních parků dle § 
12 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Území řešené předloženým návrhem zadání ÚP se podle Generelu krajinného rázu 
Jihočeského kraje (Atelier V – Ing. arch. Ivan Vorel 2009) nachází v oblasti krajinného rázu 
(dále jen „ObKR“) ObKR 14 – Českobudějovická pánev. 

Podle ustanovení § 3 odst. 1b) zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Na území řešeném předloženým návrhem zadání ÚP se vyskytuje velké množství 
registrovaných významných krajinných prvků (dále jen „VKP“), a to cca 37 (srov., viz 
územně analytické podklady a seznam VKP České Budějovice). 

Podle ustanovení § 46 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Na území řešeném předloženým návrhem zadání ÚP se vyskytuje několik památných 
stromů, a to cca 8. Jedná se např. o Červenolistý dub v k. ú. České Budějovice 6, Jinan u 
loděnice v k. ú. České Budějovice 2, Lípa v Třebotovicích. 

Podle ustanovení § 77a odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Ve správním územím města České Budějovice se nachází několik prvků ÚSES lokálního, 
regionálního a nadregionálního významu. Jedná se o regionální biocentra (dále jen „RBC“) 
RBC 610 Vrbenské rybníky, RBC 4076 Ostrov, RBC 609 Světlík, RBC 611 Bagr a RBC 608 
Hlincova Hora. Na RBC navazují regionální biokoridory (dále jen „RBK“) RBK 3036 
Vrbenské rybníky-K118, RBK 0 Vrbenské rybníky-U lesa, RBK 37 Světlík-K118 a RBK 0 U 
lesa-Bagr. Správním územím města dále procházejí nadregionální biokoridory (dále jen 
„NBK“) NBK 118 Hlubocká obora-Dívčí Kámen a NBK 117 Hlubocká obora-K118. Ve 
správním území města se dále nachází velké množství prvků ÚSES lokální úrovně, např. 
lokální biocentra (dále jen „BC“) BC 21 U soutoku, BC 22 Háječek, BC 26 Na Dukelské, a 
lokální biokoridory (dále jen „BK“) BK 22 Mlýnská stoka, BK 26 Dobrovodská stoka, BK 30 
Vrátecký potok (propojení BC 30 s BC 32). 
Ve všech svých úvahách nad limitem případné výstavby na plochách nenavazujících na 
zastavěná území se zdejší orgán ochrany opírá EVROPSKOU ÚMLUVU O KRAJINĚ, ke které 
Česká republika přistoupila (Florencie 20. 10. 2000, č. 13/2005 Sb.m.s., která vstoupila v 
účinnost dne 1. 10. 2004). Cílem úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské 
krajiny. 
Krajský úřad upozorňuje, že některé záměry s požadavky na prověření možného 
vymezení zastavitelných ploch (např. str. 9 – požadavek č. 4.1.4. na rozšíření objektu 
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všesportovní haly na pozemek parc. č. 1635/22 v k. ú. České Budějovice 2, požadavek č. 
4.4. na možnou změnu nezastavěného území v návaznosti na zastavěné území a 
zastavitelné plochy (pozn.: v návrhu zadání ÚP je použita u některých požadavků 
terminologie v rozporu s platnou právní legislativou) – např. Děkanská pole) se mohou 
dostat do kolize s následujícími prioritami stanovenými v kapitole a) výrokové části AZÚR 
„Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje“, a to zejména: 

− s odst. (3) písm. a.: „vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, 
esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny; tzn. respektovat stanovené 
cílové charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro činnost v území a 
rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny a dále vytvářet 
podmínky k ochraně a zajištění funkčnosti ÚSES,“, 

− s odst. (3) písm. g.: „zajistit ochranu, zachování a obnovu krajinářsky cenných 
území,“, 

− s odst. (5) písm. c.: „při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční 
formy využívání volné krajiny, tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném 
území a nevyužité a opuštěné areály, předcházet negativním vlivům 
suburbanizace,“. 

Dále krajský úřad upozorňuje na skutečnost, že rozvo zástavby v prvcích ÚSES je omezen 
a přísně regulován. Smyslem ÚSES je ochrana přírodě blízkých stanovišť a jejich 
ponechání jako nezastavitelných území, tak, aby vývoj takovýchto území postupně 
směřoval k obnově přirozených biotopů a přirozené druhové skladbě, která je 
charakteristická pro dané lokality. Vymezením nových zastavitelných ploch (např. str. 6 – 
požadavek 3.4.9. na rozvoj předpokladů pro rekreaci s přednostním využitím přírodních 
ploch (Vltava, Malše, rybníky na území města, nivy vodotečí apod.), str. 7 – požadavek č. 
3.2.1. na stanovení podmínek pro budování doplňkové infrastruktury pro zatraktivnění 
vodních toků a blízkých prostor, str. 9 – požadavek č. 4.1.4. na rozšíření objektu 
všesportovní haly na pozemek parc. č. 1635/22 v k. ú. České Budějovice 2) nesmí dojít ke 
snížení současného stupně ekologické stability v ÚSES, což by bylo v přímém rozporu se 
zásadami stanovenými pro územně plánovací činnost a rozhodování v území v kapitole 
d) výrokové části AZÚR „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a 
koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, 
u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno“, a to zejména: 

− s odst. (39) písm. b.: „u vymezených prvků ÚSES musí být vždy zachována jejich 
funkčnost a vymezený charakter,“, 

− s písm. e.: „vymezená biocentra musí být chráněna před změnou využití území, 
která by snížila stávající stupeň ekologické stability, a před umisťováním záměrů 
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(zejména staveb), které jsou v rozporu s hlavní funkcí těchto ploch,“, 
− s písm. f.: „vymezené biokoridory musí být chráněny především z hlediska 

zachování jejich průchodnosti, je možné do nich umisťovat dopravní a technickou 
infrastrukturu, pokud nedojde k překročení přípustných parametrů pro jejich 
přerušení (případně bude zajištěna průchodnost jiným opatřením), přitom 
zejména u dopravní infrastruktury dbát, aby protnutí bylo co nejkratší, pokud 
možno kolmo k ose biokoridoru,“. 

Vzhledem k tomu, že v návrhu zadání ÚP se stanovuje, že koncepce rozvoje území ve 
všech oblastech bude vycházet z koncepce rozvoje stanovené v ÚPnM, předpokládá 
krajský úřad převzetí koncepce systému zeleně z ÚPnM, a to při vědomí, že krajinné 
prvky, zejména voda, zelené klíny a zelené řetězce jsou určující z hlediska charakteru a 
utváření města a jeho provázání s volnou krajinou a znamenají jednak významnou 
skupinu prvků urbanistické struktury města a rovněž významné enklávy bioty a přírodě 
blízkých stanovišť v silně urbanizovaných prostorách sídla krajského města. Důraz je tedy 
potřeba klást zejména na převzetí zelených klínů, které spolu se systémem zelených linií 
a řetězců (především kolem řek) posilují význam celého systému krajinných prvků ve 
městě. 
Dle platné legislativy je potřeba uvést, že zdejší orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje stanoviska k územním plánům 
obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem. Vzhledem k 
tomuto ustanovení krajský úřad podrobně konzultoval návrh zadání ÚP s odborem 
ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, který ve svém správním 
území uplatňuje a zohledňuje určitou dlouhodobou koncepci v rozhodování v území. Na 
základě této konzultace a v souladu s výše zmíněným požadavkem návrhu zadání ÚP, že 
řešení nového ÚP bude vycházet z ÚPnM, uplatňuje krajský úřad požadavky ozn. č. 7. a 
8. – viz výše v textu. 
Stanovení intenzity využití stavebních pozemků (koeficient zastavěnosti) pro jednotlivé 
způsoby využití ploch s minimální hodnotou 20 % nezpevněných ploch u průmyslových 
areálů a s rozumnou gradací nezpevněných ploch u bydlení přispěje k zachování a 
zlepšení významných aspektů z hlediska ochrany životního prostředí a pobytové pohody 
ve městě. Zachování dostatečného podílu biologicky aktivních ploch s možností vsaku 
vody a s rostoucími dřevinami rovněž může pozitivně ovlivnit malý koloběh vody a 
energetickou bilanci města. 
Prověření všech stávajících ploch veřejné zeleně, které jsou v ÚPnM zahrnuty v plochách 
s jiným způsobem využití (zejména pro bydlení pro smíšené obytné využití) a jejich 
vymezení jako samostatných ploch veřejné zeleně, a dále pak vymezení ploch veřejné 
zeleně s dostatečnou výměrou v nových zastavitelných plochách, které budou vymezeny 
nad rámec zastavitelných ploch v ÚPnM, je rovněž vedeno snahou o ochranu a zlepšení 
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životného prostředí pro obyvatele města. Dle průzkumu energetických bilancí města 
České Budějovice je zcela jasně zřetelné silné přehřívání zastavěných ploch v letních 
měsících. Tento trend je ještě významnější při zahušťování výstavby. Jediné funkční 
plochy, které mají opačný, tedy ochlazující účinek, jsou plochy zeleně s dostatkem vody. 
Na termálních snímcích jsou znatelné pozitivní vlivy už jednoho stromu, takže je vhodné 
vymezovat zeleň i v menších plochách uvnitř zastavěného území a uvnitř zastavitelných 
ploch. Na toto má pozitivní vliv i míra zastavitelnosti pozemku. Město České Budějovice 
má velmi málo veřejné zeleně, která je chráněna v rámci ÚPnM. Například se jedná o 
prostor kolem zastávky na Vltavě Mezi Husovou třídou a ulicí Otavská, prostor parčíku 
před bytovými domy a objektem pro stravování u Expa (naproti objektu Piano) prostor 
veřejné zeleně naproti tomuto parčíku směrem do centra na křižovatce Mánesova x 
Lidická, prostor veřejné zeleně před Finančním úřadem v ul. F. A. Gerstnera. 
Požadavky ozn. č. 7. a 8. (viz výše v textu) jsou rovněž v souladu s principem návrhu zadání 
ÚP, dle kterého řešení nového ÚP má vycházet z řešení ÚPnM, neboť dle čl. 137 obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění, musí být pro 
zlepšení péče o přírodu a krajinu v území města prováděna mimo jiné tato opatření: 
„e) zakládat vegetační prvky krajinné zeleně s důrazem na vodohospodářskou zádržnost 
území a ekologickou, krajinotvornou a rekreační funkci trvalé dřevinné vegetace, 
f) chránit a uchovávat zeleň vnitrobloků jakožto významných doplňků zeleně zastavěného 
území města, 
g) posílit význam prvků městské zeleně a zajistit, aby svou kompozicí a výběrem dřevin 
odpovídala významu rezidenčního města středoevropského významu.“. 

Dále se úvahy zdejší správního orgánu opírají o cíle územního plánování stanovené v 
ustanovení § 18 stavebního zákona, a to zejména: 

− v odst. (4): „Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného 
území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“, 

− v odst. (5): „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat 
stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
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využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či 
pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení 
a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 
plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.“. 

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska dalších případně dotčených orgánů ochrany 
přírody ve smyslu § 76 a § 77 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
Zpracoval: RNDr. Kamil Zimmermann Ph.D., tel.: 386 720 711 
 
Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
(ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) 
V souladu s ust. § 17 písm. a) zákona je příslušným orgánem ochrany zemědělského 
půdního fondu Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 
3a, 370 01 České Budějovice. 
Pořizovatelé a projektanti územního plánu jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF, ve 
smyslu § 4 zákona, co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové 
poměry v území a ztěžovat obhospodařování ZPF. 
K vydání závazného stanoviska k návrhu změny ÚP města České Budějovice, dle § 5 cit. 
zákona je nutné předložit žádost příslušnému orgánu ochrany ZPF, tj. Ministerstvo 
životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, 370 01 České 
Budějovice územního plánu na ZPF ve smyslu přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, tj. textovou, tabulkovou a grafickou částí 
v originále pro jeho potřebu. 
 
Zpracoval: Ing. Z. Steinbauer, tel.: 386720810 
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Ministerstvo vnitra 
ČR, Odbor správy 
majetku, P.O.BOX 
155/OSM, Praha 4 

 
Dne: 
3. 4. 2020 
 
OÚP/1022/2020 
 

Č. j. MV- 44267-4/OSM-2020 

Dne: 3. 4. 2020 

Vyjádření k návrhu zadání územního plánu České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

k zn.: OÚP/O-510/2020/Ji-V ze dne 27. 2. 2020 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Souhlasné vyjádření s doplňujícími informacemi  
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 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu 
zadání Územního plánu České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, 
České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České 
Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů 
MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby. 

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do perimetru (Fresnelova zóna), resp. vymezeného území RRL spoje, 
požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad 
Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34. 
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Magistrát města 
České Budějovice, 
odbor památkové 
péče 

 

Dne: 
7. 5. 2020  

OÚP/1253/2020 

Znovu stejné podání jako 200325_03 Vyhodnocení viz. podání 200325_03 Viz. 
200325_03 
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Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Plzeňského a 
Jihočeského, 
Hřímalého 11, Plzeň 

 

Dne:  
14. 5. 2020 
 
OUP/1338/2020 
 

Znovu stejné podání jako 200316_02 Vyhodnocení viz. podání 200316_02 Viz. 
200316_02 
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Krajský úřad – Jč. 
kraj, odbor životního 
prostředí, 
zemědělství a 
lesnictví, U Zimního 
stadionu 2, České 
Budějovice 

 

Dne: 
22. 5. 2020 

OÚP/1411/2020 

Znovu stejné podání jako 200330_05 Vyhodnocení viz. podání 200330_05 Viz. 
200330_05 
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Hasičský záchranný 
sbor Jč. kraje, 
Pražská 52b, České 
Budějovice 

Dne: 
26. 5. 2020 

OÚP/1509/2020 
 

Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného 
záchranného systému a ochrany obyvatelstva 

Název dokumentace: Návrh zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním 
území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, 
České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

Řešené území: Katastrální území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 
Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České 
Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic. 

Pořizovatel dokumentace: Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 
1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 

Předložený druh dokumentace: Územně plánovací dokumentace 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 

souhlasné vyjádření. 

Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a ustanovení § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS 

Souhlasné vyjádření  



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 58 z 317 
 

Jihočeského kraje k závěru, že splňuje potřebné požadavky. 

● § 20 písm. a): ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní 
povodní 

● § 20 písm. c): ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

● § 20 písm. d): evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

● § 20 písm. e): skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

● § 20 písm. i): nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
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Magistrát města 
České Budějovice, 
odbor ochrany 
životního prostředí 
 
Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1516/2020 
 

Č.j.: OOZP/4583/2020 
Dne: 25. 5. 2020 
 

Stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice 

k akci: Návrh zadání ÚP České Budějovice v katastrálním území České Budějovice 
1,2,3,4,5,6,7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 
evidenční číslo: 597 
žadatel: Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování – zde 
doručeno dne: 28. 4. 2020 
přílohy: 
vyjádření: 

1. oddělení vodního hospodářství 
● z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů v pl. znění: 
Nesouhlasíme s výstavbou, pokud nejsou v lokalitách vybudovány inženýrské sítě (jak 
vodovod, tak kanalizace) a likvidace srážkových vod musí být řešena v souladu s § 5 odst. 
3 vodního zákona – celé území Českých Budějovic, dále lokality Haklovy Dvory, Kaliště u 
ČB, Třebotovice. 

Na území města nelze navrhovat a povolovat nové zastavitelné plochy nebo měnit plochy 
sloužící k rekreaci na bydlení v lokalitách, kde nejsou vybudované veřejné 
vodohospodářské sítě. 
Upozorňujeme na to, že vodohospodářská část (vodovod a kanalizace) by měla být 
navržena dle PRVKÚK. 

1. oddělení vodního hospodářství 

Požadavky z hlediska vodního hospodářství: 
Požadavek k zásobování vodou a odkanalizování je 
doplňující informací. Podmínky pro zásobování vodou, 
odvádění a likvidaci odpadních vod a odvodnění území 
jsou dostatečně řešeny v návrhu zadání ÚP, a to kap. 
A.2. body 3.8., 3.9. a 3.10.  
Požadavky vyplývající z platné legislativy musí být v 
návrhu ÚP respektovány. Dodržení likvidace srážkových 
vod v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001., o 
vodách a o změně některých zákonů se týká stavebního 
řádu, nikoli územního plánování. 

Požadavek k PRVKÚK bude v návrhu zadání ÚP 
zohledněn doplněním textu do kap. A.2. bodu 3.8.1. na 
konec věty bodu: v souladu s PRVKÚK 

Požadavek k rozlivu vody a charakteru okolí vodních 
ploch a toků je doplňující informací. Jedná se o 
podrobnost fáze projektové přípravy staveb a 
územního rozhodování, popřípadě stavebního řádu, 
nikoli územního plánování. 

Požadavek k lokalitě ČB 2 je doplňující informací. 

Požadavek k lokalitě ČB 3 a ČB 4 je doplňující informací. 
Požadavek k likvidaci srážkových vod je předmětem 

Doplnění do 
návrhu zadání 
ÚP, kap. A.2. 
bod 3.8.1. na 
konec věty 
bude doplněn 
text: v souladu 
s PRVKÚK 

 

Do seznamu 
zkratek bude 
doplněna 
zkratka 
PRVKÚK - 
Plány rozvoje 
vodovodů a 
kanalizací 
území krajů 
České 
republiky  
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Lokality v blízkosti vodních toků a vodních plocha – požadujeme, aby nebyl výstavbou 
omezován případný rozliv vody a byl zachován přírodní charakter v blízkosti okolí vodních 
toků a vodních ploch. 

Poznámky k jednotlivým lokalitám: 
● ČB 2 – rozšíření objektu všesportovní haly severním směrem – upozorňujeme, že část 

lokality se nachází v záplavovém území. 
● ČB 3 (Kněžské Dvory) odstavné a parkovací plochy – navrhnout již do návrhu ÚP 

způsob likvidace srážkových vod, tak aby byla navržena v souladu s § 5 odst. 3 
vodního zákona – retenční nádrže vsakovací rigoly apod. 

● ČB 4: zástavba v Husově kolonii musí být napojena na veřejnou kanalizaci a vodovod 
prodloužením řadů 

● ČB 5 – komerční plocha – území je již zastaveno – nemáme připomínky. 
● ČB 5 – plochy sportovní – nemáme připomínky (již hřiště jsou) 
● ČB 7 – smíšené území nemáme připomínky 
 
2. oddělení ochrany přírody a krajiny 
● z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozd. předpisů: 
ČB 2: 

− 4.1.1. prověření plocha na p.č. 1900/74 a 1900/73 jako individuální bydlení 
nedoporučujeme - lokalita by měla sloužit k rekreaci a ochraně přírody v rámci 
zachování trvale udržitelného rozvoje a nenásilným způsobem rozmělnit zatížení 
nedaleké Stromovky. 

− 4.1.4. s prověřením ploch v blízkosti stávající sportovní haly p.č. 1635/21 a 
1635/22 na její rozšíření: zásadně nesouhlasíme a naopak požadujeme 
prověření nutnosti setrvání současných zpevněných ploch s ohledem na záměr 
vybudování parkovacího domu. Jakýkoliv další rozmach stávajícího sportovního 
komplexu by měl zcela destruktivní dopad na celý funkční celek nadregionálního 
biokoridoru (zajišťující uchování a reprodukci přírodního bohatství, jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i 
stát) a také devastující dopad na stávající registrované významné krajinné prvky, 
tyto jsou chráněny zákonem před poškozováním a ničením (jejich hranice nelze 
měnit změnou územně plánovací dokumentace). Ty to nezastavěné plochy 
slouží široké veřejnosti k odpočinku a nemalou měrou chrání přírodní a kulturní 
dědictví. Díky těmto volným zeleným plochám lze udržet pohodu bydlení 
v centru města stejně jako trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti. 
Historické jádro města je téměř zcela prosto zelených plocha a tento přírodní 

navazující dokumentace a projektové přípravy, nikoli 
územního plánování. 

 

2. oddělení ochrany přírody a krajiny 

Požadavky z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Lokality, které jsou stanoveny v návrhu zadání ÚP k 
prověření (kap. A.1. bod 4.1.), takto i nadále zůstanou. 
Zpracovatel při tvorbě návrhu ÚP prověří možnost 
jejich změny na navrhované využití. Informace z 
vyjádření k těmto lokalitám budou předány 
zpracovateli ÚP jako doplňující informace. Požadavky 
na zpracování ÚS jsou stanoveny v návrhu zadání ÚP v 
kap. D. bodu 4.2. 

Znění kap. A.1. bodu 4.2. je dostačující. Zpracovatel při 
tvorbě návrhu ÚP prověří veškeré okolnosti, tj. také 
vyhodnotí „zanedbanost“ daného území, zda se 
nejedná již o sekundární sukcesi. Požadavek je 
doplňující informací. 

Znění kap. A.1. bodu 4.3. bude dostačující, další 
možnosti využití nezastavěného území budou 
prověřeny v návrhu ÚP. Požadavek je doplňující 
informací. 

Požadavky ke kap. A.1. bodu 4.4., kap. A.2. bodu 
3.10.5., 3.13.1., požadavky ke krajinnému rázu a VKP 
jsou předmětem ochrany zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. Jedná se o doplňující 
informaci. Tyto požadavky vyplývající z platné 
legislativy musí být v návrhu ÚP respektovány. 

Znění kap. A.2. bodu 4.1.1. bude ponecháno k 
prověření zpracovatelem v návrhu ÚP. 

Požadavek na prověření zastavitelnosti ploch je 
dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.1. 
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pás kolem řeky je jedinou možností jak zachovat stávající ekosystém funkční. 
Město České Budějovice má množství rozvojových ploch vhodnějších pro velké 
sportovní haly jejich navazující infrastrukturu, jež nebudou touto výstavbou 
znehodnoceny. 
Účelem procesu územního plánování je mimo jiné i vytváření ekologicky 
vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, jakékoliv změny v této lokalitě na úkor 
zelených ploch by byly zcel v rozporu s tímto principem. 

4.2. Definice zanedbaných plocha je velmi vágní termín, jenž může být zavádějící (co je 
pro jednoho zanedbané – může být jen budoucí perspektivní ekosystém ve stádiu 
počínající sukcese) 
4.3. Nezastavěné území by mělo býti primárně nahlíženo z pohledu trvale udržitelného 
rozvoje, tedy mělo by akcentovat přírodní a sociální, kulturní hodnotu území a případně 
ji doplnit hospodářskou funkcí. 
ČB 3: 

● souhlasíme s návrhem individuálního bydlení na p.č. 927 (bod 4.1.1. návrhu 
zadání) 

● k bodu 4.1.6. návrhu zadání sdělujeme - jedná se o změnu pro využití 
odstavnými a parkovacími plochami pro firmu Bosch. Záměr je limitován 
interakčním prvkem resp. významným krajinným prvkem v jižní části řešeného 
území. Jedná se o vodní tok s břehovým porostem. Veškeré stavby v tomto 
prostoru bude možno provést až na základě závazného stanoviska vydaného 
našim odborem (zásah do významného krajinného prvku). Dle dohody se 
zástupci firmy Bosch bude možné revitalizovat část území u paty nově vznikající 
komunikace (Severní spojka) a nahradit tak část přírody, která by musela být 
pravděpodobně odstraněna. Nově budovaným biotopem by byla tůň nebo tůně 
s doprovodným porostem. Celý průběh opatření a navržených řešení bude 
nutno upřesnit v textové části územního plánu popřípadě v územní studii, pokud 
bude v místě navržena. 

● k bodu 4.1.7. - k přemístění stavby hromadných garáží nemáme připomínek 
 
4.1.1. Haklovy Dvory — indiv. bydlení — požadavek na zpracování ÚS. 
4.4. Prověřit možnost změny na navazující zastav. území např. Děkanské pole — 
respektovat přírodní prvky chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny (ÚSES, VKP, 
pam. stromy). 
3.10.5. Povodňový obtok na Malši v Mladém (Povod. park) — nutnost respektovat a max. 
chránit bez zásahu prvky dle zákona o ochraně přírody a krajiny: památný strom „Dub 
letní“ (ČB 6) + OP, reg. VKP „Slepá ramena, břehové porosty a luh Malše u Špačků“ 
(registrace ŽP/322/99/NĚ), PP Tůně u Špačků + OP, prvky ÚSES (NRBK, BC) — bez 

bodě 3.3.3. 

Požadavek ke zvýšení retenční schopnosti území je 
dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, a to v kap. A.2. 
bod 3.10.6. 

Nedostatek veřejných prostranství se zelení bude 
prověřen v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a 
to zejm. kap. A.2. bodu 3.15. 

 

3. oddělení ochrany lesa a ZPF 

Z hlediska ochrany ZPF se jedná o doplňující informace. 

Z hlediska lesního hospodářství se jedná o doplňující 
informace. 

 

4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů 

Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o doplňující 
informace. 

Z hlediska nakládání s odpady se jedná o souhlasné 
vyjádření. 
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ohrožení jejich ekologicko-stabilizační funkce. 
3.13.1. Sběrný dvůr v Rožnově — situovat mimo prvky chráněné zákonem o ochraně 
přírodě a krajiny (ÚSES, VKP, biotop). 
4.1.1. prověření propojení např. ul. U Elektrárny x Křižíkova — vzhledem k přítomnosti 
vodního toku Ml. stoka + břehové porosty a stromové výsadby podél oplocení areálu 
teplárny (určené dle integrovaného povolení - snížení šíření popílku) není toto propojení 
reálné; prvek VKP + vegetace max. respektovat a chránit, doporučujeme lokalitu vyjmout. 
4.1.1 Kaliště u Českých Budějovic — p.č. 2199/2 — 2206 — individuální bydleni. Záměr je 
v extenzivně zastavěném území samot. V rámci povoleni plochy by měli být nastaveny 
takové regulativy, aby nedošlo k možnosti vybudování většího množství domů, které by 
již významně narušilo krajinný ráz této lokality. Vhodné jsou velké pozemky s domy 
venkovského charakteru. 
4.1.5. České Budějovice 5 — sportovní využití p.č. 608/10, 608/19, 609, 610. Na těchto 
pozemcích se nachází porosty dřevin a pro ně vymezené plochy zeleně. V současné době 
se již některé stavby nachází v plochách zeleně. Z tohoto hlediska je možné upravit plochy 
tak, aby se tyto stavby dostaly do zastavěných ploch. Z hlediska současné klimatické 
situace však požadujeme, aby nedocházelo k zahrnutí celého území do ploch 
zastavitelných a ponechala se zeleň v areálu. Odcloňuje plochu hřišť od okolí, dále 
zajištuje funkce biotopu a vytváří vhodné klimatické podmínky. Zvláště pak lem po jeho 
okolí. 
V rámci vymezování nových zastavitelných ploch, by jejich součástí měl být vždy veřejný 
prostor pro výsadbu zeleně a minimální limit zastavění, který zajistí dostatek ploch pro 
vsak vody a zeleně, které jsou důležité pro zachování funkcí malého vodního oběhu a jeho 
klimatické funkce. Plochy významných krajinných prvků (registrovaných a ze zákona), 
plochy zeleně a vodní plochy nejsou vhodné pro vymezení zastavitelných ploch a změnu 
jejich funkce. Statutární město České Budějovice má kritický nedostatek zeleně a 
veřejných prostranství, je v teplých měsících silně přehřáté a pohoda zdraví jeho obyvatel 
je silně narušena. 
 
3. oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu 
● z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon): 
Kompetentním orgánem pro uplatňování stanoviska k územnímu plánu obce, ve 
které je sídlo kraje, je dle § 17 písm. a) zákona Ministerstvo životního prostředí. 

 
● z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
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souvisejících: 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona je v daném případě 
příslušným orgánem státní správy lesů Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice. 

 
4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů: 

● z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
v platném znění: 
V souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší je 
dotčeným orgánem Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a 
lesnictví, který vydává k územním plánům závazná stanoviska. 

● z hlediska nakládání s odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.: 
K návrhu zadání ÚP České Budějovice v katastrálním území České Budějovice 
1,2,3,4,5,6,7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých 
Budějovice jsme bez připomínek. 
 

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních 
právních předpisů (např. zákona o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně 
zemědělského půdního fondu, o odpadech apod.). 

 Magistrát města 
České Budějovice, 
Odbor dopravy a 
silničního 
hospodářství 

Vyjádření neuplatněno   

 Ministerstvo 
životního prostředí 
ČR, odbor řízení 
státní správy, 
Vršovická 65, 
100 10 Praha 10 - 
Vršovice 

Vyjádření neuplatněno   

 Státní pozemkový 
úřad 

Vyjádření neuplatněno   
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Rudolfovská 80 
370 21 České 
Budějovice 

 Krajský úřad – Jč. 
Kraj, Odbor kultury a 
památkové péče, 
U Zimního stadionu 
2, 370 76 České 
Budějovice 

 

Vyjádření neuplatněno   

 Krajský úřad – Jč. 
Kraj, Odbor dopravy 
a silničního 
hospodářství, 
U Zimního stadionu 
2, 370 76 České 
Budějovice 

Vyjádření neuplatněno   

 Krajská veterinární 
správa pro Jihočeský 
kraj, inspektorát 
České Budějovice 
Severní 9 
370 10 České 
Budějovice Kněžské 
Dvory 

Vyjádření neuplatněno   

 Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost, 
regionální centrum 
Schneiderova 17 
370 01 České 
Budějovice 

Vyjádření neuplatněno   
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PODNĚTY SOUSEDNÍCH OBCÍ 

Č. Autor Autentický text 
 

Vyhodnocení 
Poznámka/ 
vyjádření k 

vyhodnocení 

2
0
0
5
2
7
_
0
3
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Město Rudolfov, 
Hornická 1/11, 373 71 
Rudolfov 
 
Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1581/2020 

Č.j. MěÚ/1363/2020/VK 

Dne 27.05.2020 v Rudolfově 

Uplatnění podnětů k návrhu zadání územního plánu města České Budějovice, spis. 
značka 0UP/2020/0-966/Ji-V 

Město Rudolfov, zastoupené starostou Vítem Kavalírem, dle ustanovení § 47 zákona č. 
183/2006 Sb., zákon o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon), 
uplatňuje podněty k návrhu zadání územního plánu města České Budějovice v 
katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České 
Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, 
Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic, spis. značka OUP/2020/O-
966/Ji-V, oznámené veřejnou vyhláškou dne 22.04.2020, konkrétně pak podnět k řešení 
problému cyklostezek/cyklotras východním směrem (město Rudolfov, místní část 
Hlinsko, obce Hůry, Adamov, Libníč, Dubičné a další.). Jedná se o obsluhu výhledového 
mikroregionu o velikosti až 10 tisíc obyvatel, když sečteme všechny rezervy ploch v 
jednotlivých územních plánech těchto obcí. Tomuto očekávanému rozvoji by tedy mělo 
odpovídat i velkorysejší řešení dopravy v této části budějovické sídelní aglomerace. 
Návrhy tras cyklostezek/cyklotras by mohly být následující: jedna vedená z Pekárenské 
ulice může obsloužit Hůry, Adamov a část Rudolfova; druhá vedená podél Vráteckého 
potoka zase Hlinsko, Vráto, Dubičné, Hlincovu Horu a Jivno. S tím lze spojit i revitalizaci 
těchto toků, retenci povrchové vody (nové rybníky) a výsadbu nové zeleně. 

Podněty budou prověřeny v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A. v bodě 3.3. v 
kapitole A.1. v bodě 3.1.9., 3.2.9., 3.2.15., 3.2.18. a 
3.2.27. v kapitole A.2. v bodě 3.6.2., 3.10.6. a 4.3.1. v 
kapitole A.3. v bodě 3.6., 3.7., 3.8. a 4.2. 

Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován krajským 
úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem. 

 

 

 
Město Hluboká nad 
Vltavou, Masarykova 
26, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou 

Podnět neuplatněn   

2
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0
5
1
5

Obec Hrdějovice, 
Dlouhá 221, 373 61 
Hrdějovice 
 
Dne: 
15. 5. 2020 
 
OÚP/1342/2020 

Č.j. OUH-234/2020 

 V Hrdějovicích 15.5.2020 

Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) obdržela obec Hrdějovice návrh zadání 

Podněty č. 1 a 3 budou prověřeny v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v 
bodě 3.2.9., 3.2.15. a 4.11. v kapitole A.2. v bodě 3.6.2., 
4.1.5. a 4.3.1. 

Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován krajským 

Do návrhu 
zadání ÚP 
bude doplněn 
do kapitoly 
A.2. bod 4.1.7. 
ve znění: 
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územního plánu města České Budějovice. V souladu s tímto ustanovením uplatňujeme k 
návrhu zadání níže uvedené připomínky. 

1. S ohledem na záměr realizace IV. tranzitního železničního koridoru bude v nejbližší 
změně územního plánu Hrdějovice prověřováno možné využití současné železniční 
tratě pro její budoucí rekreační využití, např. cyklostezka, inline trasa apod. 
Požadujeme, aby v novém územním plánu České Budějovice byl tento záměr 
koordinován a město České Budějovice prověřilo pokračování této možné 
cyklostezky i ve svém správním území. 

2. S ohledem na záměr realizace IV. tranzitního železničního koridoru bude řešeno i 
křížení budoucí tratě s ulicí Nemanická. V platném územním plánu Hrdějovice je 
počítáno s touto ulicí jako průjezdnou pro automobilovou dopravu, spojující 
Hrdějovice a Nemanice. Požadujeme, aby nový územní plán České Budějovice řešil i 
nadále tuto ulici jako průjezdnou pro automobilovou dopravu. 

3. Požadujeme, aby nový územní plán České Budějovice respektoval veškerá stávající 
pěší i cyklo propojení, případně aby prověřil i možnost vzniku nových, zaručujících 
kvalitní pěší a cyklo propojení obce Hrdějovice se sídly Nemanice a Kněžské Dvory. 

úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem. 

Podnět č. 2 bude prověřen v návrhu ÚP. 

 

Návrh ÚP 
prověří 
trasování 
místních a 
účelových 
komunikací, 
obzvláště s 
ohledem na: + 
uvedený výčet 
komunikací 
 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., 
bod 4.1.7.: 

- MK 
Jubilejní v 
místě 
křížení s 
železniční 
tratí 

 
Do seznamu 
zkratek bude 
doplněna 
zkratka MK - 
místní 
komunikace 

 
Obec Úsilné, Úsilné 43, 
370 10 České 
Budějovice 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Vráto, Vráto 20, 
370 01 České 
Budějovice 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Hůry, Na sadech 
155, 373 71 Rudolfov 

Podnět neuplatněn   
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Obec Hlincová Hora, 
Hlincová Hora 26, 373 
71 Rudolfov 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Dubičné, Dubičné 
15, 370 06 České 
Budějovice 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Roudné, 
Roudenská 120, 370 07 
České Budějovice 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Staré Hodějovice, 
Obecní 5, 370 08 České 
Budějovice 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Srubec, Srubec 
92, 370 06 České 
Budějovice 

Podnět neuplatněn   
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Obec Dobrá Voda u 
Č.B., U Domova 
důchodců 33, 373 16 
Dobrá voda u Č. 
Budějovic 
 
Dne: 
20. 3. 2020 
 
OUP/885/2020 

Značka: 210/2020 
Dne: 19 .3. 2020 
Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice. 
V souladu s § 47 odst. (2) stavebního zákona uplatňuje obec Dobrá Voda u Českých 
Budějovic připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice v katastrálním 
území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, 
České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic v následující kapitole na straně 14/24: 
A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn 
 
3.10. Koncepce technické infrastruktury - koncepce odvodnění území: 
3.10.2. Návrh ÚP prověří a stanoví podmínky pro vytvoření suché retenční nádrže “Pod 
Švajcemi“ o celkovém objemu cca 26 500 m3. 
Důvod pro vzneseni připomínky: Projekt „Retenční nádrž Pod Švajcemi byl na místě 
projednáván již v listopadu 2016 a následně obec Dobrá Voda u Českých Budějovic 
předala své vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního 
prostředí. Negativní stanovisko předal i z.s. Jihočeské matky. 
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic nesouhlasí s přípravou ani následnou realizací 
záměru stavby suché retenční nádrže. Má-li být navržená retenční nádrž součásti 
komplexu protipovodňových opatření pro město České Budějovice (popřípadě i pro 
Dobrou Vodu) je nutné i toto vodní dílo řešit komplexně a zejména ve vztahu k záplavám 
v minulosti a vůbec k problematice zadržování vody v krajině. V katastrálním území 
Třebotovice (obec Třebotovice - České Budějovice) je soustava tří rybníků (p.č. 55. 56 a 

Příprava a realizace záměru suché retenční nádrže bude 
řešena v navazujících řízení. 

Vytvoření suché retenční nádrže „Pod Švajcemi“ 
vychází z koncepce protipovodňové ochrany ORP České 
Budějovice (zpracováno společností VH-TRES s r.o.), 
která slouží jako podklad při vypracovávání ÚPD. Cílem 
je zabezpečit ochranu zástavby minimálně v úrovni 
Q100. Viz kapitola B.2 doplňujících průzkumů a rozborů. 

Návrh ÚP prověří a stanoví podmínky pro vytvoření 
suché retenční nádrže "Pod Švajcemi" v souladu s touto 
podkladovou koncepcí. 
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57) v majetku Statutárního města České Budějovice — druh pozemků vodní plocha o 
celkové výměře 11 550 m2. Svou funkci tyto rybníky prakticky plní i když jsou patrně 
dlouho neodbahňovanné. Následuje však neudržovaná soustava rybníků — v katastru 
nemovitostí i v územním plánu města České Budějovice vedených jako druh pozemku 
vodní plocha. 
která svou funkci již řadu let neplní! Dokonce je dosud zřejmé, že některé hráze byly 
záměrně poškozeny. Tyto plochy jsou v majetku fyzických osob (parc. č. 115, 117, 120, 
123/1, 129, 132, 135, 153, 157/1 a 155/1), p.č. 138/2 v majetku Statutárního města České 
Budějovice a p.č. 159/4 o výměře 4 388 rn2, vedená také jako rybník, druh pozemku vodní 
plocha, také v majetku Statutárního města České Budějovice. Kromě posledně uvedené 
se jedná o naprosto neudržované a nefunkční plochy, které svou funkci zadržování vody 
v krajině naprosto neplní. Bylo by velmi žádoucí nejprve prověřit kapacitu zadržené vody 
v těchto rybnících v případě, že by došlo k jejich obnově — což je nepoměrně levnější 
varianta. 
Kromě těchto argumentů je třeba vzít v úvahu i plánovanou realizaci suchého poldru 
v těsné blízkosti dálničního tunelu, který připadnou velkou vodu bezpečně zadrží. 

 
Obec Včelná, Husova 
212, 373 82 Včelná 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Boršov nad 
Vltavou, Boršov nad 
Vltavou 52, 373 82 
České Budějovice 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Planá, Planá 59, 
370 01 České 
Budějovice 

Podnět neuplatněn   
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Obec Litvínovice, 
Litvínovice 39, 370 01 
České Budějovice 
 
Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1589/2020 

Č.j. : OUL-370/2020 
Litvínovice dne 27.5.2020 
 
Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) obdržela obec Litvínovice návrh zadání 
územního plánu města České Budějovice. V souladu s tímto ustanovením stavebního 
zákona uplatňujeme k návrhu zadání níže uvedené připomínky. 
1. V současné době je připravována změna územního plánu Litvínovice, která by měla 

na základě dopravního posouzení prověřit celkově koncepci dopravní infrastruktury 
ve správním území obce Litvínovice. V případě, bude-li to nezbytné, může dojít i k 
podstatným změnám v navržených řešeních. Toto prověření se týká i stávající 
kruhové křižovatky na silnici I/3 a do ní napojeného záměru nové silnice vedoucí ze 

Podnět č. 1 bude prověřen v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v bodě 4.10. 
a v kapitole A.2. v bodě 3.1.1.3. Dlouhodobá koncepce 
dopravy města ČB a koncept trasování komunikací 
bude řešen dle platných koncepčních dokumentů. 

Podnět č. 2 bude prověřen v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.0. v bodě 
2.2.1. a 3.3.1., v kapitole A.1. v bodě 4.10. v kapitole 
A.2. v bodě 2.2.4., 3.1.1.3. a 4.1.1. Dlouhodobá 
koncepce dopravy města ČB a koncept trasování 
komunikací bude řešen dle platných koncepčních 
dokumentů. 
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sídliště Máj (ulice Branišovská) do této kruhové křižovatky. 
Požadujeme, aby součástí nového územního plánu České Budějovice bylo také 
dopravní posouzení všech dopravních záměrů majících dopad do správních území 
sousedních obcí. Toto posouzení je nutné koordinovat ve spolupráci se sousedními 
obcemi, jejich stávajícími i nově připravovanými územně plánovacími 
dokumentacemi, současným stavem dopravní infrastruktury a jejími kapacitami a 
výsledná navržená řešení byla přijatelná nejenom pro město České Budějovice, ale i 
pro sousední obce. 

2. Požadujeme, aby nově navrhované zastavitelné plochy v územním plánu České 
Budějovice, zejména vymezované na rozhraní správních území města České 
Budějovice a Litvínovice, byly dopravně řešeny tak, aby doprava generovaná těmito 
zastavitelnými plochami nezatěžovala správní území obce Litvínovice. 

3. Požadujeme, aby nový územní plán České Budějovice respektoval veškerá stávající i 
nově navrhovaná pěší i cyklo propojení, případně aby prověřil i možnost vzniku 
nových, zaručujících kvalitní pěší a cyklo propojení obce Litvínovice s městem České 
Budějovice. 

Podnět č. 3 bude prověřen v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v bodě 
3.2.9. a 3.2.15. v kapitole A.2. v bodě 3.6.2. a 4.3.1. 

Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován krajským 
úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem.  

 
Obec Branišov, 
Branišov 5, 370 05 
České Budějovice 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Dasný, Dasný 17, 
373 41 Hluboká nad 
Vltavou 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Čejkovice, 
Čejkovice 64, 373 41 
Hluboká nad Vltavou 

Podnět neuplatněn   

 
Obec Zvíkov, Lišovská 
60, 373 72 

Podnět neuplatněn   

 
Městys Ledenice, 
Náměstí 89, 373 11 
Ledenice 

Podnět neuplatněn   
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PŘIPOMÍNKY 

Č. 
 

Autor 
 

Autentický text 
 

Vyhodnocení 
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vyjádření k 

vyhodnocení 
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Dne: 
5. 3. 2020 
 
OUP/700/2020 
 
 

V Českých Budějovicích 2.3.2020. 
 
Věc: Připomínky k návrhu nového územního plánu Českých Budějovic — 
změna indexu způsobu využití plochy pozemku č. 87/2 v k.ú. Třebotovice. 
Dobrý den. 
V rámci připomínek k návrhu nového územního plánu Českých Budějovic se 
na Vás obracím se žádostí o provedení změny ve výše uvedeném návrhu a to 
změny indexu způsobu využití plochy “Zemědělský půdní fond“ (ZPF) na 
index způsobu využití plochy “Zastavitelné území s převažujícím charakterem 
obytným individuálním venkovským na venkově“ (VEN-4) na pozemku č. 
87/2 zahrada v k.ú. Třebotovice, ležícím v zastavěném území. Tento pozemek 
vlastním já (3/4) s mojí maminkou (1/4) a má dcera (mé maminky vnučka) by 
si chtěla v budoucnu na tomto pozemku postavit rodinný domek a proto z 
důvodu výše uvedeného záměru budoucí realizace stavby žádám o 
provedení výše uvedené změny způsobu využití tohoto pozemku. 
Za kladné vyřízení mé žádosti předem mockrát děkuji, podrobnější údaje o 
uvedeném pozemku jsou uvedeny ve třech přiložených přílohách této 
žádosti. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 87/2 

k. ú. Třebotovice 

2
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0
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_
0
1 

 

Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
 
Vážení, 
jako majitelé pozemků, žádáme o prověření způsobu využití na předmětných 
pozemcích 
1. parcela č. 2477, zastavěná plocha 2476 
majitel  
 
2. parcela č. 2478, zastavěná plocha 2474 
majitelé 

 
3. parcela č. 2473/1, zastavěná ploch 2472 
majitelé 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 2477, 
2476, 2478, 2474, 
2473/1, 2472, 
2475, 2473 

k. ú. České 
Budějovice 5    
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Dne: 
6. 3. 2020 
 
OUP/720/2020 
 

 
Z hlediska aktuálního stavu, který neodpovídá způsobu využití stanoveného 
v platném územním plánu města České Budějovice, Předmětné pozemky se 
nacházejí ve způsobu využití PA-2, který neodpovídá stavu pro rodinné 
bydlení. 
Žádáme proto o zahrnutí do plochy, která odpovídá skutečnému stavu 
Děkujeme předem za kladné vyřízení. 
 
Připomínka k návrhu územního plánu České Budějovice 
Parcela 2477-2476; 2475-2474; 2473-2472 
Vážení, 
jako jedni z majitelů předměstských pozemků, žádáme o prověření způsobu 
využití těchto pozemků. Z hlediska aktuálního stavu se pozemky nacházejí ve 
způsobu použití PH-2, který ovšem neodpovídá současnému způsobu využití. 
Předmětné pozemky jsou využívány pro rodinné bydlení. 
Žádáme proto zahrnutí do plochy, která odpovídá současnému stavu. 
Děkujeme za kladné vyřízení. 
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Dne: 
10. 3. 2020 
 
OUP/784/2020 
 

V Č. Buděj. Dne 8.3.2020 
 
Věc: Návrh na připomínku k návrhu zadání ÚP 
(§47 odst. a) SZ) 
 
I/1. Navrhovatel 
Fyzická osoba – 

Navrhovatel jedná samostatně. 
 
I/2. – Identifikace pozemků v řešené ploše 
Obec - Č.BU 7, katastrální území Č.BU 7, parcelní č. 2874, druh pozemku 
podle katastru nemovitostí – zahrada 
 
I/3. Vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území obce 
Pozemek parc. č. 2874 vlastní, katastr. Území Č.BU 7 
 
II. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce 
Obec – Č.BU, katastrální území – Č.BU 7, parcelní č. 2874, navrhovaná změna 
využití ploch – bydlení + smíšená zast. min. 35-45% 

Připomínka ke změně způsobu využití bude prověřena v 
návrhu ÚP. 

Připomínka k procentu min. zastavění bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.1. 
bodu 3.3.3. 

 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
bydlení  parc. č. 
2874 k. ú. České 
Budějovice 7 

- Pro využití 
smíšeného území  

parc. č. 2874 

k. ú. České 
Budějovice 7 
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III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 
- zahrada 
 
IV. Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny 
- Připomínky k návrhu zadání ÚP 
 
Příloha: Součástí žádosti je kopie snímku z katastrální mapy s vyznačením 
dotčené plochy 

2
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Dne: 
10. 3. 2020 
 
OUP/756/2020 
 

V Českých Budějovicích Dne 12. 2. 2020 

Věc: PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

I. Identifikační údaje o osobě/správním orgánu, která/který podala/ podal 
podnět k pořízení změny územního plánu 
– fyzická osoba 

 
 
II. Vlastnické nebo obdobné právo k pozemku nebo stavbě 

- Vlastník pozemku 
-  

III. Základní údaje o požadovaném záměru 
Začlenění pozemku 2193/8 do zastavitelného území s funkční bydlení 
venkovského charakteru – venkov – VEN-4 
Majitelé pozemků 2193/6 a 2193/7 navazující na stávající zastavitelné 
území se změnou souhlasí a připojí se 
 
VI. Identifikace pozemků 
Obec Kaliště, k.ú. Kaliště u Č. Budějovic, parcelní č. 2193/8, druh pozemku 
podle katastru nemovitostí – trvalý travní porost, výměra 4454 m2 
 
VI. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy  
– travní plocha není využívána 
 
V. Důvody pro pořízení změny územního plánu 
- stavba rodinného domu 
 
VII. Návrh, úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 2193/8, 
2193/6, 2193/7 

k. ú. Kaliště u 
Českých Budějovic 
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- Prosím o začlenění mého požadavku do nově tvořeného územního 
plánu, případně o změnu stávajícího ÚP 
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GENERAL SERVIS 
CB s.r.o. 
Zavadilka 2142 
České Budějovice 
2, 370 05 České 
Budějovice 

Dne: 
11.3.2020 

 

OUP/804/2020 

České Budějovice 9.3.2020 
 
Věc: Žádost o změnu v nově zpracovávaném Územním plánu města České 
Budějovice. 
 
Vážení, po konzultaci na OÚP města tímto žádáme o provedení následující 
změny v nově zpracovávaném územním plánu. (Připomínka ke zpracování 
nového ÚP). 
Firma GENERAL SERVIS s.r.o., je vlastníkem areálu v ulici Rudolfovská č.p.132 
v Českých Budějovicích  (viz. příloha č.1 výpis z KN LV 1549 a příloha č. 2 
pozemkové mapy). 
Součástí výše uvedeného areálu jsou parcely č. 747/1 a 747/4 v k.ú. České 
Budějovice 4. Stávající územní plán předpokládá vést přes tyto parcely 
spojovací komunikaci mezi ulicemi Vodní a křižovatkou Rudolfovská — 
Dobrovodská (viz příloha č.3). Podle dřívějších vyjádření zástupců města i 
vedení ÚP není zámyslem tuto komunikaci realizovat. Navíc po celou dobu 
plánovaná komunikace brzdí jakýkoliv rozvoj nejen našeho areálu, ale i 
rozvoj nemovitostí ostatních vlastníků. 
Tímto žádáme o zapracování našeho návrhu a v novém územním plánu 
zámysl výstavby propojovací komunikace mezi ulicemi Vodní a křižovatkou 
Rudolfovská - Dobrovodská přes p.p.č.: 747/1a 747/4 v kú Č.Budějovice 4 
zrušit. 
Přílohy: 
- č.1 výpis z KN - 3x A4 
- č.2 snímek pozemkové mapy - 1x A4 
- č.3 snímek grafické části stávajícího ÚP – 1x A4 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Do návrhu zadání 
ÚP bude doplněn 
do kapitoly A.2. 
bod 4.1.6. ve 
znění: Návrh ÚP 
prověří potřebnost 
propojení: + 
uvedený výčet 
propojení  

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 

- MK Dobrovodské 
a Vodní ulice podél 
železniční vlečky 
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Dne: 
11.3.2020 

 

OUP/805/2020 

Připomínka k návrhu zadání územního plánu ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 

Navrhujeme změnu funkce pozemku č. 3055/1 v katastrálním území České 
Budějovice 7 — Rožnov, jehož jsme vlastníky. 
Ve stávajícím územním plánu je pozemek označen jako NEZASTAVITELNÉ 
ÚZEMÍ „všeobecná zeleň“. 
Vzhledem k tomu, že bychom výhledově chtěli pozemek využít ke stavebním 
účelům (stavba malometrážních bytů - domků (pro naše vnoučata) žádáme 
tímto o provedení změny funkčnosti pozemku na ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ v 
souladu s koncepcí „Návrhu zadání ÚP“ z 2/2020 a politikou územního 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 3055/1 
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rozvoje ČR a to zejména: 
- pozemek navazuje na plochy již zastavěné 
- snížení podílu bytů v panelových domech na sídlištích 
- snížení podílu stárnoucích občanů 
- snížení odlivu mladé generace z MCB (stagnace počtu obyvatel) 
 
Zmiňovaný pozemek NENĺ v záplavové oblasti, ani součástí zeleného 
prstence MCB. Podle našeho mínění nepatří ani k významné zeleni ve městě. 
Podle předběžného jednání s Úřadem pro civilní letectví Praha a Jihočeským 
letištěm nemají tito zásadních připomínek k výstavbě přízemních 
malometrážnich bytů (domků) v této lokalitě. 
Jsme si vědomi, že sousední pozemek 3055/2 ve vlastnictví MCB je vložen do 
systému USES a podle toho se také k němu chováme (úklid, údržba na 
základě nájemní smlouvy). V tomto trendu jsme připraveni pokračovati po 
případné změně funkčnosti NAŠEHO pozemku. 
Za kladné vyřízení naší připomínky předem děkujeme. Pokud je to možné 
prosím o potvrzení přijetí této připomínky na mail: 
 
Příloha: snímek katastrální mapy s vyznačením pozemku 

k.ú. České 
Budějovice 7 
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Dne: 
13.3.2020 

 

OUP/850/2020 

Připomínka k návrhu zadání Územního plánu České Budějovice 

Na základě oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Českých 
Budějovic (ÚP), který byl zveřejněn veřejnou vyhláškou, podávám jako 
spoluvlastník pozemků p.č. 1965/5, 1965/2 a dále p.č. 1976/1 vše v kat. 
území České Budějovice 2 v zákonné lhůtě připomínku, týkající se uvedených 
pozemků. 

Jedním z aktuálních dokumentů využitelných při tvorbě nového ÚP je 
„Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených v ÚP města České 
Budějovice pro různé formy bydlení“, jinak též aktualizovaná Územní studie 
č. 1 (r. 2018). Zde je v části pro návrh nových zastavitelných ploch vyznačena 
rovněž lokalita 3.8.1 U Hada, kde se předmětné pozemky nacházejí. 
V důsledku pochybení však na výkresu majetkových vztahů došlo k omylu v 
barevném rozlišení těchto pozemků, které jsou zde tudíž nesprávně vedeny 
jako majetek státu. Žádám tímto o nápravu, aby v důsledku této zřejmé 
chyby nedošlo při vymezování zastavitelných ploch k pochybnostem. 
Bezprostředně s tímto požadavkem pak souvisí můj zájem o zahrnutí výše 
uvedených pozemků do navržených zastavitelných ploch lokality U Hada, 

Připomínka k výkresu majetkových vztahů k aktualizované ÚS 
„Analýza naplněnosti zastavitelných ploch určených ….“ je 
mimo podrobnost ÚP. 

Připomínka k požadavku na vymezení zastavitelné plochy na 
uvedených parcelách bude prověřena v návrhu ÚP. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro vymezení 
zastavitelné 
plochy 

parc. č. 1965/5, 
1965/2, 1976/1 

k.ú. České 
Budějovice 2 
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včetně možností napojení na přímo navazující zastavitelné území zahradního 
bydlení, spolu s ÚP navrženou páteřní místní komunikací pro obsluhu tohoto 
území (v současnosti užívaná jako veřejná účelová komunikace- polní cesta 
napojená na silnici Branišovickou). 

Přílohy: kopie „Aktualizace územní studie č.1“, s vyznačením dotčených 
pozemků 

V Praze dne 12. 3. 2020 
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Dne: 
13.3.2020 

 

OUP/849/2020 

Připomínka k návrhu zadání nového územního plánu Č.B. 

Vlastním pozemky v Suchém Vrbném v Krokově ulici k.ú. Č.B. 5: PARCELY 

– 582/2-216-7 - vodní plocha přírodní 

   583/7-171 - ostatní plocha – jiná plocha 

  583/8-1811 – ostatní plocha – jiná plocha 

Přírodní vodní nádrž parcela 582/2 vodní plocha je již odvodněna z důvodů 
výstavby zanádražní komunikace a retenční nádrže za komunikací. 

Mé pozemky jsou vedeny v současným Ú.P. jako rekreační zeleň – s čím já 
nesouhlasím. Vyjádření jsem dávala již v roce 2000 při přípravě současného 
územního plánu. 

Tuto připomínku dávám k návrhu zadání nového územního plánu, aby mé 
vlastní pozemky byly vyjmuté z městské rekreační zeleně. 

Své pozemky potom budu užívat pro vlastní soukromé účely, k rekreaci a 
pěstování zeleně, do budoucna k bydlení. 

Děkuji za kladné vyřízení mé připomínky k návrhu zadání nového územního 
plánu města České Budějovice. 

P.S. PŘIKLÁDÁM 3 KOPIE – LIST VLASTNÍCTVÍ, PLÁNE A PŘIPOMÍNKY. 

V Č.B. dne 13. 3. 2020 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
bydlení  parc. č. 
582/2, 583/7, 
583/8 

k.ú. České 
Budějovice 5 

- Pro využití 
rekreace 

parc. č. 582/2, 
583/7, 583/8 

k.ú. České 
Budějovice 5 

2
0
0

Podněty k návrhu zadání územní plánu 

Dobrý den, touto cestou zasílám své podněty k návrhu zadání územní plánu 

1) Z připomínky nevyplývá jasný požadavek na návrh zadání 
ÚP. Uvedený bod podkapitoly je dán požadavky vyplývajících 
z ÚAP a PaR. 
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Dne: 
16.3.2020 

 

OUP/865/2020 

města Českých Budějovic: 

1) bod 3 - požadavky: kvalitní zázemí pro sport - rozvoj dalších sportů, 
podpora nových sportů (méně známé sporty jsou v bodu 3.2 v rámci 
eliminace) 

2) bod 3.1.11 - výskyt kvalitní zemědělské půdy v blízkém okolí města - 
jasná definice „kvalitní“ zemědělské půdy, jasná koncepce zachování 
zemědělské půdy, jasné podmínky pro vyjmutí kvalitní zemědělské půdy ze 
ZPF 

3) bod A. 1. - 3.1.12 - návrh ÚP prověří lokalitu Suchomelská pro bydlení - 
zároveň prověří využití hromadných garáží na poz.č.: 1697/1, 1697/7, 
1695/1, 1700/1, 1701/1‚ 1712/2, prověří možnost změny území hromadných 
garáží. 

4) bod 4.3.1 - šířkové parametry základní struktury veřejných prostranství 
města - komunikace v Novém Vrátu - Rudolfovská ulice – rozšíření - 
vytvoření cyklostezky a výstavba chodníků pro bezpečný pohyb chodců a 
cyklistů po délce Rudolfovské ulice. Podnět navazuje na cíl a principy 
cyklogenerelu. 

 

 

 

 

2) Definice a podmínky pro vyjmutí zemědělské půdy ze ZPF 
budou v souladu s platnou legislativou. 

 

3) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kap. A.1. bodu 3.1.12. 

 

4) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kap. A.2. bodu 4.3.1. 
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Praha West 
lnvestment v.o.s. 
Kostelecká 622 
Praha 9 – Čakovice 
PSČ 196 00 

 

Dne: 
18.3.2020 

 

OUP/880/2020 

V Praze 18. 3. 2020 

Připomínky vlastníka pozemků přímo dotčeného návrhem zadání nového 
územního plánu České Budějovice 

1. Dne 02.03.2020 byla na úřední desce Magistrátu města České Budějovice 
vyvěšena veřejná vyhláška, jejímž obsahem bylo oznámení o vystavení 
návrhu zadání nového územního plánu České Budějovice (dále jen „nový 
územní plán“). 

2. Účastník řízení je vlastníkem pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 350 
pro katastrální území České Vrbné, tedy i pozemků, které budou přímo 
dotčeny novým územním plánem. Příslušný list vlastnictví tvoří přílohu č. 1. 

Připomínka týkající se požadavku na určení tvaru křižovatky je 
nad rámec ÚP. 

Připomínka k řízení o umístění stavby bude prověřena v 
návrhu ÚP v souladu s platnou legislativou (viz § 76 a další 
stavebního zákona). Územním rozhodnutím a stavebním 
povolením vzniká závazný právní stav k daným pozemkům. 
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 3. Dne 16. 09. 2019 byla na úřední desce Magistrátu města České Budějovice 
vyvěšena veřejná vyhláška, jejímž obsahem bylo oznámení o zahájení řízení 
o vydání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, 
Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Budějovice 2 a České 
Vrbné (dále jen „změna územního plánu“). Proti návrhu změny územního 
plánu podal účastník řízení námitky, ve kterých podrobně odůvodnil, proč 
vyvolá navrhovaná změna územního plánu spočívající v možném nahrazení 
okružní křižovatky Globus průsečnou světelnou křižovatkou významné 
negativní dopady na dopravu v rámci celého města České Budějovice. 

4. S ohledem na skutečnost, že ze zadání návrhu nového územního plánu 
není patrné, zda návrh má zapracovat do územního plánu i dříve 
navrhovanou změnu územního plánu, tj. možnost umístit průsečnou 
světelnou křižovatku či nikoli, podává účastník řízení tyto připomínky, a to 
s následujícím odůvodněním: 

5. Případné nahrazení okružní křižovatky Globus průsečnou světelnou 
křižovatkou způsobí významné zhoršení průjezdnosti v oblasti. Uvedené bylo 
potvrzeno v obecné rovině i pro konkrétní situaci v technické zprávě 
Realizace a vyhodnocení dopravního průzkumy napojení nákupní zóny na 
komunikaci I/20 v Českých Budějovicích, zpracované 

 který uvedl, že: „Závěrem uvádím, že mělo-li by dojít 
ke srovnání obou záměrů, je nutno zohlednit, že okružní křižovatky jsou 
obecně oproti průsečným křižovatkám plynulejší a bezpečnější. Realizace 
průsečné křižovatky by dle praktických zkušeností z jiných lokalit plynulost 
průjezdu malé okružní křižovatky snížila, v krajních případech znemožnila.“ 
Technická zpráva tvoří přílohu č. 2. V důsledku uvedeného by umístěním 
průsečné světelné křižovatky došlo k negativnímu vlivu na návštěvnost 
obchodní zóny v dané lokalitě. 

6. Aktuálně běží řízení o umístění stavby severní spojky (vedené pod čj. 
SU/2075/2018-10). Umístit uvedenou stavbu lze pouze v souladu 
s požadavky územního plánu. S ohledem na počet dotčených osob lze 
důvodně očekávat, že stavba bude pravomocně umístěna až na podkladu 
nového územního plánu. Znemožní-li však nový územní plán umístění 
okružní křižovatky, vznikne účastníkům stavebního řízení škoda velkého 
rozsahu (projekční náklady) a uvedené se negativně projeví do již špatné 
průjezdnosti městem. Případné znemožnění umístění okružní křižovatky 
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v novém územním plánu tedy vyloučí nebo minimálně významně (o několik 
let) oddálí možnost umístění stavby severní spojky. Umístění stavby severní 
spojky je dle opakovaných vyjádření zástupců města zcela prioritní stavbou 
veřejného zájmu. 

7. Jak je uvedeno v technické zprávě, turbookružní křižovatka je jediným 
do budoucna přijatelným řešením, které kombinuje bezpečnost i plynulost 
provozu, a to i ve výhledu zvýšeného provozu predikovaného až k roku 
2052. Průsečná křižovatka negativně prohloubí stávající dlouhodobě 
neudržitelný stav dopravy v Českých Budějovicích. S ohledem na výše 
uvedené tedy nepřichází v úvahu ani alternativní řešení nového územního 
plánu, které by umožňovalo umístit jak okružní, tak průsečnou světelnou 
křižovatku. K uvedenému doplňujeme, že umístění průsečné světelné 
křižovatky by navíc bylo výrazně více zasahující do aktuálně realizovaných 
staveb, tj. bylo by nepochybně spojeno s výrazně vyššími náklady, vyšší 
mírou majetkoprávních vypořádání (resp. Vyvlastnění) apod. Umístění 
průsečné světelné křižovatky rovněž vylučuje blízká malá okružní 
křižovatka Globus, která by byla světelnou křižovatkou zcela ochromena. 

8. Z tohoto důvodu společnost Praha West Investment v.o.s. navrhuje, aby 
nový územní plán předpokládal přestavbu (zkapacitnění) stávající okružní 
křižovatky Globus na tzv. turbookružní křižovatku a aby vyloučil možnost 
umístění průsečné světelné křižovatky. 
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Správa železnic 

Dlážděná 1003/7 

110 Praha 1 

 

Dne: 
18.3.2020 

 

OUP/925/2020 

 

Vyjádření k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Správa železnic, státní organizace, vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb., 
hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cesta 
a plni funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, 
modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Vyjádření Správy železnic, 
státní organizace, se zároveň stává podkladem pro zpracování 
koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu 
územního plánování dotčeným orgánem podle 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme 
následující vyjádření: 

Řešeným územím jsou vedeny jednokolejné elektrizované železniční tratě Č. 
190 České Budějovice — Strakonice, č. 196 České Budějovice — Summerau, 
č. 199 České Budějovice — České Velenice a č. 220 (Praha -) Benešov u Prahy 

Návrh ÚP bude zpracován jako vyvážený dokument, který 
posoudí a zohlední všechny požadavky uvedené v ÚAP a v 
nadřazených dokumentací. ÚAP budou aktualizovány. OP 
budou na základě ÚAP respektována. 

Požadavky ze ZÚR k železniční dopravě jsou v návrhu zadání 
ÚP již obsaženy v kapitole A.2. v bodech 2.1.2. a 2.1.3. 

Připomínka k vydaným územním rozhodnutí bude prověřena 
v návrhu ÚP v souladu s platnou legislativou (viz § 76 a další 
stavebního zákona). Územním rozhodnutím a stavebním 
povolením vzniká závazný právní stav k daným pozemkům. 

Připomínky k elektrizaci tratě jsou nad rámec ÚP. 

Stanovení přípustných, podmíněně přípustných a 
nepřípustných funkcí bude prověřeno v návrhu ÚP, a to v 
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— České Budějovice, které jsou ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, zařazeny do kategorie dráhy celostátní. Dále je řešeným územím 
vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 194 České Budějovice 
— Černý Křiž, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné 
pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 

V platných ZÚR Jihočeského kraje jsou vymezeny koridory D3/4, D3/5 a D3/6 
pro IV. tranzitní železniční koridor a koridor D14/1 pro železniční trať Plzeň 
— České Budějovice. Koridory jsou vymezeny včetně veřejně prospěšné 
stavby a požadujeme je v návrhu územního plánu respektovat. V současnosti 
je v počáteční fázi přípravy Studie proveditelnosti železničního uzlu České 
Budějovice, která by mimo jiné měla definovat cílovou podobu železničního 
uzlu České Budějovice. Dále se připravuje stavba Modernizace trati 
Nemanice I — Ševětín, která má platné územní rozhodnutí, stavba 
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ceské Budějovice (2020 — 2022) a ŽST 
České Budějovice podchod (2024 — 2025). O těchto uvedených záměrech 
jsme na Magistrát města České Budějovice zaslali podrobnější informace 
dopisem zn. 78518/2019-SŽDC-GŘ-026, ze dne 30. prosince 2019. 

Rozsah drážních ploch v územním plánu by měl být znám po zpracování 
Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice. 

V průběhu přípravy a projednání návrhu územního plánu je dále nezbytné 
zohlednit eventuálně schválené a vydané aktualizace ZÚR Jihočeského kraje. 

Na železniční trati č. 194 České Budějovice — Černý Kříž se bude prověřovat 
možná elektrizace. 

V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném 
pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity,  do funkčního využití podmínečně 
přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy 
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v 
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních 
prostorech. 

kontextu celého území. 
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ČEVAK a.s. 

Severní 8/2264 

České Budějovice, návrh zadání územního plánu České Budějovice 
(uplatnění připomínek (společnosti CEVAK a.s.) 

V návaznosti na obdržený dopis Zn. OÚP/O-510/2020/Ji-V ze dne 27.2.2020, 

Připomínky úvodní dopis 

1) vyhodnocení viz. vyjádření ze dne 21. 8. 2019 níže 
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370 01 České 
Budějovice 

 

Dne: 

19.3.2020 

OÚP/883/2020 

který nám byl doručen dne 2.3.2020 Vám uplatňujeme níže uvedené 
připomínky k návrhu zadáni územního plánu České Budějovice v k.ú. České 
Budějovice 1 až 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice a Kaliště u 
Českých Budějovic. 

Společnost ČEVAK a-s. je, na základě koncesní smlouvy, provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury vlastněné statutárním městem České 
Budějovice. 

Vodohospodářské infrastruktury se týkají zejména a tyto části návrhu zadání 
územního plánu: 

3.8. Koncepce technické infrastruktury - zásobování vodou: 
3.8.1. Návrh ÚP bude vycházet ze stávající koncepce zásobování města 
vodou. 
3.8.2. Návrh ÚP prověří a navrhne podmínky pro rozvoj zásobování pitnou 
vodou a rozšíření vodovodního řadu v lokalitě Třebotovice, popřípadě v 
dalších navržených rozvojových lokalitách. 
3.8.3. Pro zvýšení retenční schopnosti území města návrh ÚP vyhodnotí a 
popřípadě navrhne koeficient pro zasakování vody v rámci každé základní 
jednotky plochy. 
3.8.4. Návrh ÚP bude umožňovat individuální způsob zásobeni vodou pouze 
ve výjimečných případech u ojedinělých staveb na okrajích zastavěného a 
zastavitelného území a na samotách. 

3.9. Koncepce technické Infrastruktury - odvádění a likvidace odpadních vod: 
3.9.1. Návrh ÚP bude vycházet ze stávající koncepce odvádění a likvidace 
odpadních vod. 
3.9.2. Návrh ÚP prověří a navrhne podmínky pro rozvoj kanalizační sítě do 
části Haklovy Dvory, popřípadě do dalších navržených rozvojových lokalit. 
3.9.3. Návrh ÚP bude umožňovat individuální způsob odkanalizování pouze 
ve výjimečných případech u ojedinělých staveb na okrajích zastavěného a 
zastavitelného území a na samotách. 
3.9.4. Návrh ÚP bude věnovat pozornosti odlehčovacím komorám na 
kanalizační síti za účelem zlepšení ochrany životního prostředí. 

3.15.2. Návrh ÚP prověří využití vodních toků a blízkých prostor pro začlenění 
do základní struktury veřejných prostranství typologicky se zelení a vodou, z 

2a) Připomínka je nad rámec ÚP. Záměr ZEVO bude v rámci 
návrhu ÚP prověřen na základě návrhu zadání ÚP, konkrétně 
kapitoly A.2., bodu 4.2.2. 

2b) Připomínka je z části akceptována v návrhu zadání ÚP v 
kapitole A.2. v bodě 3.9.4. a bude prověřena na základě 
tohoto bodu v návrhu ÚP. Obecně je dáno stavebním 
zákonem, že obsahem ÚP je koncepce veřejné infrastruktury, 
tj. i technické infrastruktury odvádění a likvidace odpadních 
vod, ta tedy bude celkově také řešena v návrhu ÚP. 

 

Připomínky vyjádření ze dne 21. 8. 2019 

1)   Připomínka je nad rámec ÚP. 

2) Generel není zákonným podkladem pro zpracování ÚP, 
resp. návrhu zadání ÚP. Pro zpracování byly využity s ohledem 
na časovou zákonnou povinnost pořízení ÚP podle platného 
stavebního zákona do 31. 12. 2022 podklady dané stavebním 
zákonem, a to PaR a ÚAP. 

3)+5) Podmínky pro vsakování dešťových vod budou 
prověřeny v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejména kapitoly A.1. bodu 3.2.26., 3.3.3 a kapitoly A.2. bodu 
3.10.6. a 3.10.1. 

4)  Dokument není zákonným podkladem pro zpracování ÚP, 
resp. návrhu zadání ÚP. Pro zpracování byly využity s ohledem 
na časovou zákonnou povinnost pořízení ÚP podle platného 
stavebního zákona do 31. 12. 2022 podklady dané stavebním 
zákonem, a to PaR a ÚAP. 

6)  Připomínka je z části akceptována v návrhu zadání ÚP v 
kapitole A.2. v bodě 3.9.4. a bude prověřena na základě 
tohoto bodu v návrhu ÚP. Obecně je dáno stavebním 
zákonem, že obsahem ÚP je koncepce veřejné infrastruktury, 
tj. i technické infrastruktury odvádění a likvidace odpadních 
vod, ta tedy bude celkově také řešena v návrhu ÚP. 

7) Připomínka je nad rámec ÚP. 
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důvodu klimatických změn (např. Husova kolonie - Pilmanův rybník, Nádražní 
- Jírovcova, a další.). 

3.15.4. Návrh ÚP prověří a zajistí podmínky pro revitalizaci stávajících kašen, 
fontán a pítek a rozšíření těchto městotvorných vodních prvků do veřejných 
prostranství pro zlepšení městského mikroklimatu. 

4.2.1. Návrh ÚP prověří vhodnost vedení technických sítí v kolektorech pro 
centrum města, popřípadě významná veřejná prostranství. 

4.2.3. Návrh ÚP prověří umístění ZEVO na území města. 
 

Připomínky společnost ČEVAK a.s.:  

1) Vyjádření vydané k přípravě nového územního plánu vydané pod č.j. 
019010051978 ze dne 21.8.2019 a adresované na Odbor územního plánování 
Magistrátu města České Budějovice je stále platné a v nezměněné podobě platí jako 
připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice, neboť návrh zadání 
akceptoval pouze část podnětů.  

2) S ohledem na legislativní změny (připravované po 21.8.2020) upozorňujeme na 
tyto dopady do připravovaného územního plánu:  

a) V současnosti probíhá v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky projednávání novely zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 676). 
Tato novela v ustanovení 67 odst. 2 vládního návrhu zákona mj. stanovuje, 
že kal, který není upraveným kalem, se zařazuje jako nebezpečný odpad s 
nebezpečnou vlastností dle přílohy přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o nebezpečných vlastnostech odpadů pod označením HP9 Infekční. 
Pokud tato novela zákona v uvedené podobě bude schválena, nebude 
možné odvodněný kal z čistírny odpadních vod ČOV České Budějovice, v 
ročním množství cca 12 tis. tun o sušině cca 20%, likvidovat formou užití 
pro rekultivace lagun po zpracování uranové rudy MAPE u Mydlovar. Bude 
proto zřejmě nutné urychleně zajistit tepelnou úpravu kalu sušením a 
spalováním např. v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). 
Navrhujeme tedy, aby tato okolnost byla v územním plánu podrobněji 
prověřena. 

b) V současné době na Ministerstvu zemědělství ČR probíhá příprava novely 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o 

8) 9) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.2. bodu 3.15.4. 
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vodovodech a kanalizacích. Tato vyhláška urči způsob posouzení 
kanalizačních odlehčovacích komor zda splňují, či nesplňují splňují 
technické požadavky pro jejich stavbu a provoz. U odlehčovacích komor 
nesplňujících uvedené požadavky bude následovat ekonomický tlak státu, 
formou zpoplatnění vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor, na 
řešení této problematiky zkapacitněním kanalizací, zřízením dešťových zdrží 
apod. Navrhujeme tedy, aby tato okolnost byla v územním plánu 
podrobněji prověřena. 

3) S ohledem na probíhající epidemiologickou situaci navrhujeme, aby časový 
harmonogram zpracování územního plánu tuto okolnost vzal přiměřeně v potaz. 
 
Vyjádření ČEVAK pod č.j. 019010051978 ze dne 21.8.2019 

Obracíme se na Vás v návaznosti na Vaši žádost Zn. OÚP/O-2223/2019fli-V 
ze dne 6.8.2019. Ve své 

žádosti mj. uvádíte: 

„...písemné sdělení případných požadavků na rozvoj území města, a W do 30. 
B. 2019 na adresu: Magistrát města České Budějovice, odbor územního 
plánování nám. Přemysla Otakara fL l/l, 370 92 České Budějovice. V rámci 
sdělení prosíme o předání aktuálně platných rozvojových podkladů/plánů na 
území města, které by mohly být poskytnuty zpracovateli jako další vstupní 
podklady pro tvorbu nového územního plánu. Součásti sdělení mohou být 
taktéž informace o probíhajících řízení a dalších záměrech zajišťovaných či 
plánovaných do budoucna Vaši společností, které by mohly mít významný 
vliv na stávající podobu města...“ 

 

Podněty společnosti ČEVAK a.s. k přípravě nového územního plánu: 

1) Popis problematiky: V současnosti je převážná většina čistírenského kalu 
(tj. odpadu v ročním množství cca 12 tis. tun o sušině cca 20 %) vytvářeného 
na čistírně odpadních Vod (ČOV) České Budějovice likvidována formou užití 
pro rekultivace lagun po zpracování uranové rudy MAPE u Mydlovar. Tato 
rekultivace lagun má být, dle sdělení státního podniku DIAMO, ukončena v 
roce 2024 a následně již jen prováděny dokončovací povrchové práce. Tato 
centrální čistírna odpadních vod je v majetku statutárního města České 
Budějovice a nachází se v k.ú. Hrdějovice. Slouží pro čištění odpadních vod 
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pro cca 115 tis. obyvatel statutárního města České Budějovice a řady 
okolních obcí. Doporučení: Zahrnout do nového územního plánu nutnost 
realizace budoucího řešení likvidace čistírenského kalu v termínu do 
ukončení rekultivace lagun u Mydlovar. 

2) Popis problematiky: Poslední aktualizace generelu stokové sítě města 
České Budějovice byla uskutečněna v roce 2008, přičemž předchozí generel 
stokové  sítě pochází z roku 1998 a sloužil jako podklad pro zpracování 
územního plánu města České Budějovice z roku 2000. 

Doporučení: V rámci přípravy nového územního plánu v předstihu zadat 
zpracování aktualizace generelu městské stokové sítě, nebo zpracování 
generelu odvodnění města. 

3) Popis problematiky: U novostaveb v posledních letech stavebníci, 
projektanti i pracovníci stavebních úřadů akceptovali požadavek vodního 
zákona č. 254/2001 Sb. na zajištění vsakování nebo zadržování srážkových 
vod. Nejednoznačná a roztříštěná praxe je však uplatňovaná u změn staveb 
nebo změn jejich užívání. 

Doporučení: Poskytnout v novém územním plánu pro stavební úřady 
jednoznačný návod Jak posuzovat jednotlivé případy, kdy navrhovaný rozsah 
změn stavby nebo změna jejího užívání již jednoznačně vyvolává potřebu 
uplatňování § 5, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona, kdy jsou 
stavebníci povinni zajistit vsakování nebo zadržování srážkových vod. 

4) Popis problematiky: Rada města Plzeň na jaře letošního roku schválila 
dokument nazvaný „Požadavky na řešení dešťových vod — Plzeň“, který 
zpracoval útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Jeho obsahem je nabídnutí 
způsobů hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném prostoru, Jež jsou blízké 
přírodě. Dokument shrnuje problematiku hospodaření s dešťovými vodami 
z pohledu legislativy, metodických pomůcek i koncepčních materiálů města 
a navrhuje způsoby, jak vodu v území zadržet. 

Doporučení: V rámci přípravy nového územního plánu přijmout obdobný 
dokument jako závazný podklad pro zpracovatele územního plánu. 

5) Popis problematiky: Hlavním důvodem vzniku legislativní regulace 
dešťových vod u novostaveb byla snaha eliminovat odtoky z nových 
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zpevněných ploch při přívalových deštích, neboť není možné stále zvyšovat 
průtočnou kapacitu kanalizace. Proto je legislativně bráněno spontánnímu 
odtoku vod již na pozemku vlastníka novostavby a za jeho prostředky. 
Zároveň lze uvést, že přibližně od počátku nového tisíciletí narůstá četnost 
výskytu extrémně intenzivních přívalových srážek. Proto je důležité, aby 
vsakování nebo zadržování srážkových vod u změn staveb a změn Jejich 
užívání bylo v průběhu životního cyklu staveb postupně uplatňováno, čímž 
bude ve vztahu k hydraulickému zatížení kanalizační sítě průběžně docházet 
k částečné kompenzaci vůči nárůstu četnosti výskytu extrémně intenzivních 
přívalových srážek.  

Doporučení: V rámci nového územního plánu stanovit kroky k postupnému 
naplnění výhledového cíle, kdy jednotná kanalizační síť statutárního města 
České Budějovice bude vedle splaškových a průmyslových odpadních vod 
odvádět dešťové vody zejména z veřejných komunikací, ve kterých nebude 
možné zajistit vsakování nebo zadržování dešťových vod. 

6) Popis problematiky: Dnem 1. ledna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 
113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela 
vodního zákona přinesla dle § 38 Odpadní vody, odstavce (3) novou 
skutečnost, že „Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně 
jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace 
vodou odpadní“. Tato skutečnost má dopad na budoucí poplatky za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Uvedená legislativní změna 
stanoví, že odlehčovací komory jednotné kanalizace podle § 8, odstavce 3 
písm. g) jsou od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
osvobozeny v případě, že splňují technické požadavky pro jejich stavbu a 
provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o 
vodovodech a kanalizacích. Tento právní předpis sice zatím neexistuje, ale 
jeho zveřejnění je státem avizováno v dohledné době. V novele zákona byla 
poskytnuta přechodná doba do konce roku 2022, během které by mělo dojít 
k úpravě odlehčovacích komor (tj. odlehčovacích komor chránících stoky 
jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením) tak, aby splnily 
podmínky stanovené v budoucím právním předpisu. V opačném případě 
budou odlehčované odpadní vody podléhat zpoplatnění. 
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Doporučení: Citovaná legislativní změna vyvolává tlak na úpravy kanalizační 
sítě s cílem snížení negativního dopadu odlehčovaných vod na životní 
prostředí. V rámci nového územního plánu doporučujeme věnovat 
pozornost více než 50 odlehčovacím komorám na kanalizační síti za účelem 
zlepšení ochrany životního prostředí a eliminace poplatkové povinnosti 
(např. návrh dešťových zdrží, samostíracích česlí, zpětných klapek apod.). 

7) Popis problematiky: Pro zajištění havarijního (nouzového) zásobování 
města pitnou vodou je zpracován příslušný podklad (zpracovatel: projektová 
kancelář EKOEKO s.r.o., výtisk k dispozici: na Investičním odboru Magistrátu 
města České Budějovice), který rozpracovává různé krizové scénáře, např. 
výpadek Vodárenské soustavy Jižní Čechy s vodárenskou nádrží Římov, 
úpravnou vody Plav a systémem přívodních řadů vodojemů a čerpacích 
stanic v majetku Jihočeského vodárenského svazu. Statutární město České 
Budějovice disponuje vlastními zdroji (dva vrty a úpravna vody České 
Budějovice v k.ú. Hrdějovice a dva vrty v k.ú. Nová Ves u Českých Budějovic). 
Tyto městské zdroje společně s případným odběrem pitné vody z úpravny 
vody Nemocnice České Budějovice mohou pokrýt přibližně polovinu 
průměrné potřeby města. Základní logistickou úlohou je ovšem řízená 
distribuce tohoto množství vody obyvatelům města. 

Doporučení: V rámci nového územního plánu doporučujeme věnovat 
pozornost tématu havarijního (nouzového) zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. 

8) Popis problematiky: S ohledem na četnost výskytu období vysokých teplot 
a sucha je ve městě pociťován deficit prvků na veřejných prostranstvích 
majících potenciál zlepšit mikroklima. 

Doporučení: V rámci nového územního plánu doporučujeme navrhnout 
revitalizaci stávajících kašen, fontán a pítek a rozšíření těchto městotvorných 
urbanistických vodních prvků na veřejných prostranstvích pro zlepšení 
městského mikroklima zejména v období sucha a extrémně vysokých teplot 
i za užití dalších typů zařízení (např. vodní mlžidla a rozprašovače). 

9) Popis problematiky: S ohledem na četnost výskytu období vysokých teplot 
a sucha je ve městě pociťován deficit prvků ve veřejných i neveřejných 
areálech a budovách majících potenciál zlepšit mikroklima za užiti 
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akumulovaných srážkových vod. 

Doporučení: V rámci nového územního plánu doporučujeme podporovat 
užití zařízení a opatření pro zlepšení mikroklima ve veřejných i neveřejných 
areálech a budovách zejména v období sucha a extrémně vysokých teplot za 
užití akumulovaných srážkových vod. 
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Dne: 

19. 3. 2020 

 

OÚP/924/2020 

 

 

Č. Budějovice 17. 3. 2020 

Věc: připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

V souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona podáváme připomínku ke 
zveřejněnému návrhu zadání územního plánu České Budějovice. Připomínka 
se týká katastrálního území Třebotovice. 

Žádáme o změnu oproti v současné době platnému územnímu plánu, 
spočívající ve změně využití p.č. 2755/36, 2755/41, 2755/26 a 2755/43, k.ú. 
Třebotovice. Stávající využití je KV — nezastavitelné území krajinné zeleně 
všeobecné, navrhujeme využití SIN-4 — zastavitelné území s charakterem 
smíšeným individuálního bydlení na venkově. 

Odůvodnění žádosti 

Uvedené pozemky jsou od roku 2007 v našem vlastnictví a jsou v současné 
době využívány jako zahrada k objektu bydlení na parcele č. 23. Do našeho 
majetku přešly (kromě pozemku p.č. 2755/36) na základě kupní smlouvy se 
Statutárním městem České Budějovice. 
Jak jsme již uvedli, pozemky jsou využívány jako zahrada k objektu bydlení. 
Jejich zařazení do způsobu využití „KV“ znemožňuje zahradu využívat k 
pěstebným činnostem nebo k umístění potřebných doprovodných objektů 
(skleník, zahradní sklad techniky apod.). 
Požadovanou změnou nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, na severu dojde 
k propojení území označených VEN-4 a SIN-4, které jsou svým využitím 
nekonfliktní a není potřeba je oddělovat územím typu KV. Na jihu bude na 
území SIN-4 navazovat území ZO, které oddělí území SIN-4 odvodní plochy 
VP a zároveň zajistí propojení s plochou KV a nezastavěným územím obce. 

Přikládáme: 
• Výřez z platného územního plánu 
• Ortofotomapu s vyznačenými pozemky 
• Informace o vlastnictví parcel z KN 
• Geometrický plán — koupě pozemků rok 2007 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného 
individuálního 
bydlení  

parc. č. 2755/36, 
2755/41, 2755/26, 
2755/43 

k.ú. Třebotovice 
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Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti 
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Česká nájemní, 
s.r.o. 
Zborovská 814/19 
Smíchov 150 00 
Praha 5 

RAB, s.r.o., 
nám. Bratří Čapků 
1244/6 
370 07 České 
Budějovice 7 

 

Dne: 

20. 3. 2020 

 

OÚP/884/2020 

právnická osoba (vlastník nemovitosti nebo nositel jiného práva k 
nemovitosti) 

název nebo obchodní firma: Česká nájemní, s.r.o. 
identifikační číslo: 01436635 
adresa sídla: Zborovská 814/19, Smíchov, 15000, Praha 5 
korespondenční adresa: Dvořákova 161/14, 37001 České Budějovice 
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:

a 

název nebo obchodní firma: RAB, s.r.o. 
identifikační číslo: 28158245 
adresa sídla: nám. Bratří Čapků 1244/6, České Budějovice 7, 37007, České 
Budějovice 
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:  

V Českých Budějovicích dne 19.3.2020 

VĚC: PŘIPOMĺNKA K NÁVRHU ZADÁNĺ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 

Žádáme o zařazení pozemků parcelní č. 2747/1, 2746/1, 2747/5 (v majetku 
Česká nájemní, s.r.o.), 2748, 2749, 2750/4 (v majetku RAB, s.r.o.) k.ú. České 
Budějovice 7 do ploch s rozdílným způsobem využití umožňujících stavbu 
obytných budov. 

Děkujeme a jsme s pozdravem 

Příloha: katastrální snímek s vyznačením dotčených pozemků 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
bydlení 

parc. č. 2747/1, 
2746/1, 2747/5, 
2748, 2749, 
2750/4 

k.ú. České 
Budějovice 7 
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Dne: 

24. 3. 2020 

OÚP/919/2020 

Č. Budějovice 16.3.2020 

Věc: Podnět (připomínka) k návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice v k. ú. České Budějovice 6 

Dobrý den, tímto reaguji na veřejnou vyhlášku města České Budějovice 
vyvěšenou dne 2.3.2020 ohledně návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice. 

Jsem majitelem parcely č. 2795/1 v kú. České Budějovice 6 ‚ která se nachází 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 
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1 v ochranném pásmu dálnice D 3 (stavba D3 0301 / I Úsilné — Hodějovice). 
Tato parcela je rozdělena na nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné 
( KV) a částečně na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným 
individuálním v předměstí (IN —3 ). 
Vzhledem k tomu, že uvažuji o stavbě rodinného domku na této parcele ‚ 
žádám tímto o částečné rozšíření pásma (území) IN-3 (zakresleno v příloze 
této žádosti). 
Uvědomuji si ‚že by se jednalo o stavbu v ochranném pásmu dálnice (zákon 
č. 13/1997 Sb. § 30 a § 32) požádal jsem proto dle tohoto zákona o stanovisko 
Ministerstvo dopravy jako správního úřadu a jeho výsledkem je vyjádření‚ že 
nemá námitek k uvažované stavbě (viz příloha stanoviska Ministerstva 
dopravy). 
Z přiložené situace je patrné‚ že parcela č. 2795/1 se nachází v zástavbě mezi 
okolními rodinnými domy a tudíž splňuje § 30 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. 

Děkuji za posouzení a kladné vyřízení mé žádosti (podnětu) k návrhu nového 
územního plánu a tím využití mého pozemku k vyřešení mé životní situace. 

Přílohy: 
   vyjádření Ministerstva dopravy 
   Situace se zakreslením navrhované úpravy IN-3 

parc. č. 2795/1 

k.ú. České 
Budějovice 6 
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Dne: 
24. 3. 2020 
 
OÚP/917/2020 

V Českých Budějovicích 19. 3. 2020 

Věc: Připomínka k zadání návrhu Územního plánu České Budějovice. 

Vážení, 

navrhuji doplnit zadání Územního plánu České Budějovice. Reaguji na bod 
4.14. v kapitole A1, cit.: „Návrh Úp prověří změnu využití zahrádkářských 
kolonií tam, kde to bude z hlediska rozvoje města výhodné“. 

Návrh doplnění: 

● Návrh ÚP umožní využití zahrádkářských kolonií pro soukromé rekreační 
zahrady a zachová možnost jejich rozvoje (chatky, drobné stavby k účelu 
obhospodaření a údržby zahrady) bez nutnosti pořízení regulačního 
plánu nebo územní studie. 

Odůvodnění: 

● Jedná se o soukromý majetek. Plocha jednotlivých parcel je malá. 

Formulace kap. A.1. bodu 4.14. návrhu zadání ÚP je 
dostačující. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP v kap. A.1. bodu 4.14. 
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● V současném Územním plánu je pro bydlení zahradní BZ požadována 
parcela 1500 m2, tzn. 4 zahrady. Ty v praxi není a nebude možné získat. 
Ke sceleným plochám nelze realizovat veřejnou komunikaci (vozidla IZS, 
odpady). 

● Individuální zahrady umožňují intenzivní a přírodě blízké využití malých 
parcel s nízkým procentem zastavěných a zpevněných ploch bez větších 
nároků na automobilovou dopravu a inženýrské sítě. 

● Současný trend je budování individuálních a komunitních zahrad v 
zastavěném území, ne jejich zánik. 
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Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4 

 

Dne: 

24. 3. 2020 

 

OÚP/918/2020 

Návrh zadání územního plánu České Budějovice 

Vážené dámy, Vážení pánové, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále Jen ŘSD ČR) je státní příspěvková 
organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická 
práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, zabezpečuje 
výstavbu a modernizaci dálnic a silnic l.třídy, spolupracuje s příslušnými 
orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a 
zpracovává vyjádření. 

ŘSD ČR zasílá připomínky k návrhu zadání územního plánu (dále jen ÚP) 
České Budějovice. 

Správním územím města České Budějovice prochází stávající silnice I/13, 
I/20, I/34. Dále do řešeného území zasahují tyto rozvojové záměry námi 
sledované silniční dopravní infrastruktury: 

● dálnice D3: Úsek Úsilné — Hodějovice je v současné době v realizaci, 
dokumentace PDPS D3 0310/l Úsilné — Hodějovice“ (PRAGOPROJEKT, 
a.s., 06/2017). Dle platných ZÚR Jihočeského kraje ve znění 6. 
aktualizace je vymezen koridor D1/6, Borek — Dolní Třebonín v šíři 600 
m — 1000 m. 

● silnice I/20: Severní silniční spojka propojující silnice I/20 a I/34. V 
současné době probíhá aktualizace DÚR. Dle platných ZÚR Jihočeského 

Požadavek k respektování stávajících tras silnic a jejich 
ochranných pásem vyplývá z platné legislativy a musí být v 
návrhu ÚP respektovány. 
Požadavek k vymezení koridorů silniční dopravy, včetně jejich 
vymezení jako VPS je dostatečně řešen v návrhu zadání ÚP, a 
to v kap. A.2. bodech 2.1.1., 2.2.1., 2.2.4., 2.2.6., kap. C. bodu 
2.2. 
 

Požadavky k umístění stavby hlavní a staveb vedlejších budou 
v návrhu zadání ÚP respektovány, a to na základě kap. A.2. 
bodu 4.1.8. 

Požadavek k napojení nově navrhovaných lokalit bude v 
návrhu zadání ÚP respektován, a to na základě kap. A.2. bodu 
4.1.9. 

 
Návrh ÚP bude zpracován jako vyvážený dokument, který 
posoudí a zohlední všechny požadavky uvedené v ÚAP a v 
nadřazených dokumentací. 
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kraje ve znění 6. aktualizace jsou pro tuto stavbu vymezené dva úseky 
D7/7.1 v šíři 200 m a D7/7.2 v šíři 200 m a pro Okružní ulici v šíři 50 m. 
Pro úpravu Okružní ulice byla firmou NOVÁK 8 PARTNER, s.r.o. v roce 
2017 zpracována technicko-ekonomická studie „I/20 České Budějovice, 
Okružní ulice“. 

● silnice I/3: Zkapacitnění stávající silnice I/3, dle platných ZÚR 
Jihočeského kraje ve znění 6. aktualizace je proto vymezen koridor D57 
jako VPS v šíři 100 m. 

● Dále je dle platných ZÚR Jihočeského kraje ve znění 6. aktualizace na 
území města vymezen koridor D88 pro tzv. Severní silniční tangentu 
města České Budějovice, která propojuje silnici I/20 a I/34 severně mimo 
zastavěné území. Koridor je rozdělen na dva úseky D88/1 v proměnné 
šíři 200-400 m a D88/2 v šíři 250 m. 

K návrhu zadání územního plánu České Budějovice zasíláme následující 
připomínky: 

1. Požadujeme respektovat stávající trasy silnic 1/3, 1/20 a 1/34 včetně 
ochranných silničních pásem (OP) v souladu s 30, 32 zákona č. 13/1 997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. OP požadujeme 
vyznačit v koordinačním výkrese. 

2. V ÚP požadujeme vymezit koridory pro výše uvedené stavby a zařadit je 
mezi VPS s možností vyvlastnění. Koridory požadujeme vymezit dle 
principů uvedených v metodickém doporučení MMR „Vymezení 
koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu“. 

3. Výše uvedené koridory pro dopravní infrastrukturu (dále Dl) 
požadujeme vymezit minimálně v šíři ochranného pásma (50 m na 
každou stranu od osy silnice I. třídy a 100 m na každou stranu od osy 
přilehlého jízdního pásu dálnice). Koridor Dl pro Okružní ulici na silnici 
I/20 a Severní silniční tangentu požadujeme vymezit v plné šíři dle 
platných ZÚR Jihočeského kraje. 

4. Dále požadujeme uvést, že koridory jsou vymezeny pro umístění stavby 
hlavní a některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou být umístěny 
i s přesahem mimo vymezený koridor. 

5. Požadujeme zajistit, aby podmínky využití u funkčních ploch sousedících 
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s vymezenými koridory infrastruktury umožňovaly umístění staveb 
vedlejších (souvisejících), které jsou pro realizaci a provoz stavby hlavní 
nezbytné. 

6. Dopravní napojení nově navržených lokalit musí být přednostně řešeno 
prostřednictvím silnic nižších tříd a dále pomocí stávajících připojení na 
silnice I. třídy, a to v souladu s příslušnými ČSN. Veškerá napojení na 
silnice I. třídy musí být projednána a odsouhlasena ŘSD ČR (ŘSD ČR GŘ 
Praha a majetkovým správcem ŘSD ČR, Správou České Budějovice). 

7. Upozorňujeme, že umisťování nových rozvojových ploch (zejména 
plochy pro bydlení a občanskou vybavenost) v blízkosti stávajících i 
plánovaných významných staveb dopravní infrastruktury považujeme za 
nevhodné. 

K návrhu zadání územního plánu České Budějovice nemáme další 
připomínky. 
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Dne: 

25. 3. 2020 

 

OÚP/960/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice. 

Jako vlastník pozemků parc. č. 1635/14, par. č. 1635/34 a parc. č. 1635/35, 
v k.ú. České Budějovice 2 uplatňuji tímto v souladu s 47 odst. (2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, k návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice (dále jen „ÚP“) tuto připomínku: 

Dovoluji si požádat, aby do Návrhu zadání ÚP, kapitola A1., bod 4. Další 
požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn 
požadavek vymezení shora uvedených pozemků jako zastavitelné území pro 
činnosti, děje a zařízení zaměřené především na poskytování škály služeb 
obchodních, služeb 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. 

Navrhovaná změna je logickým vyústěním situace v této části území, které 
tvoří přirozené zakončení kompoziční osy stávající lávky přes Vltavu pro pěší 
návštěvníky parku Stromovka a současně se nachází u jedné z hlavních 
dopravních tepen města, čímž si, ve vazbě na oddychovou zeleň a okolní 
zástavbu, zejména Sportovní halu s parkovacími plochami a stávající Čerpací 

Připomínky budou prověřeny v návrhu ÚP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1.:  
- pro využití 
občanského 
vybavení parc. 
č.  1635/14, 
1635/34, 1635/35 
v k.ú. 
České Budějovice 
2. 
 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
4.1.7.: 
- oblast křižovatky 
ulic Okružní a 
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stanicí pohonných hmot doslova říká o vybudování provozního zázemí pro 
poskytování služeb typu zahradní restaurace-kavárna s ubytovacími 
kapacitami, relaxační zóna, dětské hřiště, půjčovna kol, případně turistické 
informační centrum a další služby. Tím by došlo k zatraktivnění předmětné 
lokality nejen pro občany Českých Budějovic, ale i pro jeho (turistické) 
návštěvníky. 

V Č. Budějovicích, dne 23.03.2020. 

Příloha: Plánek s čárkovaným (---------)vyznačením dotčeného území. 

 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice. 

Jako vlastník pozemků parc. č. 605 a parc. č. 606 a současně jako zástupce 
vlastníka pozemků parc. č. 604/1, parc. č. 604/3 a parc. č. 604/4 (všechny 
v k.ú. České Budějovice 3) 

 uplatňuji tímto v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k návrhu zadání územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP‘) 
tuto připomínku: 

Dovoluji si požádat, aby do Návrhu zadání ÚP, kapitola A1., bod 4. Další 
požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl ve vazbě na 
připravovanou realizaci Severní spojky doplněn požadavek na systém 
obslužných komunikací s dostatečnou kapacitou uličních profilů pro potřeby 
a rozvoj jednotlivých ploch v dotčeném území, v tomto konkrétním případě 
možnost propojení komunikací ulic Okružní a Pražská třída v trase stávající 
komunikace Světlíky a na pozemcích ve vlastnictví města České Budějovice, 
jak v přiloženém zákresu do snímku katastrální mapy schematicky 
znázorněno a tím mj. zajistit lepší dopravní obslužnost nejen shora 
uvedených pozemků, nýbrž celému území a případně i odlehčit zatížení 
křižovatky Pražská tř/Okružní. 

V Č. Budějovicích, dne 23.03.2020. 

Příloha: Plánek se schematickým (čárkovaným) znázorněním navrhované 
trasy obslužných komunikací. 

 

 

 

 

 

Pražská s ohledem 
na dopravní 
obslužnost 
pozemků parc. č. 
605, 606, 604/1, 
604/3, a 604/4 v 
k. ú. České 
Budějovice 3. 
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Dne: 

25. 3. 2020 

 

OÚP/1015/2020 

V Českých Budějovicích dne 25.3.2020 

Věc: žádost o zařazení návrhu do územního plánu v roce 2020 

Vážený pane magistře, 

Dovoluji si poukázat na déle trvající problémy s parkováním osobních 
automobilů v hustě obydleném sídlišti Máj a proto Vás jako obyvatelka dané 
lokality žádám o zařazení možnosti výstavby parkovacího domu v lokalitě 
sídliště Máj do územního plánu města Českých Budějovice v nejbližší možné 
plánované etapě. 

Stávají parkovací domy (např. v blízkosti ČSSZ v ulici A. Barcala byly 
koncipovány pouze jako dvouúrovňové) nemohou pojmout zvyšující se počet 
osobních automobilů. Pokud má dojít k záboru stávající volné plochy právě 
za účelem parkování, zdá se mi vybudování parkovacího domu jako 
výhodnější varianta než zamýšlené klasického parkoviště a to z těchto 
hledisek: vliv na životní prostředí, kapacita parkovacího domu viz. např. 
objekty Větrná 1422, Husova 1453 (konečná zastávky Vltava) pojmou více 
osobních vozidel než na stejné ploše pozemní parkoviště, ochrana majetku 
obyvatel města. 

V přehledu zasílám možné lokality na výstavbu parkovacího domu/domů. 

Jedná se o úsek podél ulice Branišovská směrem k betonárce U Hada; naproti 
objektu fy Volf kancelářské potřeby v ulici Dubenská 1; návazná volná plocha 
za stávajícím parkovištěm U Lesa (zezadu prodejny potravin NORMA a 
objektů A. Barcala 1,3,5 směrem k terasovým domům); podél ulice M. 
Horákové u Penny v blízkosti N. Frýda 2; u kruhového objezdu E. Rošického. 

Předem děkuji za ochotu zabývat se touto žádostí. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.1.11. a kapitoly A.2. 
bodu 4.1.2. 
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J. Nováček & spol. 
s r.o. 

U Malše 20 

370 01 České 
Budějovice 

 

České Budějovice, 2020-03-24 

Připomínky k Návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Jak nám bylo zdůrazněno při osobních schůzkách, připojuji naše připomínky 
k Návrhu zadání územního plánu České Budějovice. 

Předpokládáme, že naše připomínky jsou kladného rázu, že by potenciálně 
mohly být nápomocné k pozitivnímu vývoji města. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.0. v bodě 3.3.1. 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně v 
ochranném pásmu 
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Dne: 

25. 3. 2020 

 

OÚP/939/2020 

Připomínky k Návrhu zadání, strana 5/24: 

3.3. Koncepce rozvoje území. 

3.3.1. Koncept tvorby zeleného prstence kolem celého města: 

Považujeme tento koncept za pozitivní. Pro vytvoření zeleného prstence 
jsme ochotni poskytnout pozemky, které jsou v našem vlastnictví. 
Předpokládáme, že zelený prstenec by mohl být využit obyvateli sousedství 
jako park, s cyklistickou stezkou či cestičkami pro chodce, propojení 
rekreačních potenciálů řeky Malše a Vltavy. 

Základní koncepce návrhu ÚP. 

3.2.7. Zelený prstenec by mohl být též kladný element pro potenciální rozvoj 
letiště v Plané u Českých Budějovic. Viz akustickou studii firmy Techson a 
Ekola, která byla připravena pro město v roce 2007 (komerční využití letiště, 
počet pohybů 92 v charakteristickém letovém dni). 

letiště na 
Děkanských 
polích. 
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Dne: 

26. 3. 2020 

 

OÚP/921/2020 

V Českých Budějovicích dne 18. 3. 2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Jako vlastník pozemků parc. č. 2513/14 a 2514/10 v katastrálním území 
České Budějovice 5 uplatňují tímto v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, k návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice (dále jen „ÚP“) tuto připomínku: 

Dovoluji si požádat, aby do kapitoly 4. Další požadavky (požadavky obce, 
dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn požadavek 

prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití 
kolektivního bydlení na pozemcích parc. č. 2513/14 a 2514/10 v 

katastrálním území České Budějovice 5 

Mým záměrem umožnit na uvedených pozemcích s celkovou výměrou 2 702 
m2 realizaci bytových domů v návaznosti na připravovanou zástavbu 
bytových domů na pozemcích západně od zájmového území. 

Pozemky parc. č. 2513/14 a 2514/10 v katastrálním území České Budějovice 
5 jsou dle současného platného územního plánu města České Budějovice 
součástí krajinné zeleně, která zde přechází směrem k obci Dobrá Voda u 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
kolektivního 
bydlení 

parc. č. 2513/14, 
2514/10 

k.ú. České 
Budějovice 5 
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Českých Budějovic do překryvné zeleně nad tunelem s dálnicí D3. 

Dle dostupných informací bylo původně v územním plánu města z r. 2000 
těleso dálnice D3 navrženo bez překrytí tunelem a zelení, tedy s mnohem 
menším rozsahem zeleně v zájmovém území. Až následně v r. 2010 bylo 
změnou č. 39 územního plánu města schváleno technické řešení dálnice v 
tunelu, čímž došlo k navýšení navrhované rozlohy veřejné zeleně. Pokud 
bude v návrhu ÚP vymezena zastavitelná plocha pro kolektivní bydlení na 
uvedených pozemcích, zůstane v širších vazbách zájmového území 
zachována dostatečná plocha krajinné zeleně s přechodem na překryvnou 
zeleň nad tunelem s dálnicí D3 bez významnějšího dopadu do tohoto 
navýšení. 

Předem děkuji za kladné vyřízení mé připomínky. 
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BYTOVÉ DRUŽSTVO 
KRČÍNOVA 

1093/12 

370 11 České 
Budějovice 

 

Dne: 

26. 3. 2020 

 

OÚP/958/2020 

V Českých Budějovicích 16. března 2020 

Návrh na zařazení do územního plánu v roce 2020 

Vzhledem k tornu, že na konci sídliště Vltava (vedle obchodního centra 
Globus) došlo v posledním období k rozsáhlejší výstavbě, a to Lékařského 
domu, bytových domů Nová Vltava a další výstavba pokračuje bez řešení 
komunikací, žádáme o zařazení revitalizace Krčínovy ulice do územního 
plánu. 

O řešení dopravní situace v ulici Krčínova, zejména v okolí domů 10, 12. a 14 
jsme písemně žádali Magistrát města České Budějovice již od roku 2011, poté 
postupně v dalších letech v roce 2012, 2016, v roce 2017 proběhlo několik 
jednání a šetření za přítomnosti předsedy územního výboru ZM, které 
pokračovalo v roce 2018. Zúčastnili jsme se i jednání územní skupiny sídliště 
Vltava. Až do současné doby nedošlo k žádnému řešení a ani nejmenším 
úpravám. Dopravní situace v ulici se zhoršila i výstavbou bytového domu vily 
Kondik a zejména pak vybudováním odbočky, tzv. “krčku“ — zkratky ke 
Globusu. 

V prvé řadě je třeba vzít v úvahu za jakým účelem byla ulice vybudována. 
Jedná se o komunikaci, která je určena jako průjezdová pro obyvatele 
sídliště. Ostatní řidiči, kteří přijíždějí od města nebo z druhého směru od 
Hluboké nad Vltavou, mají dostatečné možnosti po hlavní široké 
komunikaci podél řeky Vltavy směrem ke kruhovému objezdu a nebo po 

Připomínka je nad rámec ÚP.  
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Husově ulici. 

Většina řidičů však si zkracuje cestu kolem obchodního domu Lidl, odbočkou 
kolem myčky a zkratkou tzv. “krčkem“ ke Globusu a zpět. Je třeba zdůraznit, 
že velká část řidičů nedodržuje rychlost, dochází k ucpávání komunikace, 
nervózní řidiči na sebe troubí, mnohdy vjíždějí na chodník a chodci nemají 
šanci bezpečně ulici přejít. Občas sem zabloudí i kamion, který ulici zcela 
ucpe. Stížnosti obyvatel na dopravní situaci v Krčínově ulici, zejména od 
křižovatky Labská — Lidl po křižovatku Krčínova — k prodejně Breno rostou. 

Představenstvo BD Krčínova 1093/12 navrhovalo zjednosměrnit ulici 
Krčínova na úseku od křižovatky Lidl ke křižovatce odbočky k prodejně 
Breno. Situaci by pomohlo uzavřít průjezd tzv.“ krčkem“ u Globusu. V 
tomto úseku omezit rychlost na 30km v hodině, případně umístit na tomto 
úseku jeden nebo dva zpomalovací pruhy. Umístit zde značku “zákaz vjezdu 
všech vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny“. 

Návrhem zamezení stání aut za účelem parkování se nic v ulici nevyřeší, 
naopak se umožní hustší a rychlejší průjezd ulicí bez dodržování 
bezpečnostních dopravních předpisů. V neposlední řadě apelujeme na to, 
aby na zmiňovaném úseku nebyla povolena již žádná výstavba a naopak aby 
byly zachovány, případně obnovovány po obou stranách ulice pásy zeleně. 

Vzhledem k tornu, že naše žádosti o řešení situace v ulici Krčínova trvají již 
několik let, žádáme o zařazení do územního plánu v nejbližší plánované 
etapě. 
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Dne: 

26. 3. 2020 

OÚP/922/2020 

 

Českých Budějovicích dne 24.3.2020 

Věc: Připomínka k zadání územního plánu Českých Budějovic 

Vážení, 

do návrhu zadání územního plánu bych chtěl zařadit následující požadavky 
na stanovení ploch s rozdílným způsobem využití: 

Lokalita 3) — katastrální území Haklovy Dvory 

LV č. 885: parcela č. 97/1 (o výměře 8 835 m2)‚ parcela č. 265/1(o výměře 7 
687 m2) a parcela 260/36(o výměře 12 044 m2) 

Návrh využití: Plochy bydlení - individuální bydlení 

Připomínka týkající se změny využití bude prověřena v návrhu 
ÚP. 

Připomínka týkající se ÚS bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to kapitoly D. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 97/1, 
265/1, 260/36 

k.ú. Haklovy Dvory 
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Pozn č. I.: možno navrhnout územní studii společně s pozemkem p.č. 265/2, 
p.č. 265/3, p.č. 265/4, p.č. 260/795 — je domluvený společný postup s 
vlastníky pozemků (pozemky tvoří funkční celek) 

Pozn: č. II: možno navrhnout územní studii společně s pozemkem p.č. 260/38, 
p.č. 260/37, p.č. —pozemky tvoří funkční celek, s vlastníky komunikováno 
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Dne: 
26.3.2020 
 
OÚP/920/2020 

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Jako vlastníci pozemků parc. č. 260/37 (vlastník  LV č. 136), 
260/38 (spoluvlastníci , LV č. 188) a 260/487 
(vlastník , LV č. 259) v katastrálním území Haklovy Dvory 
uplatňujeme tímto v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k návrhu zadání územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“) 
tuto připomínku: 

Dovolujeme si požádat, aby v kapitole 4. Další požadavky (požadavky obce, 
dotčených orgánů, veřejnost) byl upraven požadavek stanovený v bodě 
4.1.1., týkající se prověření zastavitelné plochy, jejíž součástí jsou pozemky 
parc. č. 260/37, 260/38 a 260/487 v k. ú. Haklovy Dvory, pro využití 
individuálního bydlení, a to takto: 

- v převážné části plochy ponechat požadavek na využití individuálního 
bydlení 

- v menší části plochy, které sousedí s ul. E. Rošického, pro využití smíšeného 
území, 

- v pásu podél ul. Rošického na veřejnou zeleň v návaznosti na pás veřejné 
zeleně v území sousedícím východně s řešenou plochou. 

Naším záměrem je realizovat v řešené ploše v rozsahu dle přílohy č. 2 této 
připomínky pokračovat v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů 
na Zavadilce ve výstavbě rodinných domů a pro zajištění kvalitního zázemí 
stávajících i budoucích obyvatel v této části města umožnit v části řešeného 
území, které přímo sousedí se stávající zástavbou bytových domů u ul. E. 
Rošického, i výstavbu objektů s podnikatelskými činnostmi. Pro zajištění 
komfortnějšího veřejného prostoru máme zájem, aby byl v pokračování 

Požadavek na úpravu prověření plochy s rozdílným způsobem 
využití v terminologii ÚPnM není možné do návrhu zadání 
akceptovat. 

Návrh ÚP se bude zpracovávat podle odlišné legislativy a 
názvosloví oproti ÚPnM. Z tohoto důvodu byl požadavek z 
usnesení zastupitelstva města České Budějovice č. 7/2020 
propsán do návrhu zadání ÚP v zobecňující rovině, a to 
konkrétně do kapitoly A.1. bodu 4.1.1. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP.   
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stávající zeleně podél ul. E. Rošického vymezen pás veřejné zeleně. 

Tento náš požadavek je v souladu s usnesením Zastupitelstva města České 
Budějovice č. 7/2020, v kterém vzalo na vědomí námi uplatněný podnět k 
pořízení změny územního plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“) 
a schválilo jeho předání k prověření v novém ÚP. V tomto podnětu bylo 
požadováno vymezit zastavitelné plochy pro individuální bydlení (IN-4), pro 
smíšené individuální bydleni (SIN-4) a pro veřejnou (krajinnou) zeleň (KV), a 
to s vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití dle přílohy 
č. 2 podnětu na pořízení změny ÚPnM. Pro připomenutí tuto přílohu 
přikládáme k naší připomínce (viz příloha č. 2 připomínky). 

Předem děkujeme za kladné vyřízení mé připomínky. 

Přilohy: 

1. doklad o vlastnictví — LV z www.czuk.cz 

2. zákres řešeného území do hlavního výkresu ÚPnM (původní příloha č.2 
podnětu na pořízení změny ÚPnM s vyznačením řešené plochy a rozsahu 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v této řešené ploše 
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Bytové družstvo 
Krčínova 14 ČB 
Krčínova 1095/4 
370 11 České 
Budějovice 
 
Dne: 
27.3.2020 
 
OÚP/2164/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200326_02. Vyhodnocení viz. 200326_02 Viz. 200326_02 
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Dne: 
28.3.2020 
 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu města Českých Budějovic 

Vážení, 

do návrhu zadání územního plánu města bych chtěl požádat o zařazení k 
revizi a rozšíření stávajícího makrobloku č. 3.4.3.066.z32 IN-3 v lokalitě 3.4.3. 
Suchomel, 3.4. Kněžské Dvory (území pro bydlení s převažujícím 
charakterem obytným individuálním v příměstí) na celý pozemek p. č. 746/16 
viz specifikace níže: 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 
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1 OÚP/974/2020 
 
 

Specifikace lokality a požadavku: 
Lokalita — k.ú. České Budějovice 3, Kněžské Dvory 
Lokalita dle ÚP: 3.4. Kněžské Dvory, 3.4.3. Suchomel, makroblok 
3.4.3.066.z32 IN-3 
LV č. 3877, pozemek p. č.: 749/16, výměra 3826 m2 
Stávající využití dle ÚP: na základě přijaté a schválené Změny územního plánu 
č. 32, vydané zastupitelstvem města České Budějovice dne 5.2.2009, číslo 
usnesení 9/2009, účinnost od 13.3.2009, území pro bydlení s převažujícím 
charakterem obytným Individuálním v přiměstí 
část pozemku (viz příloha Změna ÚP Č. 32) 

Navrhované využití: území pro bydlení s převažujícím charakterem obytným 
individuálním v příměstí, celý pozemek p. č. 749/16 — výměra 3826 m2 

Odůvodnění: zajištění obslužnosti a zejména pak dostatečné dopravní 
obslužnosti budoucích staveb v zastavitelném území ve vztahu k místní 
komunikaci včetně zajištění dostatečného prostranství pro vhodné umístění 
budoucích staveb 

V Dobré Vodě, dne 26. 3. 2020 

 

 

Přílohy: Změna územního plánu č. 32 

parc. č. 746/16, 
749/16 

k.ú. České 
Budějovice 3 
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Dne: 
28.3.2020 
 
OÚP/975/2020 

Věc: Žádost o zahrnutí pozemku parc. č. 98/5, k. ú. Haklovy Dvory do 
nového územního plánu bod A1 4.1.1 v návrhu zadání 

Vážení, 

tímto dopisem Vás žádáme o změnu funkčního využití pozemku parc č. 98/5 
v katastrálním území Haklovy Dvory. Tento pozemek vznikl oddělením z 
původního pozemku parc. č. 98/1, k. ú. Haklovy Dvory, jehož majiteli jsme se 
stali ke dni 18. 3. 2020 uzavřením kupní smlouvy. Nyní probíhá vkladové 
řízení do evidence katastru nemovitosti, do 8.4.2020 běží ochranná lhůta k 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 98/5 
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povolení vkladu podle § 18 odst. 1 zákona Č. 256/2013 Sb. 

Naše žádost a se týká zastavitelnosti území a jeho budoucí využitelnosti. 
Žádáme proto o změnu na plochu zastavitelného území pro individuální 
bydlení a s ní souvisejícími obytnými činnostmi, ději a zařízeními, obvykle 
doplňovanými činnostmi, ději a zařízeními pěstitelskými a chovatelskými. 

Předem děkuji za vyřízení naší žádosti. 

Příloha geometrický plán, návrh na vklad 

k.ú. Haklovy Dvory 
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Dne: 

28.3.2020 

 

OÚP/1044/2020 

POŽADAVKY VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI TŘEBOTOVIC A KALIŠTĚ K NÁVRHU 
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Nové Třebotovice 
1) S odkazem na část A Návrhu ÚP bod 3.2.9. Podmínky pro umístění 

komunikací pro pěší a cyklisty… 
- Vymezení ploch pro cyklostezky a pěší z centra města Českých 

Budějovic do vzdálených částí města Třebotovice a Kaliště, s ohledem 
na nově budovanou dálnici. 

2) S odkazem na část A bod 3.2.15. Podmínky pro umístění venkovních 
center volnočasových aktivit pěších tras a cyklotras… 
Žádáme o uvedení požadavku do bodu 4. následující: 

- Umístění venkovního centra volnočasových aktivit na pozemku p. č. 
353/1 „Pod hrází“ a p. č. 354/1 „U rybníka Lusný“, jehož součástí by 
mohlo být sociální zařízení a objekt občerstvení 

3) S odkazem na část A bod 3.2.22. Podmínky pro volně přístupnou 
rekreační zeleň a lesoparky 

- Zřízení lesoparku pozemku p. č. 384/1 s umístěním laviček, herních a 
naučných prvků. 

- Vymezení cesty zvané „Kostelní“ pro cyklisty a pěší z Dobré Vody 
směrem do Třebotovic a Kališť od Emaus po pozemcích p. č. 2681/27, 
2681/1, 2681/28 (jako propojení odlehlých částí města). 

4) S odkazem na část A bod 3.2.26. Podmínky pro zachování dostatečného 
rozsahu ploch… 

- Zřízení souboru remízku na p.č. 2693/7 v min. šířce 5 m až k p. č. 
2693/16 k zachycování povrchových vod a zamezení záplav v lokalitě 
Nové Třebotovice 

Kaliště 

Třebotovice: 

1) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodu 3.6.2. 

2) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 

3) Z hlediska zřízení lesoparku a umístění laviček a herních 
prvků je připomínka nad podrobnost ÚP.   Připomínka z 
hlediska vymezení cesty pro cyklisty a pěší bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.1. bodů 3.2.9., 3.2.15. a kapitoly A.2. bodů 3.6. a 4.3.1. 

4) Připomínka z hlediska remízku je nad podrobnost ÚP. 
Připomínka z hlediska povrchových vod a záplav bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A. bodu 3.2.6. a kapitoly A.1. budu 3.2.26. 

  

Kaliště: 

1) Připomínka je nad podrobnost ÚP. 

2) Připomínka je nad podrobnost ÚP. 

  

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
rekreace parc. č.  
353/1 a 354/1 v k. 
ú. Třebotovice 
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1) S odkazem na část A bod 3.2.15. Podmínky pro umístění venkovních 
center volnočasových aktivit pěších tras a cyklotras… 
Cesta 2740/3 a 2740/65 cesta od lip by se mohla stát součástí značené 
turistické trasy vedoucí k rybníku Koníř a do Lišova. Na cestě k lipám 
vytvoření odpočinkového místa. 
Pozemek 2636/3 – za výbor Kaliště podpoření prodeje části pozemku 
panu  za účelem výstavby občerstvení pro obyvatele 
Kaliště a okolních obcí. 

2) S odkazem na část A bod 3.2.22. Podmínky pro volně přístupnou 
rekreační zeleň a lesoparky 

Na pozemku č. 2636/1, 2578/2 zřídit přírodní odpočinkovou zónu 
s přírodními prvky (pozemky jsou stále zarostlé, neudržované), bylo by tam 
vhodné místo pro umístění laviček a přírodních naučných prvků. 
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BH-Services s.r.o. 

Hejplíkova 608/3 

149 00 Praha 4 

Dne: 

30. 3. 2020 

 

OÚP/981/2020 

 

V Českých Budějovicích dne 30. března 2020 
 
Věc: Připomínky k NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ BUDĚJOVICE 
v katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 
Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, 
České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovic (dále také jako „zadání ÚP“)  
 
V souladu s podmínkou, že dle zveřejněné veřejné vyhlášky k návrhu zadání 
územního plánu České Budějovice  v katastrálním území České Budějovice 1, 
České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České 
Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy 
Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic do 1. dubna 2020, může 
každý uplatnit své připomínky (§ 47 odst. (2) stavebního zákona) si dovoluji 
požádat o zapracování níže uvedených připomínek ke změnám v oblasti 
Třebotovic.  
  
Důvodem těchto připomínek je stávající neutěšený stav, chybějící 
koncepce umožňující rozvoj v lokalitě, kde dochází k průsečíku třech 
katastrálních území a to:  
KÚ České Budějovice oblast Třebotovice,  
KÚ Dobrá Voda u Českých Budějovic a  
KÚ Srubec.  

Připomínky č. 1 a č. 2 budou prověřeny v návrhu ÚP. 

 
Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného území 

parc. č. 243/1, 
243/5, 2672/47, 
2672/78, 2672/80, 
2681/7, 2681/8, 
269/1, 269/2, 
270/2, 279/8, 
280/1, 280/2, 
246/6, 267/2, 
267/4, 2672/79, 
2681/56, 2681/6, 
2754/40, 2754/41, 
279/16, 296/3, 
296/4, 296/5, 
296/6, 296/7, 
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Jedná se o území, které tím, že je na samém okraji dotčených katastrů dosud 
nebylo předmětem většího zájmu rozvoje s ohledem na vzdálenost od center 
dotčených obcí. O této skutečnosti svědčí i jistý nesoulad hranic územních 
plánů obcí, kde konkrétně v oblasti pozemku dnešního Centra sociálních 
služeb Emausy dochází k překryvu ÚP.  Území plánuje ve svém ÚP jak obec 
Dobrá Voda, tak je i v mapách města České Budějovice.   
  
Přestože se jedná o okraj třech katastrů, tak je potřeba vzít v potaz, že 
uvedená lokalita se dotýká téměř samotného centra obce Dobrá Voda u 
bývalého hotelu Emausy, dnes centrum sociálních služeb.  
  
Konkrétně se jedná o oblast, která navazuje na autobusovou točnu na Dobré 
Vodě, jež se rozkládá vpravo od silnice směrem na Třebotovice a táhne se v 
pásu údolí nivy Dobrovodského potoka směrem k retenční nádrži České 
Švýcarsko.  
  
V originálním znění připomínky obrázek – Stávající dopravní dostupnost MHD 
 
V současnosti jde o oblast, která se nalézá v 5 minutové docházkové 
vzdálenosti od zastávky MHD. Oblast, která je dnes v územním plánu 
označena jako nezastavitelné území určené k plnění funkcí lesa, kde je 
přípustné zřizovat a provozovat jednotlivé účelové stavby místního dosahu.   
  
Věcně si toto území zasluhuje větší a hlubší pozornost, neboť umožňuje 
zejména změnu ve prospěch zastavitelných ploch s charakterem dle čl. 36 
obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu města České 
Budějovice, který zní:  
  
Zastavitelné území s charakterem smíšeným  kolektivního bydlení na 
venkově  (1) Smíšená území venkovského charakteru s bydlením 
kolektivního charakteru jsou v grafické a textové příloze značena indexem 
„SKOL-4“. Smíšené území pro bydlení kolektivního charakteru na venkově je 
obytné území s různorodou skladbou činností, dějů a zařízení místního, 
popřípadě městského dosahu v rovnováze činností, dějů a zařízení obytných, 
převážně ve víceúčelových domech, a činností, dějů a za-řízení 
podnikatelských podstatně nerušících bydlení. Zástavbu území s 
převažujícím obytným charakterem kolektivním tvoří bloky. Obvyklé a 

296/8, 296/9, 
310/2, 310/4 v k.ú. 
Třebotovice 

- Pro využití 
sportovní 

území v okolí nivy 
Dobrovodského 
potoka v 
Třebotovicích 

- Pro využití 
rekreace 

území v okolí nivy 
Dobrovodského 
potoka v 
Třebotovicích 

- Pro využití 
občanského 
vybavení 

území v okolí nivy 
Dobrovodského 
potoka v 
Třebotovicích 
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přípustné jsou podnikatelské činnosti, děje a zařízení zaměřené především 
na poskytování široké škály služeb obchodních a administrativních, služeb 
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 o celkové 
obchodní, popřípadě produkční ploše nejvýše 1 500 m2, sloužící převážně 
pro hospodaření venkovského charakteru a svým charakterem nepopírající 
souvislost a nerušící soulad s nezastavitelným územím kulturní krajiny, ani 
souvislost a soulad s územím makrobloků zeleně venkovských usedlostí a 
rezidenčního bydlení.   
(2) Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích   
a) stavby pro bydlení venkovského charakteru, které mají odpovídající 
užitkové zahrady a vedlejší zemědělsko-samozásobitelské hospodářství,   
b) zahradnické provozovny,   
c) obchody,   
d) provozovny veřejného stravování,   
e) ostatní nerušící provozovny,   
f) zařízení zdravotní, vzdělávací, kulturní a kultovní,   
g) nezbytná technická zařízení,   
h) parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu vyvolanou přípustným 
využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu 100 stání na jeden 
makroblok; podmínky zastavění se stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, 
popřípadě parcelu,   
i) služebny policie.   
(3) Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích   
a) parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu vyvolanou podmíněně 
přípustným využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu 250 
stání na jeden makroblok; podmínky zastavění se stanovují vždy pro 
jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu,   
b) monofunkční zařízení s kapacitou až do 5 000 m2 plochy z celkové plochy 
určené pro hlavní účel využití.   
(4) Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží nadměrně 
narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně 
velkokapacitních činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď 
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko a nebo režim 
stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy 
o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména 
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zřizovat a provozovat na těchto územích   
a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a 
autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže jsou splněny 
podmínky ustanovení odstavce 2 písm. h) a odstavce 3 písm. a),   
b) výrobní areály (monofunkční) s kapacitou nad 5 000 m2 plochy z celkové 
plochy určené pro hlavní účel využití,   
c) čerpací stanice pohonných hmot pro těžkou nákladní dopravu,   
d) velkosklady,   
e) zařízení pro motoristy dálničního typu či velko-kapacitního charakteru,   
f) stavby pro velkochov.    
 
Důvody ke změně území na zastavitelné území s charakterem smíšeným 
kolektivního bydlení na venkově (ve smyslu čl. 36 výše citované vyhlášky):  
- Uvedené území navazuje na obytnou zástavbu se zajištěnou 

technickou infrastrukturou, přípojné body el.energie, přípojka pitné 
vody a  kanalizační přípojky se nalézají v blízkosti a jsou v dostatečné 
kapacitě. 

- Lokalita je napojena na stávající komunikaci a je dopravně obslužná. 
- Dotčené obce deklarují ve svých cílech zlepšování dosavadního stavu, 

včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, tj. zejména 
zaostalých nebo zanedbaných lokalit jakou je tato. –  

- Připomínky ke změně území naplňují požadavky vyplývající z ÚPD 
2.2.2. podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoru rozvojové 
oblasti České Budějovice zejména u koridoru dálnice D3 (který je 
nedaleko). – 

- Připomínky ke změně území naplňují požadavky vyplývajících z ÚAP a 
PaR bude Základní koncepce návrhu ÚP současně eliminovat slabé 
stránky města České Budějovice, v nichž převažují dle:   
o 3.2.1. Nedostatek ploch pro extenzivní rozvoj města v rámci jeho 
správního území  
o 3.2.12. Vysoký podíl bytů v panelových domech na sídlištích  
o 3.2.15. Nedostatečné podmínky pro provozování méně známých 
sportů 
o 3.4.9.Návrh ÚP bude rozvíjet předpoklady pro rekreaci s 
přednostním využitím přírodních ploch (Vltava, Malše, rybníky na 
území města, nivy vodotečí apod.)  
o 3.15.5. Návrh ÚP zajistí podmínky pro venkovní centra 
volnočasových aktivit ve veřejných prostranstvích. –  
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- Připomínky ke změně území naplňují další požadavky (požadavky 
obce, dotčených orgánů, veřejnosti), kterými jsou:  
o 4.4. Návrh ÚP prověří možnost změny nezastavitelných ploch 
navazujících na plochy zastavěné a zastavitelné určené k bydlení, 
popřípadě službám také v Třebotovicích.  
o 4.12. Návrh ÚP prověří možnost vzniku lokálních subcenter a 
stanoví podmínky pro jejich vznik.  
o 4.15. Návrh ÚP prověří a případně vymezí plochy pro budoucí 
sportovní areály.  
o 4.19. Návrh ÚP prověří a navrhne úpravu hranic lokalit dle 
charakteru území s přihlédnutím k místním zvyklostem.  

▪ Uvedená lokalita svým charakterem a obslužností by měla 
spadat pravděpodobně spíše do působnosti Obce Dobrá Voda, 
která ji dnes již využívá na základě nájemní smlouvy.  

o 4.2. Návrh ÚP prověří uvnitř zastavěného území možnost nového 
využití zanedbaných ploch pro sídelní funkce. Nové rozvojové 
zastavitelné plochy budou navazovat na již zastavěná území nebo 
zastavitelné plochy. 

 
I. Návrh č. 1: 
 
Žadatelé, tj. společně I (dále 
též jako „PD“), a zároveň společnost BHServices s.r.o., IČ: 290 27 861, tímto 
navrhují změnu zastavitelného území ve prospěch Smíšeného území s 
bydlením kolektivního charakteru – „SKOL-4“ pro tato konkrétní parcelní 
čísla: 
243/1, 243/5, 2672/47, 2672/78, 2672/80, 2681/7, 2681/8, 269/1, 269/2, 
270/2, 279/8, 280/1, 280/2, 246/6, 267/2, 267/4, 2672/79, 2681/56, 2681/6, 
2754/40, 2754/41, 279/16, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/8, 296/9, 
310/2, 310/4 vše v k.ú. Třebotovice (výčet pozemků převzat z tabulky 
uvedené v originálním znění připomínky). 
 
Jedná se zejména o dnes již zcelený areál (vyznačeno modře) kdysi bývalého 
lomu na kámen, který byl dlouhá léta zanedbáván. Okolí lomu je zarostlé 
náletem místních dřevin.  Je potřeba podotknout, že stávající zejména 
smrková kultura v okolí dotčených pozemků je téměř zcela napadena 
lýkožroutem, oblast prochází rozsáhlou těžbou, aktuálně vzniklo a vzniká 
řada holin a vedle toho řada polomů oslabených stromů z posledních 
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větrných poryvů. Snímek s ohledem na stáří údajů v katastru nemovitostí 
proto neodpovídá reálnému stavu. 
 
V originálním znění připomínky obrázek - ortofotomapa 
  
Pozemek je dnes aktuálně užíván obcí Dobrá Voda pro zajišťování veřejných 
potřeb, a to zejména skladování stavebních materiálů pro různé stavební 
činnosti a dočasnému skladování větví z prořezávek stromů z okolních 
spádových lokalit. 
 
V originálním znění připomínky obrázky – foto území 
 
Nově zapracované připomínky umožní Městu České Budějovice i obcím 
Dobrá Voda a Srubec naplnit část svých cílů a další rozvoj stávající lokality 
směrem ke smíšenému území a umožní tak reagovat občanům na stále 
rostoucí potřebu bydlení a podnikatelům na rozvoj drobného podnikání a 
navazujících služeb v lokalitě blízké novému koridoru dálnice D3. 
 
V originálním znění připomínky obrázek – Stávající funkční regulace území 
(ÚPnM) 
 
V originálním znění připomínky obrázek – Orientační znázornění území, jichž 
se dotýkají změny Návrhu č. 1 a Návrh č.2 
 
II. Návrh č. 2: 

 

Sousedící lokalita (v okolí pozemků uvedených v Návrhu č. 1) pak dále sama 
o sobě nabízí přerod lesních pozemků v parkové prostředí s vodotečí 
s možností rozvoje cykloturistiky (vrstevnicové cyklostezky mezi Srubcem, 
nádržím České Švýcarsko s charakterem přírodního koupaliště a 
Třebotovicemi), čímž umožní tak návrat ke kdysi hojně navštěvovanému 
výletnímu místu. Kdysi výletní hostinec vedle stejnojmenné vodní nádrže byl 
vybudován ve stylu secese v roce 1906 a sloužil až do roku 1953. Od té doby 
sloužily hotelové pokoje pouze jako byty. I přes plány na rekonstrukci byl 
v roce 1990 zbořen a nezůstalo po něm téměř nic. Avšak lokalita je častým 
výletním a vyhledávaným odpočinkovým místem široké veřejnosti.  
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Návrhem žadatelů je změna území v okolí nivy Dobrovodského potoka ve 
prospěch např. zastavitelného území pro sport a rekreaci nebo jiných 
zastavitelných území veřejné vybavenosti apod. 
 
V originálním znění připomínky obrázek – ÚPnM s vyznačeným územím 
 
Závěr:  
  
Lze shrnout, že uvedené připomínky, tj. navržené změny a Návrh č. 1 a Návrh 
č. 2:  
- jsou v souladu se základní koncepcí rozvoje území dotčených obcí;  
- nejsou v rozporu a nenarušují celkovou urbanistickou koncepci; 
- umožňují naplňovat cíle dotčených obcí;  
- jsou v souladu se zásadou modrozelené infrastruktury, když tato 

zůstává zachována stejně jako tvorba zeleného prstence;  
- nijak zásadně nezasahují do stávající veřejné infrastruktury, naopak 

navržené změny jsou příležitostí dalšího rozvoje a zlepšování 
dosavadního stavu území;  

- umožňují naplnit předpoklad rozvoje ÚP pro rekreaci s přednostním 
využitím přírodních ploch; 

- nenarušují ekologickou rovnováhu a stabilitu území;  
- zásadně nenarušují podmínky ochrany přírodních, civilizačních a 

kulturních hodnot území. Lokalita v rámci krajiny sama nabízí 
umožňuje s rozvoj ohledem jak na stávající potřeby široké veřejnosti.   

  
Stávající území není dotčené vyšším ochranným režimem a pokud se podaří 
zapracovat navrhované změny, dojde ke kultivaci a zlepšení uvedené lokality. 
Vznikne moderní prostředí pro kvalitní žití obyvatel v lokalitě, kde se dnes po 
setmění každý obává o své bezpečí.  
  
Žadatelé své připomínky konzultovali se zastupiteli obce Dobrá Voda a 
upravili je, tak aby vyhovovali i eventuálním potřebám obce.  
  
Tyto připomínky podává s ohledem na situaci spojenou s Covid-19 jménem 
obou žadatelů společnost BH-Services s.r.o. prostřednictvím datové 
schránky.  
  
Prostřednictvím datové schránky 
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Příloha: relevantní výňatky z ÚP obcí Srubec a Dobrá Voda 
 
Příloha: Relevantní výňatky z ÚP obcí Srubec a Dobrá Voda  
  
Z ÚP obce Srubec:  
I.b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obec 
Srubec prožívá mimořádně dynamický rozvoj a to zejména v oblasti bydlení. 
Tento trend je podporován výhodnou geografickou polohou obce, kvalitním 
přírodním a krajinným potenciálem okolí. Návrh ÚP Srubec proto vymezuje 
zejména plochy pro rozvoj bydlení převážně ve formě individuálního bydlení 
v nízkopodlažních rodinných domech. V souvislosti s připravovanou 
výstavbou dálnice D3 a mimoúrovňovou dálniční křižovatkou, je navržena i 
přeložka silnice II/157, tak aby v maximální možné míře procházela mimo 
zastavěné území a zastavitelné plochy obce. Při respektování limitů využití 
území nebudou nijak zásadně narušeny podmínky ochrany přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot území. Ochrana přírodních hodnot je 
zajištěna zejména respektováním plánu ÚSES a navržených opatření pro jeho 
základní skladebné prvky. Dále jsou v maximální možné míře respektovány 
lesní plochy a plochy významné krajinné zeleně. Z hlediska přírodních hodnot 
mají velký význam dvě vodoteče Dobrovodský potok a Hodějovický potok, s 
přírodními koryty v poměrně hluboce zaříznutých zalesněných údolích, které 
jsou při řešení ÚP plně respektovány.  
  
Pro plochy bydlení má velký význam i bezprostřední vazba na významné 
plochy rekreačních lesů u Dobrovodského potoka, oblast nazývané České 
Švýcarsko. Proto je potřeba v rámci podrobnějšího řešení přeložky silnice 
II/157 formou územní studie zajistit vhodné napojení zastavitelných ploch 
pro bydlení, tak aby bylo umožněno vhodné propojení i pro pěší a cyklisty na 
oblast Českého Švýcarska.  
  
I.f.2. Smíšená obytná   
Hlavní využití: Zastavěné území zejména pro obytné pozemky a s nimi 
související zařízení, činnosti a děje poskytující nevýrobní služby pro bydlení, 
převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových, rekreačních nebo vila 
domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo rezidenčních 
domech. Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a 
odstavných stání vyvolaných přípustným a podmíněně přípustným funkčním 
využitím.   
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Přípustné využití: Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující 
nevýrobní služby zdravotní, sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, 
občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, a to i jako monofunkční, 
nepřekračující svým významem místní dosah a nerušící obytnou funkci nad 
míru přípustnou. Přípustné jsou i zařízení technické a dopravní infrastruktury 
(místní obslužné komunikace, včetně zařízení městské hromadné dopravy – 
zálivy autobusových zastávek, točny MHD) nezbytné pro obsluhu území, 
avšak za předpokladu, že nebudou rušit obytnou funkci nad míru přípustnou. 
Podmíněně přípustné je i rekreační bydlení, občanská vybavenost místního 
významu a sportovně rekreační plochy místního významu, stezky a trasy pro 
pěší a cyklisty, plochy veřejné a pobytové zeleně, včetně mobiliáře, to vše za 
předpokladu, že tyto výše jmenované funkce nebudou rušit funkci obytnou 
nad míru přípustnou.  
Nepřípustné využití: Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a 
provozem narušují obytné a životní prostředí a obecně závazné předpisy o 
ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zřizovat na 
těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, nákupní 
zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní chovy 
živočišné výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení, parkovací a 
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení 
dopravních služeb (autoservisy, autobazary), čerpací stanice pohonných 
hmot. Podmínky prostorového uspořádání : Pro tyto plochy je přípustná 
maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP) u rodinných, řadových, 
rekreačních a vila domů, s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví 
(nadstavba podkroví je přípustná pouze v případě objektů s 1 NP a 
případným podsklepením, u objektů se 2 NP je přípustné využití podkroví bez 
nadstavby). U nízkopodlažních bytových a rezidenčních domů je přípustná 
maximálně 3 NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez 
nadstavby. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost v rozmezí 25% (u 
individuálních RD navazujících na volnou krajinu) až 50% (u řadových a 
bytových domů), u ostatní rodinných domů je stanovena zastavitelnost do 
35%, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy 
(včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi. V plochách, 
které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa musí být zástavba, zejména 
obytná, umisťována v minimální vzdálenosti 20 – 25 m od okraje lesa.  
  
Z ÚP obce Dobrá Voda  
I.c.1. Urbanistická koncepce 
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Návrh urbanistické koncepce vychází z jednak z urbanistické struktury obce 
Dobrá Voda u Českých Budějovic, ale zároveň i ze skutečnosti, že řešené 
území leží v rozvojové oblasti republikového významu OB10 a současně se jej 
dotýká koridor dálnice D3. Vzhledem k očekávanému akceleračního impulsu 
v rozvojové oblasti OB10, ale přitom kvalitnímu životnímu prostředí a 
navazujícímu atraktivnímu krajinnému prostředí rekreačních lesů České 
Švýcary, rybníku Lusný a Dlouhého vrchu s lyžařským vlekem a plochou pro 
závěsné létání, se předpokládá dynamický rozvoj zejména v oblasti rozvoje 
bydlení, sportovně rekreačních aktivit a občanského vybavení. Tomu 
odpovídá i rozsah navržených zastavitelných ploch pro bydlení. Nové obytné 
plochy jsou navrhovány zejména v prolukách současně zastavěného území, 
tak aby byly v dosahu sítí technické infrastruktury a aby byly dobře dopravně 
dostupné. Limitujícím faktorem pro ještě větší rozvoj obytných ploch je 
navržený koridor dálnice D3 procházející těsně za západním okrajem 
řešeného území a jeho negativní vliv na bydlení a ostatní chráněné venkovní 
prostory a chráněné prostory staveb.  
  
I.e.5. Rekreace   
V řešeném území se nacházejí sportovně rekreační plochy a veřejná 
prostranství, která slouží pro pořádání sportovních akcí a kulturně 
společenských akcí, Tyto plochy jsou návrhem územního plánu respektovány 
a dále jsou navržena další veřejná prostranství umožňující další rozvoj 
rekreace a volnočasových aktivit. Pro lepší zpřístupnění navazujícího 
atraktivního přírodního prostředí Dlouhého vrchu a Českého Švýcarska jsou 
navrženy cyklotrasy, které je možno využít i pro hipoturistiku a v zimním 
období pro turistiku na běžkách.  
  
Podmínky pro hospodářský rozvoj: 
Na hospodářský vývoj v území bude mít nesporně největší akcelerační vliv 
poloha uvnitř rozvojové oblasti republikového významu OB10 a výborná 
dopravní dostupnost města České Budějovice. Vlivem řešení územního plánu 
dochází k rozvoji a zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj v důsledku 
návrhu nových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, ploch pro sport, 
rekreaci a využití volného času obyvatelstva, včetně návrhu doplnění a 
zlepšení technické infrastruktury obce. Kromě rozvoje příměstského bydlení 
má obec Dobrá Voda u Č. B. dobré předpoklady pro rozvoj v oblasti 
cestovního a turistického ruchu. Obec leží v atraktivním krajinném prostředí 
které je výborně dopravně dostupné a jsou přes ni vedeny cykloturistické a 
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turistické trasy do významných rekreačních a přírodně atraktivních lokalit 
České Švýcarsko a Dlouhý vrch. Dále také síť stávajících a navrhovaných 
cykloturistických tras nabízí v zimním období možnost trasování běžkařských 
stop, v letním období je některé z nich možno využít i pro hipoturistiku, což 
může být do budoucna vhodným akcelerátorem hospodářského rozvoje v 
oblasti turistického ruchu. 
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Dne: 
30.3.2020 
 
OÚP/979/2020 

V Českých Budějovicích dne 23.3.2020 

Připomínka k zadání územního plánu Č. Budějovic 

Vážení, 

do návrhu zadání územního plánu bych chtěl zařadit následující požadavky 
na stanovení ploch rozdílným způsobem využití: 

Lokalita 1) - KÚ České Budějovice 7 

LV 3048 

parcela č.: 3146 

Návrh využití: Plochy bydlení - individuální bydlení 

Lokalita 2) - KÚ České Budějovice 7 

LV 3048 

parcela č.: 3136/15 a 3136/89 

Návrh využití: Plochy bydlení - individuální bydlení 

Lokalita 3) - KÚ Haklovy Dvory 

LV 313: parcela č.: 265/2, 265/3, 265/4, 256/10, 265/11 a 265/26 

LV 366: parcela Č.: 265/5 a 265/6 (část) 

Návrh využití: Plochy bydlení - individuální bydlení 

Pozn.: možno navrhnout územní studii společně s pozemkem p.č. 265/1 - 
máme domluvenou kooperací. Celkem všechny pozemky kompaktní tvar o 
velikosti cca 35000m2 

Lokalita 4) - KÚ Haklovy Dvory 

LV 313: parcela č.: 305/8 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření připomínky týkající se ÚS obsaženo v návrhu zadání 
ÚP, a to zejm. v kapitole D. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 3146, 
3136/15, 3136/89 

k.ú. České 
Budějovice 7 

parc. č. 265/2, 
265/3, 265/4, 
256/10, 265/11, 
265/26, 265/5, 
265/6 

k.ú. Haklovy Dvory 

- pro využití 
individuálního 
bydlení 305/8 k.ú. 
Haklovy Dvory 

- pro využití 
rekreace parc. č. 
305/8 k.ú. Haklovy 
Dvory 

- pro využití 
individuálního 
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Pozn.: možno navrhnout územní studii společně s pozemky p.č. 305/9 a 
305/10 - máme domluvenou kooperaci. 

Návrh využití: Individuální bydlení /(nebo) plocha rekreace – zahrádky 

Lokalita 5) - KÚ Třebotovice 

LVč. 844 

Parcela č.: 1326 a 2727/2 

Návrh využití : Plocha bydlení— venkovské usedlosti/(nebo) Plocha smíšená 
obytná — na venkově 

Lokalita 6) - KÚ: České Budějovice 4 

LV: 1555 

p.č. 10/29 

Návrh využití: Plochy výroby a skladování 

Děkuji a jsem s pozdravem! 

bydlení parc. č. 
1326, 2727/2 

k.ú. Třebotovice 

-  pro využití 
smíšeného 
individuálního 
bydlení parc. č. 
1326, 2727/2 

k.ú. Třebotovice 

- pro využití výroby 
a skladování 

p.č. 10/29 

k.ú. České 
Budějovice 4 
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Dne: 
30.3.2020 
 

OÚP/980/2020 

V Českých Budějovicích dne 25.3.2020 

Připomínka k zadání územního plánu Č. Budějovic 

Vážení, 

do návrhu zadání územního plánu bych chtěl zařadit následující požadavek 
na stanovení plochy s rozdílným způsobem využití: 

KÚ České Budějovice 6 
LV 2773 
parcela č.: 3154/12 
Výměra: 5658m2 
Návrh způsobu využití: plochy bydlení - individuální bydlení 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 3154/12 

k.ú. České 
Budějovice 6 
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0

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST - 
DĚKANSTVÍ U SV. 
MIKULÁŠE 
U Černé věže 71/4 
370 01 České 
Budějovice 

Připomínky k Návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
(OÚP/2020/O-509/Ji-V) 

Vážení, 

při prostudování Návrhu zadání územního plánu Českých Budějovic jsme 
zjistili, že se některé body dotýkají nemovitostí vlastněných 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.0. v bodě 3.3.1. a v kapitole A.1. v bodě 4.4. 

 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
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Dne: 
30.3.2020 
 
OÚP/903/2020 

Římskokatolickou farností - děkanství u kostela sv. Mikuláše. České 
Budějovice I v k.ú. České Budějovice 7 („Děkanská pole“). 

1) Jedná se zejména o bod v části A - Požadavky na základní koncepci rozvoje 
území obce. V Bodu 3.3.1. Koncept tvorby zeleného prstence kolem celého 
města. Tento bod kvitujeme pozitivně (v max. šířce 20m) za předpokladu, že 
dojde k posunu „zeleného prstence“ na Děkanských polích o cca 25 ni 
severněji a vzniklá plocha mezi stávající zástavbou Nového Roudného a 
„zeleným prstencem“ bude změněna pro individuální výstavbu, která umožní 
velikost jednotlivých parcel o velikosti 600 m2 a zároveň bude pozitivně 
rozvinut bod A1. 4.4. 

2) Jedná se zejména o bod v části A1 — Požadavky na urbanistickou koncepci. 
V Bodu 4.4. Návrh UP prověří možnost změny nezastavitelných ploch 
navazujících na plochy zastavěné... (např. Děkanská pole). Toto zapojení 
ploch Děkanských polí do zastavěného území bereme jako pozitivní a 
rozumný krok pro obě strany prospěšný, pro město v ohledu dosažení cíle 
bodu 3.1.3 v podobě počtu obyvatel a pro nás možnosti pokračování 
zástavby Děkanských polí (na plochách již ÚP umožňujících zástavbu 
pracujeme). 

Doufáme v pozitivní zohlednění našich připomínek v novém ÚP a zároveň si 
Vám dovolujeme připomenout, že i my jsme nyní městu vyšli vstříc s 
převodem pozemků pod budoucí cyklostezkou na Děkanských polích. 

Přílohy: 
1) Zákres – rozšíření zástavby přes Děkanská pole 
2) Zákres – návrh parcelace – plocha mezi stávající zástavbou Nového 
Roudného a „zeleným prstencem“ 

bydlení 

v lokalitě mezi 
řekou Malší a ulicí 
Plavskou a mezi 
ulicí Plavskou a 
západní hranicí 
pozemku parc. č. 
3340/1 v k. ú. 
České Budějovice 7 

- Pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně 

v ochranném 
pásmu letiště na 
Děkanských 
polích. 
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V Českých Budějovicích, dne 30.3.2020. 

Věc: Podnět k ‘Návrhu zadání nového územního plánu města‘ 

Vážený pane náměstku, 

v souvislosti s přípravou návrhu zadání ÚP města (s platností od r. 2023) 
podáváme podnět k lokalitě 2.7.2 U Litvínovické silnice na katastrálním 
území České Budějovice 2. 

Navrhujeme, aby uvedená lokalita zůstala i nadále funkčně využitelná jako 

Připomínka týkající se lokality U Litvínovické silnice bude 
prověřena v návrhu ÚP. 

 

Připomínka k úpravě vnitroblokového prostoru je nad 
podrobnost ÚP. 

 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

lokalita U 
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SPOLEČENSTVÍ 
VLASTNÍKŮ 
VCHODŮ 26,28,30 
Mánesova 
Mánesova 93/30, 
PSC 370 01 
České Budějovice 
 
Dne: 
30.3.2020 
 
OÚP/1194/2020 
 
 

zastavitelné plochy území individuálního bydlení v předměstí. jak je uvedeno 
ve stávajícím platném ÚP. 

Důvodem k této naší připomínce jsou zkušenosti z roku 2006 a roku 2017, 
kdy byly zpracovávány, ale neschváleny, pro uvedenou lokalitu územní studie 
„U Litvínovické silnice – východ“. Texty návrhů územních studií jsme 
připomínkovali, ale k jejich realizaci do ÚP již nedošlo. 

Nový ‚Územní plán‘ by měl respektovat současný stav zastavěného území 
rekreačními objekty a umožňovat stávající užívání pozemků a jejich využití 
pro individuální výstavbu s charakterem trvalého rodinného bydlení. 
Předpokládáme, že navazující územní studie této lokality umožní její 
zasíťování inženýrskými sítěmi v gesci města Č. Budějovice a stejně tak i 
zřízení vnitřních komunikací mezi parcelami a jejich napojení na 
Litvínovickou silnici. 

Děkujeme Vám předem za posouzení tohoto našeho podnětu. 

 

Věc: Podnět k ‘Návrhu zadání nového územního plánu města‘ 

Vážený pane náměstku, 

v souvislosti s přípravou návrhu zadání ÚP města (s platností od r. 2023) 
podáváme podnět k úpravě vnitroblokového prostoru na katastrálním území 
České Budějovice 7, a to v rámci katastrálních parcel č. 207, 212 a jejich 
propojení. 

Navrhujeme v daném prostoru zřídit: 

(1) herní koutek pro menší děti (skluzavka, houpačka, prolézačka, apod.); 

(2) herní plochu pro starší děti (hřiště s pevným povrchem na tenis, 
minifotbal, streetbasket); 

(3) oddělený prostor pro venčení psů; 

(4) parkoviště vyhrazené pro 10 osobních automobilů obyvatel vchodů 
Mánesova 22-30; 

(5) ve zbývajícím prostoru realizovat parkovou úpravu (stromy, keře, lavičky). 

Litvínovické silnice 

k.ú. České 
Budějovice 2 
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Situační plánek je připojen. 

Zdůvodnění: 

V době po výstavbě panelových domů (r. 1963-4, na situačním plánku 213, 
226, 233) byl vnitroblok zatravněn a upraven pro domácí činnosti (sušáky na 
prádlo, klepadla koberců) a též pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých 
(pískoviště, hřiště na odbíjenou a kopanou). 

Hřiště i pískoviště zanikly na počátku 90. let min. století. V současné době je 
celá plocha zatravněna, osazena dvěma lavičkami a jedním odpadkovým 
košem. Využívána je především majiteli psů k venčení jejich zvířátek a v 
letním období i dětmi pro jejich hry. V poslední době dochází k přirozené 
generační obměně v okolních domech a je zde tedy více dětí i teenagerů. 

Parková úprava s lavičkami umožní především starším občanům pobyt 
v příjemném prostředí, a to hlavně v horkých letních dnech. 

Nová parkovací plocha pomůže alespoň částečně vyřešit složitou situaci 
s parkováním osobních automobilů na přilehlém sídlištním „nádvoří“, v 
prostoru před výměníkovou stanicí (parcela č. 203) a bývalým dvorem 
sběrných surovin (parcela č. 239/2). 

Z uvedených důvodů navrhujeme zanést do návrhu zadání ÚP výše uvedené 
úpravy. 

V Č. Budějovicích, dne 27.3. 2020. předseda výboru SVJ. 

 

Situační plánek: Úprava vnitroblokového prostoru mezi činžovními a 
panelovými domy, vymezeného ulicemi Komenského, Mánesovou a „Malou 
Mánesovkou“. 
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České Budějovice 29. 3. 2020 

Věc: připomínka k návrhu zadání Územního plánu České Budějovice v 
lokalitě 3.5.3. U řeky 

Tímto dopisem podáváme návrh na využití pozemků v novém Územním 
plánu České Budějovice v lokalitě 3.5.3. U řeky parcel. č. 2203/3, 2203/4, 
2204/4, 2205/6, 2206/10 a 2206/11 uvedených na listu vlastnictví 1041 v 
katastrálním území České Budějovice 2. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
bydlení 

parc. č. 2203/3, 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 115 z 317 
 

1  
 
Dne: 
31.3.2020 
 
OÚP/893/2020 

Identifikační údaje navrhovatele: 

a 

Údaje o současném využití ploch: 

„ZPF“ území zemědělského půdního fondu, který není součásti 
zastavitelných území. 

Údaje o navrhované změně využití ploch: 

Požadujeme navržení změny využití pozemků na „zastavitelné území 
s převažujícím charakterem obytným“. 

Tento požadavek opíráme o zjištění, že po vybudování tzv. „severní spojky“ 
již bude značně problematické uvedenou lokalitu zemědělsky 
obhospodařovat, neboť celá lokalita bude odříznuta od ostatní zemědělské 
půdy. V současnosti najíždí na pozemky zemědělská technika ze severní 
strany a územní rozhodnutí k výstavbě severní spojky s tímto nájezdem 
nepočítá. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení a jsme s pozdravem 

Příloha: seznam nemovitostí na LV 

snímek KN 

2203/4, 2204/4, 
2205/6, 2206/10 a 
2206/11 

k.ú. České 
Budějovice 2 
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Věc: připomínka k návrhu zadání Územního plánu České Budějovice 
v lokalitě 1.4.3. U Voříškova dvora. 

Tímto dopisem podáváme návrh na využití pozemků v novém Územním 
plánu České Budějovice v lokalitě 1.4.3. U Voříškova dvora parcel. č. 
1805/4, 1847/3 a 1848/2 uvedených na listu vlastnictví 2613 v katastrálním 
území České Budějovice 3. 

Identifikační údaje navrhovatele: 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
kolektivního 
bydlení 

parc. č. 1805/4, 
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Dne: 
31.3.2020 
 

OÚP/892/2020 

a 

 

Údaje o současném využití ploch: 

„KOL-1“ zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným 
kolektivním ve vnitřním městě 

Údaje o navrhované změně využití ploch: 

Požadujeme zachování současného stavu funkčního využití „KOL-1“ 
zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním ve 
vnitřním městě. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení a jsme s pozdravem 

Příloha: seznam nemovitostí na LV 2613 

snímek KN 

1847/3, 1848/2 

k.ú. České 
Budějovice 3 
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Dne: 

31.3.2020 

 

OÚP/1009/2020 

věc: PŘIPOMÍNKA K NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 

Současně platný Regulační plán „Pražská čtvrt‘ a lokalita Lannova“ vyznačuje 
na parcele 4492/4 a 4492/2 v k.ú. České Budějovice 3, symbol pro návrh, 
přesun, přeložka objektu Trafostanice 22/0,4 kV. Nicméně tato trafostanice 
je již nově vybudována na parcele č. 4248/3, vše v rámci ulice Riegrova, České 
Budějovice. 

Zapsáním symbolu na parcele 4492/4 však zmíněný Regulační plán 
znemožňuje jakékoliv stavební úpravy s parcelou č. 4492/4 v katastrálním 
území České Budějovice 3, na které se nachází rodinný dům, který byl 
kolaudovaný v roce 2008. 

Žádáme tímto, o zapracování této připomínky do nového Návrhu zadání ÚP 
České Budějovice tak, aby symbol pro přeložku Trafostanice z parcely 4492/4 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodu 3.11. 
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Naše zahrádka, z.s. 
Polní 692/9 

373 71 Rudolfov 

 

Dne: 

31.3.2020 

 

OÚP/895/2020 

V Rudolfově 25. března 2020 
 
Věc: podnět k zadání nového územního plánu města České Budějovice 
 
Členové našeho spolku jsou obyvatelé města České Budějovice i okolních 
obcí. Do budoucna bychom viděli zlepšení dopravní situace i stavu životního 
prostředí v těchto návrzích: 
 
a) navrhnout a realizovat tzv. „rudolfovský dopravní kříž“ (nové propojení 

centra – Pekárenské s Okružní, Vrátem, Hlinskem a Dobrou Vodou) – viz 
obrázek, 

b) podél těchto komunikací navrhnout aleje stromů a cyklistické stezky 
(jízda do zaměstnání, za vybaveností, do škol, nákupy), 

c) v křížení těchto komunikací navrhnout polyfunkční komerční objekty – 
podružné městské centrum, 

d) u tohoto centra navrhnout terminál městské a veřejné dopravy a 
záchytné parkoviště, 

e) podél dálnice realizovat izolační zelený pás s klimatickou a protihlukovou 
funkcí, 

f) v meziprostoru navrhnout plochy pro zahrádkáře a zahradničení jako 
pokrokovou formu aktivit občanů. 

 

a) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm.  kapitoly A.2. bodu 3.1.1., 

b) Připomínka v části zřízení aleje je nad podrobnost ÚP. 
Připomínka v části cyklistické dopravy bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.1. bodů 3.2.9., 3.2.15. a kapitoly A.2. bodů 3.6., 4.1.5. a 
4.3.1. 

c) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to kapitoly A.1. bodu 4.12. 

d) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. v kapitoly A.1. bodů 3.2.5., 3.2.20. a 
kapitoly A.2. bodů 3.2., 3.7. a 4.1.2. 

e) Připomínka je nad podrobnost ÚP. 

f) Stanovení přípustných, podmíněně přípustných a 
nepřípustných funkcí bude prověřeno v návrhu ÚP, a to v 
kontextu celého území. 
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Rödl S. Partner, 
advokáti, v.o.s. 
Platnéřská 2 
11000 Praha 1 
 

Dne: 

31.3.2020 

 

OÚP/1010/2020 

Připomínka k návrhu zadání nového územního plánu České Budějovice 

Vážení, 

v návaznosti na veřejnou vyhlášku OÚP/2020/O-509/Ji-V vyvěšenou na 
úřední desce Magistrátu Českých Budějovic dne 2.3.2020, která vyzývá 
k uplatnění připomínek k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
dle §47 odst.2 stavebního zákona, podávám tuto připomínku. Tato 
připomínka je směřována na pořizovatele návrhu zadání územního plánu 
jako požadavek, aby pořizovatel při dalším zpracování návrhu zadání či s tím 
související přípravě nového územního plánu pro město České Budějovice 
přihlédli k níže tvrzeným skutečnostem. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodů 2.4.1. 

Návrh ÚP bude zpracován jako vyvážený dokument, který 
posoudí a zohlední všechny požadavky uvedené v ÚAP a v 
nadřazených dokumentací. Územně analytické podklady 
budou aktualizovány. 
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V této věci Vás kontaktuji jako právní zástupce spoluvlastníka pozemku p.č. 
2137/237 v obci České Budějovice, v k.ú. České Budějovice 2 (dále i jen jako 
„pozemek“). Dle aktuálně platného územního plánu vede po okraji pozemku 
ochranné pásmo tepelného napáječe ETE – České Budějovice (projekt D149) 
v šířce cca 10 m (na výřezu územního plánu v příloze je znázorněno 
oranžovou linií). Ochranné pásmo značně limituje využití pozemku mého 
klienta a tím i jeho cenu. 

Spoluvlastníkem pozemku je můj klient, společnost Pražská projekční 
společnost, s.r.o., IČO: 256 36 839, se sídlem Platnéřská 2, PSČ 110 000, 
Praha 1 (dále jen jako „Pražská projekční společnost, s.r.o.“ či také „klient“). 
Společnost Pražská projekční společnost, s.r.o., na pozemku vlastní ¾ podíl, 
zbývající podíl na pozemku, ¼, vlastní Česká republika. 

Jako právní zástupce většinového spoluvlastníka pozemku jsem požádal 
Teplárnu České Budějovice, a.s., o objasnění, zda ochranné pásmo tepelného 
napáječe na dotyčném pozemku p.č. 2137/237 v k.ú. České Budějovice 2 je 
či bylo určeno i pro účely Teplárny České Budějovice, a.s., a nejen pro 
jadernou elektrárnu Temelín. Teplárna České Budějovice, a.s. se na mou 
žádost vyjádřila stanoviskem ze dne 28.6.2019, v němž uvádí, že „budovaný 
tepelný napáječ ETE – České Budějovice není v majetku Teplárny České 
Budějovice, a.s. a tudíž se nepřísluší Teplárně České Budějovice, a.s. k 
navrženému ochrannému pásmu přivaděče vyjadřovat.“ 

Stanovisko Teplárny České Budějovice, a.s., ze dne 28.6.2019 přikládám 
k tomuto dopisu. 

Výstavba tepelného napáječe ETE – České Budějovice (projekt D149), (dále 
jen jako „stavba tepelného napáječe“) z jaderné elektrárny Temelín do města 
Českých Budějovic je určena pouze pro potřeby jaderné elektrárny Temelín. 
Dle informací poskytnutých ve stanovisku ČEZu, a.s., které jsem si jako právní 
zástupce svého klienta vyžádal, stavba tepelného napáječe nebude 
zasahovat do pozemku mého klienta, neboť původně uvažované 
prodloužení trasy tepelného napáječe až k pozemku mého klienta bylo 
zrušeno a trasa tepelného napáječe končí dříve. 

ČEZ, a.s., který jadernou elektrárnu Temelín provozuje, ve svém stanovisku 
ze dne 22.2.2019 zaslaného k mým rukám, jakož i v dřívější komunikaci s 
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Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (v rámci zjišťování 
inženýrských sítí za účelem přípravy vypořádání spoluvlastnického podílu 
České republiky), sdělil, že na stavbu tepelného napáječe ETE - České 
Budějovice (projekt D149) bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí 
vydané stavebním úřadem Městského úřadu Hluboká nad Vltavou dne 
10.3.2014, nabytí právní moci dne 19.4.2013, č.j.: 01465/14/OSSÚ/Sm. Dle 
tohoto územního rozhodnutí stavba tepelného napáječe do uvedeného 
pozemku nezasahuje. ČEZ, a.s. odkazuje i na aktuální projektovou 
dokumentaci, dle které původně plánovaná stavba tepelného napáječe do 
pozemku mého klienta rovněž nezasahuje a ani se stavbou nepočítá. 

Stanovisko ČEZ, a.s., ze dne 22.2.2019 zaslané k mým rukám zasílám rovněž 
přílohou tohoto dopisu. 

Tímto bych pořizovatele návrhu zadání nového územního plánu města 
Českých Budějovic chtěl zdvořile požádat, aby při dalším zpracovávání 
návrhu zadání či s tím související přípravě nového územního plánu pro 
město České Budějovice v následující době přihlédl k výše uvedeným 
skutečnostem a přiloženým stanoviskům dotčených subjektů. Žádám 
pořizovatele návrhu zadání nového územního plánu České Budějovice, aby 
ochranné pásmo tepelného napáječe v místech, kde již není potřebné, tedy 
na pozemku mého klienta p.č. 2137/237 v obci České Budějovice, v k.ú. 
České Budějovice 2, již nebylo uvažováno do nového územního plánu, 
neboť je v tomto rozsahu již zcela nadbytečné a nepodložené právním ani 
jiným oprávněným zájmem. 

Zároveň bych pořizovatele návrhu zadání nového územního plánu za svého 
klienta uctivě požádal, a to i v zájmu správných, aktuálních a pravdivých 
údajů v územním plánu, o pochopení a spolupráci v té míře, aby nyní dotčené 
pozemky, a tedy i pozemek mého klienta, nebyly nadále bezdůvodně 
zatíženy širokou linií ochranného pásma tepelného napáječe. Odstranění 
tohoto již zjevně nepotřebného ochranného pásma pro nový územní plán 
zabrání další ztrátě na hodnotě dotčených pozemků, jakož i jejich striktnímu 
omezení ve stavebních záměrech, a zároveň by došlo i k aktualizaci údajů pro 
nový územní plán. 
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Dne: 
31.3.2020 
 
OÚP/896/2020 

Připomínky k návrhu zadání územního plánu města České Budějovice 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuji 
připomínky k výše uvedenému návrhu zadání: 

1. Provedení důkladné analýzy urbanistických hodnot v rámci správního 
území města, jejich zřetelné definování a zásadní zohlednění při zpracování 
návrhu územního plánu.  

Město České Budějovice disponuje značným souborem urbanistických 
hodnot, které je nepochybně nutné označit, respektovat, popřípadě je dále 
rozvíjet v novém územním plánu. Nutno na prvním místě zdůraznit že tyto 
hodnoty nelze redukovat na památkově chráněná území a nemovité kulturní 
památky. Řada urbanistických hodnot se svým charakterem zkrátka nedá 
zatřídit do památkových kategorií, řada hodnot je mladšího data, řada 
hodnot se krátce po realizaci vytratila z veřejného povědomí, v některých 
případech jsou již opětovně uvedeny do odborné literatury, v některých 
případech je nutno je znovu definovat v rámci získávání podkladů pro nový 
územní plán. Škála těchto hodnot je široká: 

● Urbanistické soubory realizované podle urbanistických návrhů, 
představují zásadní hodnoty v urbanismu města a pro další rozvoj města 
je nezbytné tyto hodnoty poznat, podchytit a dále rozvíjet v souladu s 
původní koncepcí. Pro příklad uvádím, patrně ty nejvýznamnější 

o historické jádro města (Městská památková rezervace) 
o kolonie Domovina (Heimstätte) navržená rakouským urbanistou 

, 1908 
o areál Sokolského Ostrova 
o areál výstaviště vycházející koncepcí z výstaviště bruselského Expa 

1958 
o soubory bytové výstavby na Lidické třídě, architekti 

, 1959- 1965 
o sídliště Voříškův dvůr, architekti  

1. + 2. Připomínky budou prověřeny v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.4.5, 3.4.6. a 
3.4.7. a kapitoly A.1. bodu 3.2.8. a 3.2.24. 

3. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 4.18. 

4. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.27. 

5. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.1.7. a 3.2.15. a 
kapitoly A.2. bodu 3.1.1.1., 3.15.2. a 3.15.3. 

6. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodů 3.1. – 3.7., 4.1. a 4.3.1.  
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● Urbanistické soubory s vysokým podílem výstavby z určitého období. 
Tyto soubory zásadně utváří charakter jednotlivých částí města a pro 
uchování tváře města a jeho výjimečnosti je zásadní jejich zachování s 
důrazem na respektování jednotlivých složek těchto souborů. Mezi 
nejvýznamnější soubory například patří: 

o historické jádro města (Městská památková rezervace) 
o původní Pražské a Vídeňské předměstí (přibližně vymezené řekou 

Vltavou, Mánesovou, Nádražní, Pekárenskou, Pražskou a 
Holečkovou) s převažujícím podílem architektury druhé poloviny 
19. a počátku 20. století 

o areál Sokolského ostrova 
o Havlíčkova kolonie s převažující výstavbou z meziválečného období 

a období 50. let 20. století (řada kvalitních realizací v duchu 
moderny a funkcionalismu) 

o zástavba rodinných domů zčásti z meziválečného období západně 
od ulice Boženy Němcové. severně od nemocnice (řada kvalitních 
realizací v duchu funkcionalismu). 

o bytová výstavba z 50. let řešená v jednotném duchu v prostoru 
Čéčovy ulice, architekt  

● Městské dominanty, představují základní kompoziční prvky městského 
urbanismu, přičemž nelze tento pojem redukovat pouze na významné 
městské vertikály jako je Černá věž či kostel sv. Jana Nepomuckého, ale 
je nutné ho vztáhnout i na objekty a areály výrazně určující charakter 
veřejných prostorů jako např. Dům kultury Slavie (Německý dům). 

● Pohledová zakončení v městském prostoru (point-de-vue) —jedná se o 
urbanistické prvky, které významně oživují městský prostora v řadě 
případů jsou i jedním z určujících prvků při plánování úprav v 
jednotlivých městských prostorech. Pro příklad uvádím jen několik 
zásadních příkladů pohledových zakončení v rámci urbanismu města: 

o budova Jihočeského muzea — pohledové zakončení západní strany 
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Senovážného náměstí 
o soubor budov Domu kultury Metropol — pohledové zakončení jižní 

strany 
o Senovážného náměstí 
o budova bývalého Okresního domu (dnes budova Krajského úřadu 

Jihočeského kraje) 
o pohledové zakončení v ose při pohledu ze Senovážného náměstí 

přes Krumlovský most  
o areál kasáren s předsunutou sochou Jana Žižky jako pohledové 

zakončení Žižkovy třídy 
o budova bývalých Pozemních staveb — pohledové zakončeni v ose 

Žižkovy třídy 
o Koldům — pohledové zakončení vose z prostoru Mariánského 

náměstí (již v rámci soutěže na novou budovu Jihočeského divadla 
vletech 1958—1959 se předpokládalo takové řešení. které bude 
počítat s pohledem z prostoru Mariánského náměstí na budovaný 
Koldům). 

● Jednotné uliční fronty — celé domovní bloky řešené v jednotném duchu 
jsou významnou složkou městského urbanismu, pro příklad uvádím 
některé významné ukázky: 

o část bloku nájemních domů na Zátkově nábřeží mezi ulicemi Dr. 
Stejskala a 

o Biskupskou o jednotná fronta nájemních domů na severní straně 
Žižkovy třídy mezi Jeronýmovou a Dvořákovou ulicí jednotná fronta 
nájemních domů na severní straně Žižkovy třídy mezi Dvořákovou a 
Chelčického. 

o soubor bývalých městských domů v ulici Matice školské proti 
Poliklinice Jih soubor bývalých gážistických domů mezi ulicemi 
Nerudova. Puklicova a F. Hrubína 

o soubory řadových rodinných domů z meziválečné stavební 
produkce stavitele Mojžíše v řadě ulic, zvláště Krumlovského 
předměstí (Pivovarská, Papírenská, Bachmačská atd.) 

o řadová zástavba rodinných domů budovaných v meziválečném 
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období stavebními družstvy (Havlíčkova kolonie — Dukelská, 
Zeyerova, Marie Vydrové; Pětidomí — Družstevní Dělnická. U Lávky) 

● Historická typizovaná zástavba — městské celky tvořené typizovanou 
zástavbou představují rovněž urbanistickou hodnotu v organismu města 
a jejich degradace ve směs individualistických svépomocných stavebních 
realizací znamená vždy snížení urbanistické úrovně v dané části města. I 
tyto celky by tak měly být předmětem zájmu územního plánu. Pro 
příklad uvádím: 

o soubory rodinných dvojdomů z meziválečné stavební produkce 
stavitele Mojžíše v řadě ulic, zvláště Krumlovského předměstí 
(Erbenova, Čelakovského atd.) 

o tzv. kolonie České smaltovny v prostoru mezi ulicemi (Vrbenská, 
Dobrovodská, U Jeslí, Vodní) 

Pro zpracování těchto podkladů by mělo být využito dosavadní odborné 
literatury či výstupů z výzkumných projektů (např. projekt Panelaci.cz - 
projekt je podpořený Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného 
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI); Industriální topografie - 
projekt Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze). 

2. Začlenění souboru výše uvedených urbanistických hodnot do kulturních 
hodnot v rámci návrhu územního plánu města a jejich zohlednění při jeho 
zpracování. 

3. Posílení základní funkce jednotlivých lokalit (zejména v případě ploch 
rekreačních a obytných) z důvodu zamezení oslabení základní funkce na 
úkor funkce jiné (méně vhodné). 

Tato připomínka sleduje změnu situace, kdy dnes možnost funkčního využití 
v jednotlivých lokalitách do značné míry spoluurčují již všechny existující 
funkce. To má však za následek, že v případě, kdy se v rámci zástavby 
rodinných domů nachází objekty občanské vybavenosti je i toto využití 
přípustné. Důsledkem je pak situace, kdy lze v rámci developerského 
projektu zdemolovat rodinný dům a v takto vzniklém prostoru realizovat 
objekt občanské vybavenosti. Tím je však ne příliš nápadně o to však 
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intenzivněji oslabována role a charakter jednotlivých lokalit, např. vilových 
čtvrtí jako místa rodinného bydlení a vzniká nenápadně směsice několika 
funkcí, která v konečném důsledku neprospívá ani dopravě v rámci města, 
ani kvalitě bydlení v dané lokalitě a konečně ani k dobrému fungování města 
jako celku. 

4. Rehabilitace a revitalizace břehových partií a navazujících prostorů podél 
menších vodních toků a kolem vodních ploch a jejich pevné 
zakomponování do sítě bud‘ to ploch přírodních nebo ploch veřejné zeleně 
v rámci území města 

V posledních desetiletích bylo v případě řady vodních toků a ploch navazující 
prostředí zásadně degradováno, popřípadě stav jejich bezprostředního okolí, 
co do kvality prostředí výrazně stagnuje a tyto lokality města se potýkají s 
řadou problémů, které by měl územní plán zásadně napomoci řešit: 

● Dobrovodský potok (Dobrovodská stoka). Pouze ve východní části 
města po Suchovrbenské náměstí disponuje určitým přírodním a 
urbanistickým potenciálem, který zvláště v západní části třídy Čsl. legií 
představuje významný přírodní prvek obohacující značně danou lokalitu. 
V další části svého toku je čím dál více degradován na pouhou vodoteč 
až stoku bez podpory jakéhokoliv břehového porostu. Stále více 
svazována betonovými břehovými zdmi. Od křížení toku s Vrbenskou 
ulicí pak dále po proudu už můžeme pouze diskutovat, kde je situace 
nejzoufalejší. 

● Mlýnská stoka. Tento vodní tok si sebou nese neblahé dědictví už od 
počátku 20. století. Kdy na jeho horním toku začaly vznikat průmyslové 
podniky. V současnosti od křížení s železniční tratí na Horní Dvořiště a 
Český Krumlov až po proudu k ulici U Elektrárny sousedí pravý břeh 
Mlýnské stoky s průmyslovými areály nebo různými manipulačními 
plochami. Přes nemožnost brzké změny tohoto stavu měly by být 
nepochybně podniknuty kroky k posílení zeleně právě na pravém břehu 
Mlýnské stoky ve výše uvedeném úseku toku. V této souvislosti by mělo 
být zváženo i ze samotného hlediska dopravního, zda navrhované 
propojení ulic Křižíkovy a U Elektrárny (strana 15 návrhu zadání, bod 
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4.1.1) by bylo přínosem pro danou lokalitu. 

● Ostatní toky a vodní plochy. Soustava rybníků Šafránek, Bor a Kamenný 
rybník; Vrátecký potok, Hodějovický potok. U všech těchto rybníků a 
vodních toků by se měla zhodnotit jejich role v rámci města. Pozornost 
by měla být věnována rybníkům areálu výstaviště jako posledním 
dochovaným vodním plochám v okolí centra západní části. Na zvážení je 
rovněž otázka zvýšení potenciálu Zlaté stoky jako vodního prvku v rámci 
města. 

 

5. Posílení důrazu na ochranu přírodního a rekreačního potenciálu lokalit 
podél řeky Malše (Malý jez, U Špačků) 

Tyto lokality jsou v posledním desetiletí vystaveny zvýšenému tlaku, který se 
skládá z řady faktorů: 

● V rámci stávajícího územního plánu se předpokládá silniční přemostění 
souběžné s existujícím železničním mostem v lokalitě U Malého jezu. 
Realizace tohoto záměru by vedla ke snížení rekreačního potenciálu této 
lokality. 

● Jižním směrem se již realizuje dálnice D3, které zásadně podvazuje 
potenciál lokalit U Malého jezu a U Špačků jako nástupního prostoru do 
oblasti Pomalší. 

● V posledních desetiletích se zahustila výstavba v navazujících lokalitách, 
a to jak na západním okraji (bytová výstavba na Plavské u Velkého jezu), 
tak na východním okraji (několik developerských projektů v okolí lokality 
U Špačků). 

● Zásadním způsobem se zvýšila intenzita dopravy na Plavské silnici v 
důsledku nárůstu obyvatelstva v okolních obcích — Roudné, Plav. 

 

Výsledkem je hrozící oslabení rekreačního potenciálu této části města, na 
kterou by měl nový územní plán města reagovat jednak novým 
vyhodnocením dopravního skeletu v této části města a vymezením nových 
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ploch s funkcí veřejné zeleně, zejména mám na mysli zachování záměru 
ploch veřejné a krajinné zeleně v lokalitách Děkanské pole a U Malše. V této 
souvislosti připomínám, že za poslední dvě století zanechalo každé dějinné 
údobí v rámci města minimálně jeden významný prostor veřejné zeleně. 
První i druhá polovina 19. století přinesla městu Sady, konec 19. století 
prostor Palackého náměstí (náměstí císaře Josefa II.) s parkovou úpravou, 
meziválečné období prostor Háječku a parkovou úpravu Sokolského ostrova, 
přelom 40. a 50. let 20. století areál Stromovky. Co přinese městu v tomto 
směru nový územní plán? 

6. Koncepci dopravy orientovat na obyvatele města, a naopak eliminovat 
negativní vlivy dopravy způsobené obyvatelstvem bližších či vzdálenějších 
obcí dojíždějících do města do zaměstnání a za občanskou vybaveností. 

Územní plán města by měl vytvořit předpoklady pro preferenci dopravy pro 
pěší, cyklisty a dopravu prostřednictvím městské hromadné dopravy, a 
naopak nevytvářet předpoklady pro zintenzivnění dopravy automobilové 
např. zvýšeným zprůchodňováním jednotlivých ulic, které vede obecně k 
výraznému zvýšení dopravní zátěže ve všech ulicích, k výraznému poklesu 
dopravní zátěže v důsledku těchto opatření naopak nedochází nikde. Z 
vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že obyvatel města, který chodí pěšky 
nebo přednostně využívá hromadnou dopravu je vystaven na každém kroku 
exhalacím, zatímco obyvatelstvo z přilehlých obcí využívá k pohybu po městě 
automobil. Nutno konstatovat, že mu stávající stav ani jiné alternativy 
nenabízí. V této souvislosti však upozorňuji na jev, který pozoruji již na 
několika případech a který by měla potvrdit nebo vyvrátit provedená 
analýza. Totiž v ulicích se zvyšujícím se provozem nebo do nichž byl provoz v 
poslední době nově převeden, dochází k vystěhovávání obyvatelstva. Je pak 
otázkou, zda výše popsaný jev není jednou z příčin stagnace počtu 
obyvatelstva města. 

2
0
0
3

 

V Českých Budějovicích dne 26. 3. 2020 

Žádost o částečnou změnu u vznikajícího územního plánu v k.ú. Třebotovice 
pro pozemky parc. č. 799/1, 2665/35, 2665/14 a 2704/4 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
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Dne: 
31.3.2020 
 
OÚP/894/2020 

 

 

Tímto si dovolujeme požádat dotčený úřad města České Budějovice o změnu 
části pozemků parc. č. 799/1, 2665/35, 2665/14 a 2704/4 k.ú. Třebotovice 
dle přiloženého plánku, který tvoří přílohu č. 1. O tuto částečnou změnu 
žádáme z důvodu scelení zastavitelného území vůči sousedním pozemkům, 
které jsou již zastavěné stávajícími rodinnými domy a možnost další výstavby 
naší rodiny na těchto pozemcích. Tuto část našich dotčených pozemků 
chceme využít pro rodinnou zástavbu. 

Předem velice děkujeme. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 799/1, 
2665/35, 2665/14, 
2704/4 

k.ú. Třebotovice 
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DOUCHA ŠIKOLA 
ADVOKÁTI s.r.o. 

Mezibranská 579/7 

110 00 Praha 1 

 

Dne: 

1.4.2020 

 

OÚP/ 1014/2020 

V Praze 1. 4. 2020 

Vlastník č. 1: 

 
Vlastník č. 2: 

 
Vlastník č. 3: 

 
Vlastník č. 4: 

 
Vlastník č. 5: 

Vlastník č. 6: 

Vlastník č. 7: 

 
Vlastník č. 8: 

ÚP nemůže měnit limity, které jsou dané jinými právními 
předpisy. Návrh ÚP bude zpracován jako vyvážený dokument, 
který posoudí a zohlední všechny požadavky uvedené v ÚAP a 
v nadřazených dokumentacích. 

V návaznosti na zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, který 
obecně upravuje ochranná pásma letišť bude upraven text 
návrhu zadání ÚP. 

Připomínka týkající se doplňujících průzkumů a rozborů je 
nadbytečná. Doplňující průzkumy a rozbory se zpracovávají na 
úplném začátku procesu pořizování ÚP a jsou jedním z 
podkladů, které slouží pro zpracování návrhu zadání ÚP. 
Doplňující průzkumy a rozbory byly již odevzdány 
zpracovatelem ÚP v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. 

 

 

 

V kapitole A.2., 
bodě 3.4.1. 
nahrazen text 
“ochranného 
pásma” textem 
“ochranných 
pásem”. 

 

V kapitole A.0., 
bodě 3.2.7. 
nahrazen text 
“ochranném 
pásmu” textem 
“ochranných 
pásmech”. 
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Právně zastoupeni: 

Doucha Šikola advokáti s.r.o., se sídlem Mezibranská 579/7, 11000 Praha 1, 
IČ: 04442687 

Připomínky dotčených vlastníků k návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice zveřejněnému veřejnou vyhláškou Magistrátu města České 
Budějovice ze dne 27. 2. 2020, č.j. OÚP/202010-SO9IJi-V. podle § 47 
stavebního zákona 

I. Procesní stav 

[1] Dne 2. 3. 2020 vyvěsil Magistrát města České Budějovice (dále 
pořizovatel“) na své elektronické úřední desce svou veřejnou vyhlášku ze dne 
27. 2. 2020, Č. j. OÚP/2020/O- 509/Ji-V. kterou byl zveřejněn návrh zadání 
Územního plánu České Budějovice (dále „návrh zadání“, „územní plán“) 
podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona (dále „stavební 
zákon“). Podle ust. § 25 správního řádu doručení nastane patnáctým dnem 
po vyvěšení a podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona do 15 dnů ode dne 
doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, což je dle 
poučení do 1. 4. 2020. Tímto nadepsání dotčení vlastníci (dále „vlastníci“) 
uplatňují v zákonné lhůtě svoje připomínky k návrhu zadání (dále 
„připomínky“). 

II. Dotčení vlastníků zadávaným územním plánem 

[2] Přestože připomínky k návrhu zadání územního plánu může podat každý, 
považují vlastníci za vhodné uvést že zadávaný územní plán se dotýká jejich 
vlastnického práva. Výše nadepsaní vlastníci jsou vlastníky mimo jiné níže 
uvedených nemovitostí (dále též „dotčené pozemky”), které se nacházejí v 
území, které má být regulováno zadávaným územním plánem a jsou 
zahrnuty do ochranného hlukového pásma letiště Planá u Českých Budějovic. 

[3] Vlastník Č. 1, , je výlučným vlastníkem pozemků parc. 
č. 2734/84 o výměře 268 m2, 2734/85 o výměře 314 m2, 2690/7 o výměře 
43 m2, vše v k. ú. České Budějovice 7, zapsaných na listu vlastnictví číslo LV 
6573 pro k. ú. České Budějovice 7. 

[4] Vlastník č. 2,  je výlučným vlastníkem 
pozemků parc. č. 2734/86 o výměře 294 m2, 2734/87 o výměře 263 m2, 
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2734/88 o výměře 249 m2, 2734/90 o výměře 559 m2, vše v k. ú. České 
Budějovice 7, zapsaných na listu vlastnictví číslo LV 5948 pro k. ú. České 
Budějovice 7. 

[5] Vlastník č. 3, , je výlučným vlastníkem pozemku 
parc. č. 2734/91 o výměře 560 m2 v k. ú. České Budějovice 7, zapsaného na 
listu vlastnictví číslo LV 7112 pro k.ú. České Budějovice 7. 

[6] Vlastníci č. 4 a 5, , jsou spoluvlastníky 
pozemků parc. č. 2734/89 o výměře 523 m2 a 2734/64 o výměře 37 m2, vše 
v k. ú. České Budějovice 7 formou SJM, zapsaného na listu vlastnictví číslo LV 
2737 pro k. ú. České Budějovice 7. 

[7] Vlastník č. 6, , je výlučným 
vlastníkem pozemků parc. č. 2734/92 o výměře 258 m2, 2734/112 o výměře 
635 m2, 2734/77 o výměře 23 m2, vše v k ú. České Budějovice 7, zapsaných 
na listu vlastnictví číslo LV 1767 pro k. ú. České Budějovice 7. 

[8] Vlastník č. 7, , je výlučným vlastníkem pozemku parc. 
č. 2734/111 o výměře 277 m2, k. ú. České Budějovice 7, zapsaného na listu 
vlastnictví číslo LV 7034 pro k. ú. České Budějovice 7. 

[9] Vlastník č. 8, , je výlučným vlastníkem pozemku 
parc č. 2734/108 o výměře 725 m2, k. ú. České Budějovice 7, zapsaného na 
listu vlastnictví číslo LV 7302 pro k.ú. České Budějovice 7. 

III. Připomínky k návrhu zadání 

[10] V návrhu zadání územního plánuje na str. 13 v rámci kapitoly A.2. 
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn pod bodem 3.4. 
Koncepce letecké dopravy uveden bod 3.4.1., podle kterého „Návrh ÚP bude 
respektovat omezení vyplývající z ochranného pásma letiště České 

Budějovice (na katastru obcí Planá a Homole) pro využití dotčených území 
města.“ 

[11] Současně je v návrhu zadání územního plánu na str. 5 v rámci kapitoly 
A. Požadavky na základní koncepcí rozvoje území obce, vyjádřené zejména v 
cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot 
jejího území v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury pod bodem 3.2. a 3.2.7. 
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uvedeno (cit): „Základní koncepce návrhu ÚP bude současně eliminovat slabé 
stránky města České Budějovice, v nichž převažují (3.2.7.) Potenciální 
omezení výstavby v ochranném pásmu letiště České Budějovice (letiště v obci 
Planá). 

1) Bod A.2./3.4.1. návrhu zadání je neurčitý, neboť letiště České 
Budějovice má vyhlášeno několik ochranných pásem s různým 
předmětem a obsahem 

[12] Bod A.2./3.4.1. návrhu zadání hovoří o jednom „ochranném pásmu, 
avšak ve skutečnosti má letiště České Budějovice vyhlášeno několik 
ochranných pásem s různým předmětem a obsahem (viz příloha č. 03 — 
veřejná vyhláška ÚCL o ochranných pásmech letiště České Budějovice). Pokud 
bylo „ochranným pásmem“ míněno ochranné hlukové pásmo z roku 1995, 
mělo to být v návrhu zadání přesně specifikováno. 

2) Podkladové průzkumy a rozbory k bodu A.2/3.4.1. návrhu 
zadání směšují různá ochranná pásma letiště České Budějovice a 
jejich právní režim 

[13] Podle ust. § 47 odst. 1 věta první stavebního zákona se návrh zadání 
územního plánu zpracovává mimo jiné „s využitím doplňujících průzkumů a 
rozborů“ 

[14] V daném případě byl jako součást podkladových využitých „doplňujících 
průzkumů a rozborů“ zveřejněn mj. list B.6.1.3 LETECKÁ DOPRAVA včetně 
příslušného výkresu. V těchto materiálech se hovoří o „ochranných pásmech 
letiště“ s tím, že „mají dopad zejména na obytnou výstavbu v jižní části 
města“. Ve výkresu B.6.1.3 je graficky znázorněno celé spektrum 
prolínajících se ochranných pásem letiště, avšak stejnou šrafou, tj. bez 
jakéhokoli rozlišení jednotlivých ochranných pásem, takže nelze 
identifikovat konkrétní ochranné pásmo. V textu se hovoří rovněž o 
„podmínkách územního rozhodnutí o ochranném pásmu letiště“, přičemž 
není uvedeno, zda jde o ochranné hlukové pásmo z roku 1995. 

[15] Dovolujeme si upozornit že ochranné hlukové pásmo letiště z roku 1995 
vymezené územním rozhodnutím stavebního úřadu města České Budějovice 
čj. SÚ 6787/94/Ko, ze dne 5. 6. 1995, již v současnosti nemá právní formu 
územního rozhodnutí, neboť bylo novelou zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví (dále „zákon o civilním letectví“) přechodným ustanovením čI. II bod 
6 zákona č. 301/2009 Sb. změněno na opatření obecné povahy v režimu ust. 
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§ 37 odst. 1 zákona o civilním letectví ve spojení s ust. § 171 a násl. správního 
řádu, které je plně v kompetenci Úřadu pro civilní letectví a nikoli již 
v kompetenci stavebního úřadu. To by však mělo být v podkladech důsledně 
rozlišováno, neboť to má podstatné právní důsledky pro právní režim 
podmínek ochranného hlukového pásma. 

[16] Podle našeho názoru by měla být v textové i grafické části doplňujících 
průzkumů a rozborů v části B.6.1.3 LETECKÁ DOPRAVA důsledně rozlišena 
jednotlivá ochranná pásma letiště, tak aby byly jasně identifikovatelný 
územní rozsah a předmět jednotlivých ochranných pásem, a aby byl jasně 
identifikovatelný jejich právní režim. 

(17] Nadto, vyhodnocení právního stavu v části B.6.1.3 LETECKÁ DOPRAVA 
doplňujících průzkumů a rozborů vůbec nezmiňuje zákon č. 49/1997 Sb. o 
civilním letectví a jeho naprosto zásadní význam pro právní režim 
ochranných pásmech letišť, a nezmiňuje ani kompetenci Úřadu pro civilní 
letectví (dále „ÚCL“). Přitom podle aktuální právní úpravy ÚCL rozhoduje o 
ochranných pásmech letišť (viz ust. § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví ve 
spojení s ust. § 171 a násl. správního řádu) a rozhoduje též o povolování 
činnosti v ochranných pásmech (viz ust. § 40 zákona o civilním letectví: ,,V 
ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět 
činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo 
činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-
li o objekt vyžadující ochranu před hlukem“). 

3) Úřad pro civilní letectví (ÚCL) vede v současnosti řízení, ve 
kterém bude stávající ochranné hlukové pásmo letiště z roku 1995 
měnit nebo rušit. 

(18] Stávající ochranné hlukové pásmo letiště Planá u Českých Budějovic z 
roku 1995 (dále „OHP“) má nyní formu opatření obecné povahy v režimu 
zákona o civilním letectví a správního řádu, a je tak plně v kompetenci ÚCL 
(viz výše bod [15]), jako správního orgánu kompetentnímu k rozhodování o 
ochranných hlukových pásmech letišť. Stávající OHP Z roku 1995 jejíž značně 
zastaralé, neodpovídá reálným potřebám letiště, a nepřiměřeně omezuje 
vlastnická práva dotčených vlastníků, neboť blokuje využití jejich pozemků 
pro realizaci obytné zástavby. 

[19] Z tohoto důvodu ÚCL nyní vede řízení o vydání nového ochranného 
hlukového pásma (viz přílohy č. 01 a 02 připomínek). V přípise ÚCL ze dne 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 132 z 317 
 

28. 3. 2019, Č. j. 001569-19-110, je výslovně uvedeno (cit.): „Na základě 
tohoto posouzení vyhodnotil, že podklady aktuálně předložené 
provozovatelem letiště nezakládají potřebu držení stávajícího ochranného 
hlukového pásma letiště v současném rozsahu. Z tohoto důvodu Letecký 
stavební úřad aktuálně zpracovává návrh opatření obecná povahy na 
úpravu stávajícího ochranného hlukového pásma letiště Česká 
Budějovice.“ (viz příloha č. 02 připomínek). 

(20] Návrh nového opatření obecné povahy ÚCL „Ochranné hlukové pásmo 
letiště České Budějovice“ byl vydán dne 17.4.2019, sp. zn. 
18/730/0020/LKCS/04/19, č.j. 3962-19-701 (viz příloha č. 01) a toto řízení v 
současnosti stále probíhá. 

(21] Vzhledem k výše uvedenému probíhajícímu řízení před ÚCL o 
ochranném hlukovém pásmu letiště České Budějovice považujeme za 
nesprávné, předčasné a procesně neekonomické zpracovávat nyní nový 
územní plán podle stávajícího ochranného hlukového pásma z roku 1995, 
neboť není dosud zřejmé, v jakém rozsahu ÚCL vyhlásí OHP, jaké pro něj 
stanoví podmínky a v neposlední řadě nelze vyloučit že výsledkem 
probíhajícího řízení bude, že ÚCL žádné nové OHP nevyhlásí a stávající OHP z 
roku 1995 bez náhrady zruší. 

4) Před Obvodním soudem pro Prahu 1 je v současnosti pod sp. zn. 
14 C 257/2019 vedeno řízení o žalobě nadepsaných vlastníků proti 
České republice na náhradu škody za omezení vlastnického práva 
ochranným hlukovým pásmem letiště z roku 1995. 

[22] Nadepsaní vlastníci se dne 25. 11. 2019 obrátili na soud se žalobou proti 
České republice na náhradu za omezení vlastnického práva nepřiměřeným 
naddimenzovaným ochranným hlukovým pásmem letiště z roku 1995. Tato 
žaloba je v současnosti projednávána Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. 
zn. 14 C 257/2019. 

[23] Vzhledem k výše uvedenému probíhajícímu soudnímu řízení 
považujeme za chybné zpracovávat nyní nový územní plán podle stávajícího 
ochranného hlukového pásma z roku 1995, neboť vady tohoto ochranného 
pásma by byly přeneseny do nového územního plánu (k tornu viz dále 
samostatný bod). 

5) Podmínky ochranného hlukového pásma letiště z roku 1995 
musí být vykládány v kontextu aktuální právní úpravy a 
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kompetenci ÚCL 

[24] Podmínky stanovené v územním rozhodnutí stavebního úřadu města 
České Budějovice ze dne 5. 6. 1995 č.j. SÚ 6787/94/Ko, kterým bylo 
vyhlášeno OHP z roku 1995, jsou v kontextu současné právní úpravy nejasné, 
a ne zcela použitelné. Podmínky byly formulovány v roce 1995 a od té doby 
se příslušná legislativa zásadním způsobem proměnila. 

[25] Stávající OHP z roku 1995 již v současnosti nemá právní formu územního 
rozhodnutí, ale opatření obecné povahy v plné kompetenci ÚCL v režimu 
zákona o civilním letectví a správního řádu (viz výše bod [15]). Forma OHP 
tedy byla přizpůsobena aktuální legislativě, avšak samotný text OHP 
aktualizován nebyl, a tudíž nereflektuje změny legislativy a z toho vyplývající 
důsledky. Není tak např. zřejmé, jaký má pro uplatňování podmínek OHP 
význam ust. § 40 zákona o civilním letectví (viz výše bod (17]). 

[26] Z výše uvedeného plyne, že nový územní plán nemůže vycházet pouze 
ze samotných podmínek OHP z roku 1995, ale musí nejprve vyhodnotit 
skutečný právní režim OHP v kontextu aktuální právní úpravy. K tomu viz též 
výše bod 2). 

6) Stávající ochranné hlukové pásmo letiště z roku 1995 je 
naddimenzované, neodpovídá reálným potřebám letiště a 
nepřiměřeně omezuje vlastníky pozemků 

[27] Současné platné a účinné Ochranné hlukové pásmo letiště Planá u 
Českých Budějovic z roku 1995 (dále „OHP“) omezuje majetkovou sféru 
vlastníků dotčených pozemků v míře, která je nepřiměřená, a ve svých 
důsledcích nezákonná. Parametry OHP, tj. omezující podmínky a územní 
rozsah OHP, jsou výrazně naddimenzované, neodpovídají skutečným 
minulým, stávajícím ani budoucím potřebám letiště, neodpovídají 
skutečným potřebám ochrany před hlukem, a nepřiměřeně omezují vlastníky 
v jejich vlastnických právech k dotčeným pozemkům. OHP porušuje princip 
proporcionality, subsidiarity a minimalizace zásahu do práv vlastníků, což je 
v rozporu s ust. čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 

[28) OHP podstatně vlastnické právo dotčených vlastníků ve složce užívání, 
protože ve svých důsledcích vylučuje využití jejich pozemků pro rezidenční 
výstavbu a další široké spektrum staveb, OHP neumožňuje realizovat 
potenciál pozemků vlastníků pro funkci bydlení v atraktivní rezidenční 
lokalitě a podstatně snižuje hodnotu pozemků. Takto OHP omezuje vlastníky 
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pozemků v plnohodnotném užívání jejich majetku (ius utendi), v požívání 
plodů jejich majetku (ius fruendi), což jsou klasické základní složky 
vlastnického práva. 

[29) Na pozemcích nadepsaných vlastníků jsou přitom v současnosti 
zdravotní hlukové limity dodrženy s cca čtyřnásobnou (!) rezervou a po 
modernizaci letiště při maximálním provozu budou dodrženy s cca 
dvojnásobnou (!) rezervou (srov. body níže), takže z hlediska ochrany před 
hlukem nebylo, není a nebude ochranné hlukové pásmo na pozemcích 
vlastníků vůbec zapotřebí. Takové omezení vlastnického práva nemůže 
zůstat bez kompenzace ve smyslu ust. čl. 11 odst. 4 Listiny. 

[30) Stávající ochranné hlukové pásmo nepřiměřeně omezuje vlastníky 
zejména tím, že na jejich pozemcích v atraktivní rezidenční lokalitě 
neumožňuje realizovat funkci bydlení, což podstatně omezuje možnosti 
užívání pozemků a podstatně snižuje jejich hodnotu. Hlukové limity jsou, a i 
po modernizaci letiště budou, dodrženy na mnohonásobně menším území, 
než je stávající rozsah OHP. Nadto se platné hlukové limity od roku 1995 
zmírnily. Z hlukových studií dokonce vyplývá, že nyní platné hlukové limity by 
na pozemcích vlastníků byly dodrženy dokonce i v případě plného využití 
kapacity letiště po modernizaci (jakkoli lze pochybovat o tom, že tato 
kapacita bude kdy reálně naplněna). Stav nuceného omezení je dlouhodobý 
(od roku 1995) aniž by byl realizován účel tohoto omezení, neboť reálný 
letecký provoz nikdy ani zdaleka nedosahoval a nebude dosahovat 
parametrů, na které je dimenzován územní rozsah OHP. Parametry OHP, tj. 
omezující podmínky a územní rozsah OHP, jsou tudíž vůči vlastníkům 
nepřiměřené, a vzhledem k zanedbávání aktualizace OHP i nezákonné. Za 
takové situace mají vlastníci nárok na náhradu za nucené omezení 
vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny. 

[31] Od roku 1995, kdy bylo OHP vyhlášeno, neproběhla žádná aktualizace či 
revize omezujících podmínek ani územního rozsahu OHP, čímž jsou 
porušovány podmínky OHP stanovené přímo v územním rozhodnutí o OHP, 
které vyžadují průběžné prověřování a aktualizaci parametrů OHP. 
Zanedbáváním aktualizace OHP jsou porušovány zásady výkonu veřejné 
správy a princip proporcionality, subsidiarity a minimalizace omezování práv 
vlastníků. 

[32] Stávající OHP z roku 1995 je v současnosti předmětem řízení před ÚCL a 
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před Obvodním soudem pro Prahu 1, viz výše samostatné body 3) a 4). 

[33] V říjnu 2007 byla zpracována hluková studie „Výhledový letecký provoz 
na letišti Česká Budějovice — akustická studie“, zpracovatelem EKOLA group, 
spol. s r. o. (dále hluková studie EKOLA 2007). Studie se zpracovávala pro 
blízký výhled 2010-2015 po dokončení 1. etapy a pro daleký výhled na 
provozní maximum po roce 2020. Z hlukové studie vyplývá, že hlukové limity 
budou prokazatelně dodrženy na území mnohem menším, než je rozsah OHP 
z roku 1995. Jak vyplývá z hlukových map hlukové studie EKOLA 2007, v 
blízkém výhledu 2010- 2015, tzn. při počtu 44 pohybů letadel v 
charakteristickém letovém dni, se dotčené pozemky vlastníků nachází až za 
hranicí izofony 55 dB zcela mimo všechny predikované izofony. V dalekém 
výhledu 2020, tzn. při maximalizovaném počtu pohybů letadel 92 v 
charakteristickém letovém dni, se dotčené pozemky vlastníků nachází na 
hranici pásma 55- 60 dB, čili pod hranicí zákonného hlukového limitu 60 dB. 
Z hlukové studie Ekola 2007 vyplývá, že parametry a omezující podmínky 
OHP dle návrhu OHP jsou výrazně naddimenzované, neodpovídají 
skutečným stávajícím ani budoucím potřebám letiště, neodpovídají 
skutečným potřebám ochrany před hlukem, a nepřiměřeně omezují vlastníky 
v jejich vlastnických právech k dotčeným pozemkům. 

[34] V roce 2013 proběhlo zjišťovací řízení ETA pro 2. etapu modernizace 
letiště České Budějovice (viz databáze CENTA, kód MZP41O). V rámci procesu 
EIA byla zpracována hluková studie „Akustický posudek — Letiště Česká 
Budějovice“, č. 12009016, k datu 19. 11. 2012 (dále hluková studie „EIA 
2012“). Vše je veřejně dostupné jako součást dokumentace EIA, databáze 
CENTA, kód MZP41O, na https:/lnortal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA MZP41O. 
V závěru zjišťovacího řízení EIA ze dne 22. 3. 2013, čj. 12497/ENV/13 je na 
str. 8 výslovně uvedeno: ,,V případě provozu letiště České Budějovice je v 
území vyhlášeno ochranné pásmo, na jehož kapacitu byla hluková studie 
vyhodnocena. Z výsledků vyplývá, že v případě předpokládané budoucí 
intenzity letů bude toto pásmo bezpečně zachováno. V případě, kdy 
nadlimitní hluk z provozu letiště by překročil toto platné ochranné pásmo, by 
letištní doprava musela být téměř dvojnásobná oproti předpokladu. “(str. 8 
závěru zjišťovacího řízení EIA ze dne 22. 3. 2013, č. j. 12497/ENV/13, veřejně 
dostupného v databázi CENIA, kód MZP41O). Z hlukové studie EIA 2012 a ze 
závěrů zjišťovacího řízení EIA kód MZP41O, vyplývá, že parametry a omezující 
podmínky OHP dle návrhu OHP jsou výrazně naddimenzované, neodpovídají 
skutečným stávajícím ani budoucím potřebám letiště, neodpovídají 
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skutečným potřebám ochrany před hlukem, a nepřiměřeně omezují vlastníky 
v jejich vlastnických právech k dotčeným pozemkům. 

[35] Na výzvu ÚCL předložil provozovatel letiště aktualizovanou hlukovou 
studii z roku 2018, která v blízkém výhledu predikuje 21 pohybů letadel za 
den, a v dalekém výhledu 37 pohybů letadel za den (viz tabulka na str. 39), 
což jsou méně než poloviční parametry leteckého provozu, než s jakými 
pracují výše uvedené dosavadní hlukové studie „Ekola 2007 a „EIA 2012“, 
které přitom již samy o sobě dokládají naddimenzované parametry OHP. 
Z výše uvedeného plyne, že výhledový letecký provoz na letišti by musel být 
oproti předpokladu dle aktualizované hlukové studie z roku 2018 řádově 
čtyřnásobný, aby na hranici OHP, kde jsou situovány pozemky vlastníků, 
mohlo reálně hrozit překročení platných hygienických limitů pro hluk z 
leteckého provozu. Naddimenzovaný územní rozsah OHP a dlouhodobě 
neproporcionální omezení vlastníků jsou evidentní. Zaktualizované hlukové 
studie provozovatele letiště z roku 2018 vyplývá, že parametry a omezující 
podmínky OHP dle návrhu OHP jsou výrazně naddimenzované, neodpovídají 
skutečným stávajícím ani budoucím potřebám letiště, neodpovídají 
skutečným potřebám ochrany před hlukem, a nepřiměřeně omezují vlastníky 
v jejich vlastnických právech k dotčeným pozemkům. 

[36] Výše uvedené závěry výslovně potvrdil ÚCL v přípise ze dne 28.3. 2019, 
čj. 001569-19-110 (viz příloha č. 02 připomínek), kde je uvedeno (cit.): 
„Letecký stavební úřad Úřadu pro civilní letectví posoudil předloženou 
studii a uvedený dokument porovnal s dostupnými obdobnými studiemi. Na 
základě tohoto posouzení vyhodnotil, že podklady aktuálně předložené 
provozovatelem letiště nezakládají potřebuju držení stávajícího 
ochranného hlukového pásma letiště v současném rozsahu. Z tohoto 
důvodu Letecký stavební úřad aktuálně zpracovává návrh opatření obecné 
povahy na úpravu stávajícího ochranného hlukového pásma letiště České 
Budějovice.“ 

7) Z návrhu zadání by měl být vypuštěn kategorický požadavek v 
bodu A.2./3.4.1. „Návrh ÚP bude respektovat omezení vyplývající 
z ochranného pásma letiště České Budějovice (na katastru obcí 
Planá a Homole) pro využití dotčených území města.“ 

[37] Jak vyplývá z výše uvedených bodů, stávající OHP z roku 1995 e značně 
problematické, a to jak po procesní, tak po hmotněprávní stránce. Podle 
názoru dotčených vlastníků by zadání územního plánu mělo umožňovat řešit 
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nepřiměřenou blokaci území naddimenzovaným ochranným hlukovým 
pásmem letiště ve prospěch obytné zástavby, což současný návrh 
neumožňuje, a to právě kvůli kategorickému požadavku v bodu A.2./3.4.1. 
„Návrh ÚP bude respektovat omezení vyplývající z ochranného pásma letiště 
Česká Budějovice (na katastru obcí Planá a Homole) pro využití dotčených 
území města.“ 

[38] V návrhu zadání územního plánu na str. 5 je v rámci kapitoly A. pod 
bodem 3.2. a 3.2.7. uvedeno (cit): „Základní koncepce návrhu ÚP bude 
současně eliminovat slabé stránky města České Budějovice, v nichž převažují 
(3.2.7.) Potenciální omezení výstavby v ochranném pásmu letiště Česká 
Budějovice (letiště v obci Planá).“ Takové zadání zcela správně směřuje k 
tornu, že má být eliminována blokace výstavby v OHP, avšak výše uvedeným 
kategorickým požadavkem v bodu A.2./3.4.1 je prakticky znemožněno, aby 
tato slabá stránka města byla eliminována, s čímž dotčení vlastníci nemohou 
souhlasit. 

[39] Není sice možně přehlížet existenci OHP z roku 1995, která by měla být 
v zadání reflektována jako součást skutkového stavu, avšak pro tento účel je 
zcela dostačující právě pouze bod A/3.2.7, který pořizovateli zadává řešit a 
eliminovat problém blokace výstavby vlivem OHP. Bod A.2./3.4.1 je v tomto 
kontextu již nadbytečný a nepřípadný, protože předurčuje, resp. znemožňuje 
řešení problému vymezeného v bodě A/3.2.7 návrhu zadání. 

[40] Z urbanistického hlediska je zcela žádoucí problém OHP v řešeném 
území zcela eliminovat. Všechny pozemky vlastníků se dle platného 
územního plánu nacházejí v nezastavěném území, přesněji řečeno na hranici 
zastavěného území, navazují bezprostředně na stávající rezidenční zástavbu 
a uliční síť, dopravní i technická infrastruktura umožňuje jejich 
bezproblémově napojení, a z technického a urbanistického hlediska nic 
nebrání jejich využití pro bydlení. Nežádoucí účinky OHP jsou evidentní již ze 
samotné konfigurace terénu v dané lokalitě, kdy při pohledu na jakoukoli 
mapu lokality je evidentní, že OHP po dvě desetiletí omezuje přirozený rozvoj 
rezidenční zástavby v celé této části města. OHP z roku 1995 vytváří v oblasti 
Rožnov a Děkanská pole prázdný nevyužitý prostor obklopený atraktivní 
rezidenční zástavbou města, jejíž rozvoj blokuje právě pouze OHP. 

[41] Z platného územního plánu Českých Budějovic vyplývá, že nebýt OHP, 
pak by bylo možné pozemky vlastníků využít pro bydlení. Plocha, kde se 
nachází pozemky vlastníků, je v hlavním výkresu stávajícího územního plánu 
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funkčně vymezena obecně jako „Smíšené území s bydlením individuálního 
charakteru v příměstí‘ (kód SIN-3), avšak současně je do územního plánu 
zahrnuta výhrada OHP, takže v prostoru OHP, tj. na pozemcích vlastníků 
nelze funkční využití SIN-3 realizovat. Pokud by tedy oblast neblokovalo OHP, 
bylo by možné pozemky užívat jako plochu smíšenou s bydlením 
individuálního charakteru (SIN-3). 

IV. Závěrečný návrh 

Na základě výše uvedených připomínek dotčení vlastníci navrhují 

a) Upravit návrh zadání územního plánu dle výše uvedených připomínek, 
zejména vypustit bod A.2./3.4.1. „Návrh ÚP bude respektovat omezení 
vyplývající z ochranného pásma letiště České Budějovice (na katastru obcí 
Planá a Homole) pro využití dotčených území města.“ 

b) Doplnit podkladové průzkumy a rozbory dle výše uvedených 
připomínek, zejména textovou o grafickou část bodu 8.6.1.3 LETECKÁ 
DOPRAVA 

 

Přílohy: 

— plné moci právního zástupce 

Poznámka: Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu máme zatím k 
dispozici pouze plnou moc vlastníka č. 2 pana 

 kterou přikládáme, ostatní plné moci doplníme dodatečně jakmile to 
bude možné 

- příloha č. 01 — veřejná vyhláška o návrhu OHP 

-příloha č. 02—připis ÚCL ze dne 28. 3. 2019, č.j. 001569-19-110 

- příloha č. 03— veřejná vyhláška ÚCL o ochranných pásmech letiště České 
Budějovice 
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Teplárna České 
Budějovice, a.s. 
Novohradská 32 
České Budějovice 
370 01 
 

Připomínky Teplárny České Budějovice, a.s. k návrhu zadání územního 
plánu České Budějovice 

J e d n o u 

Bez příloh 

Bod 3,4,5 připomínky – Připomínka je bezpředmětná. ÚEK 
byla zohledněna a popsána v PaR, které byly dle stavebního 
zákona použity jako podklad pro zpracování návrhu zadání ÚP. 
Zákonná podmínka byla splněna. Je tedy podkladem pro 
zpracování ÚP. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- pro využití lesní 
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Dne: 
1.4.2020 
 
OÚP/1011/2020 

I. Úvod 

1 Veřejnou vyhláškou statutárního města České Budějovice sp. zn. 
OÚP/2020/O-509/Ji-V ze dne 27. 2. 2020 došlo ke zveřejnění návrhu zadání 
územního plánu České Budějovice (dále jen „Návrh zadání ÚP“) s tím, že do 
15 dnů od doručení této veřejné vyhlášky – tj. do 1. dubna 2020, může každý 
uplatnit k Návrhu zadání ÚP své připomínky. 

2 Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. (dále jen „TČB“) proto tímto ve 
stanovené lhůtě předkládá své připomínky k Návrhu zadání ÚP. 

II. Připomínky TČB k Návrhu zadání ÚP 

II.1 ÚEK není podkladem pro přípravu Územního plánu (resp. Návrhu 
zadání ÚP) 

3 Statutární město České Budějovice nechalo v roce 2016 vypracovat územní 
energetickou koncepci statutárního města České Budějovice (dále jen 
„ÚEK“). Podle § 4 odst. 6 zákona o hospodaření energií platí, že územní 
energetická koncepce je podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje 
nebo územního plánu. 

4 ÚEK by tedy měla být podkladem pro zpracování územního plánu České 
Budějovice (dále jen „Územní plán“), a tudíž také podkladem (resp. jedním z 
podkladů) pro Návrh zadání ÚP. Tak tomu ovšem v posuzovaném případě 
není, neboť ÚEK není v čl. 5 Úvodu Návrhu zadání ÚP uvedena jako podklad 
(resp. jeden z podkladů) pro zpracování Návrhu zadání ÚP. 

5 Zákonná podmínka vzájemné provázanosti ÚEK a Územního plánu (resp. 
Návrhu zadání ÚP) tedy nebyla v daném případě splněna. Společnost TČB 
proto navrhuje, aby ÚEK byla v souladu se zákonem o hospodaření energií 
zohledněna při přípravě Územního plánu. 

II.2 Soulad ÚEK a Územního plánu (resp. Návrhu zadání ÚP) 

6 Společnost TČB dále upozorňuje, že ÚEK stanovuje, že odpojení od 
soustavy centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) je možné pouze při 
splnění následujících předpokladů: 

i. není a nebude v místě realizace překračován žádný platný imisní 
limit, který by nově navrhovaným řešením mohl být ovlivněn; 

ii. v místě realizace zanikne v horizontu cca do 5 let možnost využití 

Bod 6,7 připomínky – Připomínka je bezpředmětná.  ÚEK je 
podkladem pro zpracování ÚP a návrh ÚP ji zohlední v rozsahu 
svého zákonného obsahu a rozsahu. Výsledek zohlednění 
bude součástí návrhu ÚP, jehož zpracování započne až po 
schválení návrhu zadání ÚP. SEI (Státní energetická inspekce) 
ve svém vyjádření k návrhu zadání ÚP ze dne 5.3.2020 
konstatuje, že návrh zadání ÚP je v souladu s ÚEK a že není v 
rozporu s dalšími zájmy chráněnými zákonem. 

Bod 8,9,10 – Připomínka je nad rámec ÚP.  

Bod 11 připomínky – Připomínka je nad rámec ÚP. 

Bod 12 připomínky – Neobsahuje požadavek, jedná se o 
konstatování.  

Bod 13,14,15 připomínky – Připomínky budou prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.1. 
bodu 4.9. 

Bod 16-30 připomínky – Připomínky jsou nad rámec ÚP. 

Bod 31 připomínky – Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP 
na základě návrhu zadání ÚP, a to bodu 4.9. v kapitole A.1. a 
bodu 3.12.3. v kapitole A.2.. 

Bod 32 připomínky – Připomínku lze z hlediska ÚP akceptovat 
pouze částečně v tom smyslu,  návrh ÚP prověří a popřípadě 
stanoví pro daná území podmínky pro distribuční rozvody CZT. 
Bude prověřeno v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a 
to bodu 3.12.3. v kapitole A.2. 

Bod 33 připomínky – Připomínka je nad rámec ÚP. 

Bod 34 připomínky – Připomínka je nad rámec ÚP. 

Bod 35 připomínky – Připomínka je nad rámec ÚP. 

Bod 36 připomínky – Připomínka je nad rámec ÚP. 

Bod 37 připomínky – Připomínka je nad rámec ÚP. VPS budou 
prověřeny v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly C. 

pěstební činnosti, 
skladování dřevní 
štěpky a 
obslužných 
komunikací území 
bývalého odkaliště 
Hodějovice  

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitoly A.2., bodu 
4.2.2. dovětek 

-
 Popřípad
ě stanoví 
podmínky pro 
umístění. 
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CZT; a 

iii. finanční analýza prokáže ekonomickou nepřijatelnost zásobování 
z CZT při porovnání s jiným nově navrhovaným řešením. 

7 S ohledem na vzájemnou provázanost ÚEK a Územního plánu tedy platí, že 
výše uvedené předpoklady pro odpojení od CZT stanovené v ÚEK by měly být 
náležitě zohledněny v připravovaném Územním plánu (resp. v Návrhu zadání 
ÚP). 

8 Společnost TČB v této souvislosti upozorňuje, že jedním z předpokladů pro 
odpojení od CZT je v ÚEK to, že: „Není a nebude v místě realizace překračován 
žádný platný imisní limit, který by nově navrhovaným řešením mohl být 
ovlivněn.“ 

9 Imisním limitem se podle § 2 písm. k) zákona o ochraně ovzduší rozumí 
nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem. Jedná se o 
všechny přípustné úrovně znečištění ovzduší, které musejí být plněny plošně 
a které znamenají únosnou míru zatížení území ve smyslu § 11 zákona o 
životním prostředí. Ve vztahu ke stacionárním zdrojům však zákon o ochraně 
ovzduší dle § 2 písm. i) používá pojem emisní limit, kterým se rozumí nejvýše 
přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek 
vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje. Emisní limit se vyjadřuje v 
podobě hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadním plynu a slouží 
především jako nástroj regulace aktuálního znečišťování ovzduší, protože 
emise ze stacionárního zdroje nesmějí v žádném okamžiku překročit emisní 
limit. 

10 Společnost TČB je s ohledem na výše uvedené přesvědčena, že v 
souvislosti s CZT by Územní plán, a tudíž také Návrh zadání ÚP, měly 
podmiňovat vytápění teplem mimo CZT také dodržením všech emisních 
limitů (a nikoliv jen imisních limitů). Společnost TČB proto navrhuje, aby 
Návrh zadání ÚP podmiňoval vytápění teplem mimo CZT (mimo jiné) 
dodržením všech emisních a imisních limitů, které jsou stanoveny zákonem 
o ochraně ovzduší, prováděcími vyhláškami k zákonu o ochraně ovzduší 
a/nebo příslušnými obecně závaznými vyhláškami statutárního města České 
Budějovice. Statutární město České Budějovice nejpozději spolu s Územním 
plánem vydá či zaktualizuje obecně závaznou vyhlášku stanovující maximální 
přípustnou úroveň znečišťování ovzduší na území statutárního města České 
Budějovice, včetně emisních a imisních limitů. 

Bod 38 připomínky – Připomínka ke stanovení regulačních 
podmínek bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to bodu 3.12.4. v kapitole A.2.. Připomínka k 
propojení ulic nelze v návrhu zadání ÚP naplnit, prověření 
dopravního propojení bude provedeno v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to bodu 4.1.1. kapitoly A.2.. 

Bod 39 připomínky – Připomínka je nad rámec ÚP. 

Bod 40 připomínky – Připomínka bude prověřena v návrhu 
ÚP. Připomínka k vymezení VPS bude prověřena v návrhu ÚP 
na základě návrhu zadání ÚP, a to kap. C. bodu 4.1. 

Bod 41 připomínky – Připomínka bude prověřena v návrhu 
ÚP. 
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II.3 Koncepce zásobování teplem 

11 S ohledem na právní úpravu zákona o ochraně ovzduší je ve veřejném 
zájmu, aby se předcházelo znečišťování ovzduší a aby docházelo ke snižování 
úrovně znečišťování ovzduší. Smyslem těchto opatření je především to, aby 
byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší a aby 
byla snížena zátěž životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší. Z toho 
důvodu je dle zákona o ochraně ovzduší nutné dbát na imisní a emisní limity 
a je-li to technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné, u nových objektů 
(tj. obytných budov - bytových a rodinných domů, objektů občanské 
vybavenosti – školy, nemocnice, kina apod., průmyslových objektů, 
zemědělských objektů a/nebo speciálních objektů apod., které 
spotřebovávají energii k výrobě tepla či chladu; společně dále jen „objekty“) 
nebo při změnách stávajících objektů spočívajících ve, resp. vedoucích ke 
změně způsobu dodávky tepelné energie nebo změně způsobu výroby tepla 
či chladu, využít jako zdroj tepelné energie soustavu zásobování tepelnou 
energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem, ledaže energetický 
posudek prokáže, že využití tepla z CZT nebo zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. 

12 Společnost TČB, jakožto provozovatel CZT na území statutárního města 
České Budějovice, předně uvádí, že CZT je takovou formou dodávky tepelné 
energie, která (i) je šetrná k životnímu prostředí a neznečišťuje území města 
a (ii) je v příslušných právních předpisech preferovaným způsobem vytápění. 

13 Stejně tak je při přípravě koncepce zásobování teplem na území 
statutárního města České Budějovice nutné v Návrhu zadání ÚP (resp. v 
Územním plánu) řádně zohlednit veškeré principy a veškerá pravidla 
obsažené nejen v zákoně o ochraně ovzduší, ale také v zákoně o hospodaření 
energií, energetickém zákoně a souvisejících prováděcích vyhláškách. 

14 S ohledem na výše uvedené by Návrh zadání ÚP měl prověřit a popřípadě 
navrhnout zejména následující posílení a zakotvení pozice CZT jako 
ekologického a stabilního zdroje zásobování teplem či chladem, zachovat 
systém CZT a dále jej rozšiřovat dle územních možností, a to při splnění 
zejména následujících podmínek: 

i. v zájmu ochrany ovzduší a zdraví obyvatel je nutno pro vytápění či 
chlazení objektů, stejně jako pro dodávky tepelné energie pro 
výrobní technologie, přednostně využívat tepelnou energii ze 
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soustavy CZT; 

ii. ve vztahu k objektům, které jsou zásobovány tepelnou energií ze 
soustavy CZT, se nepřipouští výstavba ani zřizování nových zdrojů 
tepla; 

iii. nepřípustné je umisťovat nové stacionární zdroje znečišťování 
ovzduší nevybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí 
znečišťujících nebo pachových látek; a 

iv. nepovolovat nové lokální zdroje na pevná paliva s nižší emisní 
třídou. 

15 Návrh zadání ÚP by měl prověřit a případně navrhnout rozšiřování CZT dle 
územních možností města, a to zejména v lokalitách, kde Návrh zadání ÚP již 
nyní předpokládá výstavbu nových objektů, resp. změny dokončených 
objektů spočívající ve, resp. vedoucí ke změně způsobu dodávky tepelné 
energie nebo změně způsobu vytápění. 

II.4 Posuzování podmínek přípustnosti odpojení od CZT / nepřipojení k CZT 

16 Všechny záměry výstavby nových objektů či rekonstrukce/změny 
dokončených objektů spočívající ve, resp. vedoucí k realizaci či změně: 

i. zdrojů tepla; a/nebo 

ii. zdrojů chladu s chladícím výkonem vyšším než 800 kW; 

(společně dále jen „stavební záměry“); 

se posuzují na bázi technické proveditelnosti, celkové ekonomické 
přijatelnosti a jejich skutečného vlivu na životní prostředí, a to vždy 
současně/společně se souvisejícími úpravami technické 
infrastruktury (např. přípojky zemního plynu a elektřiny, úpravy 
trafostanic atd.). 

17 V případě prokázání technické proveditelnosti připojení objektu na 
soustavu CZT (primární nebo sekundární část), je povinností stavebníka, 
vlastníka objektu nebo společenství vlastníků realizovat připojení se na 
soustavu CZT; to neplatí v případě, že energetický posudek prokáže, že 
využití tepla z CZT nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, 
není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. 
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Technická proveditelnost 

18 Při přípravě a realizaci stavebních záměrů dle odstavce 16 se stanovuje 
stavebníkovi, vlastníkovi objektu nebo společenství vlastníků jednotek 
povinnost prověřit objektivní možnost napojení na soustavu CZT. 

19 K prokázání objektivní možnosti napojení na soustavu CZT musí stavebník, 
vlastník objektu nebo společenství vlastníků jednotek předložit platné 
písemné vyjádření společnosti TČB (tj. vyjádření TČB musí být předloženo ve 
lhůtě platnosti takového vyjádření TČB stanovené společností TČB). 

Ekonomická přijatelnost 

20 Při přípravě a realizaci stavebních záměrů dle odstavce 16 se stanovuje 
stavebníkovi, vlastníkovi objektu nebo společenství vlastníků jednotek 
povinnost prověřit ekonomickou přijatelnost odpojení od soustavy CZT / 
nepřipojení k soustavě CZT. 

21 K prokázání ekonomické přijatelnosti odpojení od soustavy CZT / 
nepřipojení k soustavě CZT musí stavebník, vlastník objektu nebo 
společenství vlastníků jednotek předložit energetický posudek. 

22 Energetický posudek musí být vypracován zcela v souladu se zákonem o 
hospodaření energií a prováděcími vyhláškami, a to objektivně, pravdivě, 
úplně a nezávisle. 

23 V energetickém posudku musí být povinně zohledněny zejména: 

i. roční provozní náklady kotelny, které se skládají z nákladů na: 

a. palivo - pohyblivá složka; 

b. palivo - pevná složka; 

c. technologickou spotřebu vody; 

d. opravy a údržbu; 

e. revize zdroje tepla; 

f. dozor kotelny včetně odvodů mezd; 

g. pohotovostní a havarijní službu; 

h. pojištění; 
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i. úroku z úvěru; 

j. poplatků za emise; a 

k. ostatních režijních nákladů; 

ii. investiční náklady, které se skládají z nákladů na: 

a. projektovou dokumentaci a povolení; 

b. inženýrskou činnost a technický dozor; 

c. technologickou část – hodnocení by přitom mělo být prováděno 
podle příslušné prováděcí vyhlášky k zákonu o hospodaření energií); 

d. stavební část – kotelnu, komín, přípojku plynu, vnitřní plynovod; 

e. vybudování/úpravu přípojky zemního plynu a elektřiny; 

f. odpojení od CZT a odstranění přípojky (vč. související projektové 
dokumentace) vyčíslené jejím provozovatelem; a případně 

iii. napojení na stávající tepelnou přípojku, případně na výstavbu nové 
tepelné přípojky (v případě výstavby nového objektu); a 

iv. nabídka společnosti TČB na dodávky tepelné energie ne starší než 3 
měsíce od vyhotovení příslušného energetického posudku. 

24 Energetický posudek dále musí být vyhotoven tak, aby byl výkon nového 
zdroje tepla kvalifikovaně zkalkulován a dimenzován podle příslušných 
technických norem (zejm. pak ČSN EN 12831). V rámci tohoto posouzení pak 
nesmí docházet k záměrnému poddimenzování výkonu nového zdroje tepla 
pod 100 kW. V rámci objektivního, pravdivého, úplného a nezávislého 
posouzení pak energetický posudek musí zohlednit i příslušné náklady na 
provoz nového zdroje tepla, jehož výkon bude kvalifikovaně zkalkulován a 
dimenzován. 

25 Splnění všech shora uvedených náležitostí energetického posudku musí v 
každém jednotlivém případě zkontrolovat příslušné správní orgány (zejména 
orgán ochrany ovzduší a stavební úřad). Energetický posudek, který nebude 
splňovat veškeré náležitosti dané zákonem o hospodaření energií a 
prováděcími vyhláškami, není způsobilým podkladem pro rozhodování o 
odpojení od soustavy CZT / nepřipojení k soustavě CZT. 

26 Společnost TČB v této souvislosti navrhuje, aby byli stavebníci, vlastníci 
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objektu nebo společenství vlastníků jednotek podporováni statutárním 
městem České Budějovice při vypracování energetických posudků, a to 
například formou vhodných dotačních programů. Smyslem a účelem 
navrhovaného opatření je podpora těchto osob spočívající v úplné/částečné 
kompenzaci nákladů spojených s vypracováním příslušného energetického 
posudku. 

27 S ohledem na dosavadní negativní zkušenosti, kdy energetické posudky 
mnohdy v praxi trpí zásadními formálními a věcnými vadami, zejména v tom 
smyslu, že nejsou zpracovány objektivně, pravdivě, úplně ani nezávisle, si 
statutární město České Budějovice, jakožto poskytovatel dotace, vymíní, že 
dotace bude poskytnuta pouze v případě, že předložený energetický 
posudek bude zpracován oprávněným energetickým specialistou a zcela v 
souladu se zákonem o hospodaření energií a prováděcími vyhláškami, a to 
objektivně, pravdivě, úplně a nezávisle. Soulad energetického posudku s 
příslušnými právními předpisy posoudí poskytovatel dotace, který si v 
každém jednotlivém případě vyžádá písemné stanovisko společnosti TČB. 

Ekologická přijatelnost 

28 Při přípravě a realizaci stavebních záměrů dle odstavce 16 se stanovuje 
stavebníkovi, vlastníkovi objektu nebo společenství vlastníků jednotek 
povinnost nepřekročit žádný platný emisní a imisní limit stanovený zákonem 
o ochraně ovzduší, prováděcími vyhláškami k zákonu o ochraně ovzduší 
a/nebo příslušnými obecně závaznými vyhláškami statutárního města České 
Budějovice, který by nově navrhovaným řešením mohl být ovlivněn. 
Statutární město České Budějovice nejpozději spolu s Územním plánem vydá 
či zaktualizuje obecně závaznou vyhlášku stanovující maximální přípustnou 
úroveň znečišťování ovzduší na území statutárního města České Budějovice, 
včetně emisních a imisních limitů. 

29 Tyto emisní a imisní limity se musí posuzovat nejen za statutární město 
České Budějovice jako celek, ale i za konkrétní lokalitu (např. sídliště, 
průmyslové zóny aj.). Rovněž je třeba přihlížet k (i) významným lokálním 
znečišťovatelům ovzduší, jako jsou např. velké silnice a průmyslové podniky, 
a (ii) „zranitelným“ objektům v blízkosti dané lokality, jako např. školy, 
školky, zdravotní zařízení apod., neboť v okolí těchto objektů by ovzduší mělo 
být co nejčistší. 

30 K prokázání ekologické přijatelnosti odpojení od soustavy CZT / 
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nepřipojení k soustavě CZT musí stavebník, vlastník objektu nebo 
společenství vlastníků jednotek souhlasné závazné stanovisko orgánu 
ochrany životního prostředí. 

III. Další připomínky TČB k vybraným bodům Návrhu zadání ÚP 

III.1 Připomínky TČB k vybraným bodům v kapitole A.1. Návrhu zadání ÚP 

31 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit lokalitu 
Suchomelská pro bydlení. Společnost TČB v této souvislosti navrhuje, aby se 
pro vytápění nově vybudovaných objektů v této lokalitě využívalo CZT. 

32 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu stanovit podmínky pro 
umístění nových objektů (např. nové budovy divadla, science centra, 
zábavního vodního centra a sportovní haly nebo výstavbu malometrážních 
bytů). Společnost TČB v této souvislosti navrhuje, aby tyto klíčové objekty 
byly umístěny na takovém území statutárního města České Budějovice, na 
kterém je technicky proveditelné vytápění prostřednictvím CZT. Dále 
společnost TČB navrhuje, aby návrh Územního plánu také (i) stanovil 
podmínky pro vytápění těchto klíčových objektů prostřednictvím CZT a (ii) 
prověřil možnosti výroby chladu prostřednictvím technologie absorpčního 
chlazení využívající tepelnou energii z CZT. 

33 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu stanovit podmínky pro 
plochy s rozdílným způsobem využití, a to mimo jiné podmínky pro zajištění 
sběru, separace a využití odpadu. Společnost TČB v této souvislosti navrhuje, 
aby tyto podmínky byly provázány s koncepcí energetického využití 
komunálních odpadů v zařízení na energetické využití odpadu Vráto (dále jen 
„ZEVO“), resp. strategií využití CZT jakožto prostředku k dosažení 
environmentálních cílů (tj. kombinované výroby tepla a elektřiny, 
obnovitelných zdrojů energie, čistoty ovzduší, cirkulární ekonomiky apod.). 

III.2 Připomínky TČB k vybraným bodům v kapitole A.2. Návrhu zadání ÚP 

34 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit a stanovit 
podmínky umožňující navyšování množství elektřiny vyráběné na území 
statutárního města České Budějovice v režimu kombinované výroby 
elektřiny a tepla (dále jen „KVET“). V této souvislosti společnost TČB 
upozorňuje, že tepelná energie dodávaná prostřednictvím CZT pochází z 
KVET. Z toho důvodu společnost TČB navrhuje, aby k navýšení výroby v 
režimu KVET docházelo pouze v případě, že tato zvýšená výroba zároveň 
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zvýší efektivitu a účinnost CZT. 

35 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit a stanovit 
podmínky pro rozvíjení užití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) a 
druhotných zdrojů energie (dále jen „DZE“) na území statutárního města 
České Budějovice. V této souvislosti společnost TČB upozorňuje, že 
dlouhodobá koncepce TČB počítá s distribucí bezemisního tepla z elektrárny 
Temelín a výrobou tepelné a elektrické energie pouze z OZE (biomasa) a DZE 
(odpady). Tyto zdroje energie (biomasa, odpady) se pro jiné způsoby než pro 
energetické využití v rámci CZT na území statutárního města České 
Budějovice nepřipouští. 

36 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit a navrhnout 
podmínky pro rozvoj plynofikace do lokalit České Vrbné, Milady Horákové x 
Na Sádkách, Pekárenská x Rudolfovská (U Sirkárny), popřípadě do dalších 
navržených rozvojových lokalit. V této souvislosti společnost TČB 
upozorňuje, že plynofikace (nejenom) v těchto lokalitách je v kolizi se 
stávajícími rozvody CZT a v rozporu s podmínkami pro dlouhodobou 
udržitelnost a rozšiřování CZT na území statutárního města České 
Budějovice. 

37 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu stanovit podmínky pro 
dlouhodobou udržitelnost a rozšiřování CZT na území statutárního města 
České Budějovice. V této souvislosti společnost TČB navrhuje, aby návrh 
Územního plánu mimo jiné (i) stanovil způsob vytápění, (ii) aktualizoval 
mapové přílohy technické infrastruktury včetně plánovaných rozvojových 
zón a (iii) vymezil distribuční sítě TČB (parovody, horkovody, teplovody) jako 
veřejně prospěšné stavby. Více k této otázce viz část II.3 a II.4 těchto 
připomínek. 

38 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit záměr příjmu 
a skladu štěpky včetně sušárny v areálu Novohradská, popřípadě stanovit 
regulační podmínky. V této souvislosti společnost TČB navrhuje stanovení 
regulačních podmínek pro zástavbu v okolí areálu TČB na Novohradské ulici 
a vypuštění záměru propojení ulic Křižíkova a U Elektrárny z Územního plánu. 

39 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit a navrhnout 
vhodné plochy a regulativy pro rozvoj Biologického centra Akademie věd ČR. 
V této souvislosti společnost TČB navrhuje stanovení podmínky na vytápění 
těchto staveb z CZT a využití možnosti výroby chladu prostřednictvím 
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technologie absorpčního chlazení využívající tepelnou energii z CZT. 

40 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit umístění 
ZEVO na území statutárního města České Budějovice. Společnost TČB má 
zpracovanou studii proveditelnosti na ZEVO s kapacitou 160.000 tun odpadu 
za rok umístěné v areálu stávající výtopny Vráto. Společnost TČB navrhuje 
stanovení regulačních podmínek pro zástavbu v okolí areálu stávající výtopny 
Vráto s ohledem na dopady výstavby a provozu ZEVO Vráto. Zároveň 
společnost TČB navrhuje, aby výtopna ZEVO Vráto byla vymezena jako 
veřejně prospěšná stavba. 

III.3 Připomínky TČB k vybranému bodu v kapitole A.3. Návrhu zadání ÚP 

41 Podle Návrhu zadání ÚP má návrh Územního plánu prověřit území 
bývalého odkaliště Hodějovice určeného k rekultivaci jako plochu přírodní. 
Společnost TČB upozorňuje, že rekultivace probíhá dle schváleného projektu. 
Společnost TČB navrhuje prověření možnosti využití tohoto území také pro 
lesní pěstební činnost, zřízení ploch pro uskladnění dřevní štěpky a 
obslužných komunikací. 

IV. Závěr 

42 Závěrem společnost TČB žádá, aby veškeré shora uvedené připomínky 
byly řádně zohledněny při přípravě Návrhu zadání ÚP a vypořádány v 
Územním plánu. 

Teplárna České Budějovice, a.s. 

2
0
0
4
0
1
_
0
3 

„Zlatá stoka – Čtyři 
Dvory“, z.s. 
ul. Antonína Sovy 
667/33 
370 05 České 
Budějovice 

 

Dne: 

1.4.2020 

 

Věc: ad) návrh zadání ÚP ČB - připomínky, k.ú. České Budějovice 2. lokalita 
území: Čtyři Dvory-střed, U Slovanské lípy, Na Sádkách, Univerzita 

A) Všeobecně 

Masivní výstavbou novostaveb bytových domů v nedávném čase došlo 
k nárůstu tisíce nových obyvatel v území, převážně v ul. Na Zlaté stoce, Na 
Sádkách i Husova tř., ale i novostaveb rodinných domů v ul. Na Zlaté stoce a 
k ní ulic přilehlých (satelit RD „U Švába“). Vznikla tak v předmětném území 
kritická situace v dopravě — extrémním nárůstem počtu aut a zhoršení 
kvality prostředí (bydlení) včetně znehodnocování životního prostředí — 
značným úbytkem zeleně a stromoví, znečištění ovzduší. 

Nebyla řešena „doprava v klidu“, vůbec nikdo se nezabýval v území 

Připomínka A/ neobsahuje konkrétní požadavky. 

Připomínka B/ 

·   Připomínka 1 bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to v kapitole A.2. v 
bodě 3.1.1.3. 

·     Připomínka 2 je nad podrobnost ÚP. 

·  Připomínka 3 bude prověřena v návrhu ÚP. 

·       Připomínka 4 bude v oblasti koncepce dopravy na 
úrovni ÚP prověřena na základě návrhu zadání 
ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodů 2.2., 3.1., 3.2., 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitoly A.2., bod 
4.1.7.: 

-ulici Na Zlaté 
stoce v úseku mezi 
ulicemi 
Branišovská a Na 
Sádkách 
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OÚP/891/2020 vybudováním biokoridorů, parkové zeleně s keři a stromy, event. vodní 
plochou - retence dešťových vod apod. (ač se v blízkosti území nachází vedení 
ústavu BC AV a Jč Univerzity). 

B) Doprava 

Připomínka k návrhu — dle priorit: ‚ 

1. Prodloužení komunikace z ul.Dr.M.Horákové (dle vydaného ÚR) přes ul. 
Na Sádkách a její propojení do k.ú. Litvínovice (vymezení v současné platné 
ÚPD) 

2. Rekonstrukce ul. Na Sádkách (dle platných norem a parametrů) 

3. Úprava křižovatky ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce („narovnání“ směru 
napřímo k ul. Branišovská = vymezeno v současné platné ÚPD) 

4. Úprava provozu v území dle „Dopravní studie“, zpracované 
MottMacPraha, 02/2020 

C) Životní prostředí 

Ve zbytku volných ploch, prostor a proluk v území maximálně vybudovat 
parkovou zeleň tak, aby došlo k výraznému zlepšení životního prostředí, 
kvalitou ovzduší, odhlučněním, zadržováním dešťových vod a srážek do bio-
aktivních jezírek apod. 

D) Výstavba 

Zabránit další výstavbě megalomanských monster bytových domů v území 
na úkor OŽP a již dnes přetížené dopravy, případnou novou výstavbu 
minimalizovat, citlivě architektonicky umístit do stávající zástavby 
podnikatelských objektů a objektů stávajících rodinných domů v území. 

Předpokládáme, že naše návrhy budou přijaty, velice rádi se zástupci našeho 
z.s. všech jednání v dané věci zúčastní. 

3.6., 3.7., 3.15., 4.1. a 4.3. Navrhovaná řešení 
dopravy ve studii týkající se rekonstrukcí a 
úpravy provozu z hlediska systému dopravního 
značení jsou nad podrobnost ÚP. 

Připomínka C/ bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. v kapitoly A.0. bodů 3.3.2., 3.4.2., 
kapitoly A.1. bodů  3.1.7., 3.2.18., 3.2.22., 3.3.3. a kapitoly A.2. 
bodu 3.10.6. 

Připomínka D/ bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to kapitoly A.1. bodu 4.18. 
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Stavitelství 
Briezstienský s.r.o. 
K Rybníku 2838/37 
370 10 České 
Budějovice 
 
Dne: 

Č. Budějovice 24.3.2020 

Věc: připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona podáváme připomínku ke 
zveřejněnému návrhu zadání územního plánu České Budějovice. Připomínka 
se týká katastrálního území České Budějovice 3. Žádáme o změnu oproti v 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití výroby 
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OÚP/1017/2020 

současné době platnému územnímu plánu, spočívající ve změně využití p.č. 
12/4, 12/2, 12/3, 12/5 - část, k.ú České Budějovice 3. Stávající využití je ZR — 
nezastavitelné území rekreační zeleně, navrhujeme tyto pozemky zahrnout 
do zastavitelného území a určit způsob jejich využití, který odpovídá 
současnému stavu a který zároveň umožní v dané lokalitě rozvíjet služby pro 
veřejnost z blízkého okolí. 

Odůvodnění žádosti 

Uvedené pozemky jsou součástí areálu stavební firmy, kterou vlastním. 
Historicky byl tento areál vždy využíván pro drobné podnikání a skladování 
potřebných surovin a materiálů, které jsou pro zajištění činnosti firmy 
potřeba. Nejedná se o velkoobchodní sklady a zařízení. Do objektů a 
pozemků průběžně vkládám prostředky na údržbu a opravu, objekty jsou 
nové opraveny a jejich předpokládaná životnost je jistě vyšší než 50 let. 

Areál je umístěn na samém okraji zastavěného území a sousedí s k.ú. Úsilné. 
Podle územního plánu obce Úsilné na pozemky a objekty v mém vlastnictví 
bezprostředně navazují plochy výroby a skladování. Na ploše jsou umístěny 
drobné provozovny a výrobny, které svou velikostí a kapacitou odpovídají 
stávajícímu využití mých pozemků a objektů. Požadovanou změnou tak 
nedojde k negativnímu ovlivnění plochy sousedního katastru. V místě 
zůstane nadále zachována možnost zřízení rekreační zeleně a to na pozemku 
Statutárního města České Budějovice (p,č.12/1). Z pohledu veřejnosti jde 
však o nepřístupné pozemky bez vazby na veřejnou infrastrukturu. Veškeré 
rekreační aktivy obyvatel území se tak odehrávají v lokalitě fotbalového 
hřiště a jeho okolí (území řeší územní plán jako SR — zastavitelné území pro 
sport a rekreaci). 

Přikládám: 

• Výřez z platného územního plánu 

• Snímek z katastru nemovitosti 

• Informace o vlastnictví parcel z KN 

• Výřez z územního plánu obce Úsilné 

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti 

a skladování 

parc. č.  12/2, 
12/3, 12/4, 12/5 

k.ú. České 
Budějovice 3 

 

2 České Budějovice 9.3.2020 Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
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Dne: 

2.4.2020 

 

OÚP/910/2020 

Věc: Žádost o změnu v nově zpracovávaném Územním plánu města 

České Budějovice. 

Vážení, 

tímto žádáme o provedení následující změny v nově zpracovávaném 
územním plánu. (Připomínka ke zpracování nového ÚP). 

Jmenovaní výše uvedení prohlašujeme, že jsme vlastníci nemovitosti (areálu) 
v ulici Rudolfovská č.p. v Českých Budějovicích, konkrétně parcel č. 747/2 a 
747/3 v kú. České Budějovice 4 ( viz.přiloha č.1 výpis z KN LV a příloha č.2 
snímek pozemkové mapy). 

Stávající územní plán předpokládá vést přes tuto parcelu spojovací 
komunikaci mezi ulicemi Vodní a křižovatkou Rudolfovská — Dobrovodská 
(viz příloha č. 3). 

Jak je nám známo, není v plánu města uvedenou komunikaci realizovat. 
Navíc po celou dobu plánovaná komunikace brzdí jakýkoliv rozvoj nejen 
našeho areálu, ale rozvoj nemovitostí ostatních vlastníků. 

Tímto žádáme o zapracování našeho návrhu a v novém územním plánu 
zámysl výstavby propojovací komunikace mezi ulicemi Vodní a křižovatkou 
Rudolfovská - Dobrovodská přes p.p.č. :747/2 a 747/3 v k.ú. Č. Budějovice 4 
zrušit. 

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem. 

Přílohy: 

- č.1 výpis z KN- 3xA4 

- č.2 snímek pozemkové mapy – 1xA4 

- č.3 snímek grafické části stávajícího ÚP – 1xA4 

návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 

- MK Dobrovodské 
a Vodní ulice podél 
železniční vlečky 
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V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Na základě veřejné vyhlášky pod zn. OÚP/2020/O-509/Ji-V ze dne 27. 2. 2020 
uplatňujeme jako vlastníci pozemků parc. č. 3450/1, 3451/1 a 3453/9 v k. ú. 
České Budějovice 7 tímto v souladu § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

Připomínky ke způsobu využití budou prověřeny v návrhu ÚP. 

Připomínka k výšce zástavby bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.1. bodu 3.2.24. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1.:  

- pro využití 
individuálního 
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Občanské sdružení 
„ Za zachování 
pohody bydlení 
v Českých 
Budějovících, část 
Rožnov) 
Plavská 1978/7 
370 01 České 
Budějovice 

 

 

Dne: 

2.4.2020 

 

OÚP/1016/2020 

předpisů, k návrhu Zadání územního plánu České Budějovice (dále též ÚP“) 
následující připomínku s požadavky na řešení návrhu ÚP. 

Zároveň uplatňujeme tuto připomínku za občanské sdružení „Za zachování 
pohody bydlení v Českých Budějovicích, část Rožnov“ a za další vlastníky 
pozemků, které shodně s našimi pozemky sousedí s pozemkem parc.č. 
3340/1 v k.ú. České Budějovice 7. Podpisy bohužel v současném nouzovém 
stavu nejsme schopni zajistit. 

Dovolujeme si požádat, aby návrh územního plánu České Budějovice v 
zájmovém území vyznačeném v příloze č. 2 naší připomínky (díly A, B a C), 
které tvoří dle platného územního plánu města České Budějovice (dále jen 
ÚPnM“) lokalitu 3.9.2. Rožnov — za tratí a část lokality 3.9.4. Děkanská pole: 

- převzal z ÚPnM v celém rozsahu vymezení zastavěného území (díl A), 
zastavitelných ploch (díl B) a nezastavěného území (díl C), 

- stanovil v zastavěném území a v zastavitelných plochách využití pro čisté 
bydlení v rodinných domech a v nezastavěném území využití pro veřejnou 
zeleň, 

- omezil v zastavěném území a v zastavitelných plochách nejvýše přípustnou 
výšku zástavby na 2 nadzemní podlaží (dále jen „NP“) + podkroví využitelné 
v jedné úrovni. 

Hlavním důvodem pro uplatnění naší připomínky je snaha o zachování 
pohody bydlení v rodinných domech a kvalitního životního prostředí 
obyvatel v této části města České Budějovice. 

Čtvrť Rožnov, jejíž součástí jsou lokality Rožnov—za tratí a Děkanská pole je 
v ÚPnM charakterizována jako typické obytné příměstí s individuálním 
bydlením, které se rozkládá mezi řekami Vltavou a Malší, s těsnou zástavbou 
původní obce na břehu Vltavy a volným územím krajinného rázu říční nivy 
Malše s možností využití jejího krajinně rekreačního potenciálu, s vysokým 
stupněm dochovanosti typických znaků krajinného rázu. 

Lokalita Rožnov — za tratí, v níž se nacházejí nemovitosti v našem vlastnictví 
(rodinný dům se zahradou) i nemovitosti dalších vlastníků, za které rovněž 
uplatňujeme tuto připomínku, je převážně v zastavěném území (dřívější 
intravilán) a je tvořena bez výjimky zástavbou nízkopodlažních rodinných 
domů s maximálně 2 NP a obytným podkrovím. Jedinou výjimku tvoří bytový 
dům v ul. Na Výsluní, jehož podlažnost je 3 NP a obytné podkroví. Tento již 

bydlení stávající 
zastavěné a 
zastavitelné území 
v lokalitách 
Rožnov za tratí a 
Děkanské pole 

- pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně 
nezastavitelné 
území v lokalitě 
Děkanská pole 
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stávající bytový dům však svou hmotou, počtem bytových jednotek a 
velikostí pozemku zapadá do lokality bez toho, aniž by z ní vybočoval. V 
ÚPnM je zde stávající způsob využití pro individuální bydlení (IN-3) potvrzen. 

Jako velmi důležité je potřeba zmínit, že již v minulosti se v naší lokalitě 
vyskytly snahy využít pozemky pro zástavbu určenou pro kolektivní bydlení. 
Proti této snaze se obyvatelé této lokality zásadně postavili. Vzniklo 
občanské sdružení „Za zachování pohody bydlení v Českých Budějovicích, 
část Rožnov“ s téměř 150 členy (vlastníci nemovitostí v dotčeném území). 
Toto sdružení si vzalo za cíl ochránit tuto lokalitu před podobnými záměry. 
Na základě této iniciativy byla pořízena změna č. 76 ÚPnM, která v tomto 
stabilizovaném území mezi železniční tratí a ulicemi Janáčkova, Jaselská a V 
Zahrádkách (včetně zástavby jižně od této ulice) právě změnila způsob využití 
z kolektivního bydlení na individuální a omezila maximální nejvýše 
přípustnou výšku zástavby tak, aby odpovídala měřítku rodinných domů, 
čímž potvrdila stávající způsob využití. Schválením změny č. 76 ÚPnM 
podpořilo Zastupitelstvo města České Budějovice naši snahu o zachování a 
ochranu kvality bydlení v zájmovém území. 

Ve zbývající menší části lokality 3.9.2. Rožnov—Za tratí je v ÚPnM vymezena 
zastavitelná plocha rovněž pro individuální bydlení (IN-3), a to na části 
pozemku parc. č. 3340/1 v k ú. České Budějovice 7, který navazuje na 
zastavěné území v této části čtvrti Rožnov a který má celkovou výměru 210 
142 m2 (viz příloha č. 1 naší připomínky). 

Podstatná část tohoto pozemku je dle ÚPnM součástí lokality 3.9.4. 
Děkanská pole, přičemž jeho část přímo sousedící s hranicí lokality Rožnov — 
za tratí je součástí zastavitelné plochy pro zahradní bydlení (BZ) s velikostí 
stavebního pozemku min. 1 500 m2 

Podstatná část pozemku je součástí nezastavěného území veřejné zeleně, a 
to v, „zeleného klínu“, který je nejdůležitější veřejnou zelení v této části 
města a zcela jistě je i zásadní zelení v koncepci zeleně celého města. 

Dle našeho názoru musí umístění staveb v celém zájmovém území (viz 
příloha č. 2 naší připomínky), tzn. v zastavěném území I v zastavitelných 
plochách musí i nadále odpovídat urbanistickému a architektonickému 
charakteru prostředí a požadavkům na zachování kvality a pohody bydlení. 

Neméně důležitá je ochrana, zachování ploch veřejné zeleně, vymezené v 
ÚPnM, která umožní obyvatelům celého města pobyt v přírodě a rekreační 
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využití s provázaností na volnou krajinu. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší připomínky. 

 

Přílohy: 

1. výpis z LV 5081 k pozemkům parc. č. 3450/1, 3451/1 a 3453/9v k. ú. České 
Budějovice 7 a z LV 50 k pozemku parc. č. 3340/1 v k. ú. České Budějovice 7 
z www.czuk.cz 

2. kopie ze soutisku Krycí listy ÚPnM s vyznačeným zájmovým územím v 
členění na díly A, B a C 
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DOUCHA ŠIKOLA 
ADVOKÁTI s.r.o. 
Mezibranská 579/7 

110 00 Praha 1 

 

Dne: 

1.4.2020 

 

OÚP/ 1018/2020 

V Praze 2. 4. 2020 

Vlastník č. 1: 

 
Vlastník č. 2: 

 
Vlastník č. 3: 

Vlastník č. 4: 

Vlastník č. 5: 

 
Vlastník č. 6: 

Vlastník č. 7: 

 
Vlastník č. 8: 

Jedná se o doplnění plných mocí. 

Vyhodnocení viz. podání 200401_01 

 

Viz. 200401_01 
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Právně zastoupeni: 

Doucha Šikola advokáti s.r.o., se sídlem Mezibranská 579/7, 11000 Praha 1, 
IČ: 04442687 

 

Doplnění plných mocí k připomínkám dotčených vlastníků k návrhu zadání 
Územního plánu České Budějovice ze dne 1.4.2020. 

I. 

V návaznosti na včerejší podání připomínek ze dne 1.4.2020 nadepsaných 
vlastníků k návrhu zadání Územního plánu České Budějovice zveřejněnému 
veřejnou vyhláškou Magistrátu města České Budějovice zde dne 27. 2. 2020, 
č.j. OÚP/2020/O-509/Ji-V, podle § 47 stavebního zákona, tímto doplňujeme 
kopie plných mocí nadepsaných vlastníků č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, jejichž předání 
právnímu zástupci se zdrželo z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Plná moc 
vlastníka č. 1 bude doplněna, jakmile to bude možné. 
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Dne: 
6.4.2020 
 
OÚP/1030/2020 

V Českých Budějovicích dne 23.3.2020 
Připomínka k zadání územního plánu Č. Budějovic 
Vážení, 
do návrhu zadání územního plánu bych chtěl zařadit následující požadavky 
na stanovení ploch s rozdílným způsobem využití: 
 
Lokalita 1) - KÚ České Budějovice 7 
LV 3038 
parcela č.: 3146 
Návrh využití: Plochy bydlení - individuální bydlení 
 
Lokalita 2) - KÚ České Budějovice 7 
LV 3048 
parcela č.: 3136/15 a 3136/89 
Návrh využití: Plochy bydlení - individuální bydlení 
 
Lokalita 3) - KÚ Haklovy Dvory 
LV 313: parcela č.: 265/2, 265/3, 265/4, 256/10, 265/11 a 265/26 
LV 366: parcela č.: 265/5 a 265/6 (část) 

Připomínka týkající se změny využití bude prověřena v návrhu 
ÚP. 

Připomínka týkající se ÚS bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to kapitoly D. 

Připomínka je shodná s připomínkou č. 200330_02 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 3146, 
3136/15, 3136/89 

k.ú. České 
Budějovice 7 

parc. č. 265/2, 
265/3, 265/4, 
256/10, 265/11, 
265/26, 265/5, 
265/6 
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Návrh využití: Plochy bydlení - individuální bydlení 
Pozn.: možno navrhnout územní studii společně s pozemkem p.č. 265/1 - 
máme domluvenou kooperaci. 
Celkem všechny pozemky kompaktní tvar o velikosti cca 35000m2 
 
Lokalita 4) - KÚ Haklovy Dvory 
LV 313: parcela č.: 305/8 
Pozn.: možno navrhnout územní studii společně s pozemky p.č. 305/9 a 
305/10 - máme domluvenou kooperaci. 
Návrh využití: lndividuální bydlení/ (nebo) Plocha rekreace – zahrádky 
 
Lokalita 5) - KÚ Třebotovice 
LVč. 844 
Parcela č.: 1326 a 2727/2 
Návrh využiti: Plocha bydlení — venkovské usedlosti/(nebo) Plocha smíšená 
obytná — na venkově 
 
Lokalita 6) - KÚ: České Budějovice 4 
LV: 1555 
p.č. 10/29 
Návrh využití: Plochy výroby a skladování 

k.ú. Haklovy Dvory 

- pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
305/8 k.ú. Haklovy 
Dvory 

- pro využití  
rekreace parc. č. 
305/8 k.ú. Haklovy 
Dvory 

- pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
1326, 2727/2 

k.ú. Třebotovice 

- pro využití 
smíšeného 
individuálního 
bydlení parc. č. 
1326, 2727/2 

k.ú. Třebotovice 

- pro využití výroby 
a skladování 

parc.č. 10/29 

k.ú. České 
Budějovice 4 
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DOUCHA ŠIKOLA 
ADVOKÁTI s.r.o. 
Mezibranská 579/7 

110 00 Praha 1 

 

V Praze 8. 4. 2020 

Vlastník č. 1: 

Vlastník č. 2: 

Jedná se o doplnění plné moci. 

Vyhodnocení viz. podání 200401_01 
Viz. 200401_01 
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Dne: 

1.4.2020 

 

OÚP/ 1041/2020 

 
Vlastník č. 3: 

 
Vlastník č. 4: 

 
Vlastník č. 5: 

 
Vlastník č. 6: 

Vlastník č. 7: 

 
Vlastník č. 8: 

Právně zastoupeni: 

Doucha Šikola advokáti s.r.o., se sídlem Mezibranská 579/7, 11000 Praha 1, 
IČ: 04442687 

Doplnění plné moci k připomínkám dotčených vlastníků k návrhu zadání 
Územního plánu České Budějovice ze dne 1.4.2020. 

I. 

V návaznosti na podání připomínek ze dne 1.4.2020 nadepsaných vlastníků 
k návrhu zadání Územního plánu České Budějovice zveřejněnému veřejnou 
vyhláškou Magistrátu města České Budějovice zde dne 27. 2. 2020, č.j. 
OÚP/2020/O-509/Ji-V, podle § 47 stavebního zákona, tímto doplňujeme 
kopii plné moci nadepsaného vlastníka č. 1, jejíž předání právnímu zástupci 
se zdrželo z důvodu vyhlášení nouzového stavu. 
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Výbor ZM pro 
záležitosti 

Dobrý den pane Moravec,  

posílám Vám dodatečně ještě jeden podnět ke zvážení ohledně územního 

Připomínka je mimo podrobnost ÚP. 

Lokalita bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
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Třebotovic a Kaliště 
u Českých 
Budějovic 

 

plánu, a to v oddílu A1, odstavce 4.1.1. pro využití individuálního bydlení.  

Jedná se zde o pozemky ve vlastnictví paní 
,  

která žádá o jejich změnu v katastrálním úřadu. Byla jsem některými majiteli 
okolních pozemků upozorněna, že pozemky č. 
2745/3,2745/4,2745/5,2745/6 by měly být ponechány jako ostatní 
komunikace, tak jak je nyní, protože polní cesta, která by podle katastru měla 
vést o pár metrů vedle je vykloněna a vede právě, těmito pozemky paní 

, tudíž kdyby se jejich účel pozměnil a paní majitelka se v 
budoucnu rozhodla pozemky oplotit, bylo by velmi komplikované se k 
ostatním okolním pozemkům dostat, protože cesta by se zúžila v některých 
místech na méně než 3 metry, s čímž by měla problém zejména zemědělská 
technika.  

Jde o to, že na místě komunikace č. pozemku 2745/1,kterou vlastní 
Statutární město ČB jsou nyní vzrostlé stromy či vysázeny nové malé stromky 
(když se podíváte na katastrální mapu s ortomapou) a byla by tedy velká 
škoda, stromy vyporážet, když by zanikla tato stávající polní cesta. Kromě 
paní , tam mají své pozemky i další majitelé z Kališť, kteří jej 
rovněž ponechávají zapsány jako ostatní komunikace, proto prosím o zvážení 
a doporučení, aby se tyto pozemky paní  ponechali též jako 
ostatní komunikace a ty zbývající o které žádá přepsat-tj. 
2202/3,2202/4,2202/5- klidně nechali změnit na jiné plochy pro další využití. 

Děkuji za dodatečné vložení připomínky a případné projednání ostatními 
pracovníky, kteří vypracovávají územní plán ČB. 

zadání ÚP, a to bodu 4.1.1., kapitoly A.1 . 
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A-stav Bohemia 
s.r.o. 
Jeremiášova 
1926/16 
370 01 České 
Budějovice 

 

Dne: 

14.4.2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

V souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 
naše společnost A — stav Bohemia s.r.o., IČO: 26090244, se sídlem 
Jeremiášova 1926/16, 370 01 České Budějovice, tímto připomínku k návrhu 
zadání územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“). 

Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP byly upraveny některé 
stávající požadavky a doplněny některé nové požadavky pro řešení návrhu 
ÚP, a to v části A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, 
vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje 

Připomínka č. 1 a 2: Formulace je dostačující. Řešeno na 
úrovni doplňujících PaR, kapitoly B.6.1.4. 

Připomínka č. 3 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodů 3.2.6., 3.2.9., 
3.2.19. a kapitoly A.1. bodu 3.1.10. Řešeno na úrovni 
doplňujících PaR,  kapitoly B.2. a D.1. 

Připomínka č. 4 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.0. v bodě 3.1.10., v 
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OÚP/1049/2020 

obce a ochrany hodnot jejich území, v požadavcích na změnu charakteru 
obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupností veřejné infrastruktury. 

Jedná se o následující úpravu a doplnění: 

1. V části A, podkapitoly 3. Požadavky vyplývající z ÚAP a PaR na str. 5/24 
úprava bodu 3.1.9. takto: 

Kvalitní podmínky pro rekreační lodní dopravu (Vltava a Malše). 

2. V kapitole A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci zejména na prověření 
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření 
možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch, v podkapitole 3. 
Požadavky vyplývající ÚAP a PaR na str. 7/24 úprava bodu 3.2.3. takto: 

Podmínky pro dobudování dopravních uzlů všech druhů dopravyních oborů. 

3. Do kapitoly A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na 
prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na 
prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch, do 
podkapitoly 4. Další požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, 
veřejnosti) na str. 10/24 za poslední bod 4.22. doplnění nového požadavku 
takto: 

● Návrh ÚP prověří možnosti zástavby v záplavovém území (vyjma 
aktivní zónu) a stanoví podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití v záplavovém území, včetně podmíněného využití až po 
realizaci případných protipovodňových opatření. 

4. Do kapitoly A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na 
prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn, do 
podkapitoly 4. Další požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, 
veřejnosti), do oddílu 4.1. Doprava: na str. 15/24 za poslední bod 4.1.5. 
doplnění nových požadavků takto: 

● Návrh ÚP prověří a navrhne dopravní uzly (přestupní terminály), které 
budou navazovat na spoje všech dopravních oborů. 

● Návrh ÚP prověří možnosti a navrhne doplnění segregované dopravy 
(tramvaj, vodní doprava, zapojení i stávajících železničních vleček), 
včetně možného využití pro rekreační turistiku s cílem zkvalitnit 
možnosti rozvoje turistického ruchu. 

kapitole A.1. v bodě 3.2.3., 3.2.20. a 3.2.21. a v kapitole A.2. v 
bodě 3.2.1. a 3.7.1. Řešeno na úrovni doplňujících PaR, 
kapitoly A.2., B.4.2. a D.1. 

Požadavek na provozování koňského provozu je nad rámec 
podrobnosti ÚP a není součástí žádné přijaté dokumentace 
města ČB. Segregovaná tramvajová doprava taktéž nebyla 
přijata v žádném dokumentu města ČB. Připomínka k 
segregované tramvajové dopravě do návrhu zadání ÚP 
zapracována nebude, nicméně návrh zadání ÚP tento způsob 
řešení MHD nevylučuje.  
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● Návrh ÚP prověří možnost sezónního provozování koňského povozu v 
historické trase koněspřežné dráhy a umožní jeho provozování v rámci 
využití všech dotčených ploch s rozdílným způsobem využití s cílem 
zkvalitnit možnosti rozvoje turistického ruchu. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší připomínky. 
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Dne: 

14. 4. 2020 

 

OÚP/1056/2020 

 

Námitka – návrh územního plánu České Budějovice 
Námitka k zadání návrhu územního plánu České Budějovice z února 2020 
 
Jako vlastník pozemku nesouhlasím se stávajícím, prozatím platným, 
územním plánem na pozemku parcelní číslo 3143/1 v katastrálním území 
České Budějovice 7 – kdy část pozemku tvoří navržená místní komunikace a 
veřejná zeleň. 
 
Žádám změnu nezastavitelné plochy navržené místní komunikace a veřejné 
zeleně, navazující na zastavitelnou plochu určenou k bydlení, na plochu 
zastavitelnou z důvodu zastavěnosti pozemku a možnosti budoucí zástavby 
pozemku na tomto pozemku s parcelním číslem 3143/1 v katastrálním území 
České Budějovice 7. 
 
Dne 23. 3. 2020 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro vymezení 
zastavitelné 
plochy 

parc. č. 3143/1 

k.ú. České 
Budějovice 7 

 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
4.1.7. 

-MK vedenou 
souběžně s 
železniční tratí v 
části Nové Roudné 
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Dne: 

14. 4. 2020 

Námitka – návrh územního plánu České Budějovice 
Námitka k zadání návrhu územního plánu České Budějovice z února 2020 
 
Jako vlastník pozemku nesouhlasím se stávajícím, prozatím platným, 
územním plánem na pozemku parcelní číslo 3340/40 v katastrálním území 
České Budějovice 7 – kdy část pozemku tvoří veřejná zeleň. 
 
Žádám o změnu účelu části veřejné zeleně na zastavitelnou plochu z důvodu 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro vymezení 
zastavitelné 
plochy 
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3 OÚP/1057/2020 

 

možnosti budoucí zástavby pozemku na tomto pozemku s parcelním číslem 
3340/40 v katastrálním území České Budějovice 7. 
 
Dne 30. 3. 2020 

parc. č. 3340/40 

k.ú. České 
Budějovice 7 
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Dne: 

14. 4. 2020 

OÚP/1055/2020 

Námitka – návrh územního plánu České Budějovice 
Námitka k zadání návrhu územního plánu České Budějovice z února 2020 
 
Jako vlastník pozemku nesouhlasím se stávajícím, prozatím platným, 
územním plánem na pozemku parcelní číslo 3340/3 v katastrálním území 
České Budějovice 7 – kdy část pozemku tvoří zastavitelná část pro účely 
bydlení, dále navržená místní komunikace a veřejná zeleň viz příloha této 
námitky. 
 
S tímto plánem nesouhlasím a žádám o změnu. 
 
Konkrétně o nezařazování navržené místní komunikace a veřejné zeleně 
navazující na zastavitelnou plochu určenou k bydlení do nového Územního 
plánu, z důvodu větší zastavitelnosti tohoto pozemku s parcelním číslem 
3340/3 v katastrálním území České Budějovice 7.  
 
V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2020 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
bydlení 

parc. č. 3340/3 

k.ú. České 
Budějovice 7 

 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
4.1.7. 

-MK vedenou 
souběžně s 
železniční tratí v 
části Nové Roudné 
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MADETA a.s., 
Rudolfovská tř. 
246/83 
370 01 České 
Budějovice 

 

Dne: 

14.4.2020 

V Českých Budějovicích dne 14. 4. 2020 
 
Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
 
V souladu s 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 
naše společnost Madeta a. s., IČO: 63275635, se sídlem Rudolfovská tř. 
246/83, 370 01 České Budějovice, tímto připomínku k návrhu zadání 
územního plánu České Budějovice (dále též „UP“). 
 
Dovolujeme si požádat, aby bylo do návrhu zadání ÚP doplněno, že návrh 

Připomínky č. 1 a 2 budou prověřeny v návrhu ÚP.  Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného 
obytného 

západní část 
areálu společnosti 
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OÚP/1046/2020 

územního plánu České Budějovice v zájmovém území vyznačeném v příloze 
naší připomínky (díly A a B) vymezí: 
1. plochu pro smíšené obytné využití v území označeném jako díl A 

v západní části areálu naší společnosti, 
2. plochu pro železniční dopravu v území označeném jako díl B na 

pozemku parc. 1843 v katastrálním území České Budějovice 4 se 
stavbou stávající železniční vlečky. 

 
Ad 1. 
Zájmové území dílu A, které se nachází v západní části areálu společnosti 
Madeta a. s. mezi ulicemi Rudolfovská a Tovární, je dle platného územního 
plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“) součástí plochy se 
způsobem využití zastavitelné území pro pracovní aktivity, a průmyslovou 
výrobu (podnikatelské) v předměstí (PA-2).  
K uplatnění požadavku č. 1. naší připomínky k návrhu zadání ÚP jsme vedeni 
tím, že část území dílu A již není v současné době využívána pro potřeby 
výroby naší společnosti vzhledem k přesunu některých našich aktivit do 
našich poboček v dalších městech Jihočeského kraje a ve zbývající části 
tohoto území přímo u ulice Tovární se nachází stávající zástavba objektů pro 
bydlení s obytnými zahradami. 
Našim záměrem je proto zejména v části území nevyužívaného pro výrobní 
účely naší společnosti umožnit takové budoucí využití vhodně doplňující 
zástavbu v plochách, které na západě (u ulice Tovární) i na jihu (u ulice 
Rudolfovská) sousedí se zájmovým územím a které jsou dle ÚPnM určeny ke 
způsobu využití zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního 
bydlení v předměstí (SKOL-2). Neméně důležité je dle našeho názoru ve 
zbývající části území s objekty pro bydlení potvrdit v návrhu ÚP toto stávající 
obytné využití. 
 
Ad. 2 
Důvodem pro uplatnění požadavku č. 2 naší připomínky k návrhu zadání ÚP 
je skutečnost, že naše společnost má zájem na zachování stávající železniční 
vlečky, která prochází naším areálem. Proto považujeme za účelné pro její 
ochranu vymezit na pozemku parc. č. 1843 v katastrálním území České 
Budějovice 4 se stavbou stávající železniční vlečky samostatnou plochu pro 
železniční dopravu. 
 
Předem děkujeme za kladné vyřízení naší připomínky. 

Madeta a.s. mezi 
ulicemi 
Rudolfovská a 
Tovární 

- Pro využití 
dopravní (drážní): 

parc. č. 1843 v k.ú. 
České Budějovice 4 
(stávající 
železniční vlečka) 
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Ing. Milan Teplý 
předseda představenstva a generální ředitel 
 
Příloha: 
Kopie ze soutisku Krycí listy ÚPnM s vyznačeným zájmovým územím 
v členění na díly A a B 
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Jihočeská 
univerzita 
v Českých 
Budějovicích, 
Odbor investic 
Branišovská 
1645/31a 
370 05 České 
Budějovice 

 

Dne: 

15.4.2020 

 

OÚP/1050/2020 

 

České Budějovice 10.4.2020 
 
Návrh zadání územního plánu města České Budějovice 
Připomínky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, uplatněné k Návrhu 
zadání územního plánu města České Budějovice ve stanovené lhůtě, 
v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích podává tímto k Návrhu zadání 
územního plánu města České Budějovice ve stanovené lhůtě níže uvedené 
připomínky a to s žádostí o jejich projednání a zapracování do dalších etap 
zpracovávaného nového územního plánu města České Budějovice. Jde o 
podněty vlastníka poměrně rozsáhlého území města v městské části Čtyři 
Dvory, podněty vycházejí z denní praxe, ze zkušeností z dlouholeté práce 
v oblasti investiční výstavby. Přesněji investiční výstavby v rezortu veřejných 
vysokých škol ČR. 
 
Připomínky a podněty jsou směrovány vždy k danému území či jeho detailu, 
jako mapový podklad jsou pak použity výřezy z hlavního výkresu územního 
plánu města České Budějovice z roku 2000. 
 
A- Území kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Čtyři 

Dvory a jeho bezprostřední okolí 
I.Výřez HV 2000 – centrální část kampusu JU (v originálním znění 

připomínky obrázek) 
 
Podněty a připomínky k tomuto území: 
 
I.1. U ploch veřejné vybavenosti pro školství „VS“, umístěných především 
na východní hranici kampusu JU, bychom rádi upustili od další regulace 
v podobě U*. 

Připomínka I.1 bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP,  a to zejm. v kapitole D. v bodě 4.2. 

Připomínka I.2 bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.2. v bodě 3.14.1. a 3.15.1. 

Připomínky I.3, I.4, II.1, III.1, IV.1 a V.1 budou prověřeny v 
návrhu ÚP. 

Návrh ÚP se bude zpracovávat podle odlišné legislativy a 
názvosloví oproti ÚPnM. 

 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- zrušení území pro 
náměstí, návsi, 
ostatní veřejně 
přístupná území 

v území 
navazujícím jižně 
na rektorát 
Jihočeské 
univerzity 
Filozofické fakulty 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
občanského 
vybavení (vzdělání 
a výchova) 

území Zemědělské 
fakulty a Fakulty 
rybářství a 
ochrany vod na 
jižní hranici 
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Postačí ponechat regulativ U. 
Praxe – v rámci přípravy investiční výstavby projektů JU většinou 
projektovou práci zahajujeme, a tím i úvodní záměr JU ověřujeme, 
zpracováním úvodní architektonické studie (územní a technické limity 
v území, objemové a plošné uspořádání objektu a jeho okolí apod.). 
 

ÚP 2000: 
článek 53 
zastavitelné území 
veřejné vybavenosti pro školství 
(1) Území veřejné vybavenosti pro školství jsou v 
grafické a textové příloze značena indexem „VS“. 
 
V originálním znění připomínky obrázek 
 
I.2. Vynechat regulaci  
Předmětné území je z hlediska umístění stávajících staveb a jejich 
objemovým uspořádáním dostatečně zastavěné, stabilizované. Lze tedy 
předpokládat, že by další výstavba v daném území nebyla, např. 
z hlediska požární ochrany, možná. Označení * do nového ÚpM dále 
nepřejímat. 

 
ÚP 2000: 

V originálním znění připomínky obrázek 
 
I.3. Vynechat regulaci 
Předmětné území je z hlediska umístění stávajících staveb a jejich 
objemovým uspořádáním dostatečně zastavěné, stabilizované. Centrální 
nástupní prostor již vytvořen a to stavební činností v období cca 2008 – 
2017. Označení N do nového ÚPnM dále nepřejímat. 
 

ÚP 2000: 
V originálním znění připomínky obrázek 
 
I.4. U vyznačeného území při jižní hranici kampusu změnit funkční 
regulativ „SKOL-2“ na „VS“. Došlo by tak k určitému scelení regulace 
ploch v rámci celého kampusu JU. 
 

kampusu 
Jihočeské 
univerzity (ulice Na 
Sádkách) 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.7. 

- území areálu 
Jihočeské 
univerzity ve 
Čtyřech Dvorech 
protínající sever-
jih a východ-západ 
oblasti 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
občanského 
vybavení (vzdělání 
a výchova) 

území Jihočeské 
univerzity 
(Botanická vila, 
Dětská skupina 
Kvítek) mezi 
ulicemi Šípková, 
Na Zlaté stoce a U 
Stromovky. 

Doplnění do 
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ÚP 2000: 
článek 34 
zastavitelné území s charakterem smíšeným 
kolektivního bydlení v předměstí 
(1) Smíšená území předměstského charakteru 
s bydlením kolektivního charakteru jsou v grafické a 
textové příloze značena indexem „SKOL-2“. 

 
II. Výřez z HV 2000 – centrální část – dopravní a kompoziční osy sever – jih 

(v originálním znění připomínky obrázek) 
Podněty a připomínky k tomuto území: 
II.1. V novém ÚP již neuvažovat s vyznačenou trasou „MO“, protínající 
kampus JU ve směru jih – sever. 
V žádném případě nesouhlasíme s charakterem místní obslužné 
komunikace III. a IV. Třídy tak, jak bylo i přes naše negativní stanovisko 
podané v době zpracování do ÚP zakotveno. 
V rámci celého území kampusu JU, v souladu s dlouhodobou koncepcí, 
regulujeme v kampusu dopravu, resp. Omezujeme zde dopravu osobních 
aut. Byla vybudována síť vjezdových a výjezdových závor, jasně stanoven 
jednosměrný provoz, vymezeny samostatné jízdní pruhy pro cyklisty 
apod. Za posledních 10 – 13 let došlo v území kampusu JU k výstavbě řady 
nových správních a výukových budov. Teoretické propojení s ulicí 
Branišovská proto ani není reálné. Na základě výše uvedeného proto 
nesouhlasíme s převzetím tras MO z původního ÚP z roku 2000 do nově 
zpracovávaného ÚP. 
 

ÚP 2000: 
článek 73 
zastavitelné území 
dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu 
na pozemních komunikacích 
f) území pro místní obslužné komunikace III. a IV. 
třídy, v grafické a textové příloze značena indexem 
„MO“, jimiž se rozumí vybraná veřejně přístupná území 
s menší dopravní zátěží 

 
III.Výřez z HV 2000 – centrální část – dopravní a kompoziční osy západ – 

východ (v originálním znění připomínky obrázek) 

návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
sportovní 

východní území 
stávajícího 
sportoviště Na 
Dlouhé louce k ulici 
Na Sádkách. 
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„krytý koridor pro pěší“ (v originálním znění připomínky obrázek) 
Podněty a připomínky k tomuto území: 
III.1. V novém ÚP již neuvažovat s vyznačenou trasou „MO“, protínající 
kampus JU ve směru západ – východ. 
V žádném případě nesouhlasíme s charakterem místní obslužné 
komunikace III. a IV. třídy, tak, jak bylo i přes naše negativní stanovisko 
v dané době do ÚP zakotveno. 
V rámci celého území kampusu JU, v souladu s dlouhodobou koncepcí, 
regulujeme v kampusu dopravu, resp. omezujeme zde dopravu osobních 
aut. Byla vybudována síť vjezdových a výjezdových závor, jasně stanoven 
jednosměrný provoz, vymezeny samostatné jízdní pruhy pro cyklisty 
apod. 
Jedna část MO byla navíc vyznačeno i v tzv. krytém pěším koridoru, tedy 
chráněné cestě jen pro pěší, propojující jako koleje K1, K2, K3 a K4 
s menzou JU Studentská, tak i jednotlivé fakulty JU, součásti JU, i areál 
Biologického centra Akademie Věd. 
Na základě výše uvedeného proto nesouhlasíme s převzetím tras MO 
z původního ÚP z roku 2000. 
 

ÚP 2000: 
článek 73 
zastavitelné území 
dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu 
na pozemních komunikacích 
f) území pro místní obslužné komunikace III. a IV. 
třídy, v grafické a textové příloze značena indexem 
„MO“, jimiž se rozumí vybraná veřejně přístupná území 
s menší dopravní zátěží 

 
IV.Území Botanické vily, Dětské skupiny JU Kvítek / Školní statek ZF JU, 

Útulek pro opuštěná zvířata, Centrum polární ekologie (v originálním 
znění připomínky obrázek) 
Podněty a připomínky k tomuto území: 
IV.1. Navrhujeme rozšířit funkční regulativ VS i na vyznačenou část 
území. Došlo by tak ke scelení funkcí v daném území, vše pro fakulty a 
součásti JU. 
Území VS požadujeme i v novém ÚP zachovat, resp. zachovat regulativ 
VS. Je zde umístěn Školní statek ZF JU, Útulek pro opuštěná zvířata, 
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Centrum polární ekologie, administrativní budova ZF JU. Ve vyznačené 
části pak stojí řadu let tzv. Botanická vila (objekt katedry botaniky ZF JU), 
nově v ulici Šípková i nový objekt účelového zařízení JU – Dětské skupiny 
Kvítek. 
 

ÚP 2000: 
článek 53 
zastavitelné území 
veřejné vybavenosti pro školství 
(1) Území veřejné vybavenosti pro školství jsou v 
grafické a textové příloze značena indexem „VS“. 

 
V.PF JU Sportovní areál Na Sádkách (bývalá plochá dráha) (v originálním 

znění připomínky obrázek) 
Podněty a připomínky k tomuto území: 
V.1. Požadujeme posun hranice SA východněji, tedy do části území SKOL, 
a to tak, aby hranice funkčního regulativu SA v novém ÚP korespondovala 
s hranicí vlastnickou. 
Prochází-li uvedeným územím dělící hranice 2 různých funkčních 
regulativů, lze jen velmi těžko plánovat a připravovat např. rekonstrukci 
celého území (v rámci vlastnických práv k pozemkům). 

 
S pozdravem 
 
Ing. Jiřina Valentová 
kvestor 
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ELEONORA 140 
s.r.o. 
Bezručova 140 
373 41 Hluboká 
nad Vltavou 
IČ: 05862442 

Dne: 

16. 4. 2020 

V Českých Budějovicích 12.4.2020 
 

Věc: připomínka k návrhu zadání územního plánu města Č. Budějovice 
 
Vážení, 
jako nájemníci pozemku 1119/2 v kú České Budějovice 7, pronajatého od 
vlastníka kterým je Tělovýchovná jednotka KOH-I-NOR České Budějovice, 
z.s., Skuherského 1485/12, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, 
Vám oznamuji, že budeme v rámci připomínek k návrhu zadání územního 
plánu města České Budějovice, žádat u pozemku 1119/2 v kú České 
Budějovice 7: 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
rekreace 
(rekreační zeleně) 

parc. č. 1119/2 

k.ú. České 
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OÚP/1054/2020  
změnu určení z nezastavitelného území ostatní městské zeleně (čl. 81.) na 
nezastavitelné území rekreační zeleně (čl.79.), dle obecně závazné 
vyhlášky úřadu Města České Budějovice č. 4/2000 schválené 17. května 
2000. 
 
Důvodem je po provedení požadované změny možnost rekreačního využití 
tohoto pozemku v souladu s čl. 79. obecně závazné vyhlášky č. 4/2000. 
Pro doplnění naší připomínky nebo ostatní potřebnou komunikaci je 
k dispozici pan 

 
Děkujeme a jsme s pozdravem 
 
ELEONORA 140 s.r.o. 
Bezručova 140 
373 41 Hluboká nad Vltavou 
IČ: 05862442 

Budějovice 7 
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Dne: 
22.4.2020 
 
OÚP/1111/2020 

Věc: Změna územního plánu 
Požadujeme provést změnu územního plánu v katastrálním území České 
Budějovice 4 Husova kolonie parcela č. 129. 
V současném územním plánu je přes tuto parcelu značena místní 
komunikace. S touto komunikací jsme nikdy nesouhlasili a přesto je 
v územním plánu zakreslena. 
Žádáme proto o vyjmutí této komunikace z územního plánu tak, aby v novém 
územním plánu už nebyla. Pozemek nechceme v žádném případě prodávat.  
 
V Českých Budějovicích dne 16. 4. 2020 roku 
 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2, bod 
4.1.7. 

- MK kolmou na 
Žerotínovu 
vedoucí přes 
pozemek 

parc. č. 129 

k.ú. České 
Budějovice 4 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 169 z 317 
 

2
0
0
4
2
2
_
0
2 

 

Dne: 

22. 4. 2020 

 

OÚP/1110/2020 

 

V Č. Budějovicích, dne 14.3.2020 
VĚC: Změna územního plánu 
Požadujeme provést změnu územního plánu v katastrálním území České 
Budějovice 4 (Husova kolonie) parcela č. 137/1, 137/2, 354/3. 
V současném územním plánu je přes tyto parcely značená obslužná 
komunikace. S touto komunikací jsme nikdy nesouhlasili, od samého 
počátku, kdy začalo projednávání regulačního plánu Husova kolonie, 1. 
etapa. 
Zahradu užíváme k rekreaci a do budoucna zvažují rodinní příslušníci o 
stavbě domu. 
Z tohoto důvodu, považujeme za zcela zbytečné, uvedenou parcelu touto 
stavbou znehodnotit. 
Doufáme, že bude na naše připomínky brán zřetel a v novém územním plánu 
bude provedena změna k naší spokojenosti.  
 

 
Z důvodu koronavirové pandemie, nebyla splněna podmínka, podání 
požadavků změny územního plánu do 1. 4. 2020. Doufáme, že toto bude 
zohledněno. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 137/1, 
137/2, 354/3 

k.ú. České 
Budějovice 4 

 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2, bod 
4.1.7. 

- MK kolmou na 
Žerotínovu 
vedoucí přes 
pozemek 

parc. č. 137/1, 
137/2 a 354/3 

k.ú. České 
Budějovice 4 
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ČEVAK a.s. 
Severní 8/2264 
370 01 České 
Budějovice 

Dne: 

27. 4. 2020 

Následující připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200319_01 Vyhodnocení viz. podání 200319_01 Viz. 200319_01 
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OÚP/1180/2020 
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Dne: 

6. 5. 2020 

OÚP/1231/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200331_03 Vyhodnocení viz. podání 200331_03 Viz. 200331_03 
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Dne: 
6. 5. 2020 
  
OÚP/1240/2020 

Opětovné vyjádření ke sdělení odboru územního plánování Magistrátu 
města České Budějovice ze dne 12. 3. 2020 pod zn. OÚP/O-808/2020/St-V, 
resp. připomínka k opětovně zveřejněnému návrhu zadání územního plánu 
České Budějovice 
  
Tímto dopisem zasíláme opětovně vyjádření, resp. připomínku k opětovně 
zveřejněnému návrhu zadání územního plánu České Budějovice ÚP), v 
kterém opakovaně souhlasíme se zařazením níže uvedeného požadavku do 
nového ÚP. 
Obsahově shodné vyjádření, resp. připomínku, jsme již zaslali na Váš odbor k 
návrhu zadání ÚP v rámci jeho zveřejnění veřejnou vyhláškou pod č.j. 
OÚP/2020/O-509/Ji-V.2020 ode dne 2. 3. 2020 do dne 2. 4. 2020. Vzhledem 
k tomu, že je návrh zadání ÚP opětovně zveřejněn z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu souvisejícího s výskytem onemocnění COVID-19, 
uplatňujeme toto vyjádření opakovaně. 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 2760 v katastrálním území České Budějovice 
5 jsme od Vás obdrželi žádost o písemné vyjádření, zda souhlasíme se 
zařazením našeho požadavku na prověření změny způsobu využití tohoto 
pozemku parc. č. 2760 v katastrálním území České Budějovice 5 z plochy 
nezastavitelné území pro zahrádky (UZ) na plochu zastavitelné území s 
charakterem smíšeným individuálního bydlení v předměstí (SIN-2) do nového 
územního plánu České Budějovice (ÚP). 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 

 

Pozn. Obsahově shodné podání taktéž ve formě vyjádření 
přišlo při prvním zveřejnění návrhu zadání ÚP na úřední desce 
ke sdělení OÚP týkající se návrhu na pořízení změny ÚPnM. 
Toto podání bylo přiřazeno k návrhu na pořízení změny ÚPnM 
s tím, že tento návrhu bude postoupen do návrhu zadání ÚP. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

Pro využití 
smíšeného 
individuálního 
bydlení parc. č. 
2760 v k.ú. České 
Budějovice 5. 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 171 z 317 
 

Náš původní návrh, týkající se výše uvedené věci změny způsobu využití 
předmětného pozemku, byl směřován ke změně územního plánu města 
České Budějovice (ÚPnM). 
Ve svém sdělení uvádíte, že se v současné době pořizuje nový ÚP a 
doporučujete předat návrh na pořízení změny ÚPnM k prověření do nového 
ÚP, respektive zahrnout ho do požadavků návrhu zadání nového ÚP, který je 
v současnosti zveřejněn na úřední desce Magistrátu města České Budějovice. 
Z tohoto vašeho sdělení usuzujeme, že se již před vydáním nového ÚP 
nebude pořizovat další změna současně platného ÚPnM, do které by náš 
návrh mohl být zařazen. 
Z těchto důvodů souhlasíme se zařazením našeho požadavku na prověření 
změny způsobu využití pozemku parc. č. 2760 v katastrálním území České 
Budějovice 5 z plochy nezastavitelné území pro zahrádky (UZ) na plochu 
zastavitelné území s charakterem smíšeným individuálního bydlení v 
předměstí (SIN-2) do nového ÚP. 
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Dne: 
6. 5. 2020 

OUP/1214/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200305_01 Vyhodnocení viz. podání 200305_01 Viz. 200305_01 
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Dne: 

7. 5. 2020 

OÚP/1637/2020 

Návrh územního plánu. 

Reaguji na možnost dát připomínky k návrhu územního plánu města Č. 
Budějovic. 

Domnívám se, že je nutno brát naprosto vážně současné změny klimatu. 
Ty jsou jednak způsobeny vlivy, které nemůžeme ovlivnit, ale negativní 
podíl má i lidská činnost. Po několik let trpí náš stát suchem. Vše se 
neustále svádí na zemědělce, ale jejich činnost není zdaleka jedinou 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.4.3. a kapitoly A.1. 
bodu 3.3.1. 
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příčinou tohoto problému. Dochází k rapidnímu záboru půdy, pokud 
možno té kvalitní, k dalšímu a dalšímu betonování. I děti ve škole se učí, že 
voda, která se vsákne do země, slouží pak jako zásoba. Na zabetonované 
ploše se však nic nevsákne, ale odteče. Na jedné straně se vynakládají 
prostředky na udržení vody v krajině (viz nejnovější informace o čerpání 
Norských fondů), na straně druhé se pak betonují plochy, na kterých byly 
louky, pole a zahrady. Omlouvá se to jakýmsi rozvojem a hrubým domácím 
produktem a dalšími pochybnými důvody. Rozvoj nemůže být nekonečný 
a HDP je pouze umělá veličina, která zohledňuje jen to, co bylo prodáno. K 
čemu pořád potřebujeme nové silnice, když máte hustou železniční síť. Tu 
je třeba modernizovat a zejména kamiony přesunout ze silnice na 
železnici. Naprostá většina zboží, které kamiony přepravují, na železnici 
přepravována být může. Kamiony jsou po všech stránkách pro společnost 
škodlivé, přínosem jsou pouze pro přepravní firmy, které mají z této 
dopravy zisk. Naprostým vrcholem hlouposti je pak ponechat každý den 
tisíce kamionů jezdit přes ČR pouze tranzitem. Tyto kamiony by měly celou 
trasu projet naložené na vagonech. Společnost jako taková na kamionové 
dopravě jen tratí. Pak výstavba bytových domů. Každý nemůže mít svůj 
domeček se zahrádkou. Ve městě je množství domů, které jsou zcela 
neobydlené a chátrají. Dobří architekti dokáží vyprojektovat moderní 
bydlení i ve starých a léta nepoužívaných továrnách. 

Dále výstavba nových skladů a výrobních hal na loukách a polích. 1 cm orné 
půdy vzniká zhruba jedno sto let. Orná půda také nevznikne tam, kde nás 
to napadne, ale kvalita půdy závisí na mikroklimatu a zejména mateční 
hornině, která vznikala na konkrétním místě statisíce roků. A my pak na 
louce nebo poli necháme postavit budovy, které mohou vzniknout tam, 
kde máme bromfieldy. Je to naprosto sobecké a bezohledné vůči dalším 
generacím. Navíc nevíme, jak se svět bude vyvíjet v budoucnu. Může se 
stát, že bude nedostatek potravin a my nebudeme mít kde hospodářské 
plodiny pěstovat, protože bez rozmyslu se pole a louky zastavěly. Už dnes 
v době letních veder je život v městě nesnesitelný. Je třeba věnovat 
maximální pozornost udržení zeleně, ne stále jen přemýšlet o tom, kde 
jakou volnou půdu zabereme a co tam postavíme. Pozemky v ČR jsou 
bohužel ve srovnání s ostatními zeměmi EU velmi levné. Je to proto, že si 
vůbec neuvědomujeme, že půdu v podstatě nelze dostatečně ocenit. Je to 
tak vzácná komodita, jako kvalitní pitná voda. A voda a půda spolu 
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souvisejí, stejně tak, jako v lidském organismus srdce a plíce. 

Z těchto důvodů se domnívám, že příští územní plán by měl být 
stoprocentně šetrný k půdě a nemělo by k jejímu záboru v žádném případě 
docházet. 
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 Občanské sdružení 
„ Za zachování 
pohody bydlení v 
Českých 
Budějovicích, část 
Rožnov) 
Plavská 1978/7 
370 01 České 
Budějovice  

Dne: 

13. 5. 2020 

  

OÚP/1272/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200402_03 Vyhodnocení viz. podání 200402_03 Viz. 200402_03 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200402_03. Vyhodnocení viz. podání 200402_03 Viz. 200402_03 
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Dne: 

13. 5. 2020 

 

OÚP/1310/2020 
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Dne: 

13. 5. 2020 

 

OÚP/1271/2020 

 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200402_03. 

 

Vyhodnocení viz. podání 200402_03. Viz. 200402_03 
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Připomínkování návrhu zadání územního plánu ČB 
  
Podávám připomínku k zadání návrhu územního plánu ČB, která se týká 
změny způsobu využití pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – Nové 
Hodějovice resp. plochy mezi Novohradskou ul. (součást Zanádražní 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
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Dne: 
15.5.2020 
  
OÚP/1348/2020 

komunikace) a obchodem Penny. Tuším, že v roce 2000 došlo ke změně 
územního plánu a byl změněn způsob využití pro tuto oblast na plochy 
specifické-areály nadměstského významu a tento stav mi neumožňuje na 
mnou vlastněných pozemcích 2676/1 a 2676/2 budovat žádné stavby určené 
k bydlení resp. rozšíření stávajícího RD. 
Od změny ÚP nedošlo v této relativně malé oblasti k žádné výstavbě areálu 
nadměstského významu a současné době již na této ploše stojí dva RD. 
Z výše uvedených důvodů žádám o změnu ÚP tak, aby bylo možné v této 
oblasti resp. na parcelách 2676/1 a 2676/2 realizovat stavby určené k 
bydlení. 
  

4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
2676/1 a 2676/2 

k.ú. České 
Budějovice 6. 
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Dne: 

15. 5. 2020 

OÚP/1312/2020 

 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200402_03. Vyhodnocení viz. podání 200402_03. Viz. 200402_03 
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Dne: 
18. 5. 2020 
  
OÚP/1346/2020 

Vyjádření k návrhu územního plánu 
  
V této lokalitě je železnice, plno silnic a hustá bytová zástavba. Bylo by 
vhodné zachovat zde zelenou oázu zahrad. 
Nesouhlasíme proto s jakýmkoli záborem v této lokalitě. 
  
KN č. 1930, 1931/1, 1931/2 v k.ú. Č. Budějovice 3 – zapsané na listu 
vlastnictví č. 267 pod spol. č. 1931, zahrada 1675 m2. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to v 
kapitole A.1. bodě 4.14. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
rekreace (území 
zahrádek) 
parc. č. 1930, 
1931/1 a 1931/2 
k.ú. České 
Budějovice 3. 

2 Návrh na úpravu a zapracování do územního plánu Českých Budějovice (ÚP 
ČB) 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je Doplnění do 
návrhu zadání 
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Dne: 
18. 5. 2020 
  
OÚP/1357/2020 

  
Jako vlastník parc. č. 281/2 v katastrálním území Haklovy Dvory, podávám 
tímto připomínku k návrhu zadání ÚP ČB. 
Připomínka spočívá v: 

a)     Zapracování stávajícího stavu, když na severní části pozemku existuje 
desítky let zahrádkářská kolonie, jejíž existence je promítnuta i do 
řady veřejných mapových podkladů. Tento způsob využití pozemku se 
realizuje asi na 1/3 výměry, v severní části, fakticky přiléhající k jižní 
části Novohaklovského rybníka, v blízkosti jedné z napájecích 
vodotečí. 

b)    Prověření zahrnutí celé výměry pozemku do zastavitelného, resp. 
podmíněně zastavitelného území např. jako zahrádkářská osada, 
případně sport a rekreace nebo zeleň rekreační. Alternativně jiná 
vhodná zástavba, která doplní funkci zahrádkářské osady nebo jiné 
funkce, které mají zdroj v okolí, viz dále ve zdůvodnění níže. 

  
Smyslem mého návrhu je především legalizace stávajícího stavu a dále 
celkové řešení parc. č. 281/2. Zapojením celé výměry do funkčního využití 
může dojít k synergickým efektům, a to jak se stávajícím stavem existující 
osady, tak s dalšími možnostmi území. Lze si představit funkce, které 
rekreační funkce osady doplní či rozšíří, lze si představit vhodné rozšíření 
osady jako takové. V širším kontextu je vhodné vnímat možnosti staveb pro 
zemědělské využití, případně pro školně zemědělské využití – pozemek si 
pronajímá JČU, které je i vlastníkem sousedního pozemku. Dále lze upozornit 
na příhodnou dispozici kolem vedoucí komunikace, která je celá ve vlastnictví 
Statutárního města ČB a spojuje Haklovy Dvory a sídliště Máj přírodní 
stezkou. Zde by byla vhodná úvaha o jejím využití pro sport a rekreaci, resp. 
bezpečnou dopravu přírodním prostředím. Sídliště je vysoce urbanizované, 
Zavadilka rovněž a Haklovy Dvory jsou navíc častým výletním cílem. Les „Bor“ 
plní rekreační funkci. 
Posílením zastavitelnosti vznikne větší šance na infrastrukturní rozvoj lokality 
(snížení relativních nákladů rozložením do větší plochy), což bude mít 
pozitivní (zejména enviromentální) dopady i do širšího okolí. Zvýší se tak 
potenciál komfortu a bezpečnosti území a tím i funkční kvalita ploch. 

prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to v 
kapitole A.1. bodě 4.14. 

kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
rekreace (území 
zahrádek) parc. č. 
281/2 
k. ú. Haklovy Dvory 
 
 
- Pro využití 
rekreace 
(rekreační zeleň) 
parc. č. 281/2 
k. ú. Haklovy Dvory 
 
- Pro využití 
sportovní parc. č. 
281/2 
k. ú. Haklovy Dvory 
 

2
0

Připomínky k NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ BUDĚJOVICE v 
katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 

Připomínky č. 1, 5 a 6 budou prověřeny v návrhu ÚP. 

Připomínky č. 2, 4 jsou nad rámec ÚP. Z hlediska úpravy 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
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Dne: 
18.5.2020 
  
OÚP/1355/2020 

Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, 
České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovic (dále jen „Připomínky“ a „Zadání ÚP“) 
  
Připomínky podává podle § 47 odst. (2) zák. č. 183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění: 
  
Jméno:  
  
Vzhledem k tomu, že Zadání ÚP stanovuje, aby návrh ÚP vycházel z 
urbanistické koncepce a členění dle platného územního plánu z roku 2000 
ve znění změn č. 1 – č. 83 (dále jen ÚPnM), podávám následující 
připomínky: 
  
1) Touto připomínkou požaduji, aby v Zadání ÚP byla požadována změna v 
lokalitě 2.5.4. „Na Sádkách“ tak, že dojde ke zrušení navrženého úseku 
komunikace (část plochy makrobloku 2.5.4.34.z-45. v ÚPnM) na parcelách 
parcelní číslo: 1595/17 a 1594/1, tedy v ploše současné zahrady Akademie 
věd k vyústění do ulice Na Zlaté stoce, a tento zrušený úsek v Návrhu ÚP 
bude nahrazen zakreslením současného stavu stávající obslužné komunikace 
– obytné zóny vybudované v letech 2006 – 2008 a tato komunikace bude 
označena jako součást plochy makrobloku 2.5.4.034.z-45. dle značení ÚPnM. 
Tomuto by měla odpovídat úprava tvaru kompoziční osy probíhající středem 
předmětné komunikace a přilehlých hranic ploch makrobloků 2.5.4.033.z-45. 
a 2.5.4.035.z-45. dle značení ÚPnM. 
  
2) Touto připomínkou požaduji, aby v Zadání ÚP byla požadována změna v 
lokalitách 2.5.1. „U Slovanské lípy“ a 2.5.4. „Na Sádkách“ tak, aby 
komunikace v ulici Pasovská byla v návrhu ÚP převedena do režimu 
smíšeného provozu s předností chodců a pobytových aktivit „Obytná zóna 
– Obytná ulice“. Tato změna uvede do souladu návrh ÚP a stávající režim v 

režimu provozu komunikace je požadavek nad podrobnost 
ÚP. Z hlediska požadavku na úpravu prověření plochy s 
rozdílným způsobem využití v terminologii ÚPnM není možné 
do návrhu zadání akceptovat. Návrh ÚP se bude zpracovávat 
podle odlišné legislativy a názvosloví oproti ÚPnM. 

Připomínka č. 3 je nad rámec ÚP. 

  

4.1.7. 
- propojení ulic 
Pasovská a Na 
Zlaté stoce 
- stávající průběh 
ulice Na Sádkách 
 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1.: 
- pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně 
mezi Kauflandem a 
ulicí Pasovská a 
p.č. 1607/1 a 
1875/5 v k.ú. České 
Budějovice 2 
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ulici Pasovská. 
Dle značení ÚPnM by tak plocha makrobloku 2.5.4.034.z-45. a 2.5.1.006. v 
úseku probíhajícím mezi plochami makrobloků 2.5.4.033.z-45., 2.5.4.035.z-
45., 2.5.1.005., 2.5.1.007. až k vyústění do ulice Na Zlaté stoce, která má nyní 
v ÚPnM definované funkční využití jako „zastavitelné území dopravní 
vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro 
vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. třídy (III)“, měla v návrhu ÚP 
nově definované funkční využití (v terminologii ÚPnM) jako „zastavitelné 
území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních 
komunikacích – území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy 
(MO)“. 
  
3) Touto připomínkou požaduji, aby v Zadání ÚP bylo požadováno podmínění 
budoucího dokončení navrženého a zatím nerealizovaného úseku propojení 
komunikace mezi stávající ulicí Pasovská a obslužné komunikace u 
Kauflandu v rámci plochy makrobloku (dle značení ÚPnM) 2.5.1.006. 
zamezením možného průjezdu vozidel mezi Kauflandem a ulicí Na Zlaté stoce 
realizací dopravního a stavebního opatření tak, aby v obytné zóně v ulici 
Pasovská byla umožněna pouze cílová doprava a zcela vyloučena průjezdná 
doprava nerezidentů. 
 
  
4) Touto připomínkou požaduji, aby v Zadání ÚP byla požadována změna v 
lokalitě 2.5.4. „Na Sádkách“ tak, aby komunikace v ulici Na Zlaté stoce v 
úseku mezi vyústěním ulice Pasovská a křižovatkou s ulicí Na Sádkách v 
návrhu ÚP byla převedena do režimu smíšeného provozu s předností 
chodců a pobytových aktivit „Obytná zóna – Obytná ulice“. Dle značení 
ÚPnM by tak plocha makrobloku 2.5.4.032.z-45. a část plochy makrobloku 
2.5.4.031.z-45. v celém výše zmíněném úseku měla nově terminologii ÚPnM 
funkční využití „zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v 
pohybu na pozemních komunikacích – území pro místní obslužné 
komunikace III. a IV. třídy (MO)“. 
  
5) Touto připomínkou požaduji, aby v Zadání ÚP byla požadována změna v 
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lokalitách 2.5.1. „ U Slovanské lípy“ a 2.5.4. „Na Sádkách“ tak, aby stávající 
komunikace v ulici Na Sádkách byla označena v celém svém stávajícím 
průběhu v terminologii ÚPnM jako „zastavitelné území dopravní 
vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území 
pro vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. třídy (III)“. 
  
6) Touto připomínkou požaduji, aby v Zadání ÚP byla požadována změna v 
lokalitě 2.5.1. „ U Slovanské lípy“ tak, aby nyní nezastavěná ozeleněná 
plocha na pozemcích parcelní číslo: 1607/1 a 1875/5 nacházející se ve 
vlastnictví města České Budějovice mezi Kauflandem a bytovými domy v ulici 
Pasovská, byla převedena mezi nezastavitelné plochy jako území městské 
zeleně a připojena k chráněnému území Stromovka jako součást biotopu. 
  
Historicky tato plocha byla součástí ozeleněných ploch Stromovky a Dlouhé 
louky společně se sousedící plochou, která je dnes zastavěna obchodním 
domem Kaufland s parkovišti, který zaujal v devadesátých letech minulého 
století místo pouze dočasného stavebního a menšího dvora původně 
určeného k používání pouze po omezenou dobu. Případným dalším 
zastavěním pozemků parcelní číslo: 1607/1 a 1875/5 (souvisle ozeleněné 
plochy s nízkou i vysokou zelení přináležející k vegetačnímu „masivu“ 
Stromovky) by docházelo k dalšímu zmenšování zelených ploch původní 
rozlohy lesoparku Stromovka a obecně ozeleněných ploch navazujících na 
Stromovku v levobřežní části města. Tato postupující fragmentace je obecně 
negativním jevem a jeho další pokračování není ve veřejném zájmu obyvatel 
města. 
  
Odůvodnění připomínek: 
  
Připomínky odpovídají obytnému a přírodnímu charakteru dotčeného 
území v těsné návaznosti na přírodní plochy parku Stromovka dle ÚPnM s 
nejvyšší možnou preferencí klidového bydlení (IN-2) na zastavitelných 
plochách včetně stávající zklidněné komunikace – obytné zóny v ulici 
Pasovská a funkci ploch přírodního charakteru samotného parku Stromovka 
a jeho navazujícího okolí. Ulice Na Sádkách v UPnM v kategorii III a MT, která 
je vedena územím s minimálním podílem obytné zástavby s převahou 
skladových, administrativních 
a vyhrazených sportovních ploch (UP kategorie SKOL-2), pro dané území bez 
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výrazných dopravních závad plní funkci páteřní komunikace ve větší 
vzdálenosti od přírodních ploch parku Stromovka, což tomuto provozu také 
lépe odpovídá. Zapracováním připomínek dojde k oddálení potenciálně 
rušivých vlivů od Stromovky — jako nejvýznamnější klidové a rekreační 
zóny města, což by bylo přínosem i pro prostředí celého města. 
  
Připomínky také logicky navazují na změnu ÚPnM č. 16 z roku 2006 ve 
vyhlášce č. 14/2006, kdy byl vyjmut a zrušen bez náhrady také navazující úsek 
vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. třídy původně v ÚPnM 
navrhovaný k novému propojení ulic Šípková a Na Sádkách a přilehlý úsek 
ulice Šípkové byl ve změně č. 16 zařazen do kategorie MO. 
  
Výše uvedené připomínky odpovídají koncepci Zadání ÚP, podporují zásady 
vyjádřené v textu Zadání ÚP a jsou v souladu nebo dokonce naplňují záměr 
těchto konkrétních odstavců Zadání ÚP: 
A – 2.2.3., A – 2.2.4., A - 3.1.5., A - 3.3.2, A - 3.4.7., A – 3.4.9., A1 – 3.1.8., A1 
– 3.1.9., A1 – 4.18., A3 – 2.3.3., A3 – 2.3.4., A3 – 3.1., A3 – 3.6., A3 – 4.3. 
  
Výše uvedené připomínky jsou v souladu s koncepcí připravované studie 
dopravního řešení lokality Na Sádkách zadané magistrátem města České 
Budějovice ke zpracování firmě MOTT MACDONALD tak, jak byla 
prezentována na veřejném projednání konceptu studie dne 11. 12. 2019. 
  
Vzhledem k tomu, že v připomínkách jde především o změnu kategorie 
stávajících komunikací doplněnou úpravou trasy odpovídající současnému 
stavu a změnu funkčního využití a ochrany ploch ve vlastnictví města, je 
zapracování této připomínky již do fáze Zadání ÚP nejekonomičtějším 
způsobem řešení tohoto dílčího aspektu v rámci zpracování ÚP v jinak 
stabilizovaném území. 
  
Žádám tedy tímto o zahrnutí výše zmíněných připomínek do Zadání ÚP. 
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Věc: ad) návrh zadání ÚP České Budějovice – připomínky k. ú. České 
Budějovice 2, lokalita území: Čtyři Dvory – střed 
  
Žádám laskavě, jako občan, o aktivní zapojení se do pořizování návrhu ÚPD. 
  

1a) b) Připomínka je nad rámec ÚP. 

2a)  b) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.24., 3.3.3. 
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Dne: 
18.5.2020 
  
OÚP/1347/2020 

Před nedávnem jsem se stala účastníkem řízení o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby – územní rozhodnutí „novostavba bytového domu o max. 5 
NP vč. přípojek na TI, zpevněných ploch s parkovištěm OA a oplocení“ v ul. 
Na Zlaté stoce, k. ú. České Budějovice 2, navržené na ppč. 1466 (zahrada), 
1464/2 (ostatní plocha) a 1536/1, kde v sousedství vlastním nemovitosti, 
rodinný dům, zahradu, garáž pro OA. 
V současné době je podáno moje odvolání proti tomuto Rozhodnutí – územní 
rozhodnutí, prostřednictvím zdejšího správního orgánu, Stavební úřad České 
Budějovice, ke Krajskému úřadu Jč. kraje, ORRÚPaSŘ v Českých Budějovicích. 
  
Z výše uvedené situace uvádím připomínky k návrhu zadání ÚP České 
Budějovice, k vymezení zastavěného a zastavovaného území, s tímto 
odůvodněním: 

1) nesouhlasím s tím, z důvodu nevratné degradace kvality prostředí 
(bydlení) v mých nemovitostech a i v okolních, aby: 

a) výstavba navrženého objektu na ppč. 1466 (zahrada) i na ppč. 1464/2 
nerespektovala „stabilizaci území“ a koeficient „index zastavěnosti“, 
b) výstavba navrženého objektu na předmětných parcelách svoji maximální 
zastavěností a hmotnou velikostí negativně ovlivňovala ochranu životního 
prostředí v území (kácením stromů s omezením a výraznou ztrátou stávající 
zeleně, snížení hladiny spodních vod, hluk a ovzduší). Pozn. viz vyjádření MM 
Č. B., OÚHA z 26. 6. 2017. 

2) navrhuji, aby: 
a) budoucí výstavba na předmětných parcelách pč. 1466 a 1464/2 v k. ú.  
České Budějovice 2 navázala na stávající objekty rodinných a bytových domů 
v území, a to ulic A. Sovy a Sukova, které jsou převážně o dvou nadzemních 
podlažích se zastřešením sedlovými střechami, v rámci stabilizace území i 
indexu zastavěnosti, 
b) budoucí výstavba na předmětných parcelách respektovala OŽP a současný 
stav zeleně, stromoví a snažila se jej zlepšit a rozšířit. 
  
Děkuji za veškeré informace o záměrech, o konání veřejného ústního jednání, 
o uveřejnění veřejné vyhlášky a oznámení na úřední desce apod. 

a 4.18. 
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Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200518_04. Vyhodnocení viz. podání 200518_04 Viz. 200518_04 
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Dne: 

18. 5. 2020 

OÚP/1349/2020 
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A-stav Bohemia 
s.r.o. 
Jeremiášova 
1926/16 
370 01 České 
Budějovice 

Dne: 

19. 5. 2020 

OÚP/1363/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200414_01 Vyhodnocení viz. podání 200414_01 Viz. 200414_01 
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Dne: 
20. 5. 2020 
  
OÚP/1381/2020 

Žádost o změnu využití z funkční plochy SR na BZ v rámci návrhu zadání pro 
nový ÚP České Budějovice 
  

ČÁST A. 
I. Identifikační údaje navrhovatele 
fyzická osoba (občan obce, vlastník nemovitosti nebo nositel jiného práva k 
nemovitosti) 
jméno, příjmení: 
datum narození: 
místo trvalého pobytu a adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy 
trvalého pobytu: 
  
II. Specifikace nemovitosti a práv k nemovitosti (pozemku nebo stavbě) 
parcelní číslo pozemku: 1834, 1833, 1887/10, 1848/10, 1848/9 
číslo popisné nebo číslo evidenční stavby: 
katastrální území, v němž se nemovitost nachází: České Budějovice 2 
uvedení práva k nemovitosti: vlastnické právo 
  

ČÁST B. 
Skutečnosti prokazující, že navrhovatel je oprávněn podat návrh na 
pořízení změny územního plánu 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

parc. č. 1834, 
1833, 1887/10, 
1848/9, 1848/10 

k.ú. České 
Budějovice 2. 
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Vlastnické právo k dotčeným pozemkům. 
  

ČÁST C. 
Důvody pro návrh zadání územního plánu 
Změna způsobu využití pozemků k scelení pozemků určené pro účely BZ. 
Vlastník vlastní již sousedící pozemky určené k funkčnímu typu BZ. 
  

ČÁST D. 
Návrh obsahu k návrhu zadání ÚP ČB 
Změna využití dotčených pozemků p. č. 1834, 1833, 1887/10, 1848/9, 
1848/10 v k. ú. České Budějovice 2 – z území pro sport a rekreaci (SR) na 
území zahradního bydlení (BZ). 
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Dne: 
20.5.2020 
  
OÚP/1376/2020 

Věc: Zadání ÚP České Budějovice – připomínky k návrhu, k.ú. České 
Budějovice 2, lokalita území Čtyři Dvory – střed: 
  
Předkládám připomínky k návrhu ÚP resp. týkající se výstavby na 
pozemkových parcelách č. 1466 (zahrada) a 1464/2 (ostatní plocha) v k. ú. 
České Budějovice 2, se kterými bezprostředně sousední nemovitost v mém 
vlastnictví, tj. ppč. 1467 (rodinný dům a nádvoří), k. ú. České Budějovice 2. 
V Současné době se odvolávám ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj, České 
Budějovice, ORRÚP, stavebního řádu a investic proti rozhodnutí, vydané MM 
České Budějovice, Stavební úřad, Územní rozhodnutí pod zn. SU/5059/2018 
St, ze dne 26. 2. 2020. V žádném případě nesouhlasím s navrženou výstavbou 
ÚR, objektu BD o 5ti NP s parkovištěm pro 33 OA, a to přímo na společné 
hranici sousedících parcel. Neboť navržená výstavba BD není šetrná k 
zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, zcela nevratně by 
degradovala kvalitu prostředí (bydlení) v mojí nemovitosti. Zároveň navržená 
výstavba objektu BD nerespektuje index zastavěnosti a stabilizaci výstavby v 
území, ohrožovala by ochranu ŽP (spodní vody stávajících studní, zeleň, 
ovzduší a hluk). 
Žádám Vás laskavě, jako občan, o moji aktivní účast v pořizování návrhu ÚP, 
o informacích a záměrech ÚP, o konání veřejného jednání apod. 
Děkuji, s pozdravem 
  

vlastník nemovitosti objektu bydlení na ppč. 1467, k. ú. České Budějovice 2 

Připomínka je věcně shodná s částí připomínky 200518_04. 
Vyhodnocení viz. podání 200518_04. 

Připomínka je nad rámec ÚP. 
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Dne: 
20.5.2020 
  
OÚP/1377/2020 

Věc: Zadání ÚP České Budějovice – připomínky k návrhu, k. ú. České 
Budějovice 2, lokalita území Čtyři Dvory – střed: 
  
Předkládám připomínky k návrhu ÚP resp. týkající se výstavby na 
pozemkových parcelách č. 1466 (zahrada) a 1464/2 (ostatní plocha) v k. ú. 
České Budějovice 2, se kterými bezprostředně sousedí nemovitost v mém 
vlastnictví, tj. ppč. 1468 (zahrada), k.ú. České Budějovice 2. 
  
Následující text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_02. 

Připomínka je věcně shodná s částí připomínky 200520_02. 
Vyhodnocení viz. podání 200520_02. 
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MADETA a.s., 
Rudolfovská tř. 
246/83 
370 01 České 
Budějovice 

Dne: 

20. 5. 2020 

OÚP/1372/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200414_05 Vyhodnocení viz. podání 200414_05 Viz. 200414_05 
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Společenství 
vlastníků Pasovská 
6,8 
Pasovská 1599/8 
370 05 České 
Budějovice 
  

  
Dne: 
20.5.2020 
  
OÚP/1380/2020 

Připomínka k NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ BUDĚJOVICE v 
katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 
Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, 
České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovic (dále jen „Připomínky“ a „Zadání ÚP“) 
  
Připomínky podává podle § 47 odst. (2) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění: 
Společenství vlastníků Pasovská 6,8 České Budějovice, IČ: 280 76 681 
Pasovská 1599/8, České Budějovice 270 05, České Budějovice 
Zastoupená 

  
Obecná připomínka – navrhuji v zadání ÚP stanovit priority pro jeho tvorbu. 
  

·       Jako základní prioritu navrhuji zachování, popř. rozšíření, unikátního 

Obecná připomínka č. 1 bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.4.2., 
kapitoly A.1. bodu 3.1.9. a kapitoly A.3. bodu 3.5. 

Obecná připomínka č. 2 bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 
3.2.15. a kapitoly A.2. bodu 3.6. a 4.1.5. 

Konkrétní připomínky č. 1, 3, 5 budou prověřeny v návrhu ÚP. 

Konkrétní připomínka č. 2 je nad rámec ÚP. Z hlediska úpravy 
režimu provozu komunikace je požadavek nad podrobnost 
ÚP. Z hlediska požadavku na úpravu prověření plochy s 
rozdílným způsobem využití v terminologii ÚPnM není možné 
do návrhu zadání toto akceptovat. Návrhu ÚP se bude 
zpracovávat podle odlišné legislativy a názvosloví oproti 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.7. 

- propojení ulic 
Pasovská a Na 
Zlaté stoce 

- stávající průběh 
ulice Na Sádkách 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 
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pásu zeleně, který se táhne od okraje města u Švábova hrádku, přes 
park Stromovka až na Sokolský ostrov, kde se přímo dotýká 
samotného centra města. V tom jsou ČB jedinečné nejen mezi českými 
městy a byla by škoda tuto raritu zničit. Zachování a rozšíření zelené 
zóny navíc může městu do budoucna pomoct v boji s klimatickými 
změnami a suchem. 

·       Jako prioritu č. 2 navrhuji klást důraz na pěší a cyklistickou dopravu a 
její upřednostňování zejména před individuální automobilovou 
dopravou. Je třeba využívat zkušenosti moderních evropských měst, 
která se snaží cyklistům a pěším vycházet maximálně vstříc a naopak 
se různými restrikcemi snaží snižovat atraktivitu individuální 
automobilové dopravy. 

 
Vzhledem k tomu, že Zadání ÚP stanovuje, aby návrhu ÚP vycházel z 
urbanistické koncepce a členění platného územního plánu z roku 2000 ve 
znění změn č. 1-č 82. (dále jen ÚPnM), podávám následující konkrétní 
připomínky: 
1. Zadání ÚP navrhuji rozšířit o požadavek na změnu v lokalitě 2.5.4. 
„Na Sádkách“ tak, že dojde ke zrušení navrženého úseku komunikace (část 
plochy makrobloku 2.5.4.34.z-45. v ÚPnM) na parcelách č. parc.: 1595/17 a 
1594/1, tj. na pozemku současné zahrady Akademie věd až po vyústění do 
ulice Na Zlaté stoce. Zrušený úsek v Návrhu ÚP pak nahradit zakreslením 
současného stavu stávající obslužné komunikace obytné zóny – vybudované 
v letech 2006 - 2008 a tuto komunikaci pak označit jako součást plochy 
makrobloku 2.5.4.034.7-45 dle značení ÚPnM. 
2. Navrhuji do zadání ÚP doplnit požadavek na změnu v lokalitách 
2.5.1. „U Slovanské lípy“ a 2.5.4. „Na Sádkách“ tak, aby komunikace v ulici 
Pasovská byla v návrhu ÚP převedena do režimu smíšeného provozu s 
předností chodců a pobytových aktivit „Obytná zóna-Obytná ulice“. Tato 
změna uvede do souladu návrhu ÚP a stávající skutečný režim v ulici 
Pasovská. Současně s tím by mělo dojít ke změně funkčního využití plochy 
makrobloku 2.5.4.034.z-45 a 2.5.1.006. v úseku probíhajícím mezi plochami 
makrobloků 2.5.4.033.z-45, 2.5.4.035.z-45., 2.5.1.005. a 2.5.1.007. až k 
vyústění do ulice Na Zlaté stoce, na „zastavitelné území dopravní vybavenosti 
pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro místní 
obslužné komunikace III. a IV. třídy (MO). 
3. V rámci plochy makrobloku (dle značení ÚPnM) 2.5.1.006. navrhuji 

ÚPnM. 

Konkrétní připomínka č. 4 je nad rámec ÚP. 

Konkrétní připomínka č. 6 bude prověřena v návrhu ÚP. 

 

 

- MK 
Pasovská 
a Na 
Sádkách 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně 
mezi Kauflandem 
a ulicí Pasovská a 
parc. č. 1607/1 a 
1875/5 v k.ú. 
České Budějovice 2 
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zadání ÚP rozšířit o požadavek na zamezení průjezdu vozidel mezi 
Kauflandem a ulicí Na Zlaté stoce a celé území mezi Kauflandem a ulicí 
Pasovská přiřadit k parku Stromovka. 
4. Navrhuji, aby v zadání ÚP byla požadována změna v lokalitě 2.5.4. „ 
Na Sádkách“ tak, aby komunikace v ulici Na Zlaté stoce v úseku mezi vyústění 
ulice Pasovská a křižovatkou s ulicí Na Sádkách v návrhu ÚP byla převedena 
do režimu smíšeného provozu s předností chodců a pobytových aktivit 
„Obytná zóna-Obytná ulice“. 
5. V zadání ÚP žádám doplnit požadavek na změnu v lokalitách 2.5.1. 
„U Slovanské lípy“ a 2.5.4. „Na Sádkách“ tak, aby stávající komunikace v ulici 
Na Sádkách byla označena v celém svém stávajícím průběhu v terminologii 
ÚPnM jako „zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu 
na pozemních komunikacích – území pro vybrané hlavní obslužné místní 
komunikace III. třídy (III)“. 
6. Navrhuji, aby v zadání ÚP byl uveden požadavek na změnu v lokalitě 
2.5.1 „ U Slovanské lípy“ tak, aby nyní nezastavěná ozeleněná plocha na 
pozemcích č.par.: 1607/1 a 1875/5 nacházející se ve vlastnictví města Č. 
Budějovice mezi Kauflandem a bytovými domy v ulici Pasovská, byla 
převedena mezi nezastavitelné plochy jako území městské zeleně a připojena 
k chráněnému území Stromovka jakou součást biotopu. Historicky tato 
plocha byla součástí ozeleněných ploch Stromovky a Dlouhé louky. 
Případným dalším zastavěním pozemků č.parc.: 1607/1 a 1875/5 (souvisle 
ozeleněné plochy s nízkou i vysokou zelení přináležející k vegetačnímu 
„masivu“ Stromovky) by docházelo k dalšímu zmenšování zelených plocha 
původní rozlohy lesoparku Stromovka a obecně ozeleněných ploch 
navazujících na Stromovku v levobřežní části města. Tato postupující 
fragmentace je obecně negativním jevem a jeho další pokračování není ve 
veřejném zájmu obyvatel města. 
  
Dále je text připomínky věcně shodný s připomínkou 200518_03. 
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Ateliér Klein s.r.o. 
Lidická tř. 
1019/182 
370 07 České 
Budějovice 7 

Dne: 

VĚC: ŽÁDOST NA PODNĚT O ZAŘAZENÍ DO ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Vážení, 

Velice Vám děkuji za zaslání vyrozumění k žádosti Návrh na pořízení změny 
územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nové Vráto, v 
katastrálním území České Budějovice 4, z usnesení zastupitelstva č. 6/2020. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.1. v bodě 4.17. 

 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

Pro využití 
veřejného 
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21. 5. 2020 

OÚP/1394/2020 

V tuto chvíli, ale z finančních důvodů odstupujeme od tohoto záměru (není 
náš pozemek). Rád bych Vás tímto požádal o překlopení (postoupení) a 
zařazení této schválené žádosti na pozemcích parc. č. 1488/1, 1554/1 a 
1554/2 (viz příloha) do nového návrhu územního plánu města České 
Budějovice. 

Přílohy 

- schválení návrhu na pořízení změny ÚPnM 

- Příloha 1 

VĚC: ŽÁDOST NA PODNĚT O ZAŘAZENÍ DO ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Vážení, 

Velice Vám děkuji za zaslání vyrozumění k žádosti Návrh na pořízení změny 
územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nové Vráto, v 
katastrálním území České Budějovice 4, z usnesení zastupitelstva č. 6/2020. 
V tuto chvíli, ale z finančních důvodů odstupujeme od tohoto záměru (není 
náš pozemek). Rád bych Vás tímto požádal o překlopení (postoupení) a 
zařazení této schválené žádosti na pozemcích parc. č. 1488/1, 1554/1 a 
1554/2 (viz příloha) do nového návrhu územního plánu města České 
Budějovice. 

 

Přílohy 

- schválení návrhu na pořízení změny ÚPnM 

- Příloha 1 

Př: 

Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v 
lokalitě Nové Vráto v katastrálním území České Budějovice 4 ve smyslu § 
55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") – výsledek 
předložení na jednání Zastupitelstva města České Budějovice  

V souladu s § 46 odst. (3) a § 55a a § 55b stavebního zákona Vám sdělujeme 
následující: 

Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice (dále jen 

 

 

 

 

 

 

prostranství s 
převahou zeleně 

parc. č. 1488/1, 
1554/1 a 1554/2 v 
k.ú. České 
Budějovice 4 
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„OÚP“), jako pořizovatel územně plánovacích podkladů a územně plánovací 
dokumentace pro správní území města České Budějovice, předložil Váš návrh 
na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nové 
Vráto v k. ú. České Budějovice 4 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona 
(dále jen „změna ÚPnM“) k rozhodnutí Zastupitelstvu města České 
Budějovice dne 17. 2. 2020 v materiálu s evidenčním číslem KP-
ZM/18/2020/M/8. 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 6/2020 schválilo návrh na pořízení 
změny ÚPnM včetně jejího obsahu s tím, že finanční náklady spojené se 
zpracováním dokumentace budou hradit navrhovatelé. Návrh změny 
ÚPnM bude zpracován na základě obsahu změny ÚPnM. 

Pozemky parc. č. 1488/1, 1554/1 a 1554/2 v k. ú. České Budějovice 4 jsou 
řešeny v územním plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“), který 
byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000 usnesením č. 39/2000, a 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2000 o závazných částech 
ÚPnM, v platném znění (dále jen „OZV“), jsou pozemky parc. č. 1488/1, 
1554/1 a 1554/2 v katastrálním území České Budějovice 4 součástí plochy se 
způsobem využití – zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným 
individuálním v předměstí (IN-2) dle čl. 17 OZV. 

Záměrem navrhovatelů je podpořit stávající stav a vytvořit tak místo pro 
odpočinek a rekreaci čtvrti. Pozemky navazují na budoucí novostavbu 
Centrum Bazalka, kde je znázorněna severní klidová zahrada, která by v 
případě změny ÚPnM přirozeně navazovala na nový městský park. 
Předmětem změny ÚPnM je změna způsobu využití ze zastavitelného území 
s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí (IN-2) na 
nezastavitelné území zeleně parku (ZP) dle čl. 77 OZV. 

Pořizovatel informuje, že změna ÚPnM v lokalitě Nové Vráto v k.ú. České 
Budějovice 4 bude řešena v rámci jedné změny ÚPnM s více lokalitami. 
Náklady na zpracování dokumentace této jedné změny ÚPnM budou 
rozúčtovány mezi navrhovatele jednotlivých lokalit. Výše částky uhrazená z 
vlastních prostředků každého navrhovatele, resp. navrhovatelů, bude 
vypočtena poměrně dle rozlohy požadovaného konkrétního řešeného území 
z celkových nákladů na pořízení změny ÚPnM. 

Zpracovatel změny ÚPnM, který splňuje požadavky dle § 4 a § 17 písm. a) 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
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výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v 
platném znění, bude vybrán v souladu se směrnicí Rady města České 
Budějovice č. 1/2018.   

Pořizovatel upozorňuje, že proces pořizování změny ÚPnM může rovněž na 
základě jejího projednávání prokázat, že změna ÚPnM není možná. 

Pořizovatel dále upozorňuje, že dle § 55c stavebního zákona změna ÚPnM 
nabyde účinnosti dnem doručení změny ÚPnM a úplného znění. 
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Dne: 
22.5.2020 
  
OÚP/1403/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03 Viz. 200518_03 
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Dne: 
22.5.2020 
  
OÚP/1404/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03 Viz. 200518_03 
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Magistrát města 
České Budějovice 
Investiční odbor 

Dne: 

22. 5. 2020 

OÚP/1375/2020 

Věc: „Připomínka k zadávacímu návrhu územního plánu“ 

Dobrý den, 

chtěli bychom požádat o zařazení Cyklistických stezek plánovaných v 
současné době na území města České Budějovice resp. v souladu s 
dokumentem „Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých 
Budějovicích (cyklogenerel)" mezi Veřejně prospěšné stavby (VPS). Důvodem 
je problematické řešení majetkoprávních vztahů, což komplikuje zpracování 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodů 3.2.9., 3.2.15., 
kapitoly A.2. bodů 3.6., 4.1.5., 4.3.1. a kapitoly C. bodu 4.1. 
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4  projektové dokumentace, ale především vydání stavebního povolení. 
Následně je problematické i naplnění indikátorů v rámci dotačních 
programů. 

2
0
0
5
2
5
_
0
1 

ANIPOL, s.r.o. 
nám. Švabinského 
960/9 
370 08 České 
Budějovice 
  
Dne: 
25.5.2020 
  
OÚP/1399/2020 

Věc: Připomínka podaná na základě zveřejnění návrhu zadání územního 
plánu České Budějovice. 
  
Na základě zveřejnění návrhu zadání územního plánu České Budějovice, 
uplatňujeme následující připomínku. 
Žádáme, aby návrh ÚP byl rozšířen o prověření stanovení následujících ploch 
se stávajícím rozdílným způsobem využití: 
- změnu využití na plochy smíšené obytné – kolektivního charakteru v 
předměstí (SKOL 2) pro pozemky parc. č. 2482/2, 2490/72, 2490/67, 
2490/68, 2484/1, 2484/2, 2484/3, 2484/4, 2483 v k.ú. České Budějovice 5. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného 
obytného 
kolektivního 

parc. č. 2482/2, 
2490/72, 2490/67, 
2490/68, 2484/1, 
2484/2, 2484/3, 
2484/4 a 2483 

k.ú. České 
Budějovice 5. 
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Dne: 
25.5.2020 
  
OÚP/1402/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuji 
jako vlastník pozemku parc. č. 3923 v katastrálním území České Budějovice 
7 následující připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
(dále jen „ÚP“). 
Dovoluji si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A. Požadavky na 
základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejich 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury, a to do podkapitoly 4. Další 
požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn 
požadavek 

Prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy 

Připomínka ke změně způsobu využití bude prověřena v 
návrhu ÚP. 

Připomínka týkající se ÚSES bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.3. bodů 2.2., 
2.3., 3.1. a 3.2. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
občanského 
vybavení 
(tělovýchova a 
sport) 

parc. č. 3923 

k.ú. České 
Budějovice 7. 
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Pro využití „Plochy občanského vybavení“ 
Na pozemku parc. č. 3923 v katastrálním území České Budějovice 7. 

Pozemek parc. č. 3923 v katastrálním území České Budějovice 7 se nachází 
na levém břehu řeky Malše, v prostoru mezi Malým a Velkým jezem. Dle 
přiloženého listu vlastnictví LV č. 5655 (viz příloha č. 2 této připomínky) se 
jedná o druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází 
stávající jednopodlažní nepodsklepená zděná stavba, která je využívána pro 
sport a tělovýchovu. 
Dle současného platného územního plánu města České Budějovice je 
pozemek v severní části již součástí zastavitelných ploch pro smíšené 
kolektivní využití (SKOL-3) a pro místní obslužnou komunikaci (MO). Jižní část 
pozemku je součástí zastavěného území (bývalý intravilán) pro rekreační 
zeleň (ZR) (viz příloha č. 3 této připomínky). Zároveň je část pozemku dle 
územního plánu města dotčena nadregionálním biokoridorem řeky Malše, 
přičemž toto jeho vymezení není v souladu s nadřazenou krajskou územně 
plánovací dokumentací, která tento biokoridor vymezila v této části užší. To 
znamená, že nový ÚP by již měl toto vymezení z krajské dokumentace 
respektovat a vymezit zde nadregionální biokoridor mimo zájmový pozemek. 
Mým záměrem je celý předmětný pozemek využívat nadále pro potřeby 
sportu a tělovýchovy, ovšem včetně zajištění kvalitního zázemí potřebného 
pro tuto činnost, např. skladování náčiní pro sportovní aktivity, a s tím 
související nezbytné oplocení pozemku pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
majetku. Tento záměr dle mého názoru vhodně doplní již stávající sportovní 
aktivity a přispěje k jejich zkvalitnění. 
  
Přílohy: 
1. kopie kupní smlouvy mezi původním vlastníkem (viz příloha č. 2) jako 
prodávajícím a  jako kupujícím (v současné době je 
podán návrh na vklad do KN s předpokladem zápisů cca do konce května 
2020) 
2. výpis z LV č. 5655 z www.cuzk.cz 
3. výřez hlavního výkresu ÚPnM se zájmovým pozemkem parc. č. 3923 v k. 
ú. Č.B. 7 

2
0
0
5

  

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03 Viz. 200518_03 
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Dne: 
25.5.2020 
  
OÚP/1400/2020 
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Dne: 
25.5.2020 
  
OÚP/1401/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03 Viz. 200518_03 
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Dne: 
25.5.2020 
  
OÚP/1398/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu Č. B. 
  
Na základě prostudování návrhu nového územního plánu v lokalitě 2.4.1. 
Zahrádky, jako jeden z vlastníků předmětných pozemků navrhuji změnu 
kategorie zastavitelného území SKOL-2 na kategorii IN-2. 
Kategorie IN-2 by měla uchránit v přiměřené míře současný ráz lokality i 
pozitiva, jež v současnosti nabízí. 
Dle dostupných informací kategorie SKOL-2 znamená výstavbu 
kombinovaných obytných domů s občanskou vybaveností. Bohužel tento typ 
výstaveb, většinou formou developerských projektů, logicky využívá veškerý 
prostor k zastavěnosti. Tím by však došlo k likvidaci jedné z mála přírodních 
enkláv v širším středu města, přestože v současné době se ministerstva a 
jejich místní organizace a instituce snaží o maximalizaci udržení vody v půdě, 
ochlazení městských aglomerací, minimalizaci zásahů do „zelených“ oblastí 
a ekologizaci bydlení. 
Z výše uvedených důvodů Vás žádám o přepracování kategorie 
zastavitelného území SKOL-2 na kategorii IN-2. 
Děkuji za zapracování mojí připomínky. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to v 
kapitole A.1. bodě 4.14. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení v lokalitě 
stávajících 
zahrádek v klínu 
mezi železniční 
tratí a ulicí 
Nádražní v oblasti 
z obou stran ulice 
Generála Píky, k. ú. 
České Budějovice 
3. 
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Dne: 
25.5.2020 
  
OÚP/1433/2020 

Věc: Uplatnění připomínky k návrhu zadání územního plánu Českých 
Budějovic 

Na základě oznámení zveřejněném ve vyhlášce Magistrátu města České 
Budějovice k návrhu zadání územního plánu České Budějovice vyvěšené 
Magistrátem města České Budějovice a na úřední desce dne 27. 4. 2020 
(značka OÚP/2020/O-966/Ji-V) a v souladu s §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb. (Stavební zákon) uplatňuji v zákonné lhůtě dané touto vyhláškou 
následující připomínku: 

·       jakožto vlastník pozemku parc. číslo 381/9, na katastrálním území 
České Budějovice 4 o rozloze 186 m2, žádám o změnu jeho využití. 
Pozemek se nachází v zastavěné oblasti. V současné době je pozemek 
veden ze 2/3 jako SKOL-2 a z 1/3 jako ZR (zeleň rekreační). Toto 
uspořádání mi nevyhovuje a chtěla bych ho změnit tak, aby bylo 
možné celý pozemek využívat jako odstavnou plochu a technické 
zázemí pro rodinný dům, například aby se plocha sjednotila jako 
SKOL-2. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného 
obytného 
kolektivního parc. 
č. 381/9 v k. ú. 
České Budějovice 
4. 
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Dne: 
25. 5. 2020 
  
OÚP/1432/2020 

Věc: Podání podnětu k návrhu Územního plánu města České Budějovice 
  
Dovoluji si podat podnět pro úpravu v lokalitě Suché Vrbné – průmyslový 
obvod III v katastrálním území České Budějovice 5. 
Podnět se týká změny způsobu využití pozemků č. 2500/1, č. 2503/14, č. 
2503/15 a budovy č. 2500/2 se způsobem využití zastavitelné území veřejné 
vybavenosti pro protipožární (hasičskou)ochranu (VHA) na nový se 
způsobem využití zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou 
výrobu (podnikatelské). 
Důvodem podnětu je fakt, že v současnosti je většina okolních pozemků v 
majetku Ředitelství silnic a dálnic. To umožňuje výstavbu v původně 
plánovaném rozsahu. 
Také vzhledem k úpravě projektu tunelu, které proběhlo v posledním roce 
není úplně zřejmé zda se i nadále s touto výstavbou pro protipožární 
(hasičskou) ochranu počítá. 
Děkuji, že se k podnětu bude při zpracování územního plánu přihlížet. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití výroby 
a skladování parc. 
č. 2500/1, 
2503/14, 2503/15, 
2500/2 v k. ú. 
České Budějovice 
5. 
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Dne: 
25. 5. 2020 
  
OÚP/1434/2020 

Spolumajitelé žádají o zařazení pozemku parc. č. 2533/1 v k.ú. České 
Budějovice 5 do plochy zastavitelné území pro bydlení individuální – 
předměstí. 

Plocha není v současné době využívána. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
2533/1 v k. ú. 
České Budějovice 
5. 
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Dne: 
25. 5. 2020 
  
OÚP/1429/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod Zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako spoluvlastníci (SJM) pozemků parc. č. 3114/13 a 
3114/203 v katastrálním území České Budějovice 7, dále i jako budoucí 
spoluvlastníci pozemku parc. č. 3120 v katastrálním území České 
Budějovice 7 následující připomínku k návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice (dále též „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP části A. Požadavky na 
základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejich 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury, a to do podkapitoly 4. Další 
požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn 
požadavek 
  
Prověřit v zastavěném území na pozemku parc. č. 3114/25 a na části 
pozemku parc. č. 3114/200 v katastrálním území České Budějovice 7 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro stanovení 
takového využití, 
kde by byla 
umožněna 
realizace dopravní 
a technické 
infrastruktury pro 
obsluhu 
navazujícího území 
pro bydlení parc. č. 
3114/25 a 
3114/200 v k. ú . 
České Budějovice 
7. 
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způsob využití pro veřejné prostranství, v kterém bude přípustné i napojení 
sousedních pozemků pro bydlení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
  
Důvodem pro uplatnění naší připomínky jsou následující skutečnosti: 
Pozemek parc. č. 3114/25 a část pozemku parc. č. 3114/200 v k. ú. území 
České Budějovice 7 se nachází v jižní části Rožnova a jsou součástí již 
zrealizované cyklostezky podél Lidické ul. spojující obec Včelnou s městem a 
souběžně procházejícího chodníku. Dle platného územního plánu města 
České Budějovice (dále jen „ÚPnM“) jsou tyto pozemky součástí plochy pro 
ostatní městskou zeleň (makroblok 3.9.3.116.z-72/U ZO), která je určena 
zejména pro parkově upravená veřejná prostranství, liniovou zeleň a uliční 
stromořadí a plnění funkce významné izolační a ochranné zeleně městského 
prostředí. Podmíněně lze do ní umístit účelové komunikace pouze pro 
obsluhu ostatní městské zeleně (viz příloha č. 2 této připomínky). 
Pozemky parc. č. 3114/13 a 3114/203 v k. ú. České Budějovice 7 v našem 
vlastnictví a pozemek parc. č. 3120 v k. ú. České Budějovice 7 ve vlastnictví p. 

, sousedí 
přímo s výše uvedenou cyklostezkou (Pozn.: Na pozemek parc. č. 3120 máme 
v současné době uzavřenou dohodu o koupi s jeho majitelkou, ale jednání o 
podpisu kupní smlouvy se bohužel pozdržela vzhledem k nouzovému stavu a 
uzavřeným celostátním hranicím, které souvisejí s výskytem onemocnění 
COVID-19.). Dle ÚPnM jsou tyto pozemky součástí plochy pro obytné 
individuální využití (makroblok 3.9.3.123.z-72/U IN-3) (viz příloha č. 2 této 
připomínky). 
Naším záměrem je na stavební parcele složené z pozemků parc. č. 3114/13, 
3114/203 a 3120 do budoucna realizovat rodinný dům a byli bychom rádi, 
aby bylo v případě nezbytnosti možné napojení této stavební parcely na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s možným dotčením právě i 
pozemků parc. č. 3114/25 a 3114/200. 
Předem děkuji za kladné vyřízení mé připomínky. 

2
0
0
5
2 Dne: 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03 Viz. 200518_03 
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25. 5. 2020 

OÚP/1430/2020 
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Dne: 

25. 5. 2020 

OÚP/1431/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03 Viz. 200518_03 

2
0
0
5
2
5
_
1
2 

Dne: 

25. 5. 2020 

OÚP/1425/2020 

 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Dne: 

25. 5. 2020 

 

OÚP/1505/2020 

Dobrý den,  

K územnímu plánu mám následující připomínky: 

- zrušit podélnou stezku pro cyklisty Na Sadech, přesunout do ulice Na 
Mlýnské stoce i za cenu omezení parkování automobilů. Sady mají být 
odpočinková zóna. Cyklistům umožnit jen příčné přejetí parků do ulic, kde 
mohou dále pokračovat. Pro částečné zlepšení vjezdů cyklistů by se vjezd (a 
výjezd) do Krajinské z Mariánského náměstí měl doplnit vyhrazeným 
cyklistickým pruhem s hladkým povrchem, jízda po schodech může být snad 
jen v Budějovicích. 

- Schází cyklistické stezky severní směrem (musí mít Pražská v celé délce 4 

Připomínka je mimo podrobnost ÚP. Řešení uspořádání 
profilu ulice a umístění trasy cyklistického pruhu je řešitelné 
mimo úroveň ÚP. Prověření podmínek pro umístění 
cyklostezek bude prověřeno v návrhu zadání ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP,, a to zejm. kapitoly A.1. bodě 3.2.15. a 
kapitoly A.2. bodech 3.6. a 4.3.1. 
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pruhy?, nejsou tam místy široké chodníky zbytečné?), a východním směrem. 
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Dne: 

25. 5. 2020 

 

OÚP/1501/2020 

Věc: Připomínka podle §47 odst. (2) stavebního zákona k NÁVRHU ZADÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ BUDĚJOVICE v katastrálním území České 
Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, 
České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, 
Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

Vážení, 

na základě veřejné vyhlášky Zn. OÚP/2020/O-966/Ji-V vyhlášené dne 
27.4.2020 podávám připomínky ve výše uvedené věci: 

Jsem obyvatelem města České Budějovice, kde mám své trvalé bydliště v 
řadovém rodinném domu, který je v mém vlastnictví, jež se nachází na 
adrese:

Dotčený stavební pozemek jsem zakoupil a zmíněný řadový rodinný dům 
nechal postavit, obdobně jako desítky mých sousedů, v letech 2003 — 2004 
a to na základě platného regulačního plánu „Suché Vrbné - V Hluboké cestě“. 
Já i moji četní sousedé jsme tehdy vycházeli z toho, že dané okolní území, 
řešené regulačním plánem „Suché Vrbné - V Hluboké cestě“, bude postupně 
zastavováno v souladu s tímto regulačním plán, který je, co do podrobnosti 
budoucí zástavby, velmi detailně propracován. Ostatně naše řadové rodinné 
domy byly stavebně povoleny právě v podobě, která musela velmi striktně 
respektovat citovaný regulační plán. 

V návrhu zadání územního plánu České Budějovice z února 2020 je však na 
str.20 uvedeno: 

„4.1. prověří nutnost zachován RP pro zajištění ochrany hodnot a rozvoje 
území a pro rozhodování o změnách v území, popřípadě navrhne jejich 
zrušení bez náhrady, nebo uloží pořízení ÚS: 

4.1.3. Suché Vrbné - V Hluboké cestě“ 

K tomuto návrhu podávám níže uvedenou připomínku: Nesouhlasím s 
prověřením nutnosti zachování regulačního plánu Suché Vrbné - V Hluboké 
cestě. Tento regulační plán je z velké části již realizován a jakákoliv územně 

Připomínku nelze akceptovat, podmínka pořízení RP, 
popřípadě ÚS v dané lokalitě bude prověřena v návrhu ÚP 
zpracovatelem. Regulační plán Suché Vrbné – V Hluboké cestě 
nebude zachován, pozbude platnosti společně s územním 
plánem města České Budějovice. Způsob a přesná forma pro 
zajištění ochrany hodnot území a pro rozhodování o změnách 
v území bude stanovena v návrhu ÚP zpracovatelem. 
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plánovací změna nutně poškozuje vlastníky desítek stávajících řadových 
rodinných domů v území řešeném právě tímto regulačním plánem Suché 
Vrbné V Hluboké cestě (zejména v ul. Heřmánková, Kopretinová, Prašná). 
Tito obyvatelé města si své domovy ve vlastních řadových rodinných domech 
pořídili z nesnadno uspořených finančních prostředků a navrhované 
„prověření nutnosti zachování regulačního plánu“ znehodnocuje jejich 
nemovitosti a kvalitu jejich bydlení, neboť ruší právní jistotu předvídatelnosti 
stavebního rozvoje města. Navrhuji proto vyřadit z „prověření nutnosti 
zachování regulačního plánu“ lokalitu 4.1.3. Suché Vrbné — V Hluboké cestě. 
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Dne: 

25. 5. 2020 

OÚP/1427/2020 

 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Dne: 

25. 5. 2020 

OÚP/1426/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Dne: 

25. 5. 2020 

OÚP/1423/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Dne: 

25. 5. 2020 

OÚP/1421/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Dne: 

25. 5. 2020 

OÚP/1424/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05 Viz. 200520_05 
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Dne: 
25. 5. 2020 
  
OÚP/1435/2020 

Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Jako vlastník žádám o změnu využití na využití individuálního bydlení pro 
tato parcelní čísla v katastrálním území Třebotovice: 

·       898/2 
·       898/3 
·       899 – část přiléhající ke komunikaci o výměře zhruba 4100 m2. 

  
V zastoupení vlastníka paní Ing. Růženy Němcové žádám o změnu využití na 
využití individuálního bydlení pro tato parcelní čísla v katastrálním území 
Třebotovice: 

·       884/2 
·       883 – část přiléhající ke komunikaci o výměře zhruba 4100 m2 

  
Výše uvedené pozemky navazují na stávající území pro bydlení (VEN-4). 
  

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
898/2, 898/3, 899, 
884/2 a 883 v k. ú. 
Třebotovice.  
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Dne: 
25. 5. 2020 
  
OÚP/1428/2020 

Připomínka Návrhu zadání územního plánu 
  
Dobrý den, 
Prosím o posouzení a prověření níže uvedených připomínek ke katastrálnímu 
území České Budějovice 3. 

1)    Žádám o posouzení území parc. č. 139/71, 139/72, 139/73, 139/75 až 
139/92, 139/100, 139/60, 139/59, 139/115, 139/113, 139/1, 
139/129, 223/1, 224, 228 a ponechání jako plochy pro bydlení a 
občanskou vybavenost, včetně omezení maximální výšky zástavby a 
vyloučení ploch pro pracovní aktivity a průmyslovou zástavbu. 

  
2)    Žádám o prověření možnosti a podmínek pro cyklistickou dopravu 

spojující Nemanice s centrem města, případně napojení Nemanic na 
stezku kolem řeky Vltavy. 

  
3)    Žádám o zahrnutí do bodu 3.15.2. (kategorie A.2.) rybník Světlík a 

Čertík. 

1. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 

2. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1 bodu 3.2.15. a kapitoly A.2. 
bodů 3.6.2. a 4.3.1. 

3. Formulace je dostačující. Připomínka bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.2., bodu 3.15.2. Jmenný výčet bodů uvádí příklady, 
prověření je vztaženo na celé řešené území. 

4. Formulace je dostačující. Připomínka bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.2., bodu 3.15.3. Jmenný výčet bodů uvádí příklady, 
prověření je vztaženo na celé řešené území. 

5. Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2., bodu 3.15.3. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného 
obytného parc. č. 
139/71, 139/72, 
139/73, 139/75 až 
139/92, 139/100, 
139/60, 139/59, 
139/115, 139/113, 
139/1, 139/129, 
223/1, 224, 228 v 
k. ú. České 
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4)    Žádám o zahrnutí do bodu 3.15.3. (kategorie A.2.) lokalitu Nemanice. 

Plánovaná výstavba železničního koridoru, dálnice D3 a průmyslová 
výstavba v blízkosti dálnice ubírá obyvatelům v oblasti Nemanice 
prostor pro rekreaci a zeleň. 

  
5)    Z důvodů uvedených v bodě 4) žádám o navržení lokalit vhodných k 

relaxaci, pro pěší a zeleň v lokalitě Nemanice, která je zatížena 
významnými dopravními komunikacemi (železniční koridor, dálnice 
D3, Severní spojka, Severní tangenta). 

  
6)    Žádám o posouzení možnosti zahrnutí do územního plánu úpravu 

Pražské třídy v lokalitě Nemanice na městskou komunikaci se zúžením 
na 2 pruhy, vytvořením parkovacích míst a zeleně. 

6. Připomínka je mimo podrobnost ÚP.  Budějovice 3. 
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Dne: 
26. 5. 2020 
  
OÚP/1510/2020 

Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice, sp. zn. 
OÚP/2020/O-966/Ji-V 
  
Obracím se na Vás v zastoupení svých klientů 

1) 

  
Ve věci výše uvedeného návrhu zadání územního plánu České Budějovice, sp. 
zn. OÚP/2020/O-966/Ji-V, v katastrálním území České Budějovice 1, České 
Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, 
České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 

Formulace návrhu zadání ÚP je dostačující. 

Podmínky prostorového uspořádání budou stanoveny v 
návrhu ÚP. 
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Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic. 
  
Jménem mých klientů vyjadřuji připomínky k uvedenému návrhu územního 
plánu, když mí klienti požadují, aby nový územní plán – a tedy logicky aby 
tomu odpovídalo i zadání nového územního plánu – důsledněji chránil 
stávající zeleň a zejména dřeviny, tj. stromy a keře na území města. 
  
Proto se navrhuje, aby v bodě 3.4 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území, 
bod 3.4.2. Návrh ÚP bude chránit a rozvíjet plochy parkové zeleně Na Sadech 
a významné zeleně v navazujících územích ochranného pásma MPRa prověří 
možnosti jejich revitalizace pro zvýšení atraktivity pobytové funkce – bylo 
uloženo rozvíjet plochy parkové a jiné zeleně ve všech novým územním 
plánem řešených katastrálních územích se zvláštním důrazem na zelené 
plochy v katastrálním území České Budějovice 3 a zejména pak v oblasti U 
Staroměstského hřbitova. 
  
Mí klienti sice kladně hodnotí, že základní koncepce návrhu navrhuje v bodě 
3.1.5. vysoký podíl zeleně v zastavěném území, avšak je nutné podotknout, 
že stávající úprava umožňuje značné zásahy do již umístěné zeleně, zejména 
pak umožňuje zásahy do zeleně umístěné ve vnitroblocích domů. Jelikož v 
současné době územní plán umožňuje odstranění této zeleně a nový návrh 
zadání nijak více nerozvíjí ochranu této zeleně (až na obecná tvrzení, která 
regulaci nijak nerozšiřují), jsou mí klienti přesvědčení, že odstraňování zeleně 
v kritických částech infrastruktury není dostatečně regulováno a mělo by být 
zakázáno, neboť neustálé ubývání této zeleně má vliv nejen na zhoršení 
čistoty ovzduší, ale zejména na schopnost zadržování vody v krajině a v 
konečném důsledku na klimatické poměry dané lokality. 
  
K výše uvedenému tématu se pak týká i bod 3.2.22. Podmínky pro volně 
přístupnou rekreační zeleň a lesoparky, kde by mělo být uloženo, aby bylo 
stanoveno, že rekreační zeleň bude chráněna, stejně jako její rozsah. Není 
možno zapomenout i na bod 3.2.26. Podmínky pro zachování dostatečného 
rozsahu ploch schopných zajistit vsakování dešťové vody v rámci kterého by 
měl být stanoven rovněž požadavek na zákaz zmenšování těchto ploch a to 
zejména u zeleně v sousedství obytných budov. 
  
V této souvislosti se pak jeví jako významný bod 4.17. Návrh ÚP prověří v 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 203 z 317 
 

obytných územích s intenzivními formami blokové uzavřené zástavby posílení 
ochrany vnitroblokové zeleně a požadavek, aby tyto limity byly stanoveny 
obzvláště důsledně pro katastrální území České Budějovice 3 a zejména pak 
v oblasti U Staroměstského hřbitova. 
  
Dále moji klienti navrhují, aby byl kladen důraz na bod 3.2.24. Podmínky pro 
výškovou regulaci zástavby, aby nedošlo k narušení obvyklé výšky a 
charakteru zástavby v jednotlivých lokalitách, když tento požadavek je 
aktuální zejména v katastrálním území České Budějovice 3 v oblasti U 
Staroměstského hřbitova v souvislosti s výstavbou plánovaných bytových 
domů, které jsou v rozporu s tímto bodem návrhu. Tyto podmínky by měly 
zohledňovat nejen výšku zástavby, ale též hmotové členění a přiměřenost s 
ohledem na okolní historickou výstavbu. Měl by být stanoven požadavek 
zákazu zahušťování vnitrobloků stávající zástavby. 
  
Na toto pak navazuje i bod 4.5. Návrh ÚP prověří stanovení přísnějších 
regulací včetně výškových limitů na ochranu charakteru zástavby ve 
stabilizovaných lokalitách sloužících k bydlení (např. Linecké předměstí a 
další). Zde se pak navrhuje, aby v příkladném seznamu těchto lokalit bylo 
uvedeno i oblast U Staroměstského hřbitova (resp. Staroměstská čtvrť). 
  
V neposlední řadě pak s odkazem na bod 4.18. Návrh ÚP prověří zamezení 
takových staveb v obytných lokalitách, jejichž funkce, provoz a dopravní 
obsluha by znamenalo zhoršení životního prostředí v jejich bezprostředním 
okolí a v nich samotných se navrhuje, aby bylo stanoveno, že v katastrálním 
území České Budějovice 3 bude tento parametr nové výstavby posuzován 
restriktivně (přísně) zejména u staveb bytových domů. 
  
S ohledem na předchozí mí klienti požadují, aby byla v souladu s výše 
uvedenými námitkami a návrhy v územním plánu upravena ochrana stávající 
zástavby před odstraňováním zeleně, zastíněním a dalšími negativními vlivy 
nevhodné a předimenzované výstavby. 
  
Přílohou jsou plné moci výše uvedených osob. 
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Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200526_01. Vyhodnocení viz. podání 200526_01 Viz. 200526_01 
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Dne: 

26. 5. 2020 

  

OÚP/1615/2020 
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Dne: 

26. 5. 2020 

OÚP/1488/2020 

 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03 Viz. 200518_03 
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Plojhar, s.r.o. 
J. Hůlky 1947 
370 07 České 
Budějovice 
  
Dne: 
26. 5. 2020 
  
OÚP/1511/2020 

Věc: Podání připomínek k návrhu zadání ÚP ČB 
  
Dle § 47 odst. (2) stavebního zákona podáváme připomínku k návrhu zadání 
ÚP ČB. 
Současný územní plán ČB umožňuje v lokalitě Rožnov, na adrese J. Hůlky 
1947 provozování a rozvoj podnikatelské výrobní činnosti malého a 
středního rozsahu. Žádáme, aby v připravovaném ÚP ČB byl tento účel území 
respektován a nadále umožněn provoz a rozvoj podnikatelské výrobní 
činnosti malého a středního rozsahu. Žádáme, aby v připravovaném ÚP ČB 
byla řešena příslušná infrastruktura umožňující provoz nákladní dopravy a 
napojení objektu na adrese J. Hůlky 1947 na tuto infrastrukturu. 
Děkujeme za zohlednění těchto skutečností během přípravy nového ÚP ČB. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP.  

Připomínka týkající se provozu nákladní dopravy je nad 
podrobnost ÚP. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití výroby 
a skladování  - 
stávající areál 
zejm. na parc. č.  
2734/73, 2734/75, 
2734/94, 2756/2,  
v k. ú. České 
Budějovice 7 
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Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice v 
katastrálním území České Budějovice 7 
  
Vážení, 

Připomínky týkající se dopravy budou prověřeny v návrhu ÚP. 

Připomínka týkající se zeleně  bude prověřena v návrhu ÚP na 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
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Dne: 
26. 5. 2020 
  
OÚP/1489/2020 

podávám připomínku k návrhu zadání územního plánu v katastrálním území 
České Budějovice 7, ke změně ÚP týkající se možné stavby silnice II. třídy 
spojující Lidickou s Plavskou a jejího dopravního řešení napojení na stávající 
komunikace. 
Připomínku opírám o následující fakta a argumenty: 

1.     V aktualizovaném závazném dokumentu pro město České Budějovice, 
tzv. IPODu, není zmíněná silnice Lidická – Plavská již vůbec uvedena, 
protože už v původní verzi se jednalo pouze o stavbu bez zásadního 
významu, která nemá vazbu na dopravní skelet města. V 
aktualizovaném IPODu je hlavně změněno umístění Jižní tangenty, na 
kterou je vydané stavební povolení a letos má začít realizace. 
Vypovídající výtah z původního a aktualizovaného IPODu přikládám k 
připomínce. 

2.     S připomínkou ke změně ÚP souhlasí územní skupina č. 5 v čele s 
předsedou,  

3.     Tento návrh na připomínku vzešel hlavně od nás, místních obyvatel 
dotčených ulic, zejména ulic Sedlářská, Kolářská, Drátenická, 
Omlenická, atd. K vyjádření naší připomínky – nesouhlasu s možnou 
stavbou silnice nás vede obava z výrazného nárůstu dopravy, včetně 
všech souvisejících negativních vlivů (hluk, prašnost, nebezpečí pro 
děti…) v čistě obytné části, která by měla zůstat naprosto klidovou bez 
předpokládaného zatížení dopravou. Lze předvídat, že propojená 
komunikace by sloužila nejen pro samotnou obsluhu rodinných domů 
v řešeném území ÚS, ale zcela jistě i jako náhradní řešení tranzitní 
dopravy do města. 

4.     Z dopravně-bezpečnostního hlediska je již dnes snad i nemožné vůbec 
novou komunikaci napojit na stávající Lidickou třídu v místě přechodu 
pro chodce před sídlem firmy Kuboušek a dále křížit vybudovanou 
cyklostezku z ČB na Včelnou! Rovněž přikládám situační snímek. 

5.     Další technickou a finanční „kapitolou“ je křížení nové komunikace se 
dvěma železničními tratěmi… 

6.     Ačkoliv jsme byli společně se sousedy průběžně informovaní 
dotčenými odbory, politiky, že s touto silnicí vůbec nepočítá a stavět 
se nebude, tak se s těmito tvrzeními nemůžeme spokojit, protože se 
může situace v budoucnu změnit… Proto žádáme změnou „výmaz 
čáry“ z ÚP. 

7.     Posledním bodem je velká prosba, kdy bychom v rámci návrhu nového 
ÚP uvítali nejen v naší relativně klidné okrajové části, ale obecně v 

základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodů 3.1.7. 
a 3.2.22. 

 

4.1.6. 

- MK Lidická a 
Plavská 
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Budějovicích více zeleně, které je ve městě nedostatek. 
Děkuji moc předem za kladné vyřízení a vyrozumění o výsledku! 
S přátelským pozdravem hrdý obyvatel a patriot města České Budějovice. 
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Dne: 

26. 5. 2020 

  

OÚP/1614/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200526_01. Vyhodnocení viz. podání 200526_01 Viz. 200526_01 
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Atelier Klein s.r.o. 
Lidická tř. 
1019/182 
370 07 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1611/2020 
  

  
Připomínka k návrhu zadání nového ÚP České Budějovice 
  
Dle stávajícího ÚPnM České Budějovice jsou pozemky manželů 

 parc. č. 1009/8, 1009/9, 1009/10, a st. p. č. 110/1 v k.ú. 
Třebotovice vymezeny v ploše s rozdílným způsobem využití zastavitelné 
území pro zemědělskou výrobu na venkově (PZ-4), ve smyslu čl. 43 OZV, které 
se v současné době nachází v místě již nevyužívaného areálu JZD a majitelé 
nemají zájem  o jejich využívání pro zemědělství a chov, pro která jsou dle 
ÚPnM vymezeny, přičemž majitelé by pozemky rádi využili pro účely bydlení. 
Tímto žádáme o změnu způsobu využití plochy PZ-4, resp. o rozšíření 
zastavitelného území s převažujícím charakterem individuálním 
venkovským na venkově (VEN-4) ve smyslu čl. 25 OZV na výše uvedených 
pozemcích. 
Vzhledem k tomu, že úkolem územního plánování je komplexní řešení celých 
ploch/makrobloků, nabízí se vymezit v ploše VEN-4 také související pozemky 
ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice, a to pozemek parc. č. 
1009/8 a  části pozemků parc. č. 1007, 1009/8, 1009/11, 1009/12, 1009/17 
a 1010/2 v k.ú. Třebotovice, které jsou vymezeny v plochách s rozdílným 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
1009/8, 1009/9, 
1009/10 a st. parc. 
č.  110/1 v k. ú. 
Třebotovice 
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způsobem využití nezastavitelné území rekreační zeleně (ZR) ve smyslu čl. 79 
OZV a nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné (KV) ve smyslu čl. 82 
OZV. 
  
Uvedené pozemky jsou vhodné k výstavbě rodinných domů, neboť navazují 
na již zastavěné území a obec disponuje stávající technickou 
infrastrukturou (vodovod a kanalizace). Pokud by byla tato technická 
infrastruktura nedostatečná, majitelé jsou si vědomi nutnosti ji doplnit či 
zřídit dle současně platných požadavků, zejména ze strany odboru ochrany 
životního prostředí a zároveň nově vymezené území doplnit o příslušnou 
dopravní infrastrukturu. 
Celkově se jedná o plochu velikosti cca 1,4 ha ve vlastnictví manželů 

 a Statutárního města České Budějovice, přičemž na pozemku 
statutárního města parc. č. 1009/11 vzniká nelegální skládka stavebního 
odpadu. s městem v současné době jednají o odkupu 
tohoto pozemku a současně s ním i pozemku parc. č. 110/6, které by sloužily 
jako přístup do řešeného území, kde se již příjezdová cesta nachází. 
Pro úplnost doplňuji, že tato příjezdová cesta by byla v případě kladného 
vyřízení naší žádosti rozšířena v souladu s požadavky stavebních předpisů a 
norem na požadovanou šířku. 
  
Dále uvádíme, že pozemky nejsou dotčeny žádnými veřejně prospěšnými 
stavbami dle ÚPnM, tudíž zde není žádný veřejný zájem na výstavbu jiného 
charakteru a zároveň není nutno většinu těchto pozemků vyjímat ze 
zemědělského půdního fondu, neboť již vyňaty byly. Zbylé se nachází ve III. 
třídě ochrany, což jsou půdy vyznačující se průměrnou produkční schopností, 
které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné 
nezemědělské způsoby využití. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 208 z 317 
 

0
2 

OÚP/1464/2020 

 

 

2
0
0
5
2
7
_
0
0
3 

  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1465/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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BK Nezmar z. s. 
Fr. Hrubína 984/3 
370 04 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1606/2020 

Připomínky k návrhu zadání územního plánu 
  

1)    Historické centrum 
Vyhodnotit stezku v ulici Krajinské, jde o frekventované korzo + 
zásobování, kde je stezka trvale obsazena, dochází ke kolizím. Případně 
doplnit o paralelní stezku, např. ulicí Česká. Pokud jde o povrch v centru, 
pro cyklo dopravu je kamenná dlažba nevhodná, zapracovat jako do ÚP, 
tak do plánu investic a údržby veř. statků. Případný argument památkové 
péče je lichý. Platí i pro drobné nájezdy a změny směrů, povrchů a 
připojování apod. 

  
2)    Zvýšení bezpečnosti cyklo a pěších na pěší zóně Lannova. Vhodně 

propojit s centrem (pásy, povrchy), ideálně bezkolizní průjezd 
kříženími (Na Sadech, Nádražní) + opatření před budovou hlavního 
nádraží v návaznosti na rekonstrukci nádražní budovy a v dlouhodobé 
perspektivě počítat se zanořením Nádražní ulice v prostoru před 
nádražní budovou parterem by procházela jen pěší a cyklodoprava, 
resp. MHD +taxi + IZS. 

  
3)    Mosty pro pěší, cyklo a IZS 
Víme, že vznikají konflikty a anymozity proti stavbě dalších mostů (jsou 

Připomínky 1) a 2) budou prověřeny v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.25. a 
kapitoly A.2. bodů 3.6.1. a 4.3.1.  

Část připomínek týkající se konkrétního technického řešení 
cyklodopravy a řešení týkající se přednádražního prostoru je 
nad podrobnost ÚP. 

Připomínky 3), 4), 6), 11), 13), 14) a 17) budou prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole 
A.2. v bodech 3.1.3., 3.6.1.,  3.6.2. a 4.1.5. 

Připomínky 7) a 8) budou prověřeny v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v bodech 3.2.26. 
3.2.27. a 3.2.9. 

Připomínky 5), 7) (část týkající se organizace dopravy), 9), 12), 
15), 16) jsou nad podrobnost ÚP. 
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ale nezbytné), lze je budovat tak, aby byly převážně pro IZV, cyklo, pěší. 
Pro další vozidla jen ve výjimečných situacích nebo časech 
- most souběžně s žel. mostem přes Malši u jižní zastávky + napojení na 
cyklo Novohradská 
- most nemocnice – směr Litvínovice + napojení na cyklo Planá 
  
Most nad soutokem – most propojující 3 břehy, resp. se 3 rameny nad 
soutokem by zpřístupnil park Háječek – oživí se tak další park a 
hvězdárna. Sbíhají se zde cyklostezky, ideální středobod cyklistiky, 
dostatek prostoru (+ návaznost na Stromovku). 
Nyní není aktuální (most na Sokolský ostrov je téměř nový), ale počítat s 
tím v rámci řešení parku Háječek – ponechat rezervu po skončení 
životnosti mostu stávajícího a vhodně navázat na budoucí zástavbu na 
místě sportovní haly. Vznikne tím také prostor pro rozšíření areálu 
plovárny, kterou stávající most limituje. 
  
4)    Pokud (cyklo) most přes Vltavu z levého břehu Výstaviště směr SKP 

tak tehdy, když budou vyhodnoceny alternativy a všechny synergie. 
Zejména jde o levobřežní nábřežní silnici a řešení křižovatky u 
Dlouhého mostu. Na pravém břehu by musel tento koridor navazovat 
na promyšlenou a intenzivnější a bezpečnější síť cyklostezek. Muselo 
by tedy jít o komplexní řešení s komplexními náklady. 

  
5)    Povrchy – pokud bude územní plán řešit, pak navrhujeme v městských 

cyklostezkách silně urbanizovaných částí města silniční, barevně 
označené neklouzavé povrchy. 

Zámková dlažba jen výjimečně. 
Naopak, jsou trasy, kde postačí výrazně levnější šotolinový povrch. 
  
6)    Cyklostezka do Dasného, např. po trase „staré trati“ a následně v trase 

současné silnice I. třídy, kterou lze zúžit, poté, co bude vybudován 
obchvat Dasného. 

  
7)    Stromovka – alespoň částečné oddělení, resp. rezervace linií jen pro 

cyklo a bruslaře, případně jen pro pěší. Oživení „Bagru“, vodní plochy, 
přečerpávání vody z řeky, zadržování vody v parku. 

  

Připomínka 10) neobsahuje konkrétní požadavky. 
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8)    Stezky pro cyklo lze často vést vodotečemi, resp. náplavkami, 
plochami pro rozliv, které jsou většinově suché, případně brody, viz 
suchý brod na Malši – Doudleby. 

  
9)    Rozšíření stezky podél Samsonu (strana u řeky). 

  
10) Cyklostezka Krčínova je aktuálně velice nebezpečná. 
  
11) Plánovat cyklostezku od nového MÚK Hodějovice směr lokalita „U 

Špačků“ – most u Špačků a napojení na stezku Plavská. Převede tak 
bezpečně cyklodopravu z a do obcí okolo této MÚK a případně i z 
širšího okolí – vhodný alternativní směr na výlety konkurující 
přetíženému směru Hluboká. 

  
12) Zvětšení šířky stezky na Hlubokou. 
  
13) Most do Suchého Vrbného, nikoliv tunel, vyřešit tím i cyklotrasu 

(legendární „lávka“). 
  
14) Zvážit, zda lze např. využít větší dopravní stavby jako D3, železnice, 

aby se po jejich tělese (okraje, zářezy, násypy, případně pod tělesem 
– lze v údolí Malše vedly cyklostezky. 

  
15) Pamatovat na prostory pro bezpečně uskladnění, parkování, a 

současně i rychlý výdej kol a podobných prostředků. Lze čekat, že s 
rozvojem elektromobility budou tyto prostředky přibývat (kola, 
koloběžky, segway apod.). Lze také čekat, že díky podpoře 
elektromotorů bude jednodušší překonávat převýšení, strmá 
stoupání a podobné „překážky“. Stroje jsou ale těžší, takže se s nimi 
hůře manipuluje při nakládání (např. tedy koncepce zastávek MHD 
apod.). 

  
16) Mít na vědomí 2 směry cyklistiky, a to silniční (i v podobě fitness), 

která vyžaduje rovné, kvalitní povrchy bez překážek a „nástrah“, 
dosahuje vyšší rychlosti (bezpečnost), větší vzdálenosti (obvykle 
mimo katastr města) – je třeba mít takové trasy pro vyvedení na 
hranici města; a dále horská/crossová kola, která snesou nerovnosti, 
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horší (levnější) povrchy apod., je to dokonce i pro určitý segment 
žádoucí atrakce – dnes populární singletraily atd. 

  
17) Celkové koncepční zásady organizace cyklodopravy: žádoucí zvýšení 

jejího podílu musí vést přes motivaci, nikoliv restrikce. Je tedy třeba 
spojit bezpečnou a rychlou trasou (s minimem překážek/kolizních 
situací) důležité cíle jako školy, úřady, budovy občanské vybavenosti 
obecně + výletní cíle/směry. Příklad: Dobrým principem by tedy např. 
bylo stanovit, aby ke každé škole a školce byla přivedena cyklostezka. 
Analogicky další případy. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1477/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 

2
0
0
5
2
7
_
0
0
6 

  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1454/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Calla – Sdružení pro 
záchranu prostředí, 
z.s. 

Věc: Připomínky k NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ BUDĚJOVICE 
v katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 
Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, 

1) Formulace návrhu zadání ÚP je dostačující. Řešeno na 
úrovni doplňujících PaR, kapitoly E.3. a G.1. 
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Fráni Šrámka 35 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1607/2020 

České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovic (Zn. OÚP/2020/O-966/Ji-V) 
  
Jako nevládní organizace, která se v jižních Čechách dlouhodobě zabývá 
ochranou životního prostředí, předkládáme tyto připomínky k návrhu zadání 
ÚP České Budějovice. 
  
V části A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření 
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření 
možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 
  
1. Bod 3.1.8. navrhujeme doplnit takto: „Návrh ÚP vymezí území nevhodná 
pro zástavbu z vodohospodářského a klimatického hlediska a z hlediska 
ochrany přírody a životního prostředí obyvatel. 
  
2. Bod 3.2.27. navrhujeme doplnit takto: „Podmínky umožňující revitalizace 
území podél vodních toků a ploch a jejich využití k rekreaci, ochraně přírody, 
zasakování vody v nivách aj. 
  
V části A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na 
prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn 
  
3. Bod 3.6.1. navrhujeme doplnit takto: „Návrh ÚP prověří podmínky pro 
cyklistickou dopravu s přihlédnutím k postupnému procesu zklidňování 
dopravy v centru města a propojení centra s dalšími městskými čtvrtěmi 
bezpečnými trasami.“ 
  
4. Bod 3.11.4. navrhujeme upravit motivačně a ne regulativně. Tedy jako 
např. bod 3.11.3.: „Návrh ÚP prověří a stanoví podmínky umožňující větší 
využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a druhotných zdrojů energie (DZE) 
na území města. 
  
V části A.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na 
prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na 
prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné 
vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 
§ 18 odst. 5 stavebního zákona 

 

2) Formulace návrhu zadání ÚP je dostačující. Řešeno na 
úrovni doplňujících PaR, kapitoly C.4. a G.3. 

 

3) Formulace návrhu zadání ÚP je dostačující. Připomínka 
bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a 
to kap. A.2. bodu 4.1.5. Řešeno na úrovni doplňujících PaR, 
kapitoly B.6.15. a G.1.  

 

4) Formulace návrhu zadání ÚP je dostačující. Řešeno na 
úrovni doplňujících PaR, kapitoly B.6.2.3. a G.1. 

 

5) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 2.2.4., kapitoly A.1. 
bodu 3.2.27., kapitoly A.2. bodu 3.15.2. a kapitoly A.3. bodu 
3.7. 

 

6) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.27., kapitoly, A.2. 
bodu 3.15.2. a kapitoly A.3. bodu 4.2. 

 

7) Stanovení přípustných, podmíněně přípustných a 
nepřípustných funkcí bude prověřeno v návrhu ÚP, a to v 
kontextu celého území. 
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5. k části 4 navrhujeme připojit nový požadavek v tomto znění: „Návrh ÚP 
prověří, popřípadě navrhne podmínky pro revitalizaci drobných vodních toků 
v parku Stromovka.“ 
  
6. K části 4 navrhujeme připojit nový požadavek v tomto znění: „Návrh ÚP 
zachová přírodě blízký charakter některých úseků vodních toků, např. Vltavy 
mezi Jiráskovým jezem a Dlouhým mostem, včetně přilehlé části Mlýnské 
stoky“. 
  
7. Navrhujeme dále, aby byla nová výstavba rozsáhlých objektů (obchodní 
domy, obchodní zóny, skladové a výrobní areály apod.), pokud vůbec bude 
povolena a plánována, v územním plánu podmiňována splněním určitých 
standardů (např. zachycování a zasakování dešťové vody, snížení efektu 
tepelného ostrova apod.). 
  
Děkujeme za čas, který našim připomínkám věnujete. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1580/2020 

Připomínky k návrhu zadání nového územního plánu 
  
ČÁST A. 
I. Identifikační údaje připomínkujícího 
Fyzická osoba 

  
II. Specifikace nemovitosti a práv k nemovitosti 
Parcelní číslo pozemku: 569/67 
Číslo popisné nebo evidenční stavby: nezastavěný pozemek 
Katastrální území, v němž se nemovitost nachází: České Budějovice 3 
(622052) 
Uvedení práva k nemovitosti: vlastnické právo 
  
ČÁST B. 
Údaje o navrhované změně využití ploch území obce 
Na pozemku parc. č. 569/67 v katastr. území České Budějovice 3 (622052) 
žádám o: 
- Změnu funkčního využití pozemku z území pro sportovní a rekreační účely 

Připomínka týkající se změny využití území bude prověřena v 
návrhu ÚP. 

Připomínka týkající se vedení technické infrastruktury bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.2. bodů 3.8., 3.9. a kapitoly C. bodu 4.1. 

 

 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1, bod 
4.1. 

- pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
569/67 v k. ú. 
České Budějovice 
3. 
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na zastavitelné území pro bydlení s převažujícím charakterem obytným 
individuálním s možností výstavby rodinného domu. 
- Zrušení dosud nevystavěného vedení technické infrastruktury – kanalizační 
řad (DN 300) a vodovodní řad (DN 100) přes tento pozemek. 
  
ČÁST C. 
Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 
V současné době je pozemek p. č. 569/67 v katastr. území České Budějovice 
3 (622052), ve vlastnictví navrhovatele a je využíván jako zahrada. 
  
ČÁST D. 
Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny 
Záměrem navrhovatele je výstavba rodinného domu na předmětném 
pozemku. 
Ze současného stavu není realizace tohoto záměru možná, protože: 
- Na základě územního plánu zóny je tento pozemek funkčně navržen jako 
území pro sportovní a rekreační účely (viz příloha Žádost o pořízení změny… 
OÚPA/2001/O-582/Bo/V). A to v situaci, kdy je ve vzdálenosti cca 150 m od 
tohoto pozemku nachází sportovní areál SK Nemanice s fotbalovým hřištěm, 
tenisovým kurtem, basketbalovým hřištěm, kurtem pro volejbal/nohejbal, 
dětským hřištěm a sociálním zázemím pro tato sportoviště v podobě šaten, 
toalet a restaurace. A kdy se na protějším břehu Nemanického rybníka 
(Světlík) ve vzdálenosti cca 300 m právě rekonstruuje sportoviště původně 
sestávající z tenisových a volejbalových kurtů a dětského hřiště do podoby 
hřišť na plážový volejbal. Kapacita sportovišť a ploch určených ke sportu a 
rekreaci je tak v nejbližším okolí opravdu veliká a rezervace relativně malého 
pozemku p. č. 569/67 k těmto účelům se uprostřed zástavby rodinných domů 
nejeví jako nezbytná. 
- Přes předmětný pozemek je naplánováno (dosud nerealizováno) vedení 
kanalizačního řadu (DN 300) a vodovodního řadu (DN 100) dle Rozhodnutí o 
zřízení vodohospodářského díla z 9. 10. 1997 čj. 7419/97-231/Ná. Jako 
vlastník pozemku s vedením řadů nesouhlasím. Kanalizační řad je v 
navrhované trase ve skutečnosti neproveditelný samospádem, protože by 
nebyla dodržena výška krytí potrubí (viz. příloha Posudek změny trasy 
kanalizace budované v rámci ZTV Nemanice). A pokud by bylo pro obsluhu 
nově zastavovaného území zvoleno řešení s čerpáním, není už vůbec nutné 
vést trasu kanalizace přes předmětný pozemek. 
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Protože vedení vodovodního řadu není vázáno na profil terénu, není určitě 
nutné vést vodovodní řad pro obsluhu zástavby plánované zejména na 
pozemcích společnosti Buca Projekt, s.r.o. přes pozemek 569/67. Je však 
pravděpodobně možné vést vodovodní řad přes sousední pozemek 569/39, 
který patří také zmíněnému vlastníkovi většina stavebních parcel v 
předmětném území (viz. příloha Plán budoucí zástavby). 
  
ČÁST E. 
Přílohy 
- Informace o pozemku z KN 
- Katastrální mapa 
- Žádost o pořízení změny… OÚPA/2001/O-582/Bo/V 
- Posudek změny trasy kanalizace budované v rámci ZTV Nemanice 
- Plán budoucí zástavby 
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Dne: 
27.5.2020 
  
OÚP/1585/2020 

Věc: Připomínky – náměty k ÚP města České Budějovice 
  
Dobrý den, 
jmenuji se a jsem majitelem pozemku č. parc. 2086 v k.ú. 
České Budějovice 5 (viz. příloha). 
  
Změnou č. 38 územního plánu města České Budějovice byla část lokality 
včetně mého pozemku zařazena do využití SKOL-2 z původního IN-2. 
  
Tímto žádám, aby v novém územním plánu byla tato lokalita navrácena do 
využití IN-2 nebo alespoň mnou vlastněná parcela. 
  
Změna č. 38 neměla opodstatnění již při jejím vzniku a v následujících letech 
přinesla do naší lokality jen problémy. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
2086 v k. ú. České 
Budějovice 5. 
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Římskokatolická 
farnost – Děkanství 
u Sv. Mikuláše 
U Černé věže 71/4 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 

Připomínky k Návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
(OÚP/2020/O-509/Ji-V) – doplnění 
  
Vážení, 
Dne 27. března 2020 jsme Vám zaslali připomínky k Návrhu zadání územního 
plánu České Budějovice (OÚP/2020/O-509/Ji-V). Tímto bychom rádi naše 
připomínky bod 2) doplnili následovně: 
V případě, že by možnost rozšíření zástavby pro bydlení na Děkanských 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly C.. 
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27.5.2020 
  
OÚP/1446/2020 

polích byla zamítnuta, navrhujeme, aby část navazující na již zastavitelné 
území v severní části byla zařazena do zastavitelného území pro veřejně 
prospěšné stavby. 
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Dne: 
27.5.2020 
  
OÚP/1582/2020 

Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Podavatel tímto uplatňuje v souladu se zákonem o územním plánování a 
stavebním řádu následující připomínku: 
  
Připomínka se týká části 4. Další požadavky, bodu 4.1.1. Navrhujeme 
zahrnout do řešeného území pro možnost individuálního bydlení k. ú. České 
Budějovice 7, lokalita zahrádkářské kolonie u Papíren (Krumlovské 
předměstí), pozemek parc. č. 1326. Toto území je nyní zahrnuto pod 
zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v 
příměstí (SKOL-2). 
Za splnění podmínek pro napojení se na technickou infrastrukturu a 
technického vybavení by pozemky mohly být vedeny jako stavební s 
možností individuální výstavby rodinných domů. Na část území byla již 
zpracována urbanistická studie, ale na tuto část doposud ne. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
1326 v k. ú. České 
Budějovice 7. 
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České dráhy, a.s. 
Generální 
ředitelství 
Nábřeží L. Svobody 
1222 
110 15 Praha 1 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1587/2020 

Věc: České Budějovice, návrh zadání územního plánu 
  
Předmětem návrhu zadání Územního plánu České Budějovic je pořízení 
nového územního plánu v rozsahu administrativně správního obvodu města 
České Budějovice. 
V katastrálních územích dotčených návrhem zadání územního plánu města 
se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a. s. 
(IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví a evidované v příslušném 
katastru nemovitostí. 
Majetek Českých drah, a. s., se nachází zejména v areálu žst. České 
Budějovice – hlavní nádraží a v souvislosti s probíhajícím procesem 
majetkoprávních úprav mezi ČD, a.s., a SŽ, s. o., byla prověřena možnost 
redukce ploch určených pro železniční infrastrukturu, které jsou ve 
vlastnictví ČD, a.s., ve prospěch funkčního využití navazujícího na sousedící 
plochy zástavby města nebo ve prospěch funkcí, které v území nejsou 
dostatečně zastoupeny a jejich provozní a jiné požadavky jsou v území 
žádoucí; a to v lokalitách, které jsou často již dlouhodobě využívány pro 
aktivity s provozem dráhy nesouvisející. 

Připomínky týkající se lokalit č. 1 - 3 budou prověřeny v návrhu 
ÚP. 

Připomínka týkající se lokality č. 4 bude prověřena v návrhu 
ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.0. v 
bodě 4.3., v kapitole A.1. v bodě 3.2. a 4.20. a v kapitole A.2. 
v bodě 2.2.3. a 2.2.5. 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného 
obytného 
kolektivního 

Zástavba jižně od 
výpravní budovy 
navazující na 
křižovatku ulic 
Nádražní a 
Průmyslovou 

- Pro využití výroby 
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O těchto lokalitách byl pořizovatel nového územního plánu města 
informován v dopise ze dne 29. 10. 2019, č.j. 4876/2019-O32. Protože se 
jedná o aktivní území v centrální části města, tento návrh, který byl 
představen pořizovateli v rámci procesu přípravných prací na zadání 
územního plánu, ČD, a.s., prověřily a aktualizovali, zejména v souvislosti s 
projednáním projektu Přeložky silnic II/156 a II/157, III. etapa – tunel pod 
kolejištěm osobního a nákladního nádraží. 
  
Lokalita 1 – přednádraží: v prostoru kolem výpravní budovy došlo v minulém 
období ke změnám majetkoprávních vztahů; objekt výpravní budovy je nyní 
v majetku SŽDC, s.o., objekty na jih od výpravní budovy zůstávají v majetku 
Českých drah, a.s., a jsou využívány pro funkce s provozem dráhy 
nesouvisející. Proto v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi navrhujeme 
změnu funkčního využití dotčené lokality (v rozsahu vyznačeném v příloze) 
z funkce dopravní infrastruktury DZ na funkci zohledňující stávající i 
plánované funkční využití lokality, tedy plochy smíšené obytné – kolektivního 
charakteru v předměstí SKOL 2. Plochy s tímto funkčním využitím se nachází 
v sousedství navrhované lokality, záměrem návrhu je propojení přednádraží 
se strukturou městské zástavby Vídeňské čtvrti. 
  
Lokalita 2 – vymezená ulicí Mánesovou, západní stranou kolejiště a areálem 
depa kolejových vozidel: z hlediska železniční infrastruktury zbytná, vhodná 
kvůli větší hlukové i jiné zátěži spíše pro plochy nerušící výroby či skladování, 
případně administrativu či jiné služby. Navrhujeme změnu funkčního využití 
dotčené lokality (v rozsahu vyznačeném v příloze) z funkce dopravní 
infrastruktury DZ na funkci PA 1 – plochy pro pracovní aktivity a průmyslovou 
výrobu ve vnitřním městě. 
Mezi lokalitami 1 a 2 předpokládáme umístění dopravní stavby: Přeložky 
silnic II/156 a II/157 ve výsledné variantě, která se v současné době 
projektuje. 
  
Lokalita 3 (revize rozsahu plochy) – plocha jihozápadně od areálu DKV: v 
současné době je již z velké části zařazena do funkčního využití PA1 – plochy 
pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu ve vnitřním městě. Došlo zde k 
upřesněním majetkoprávních vztahů a tím i jasnějšímu vymezení plochy 
využívané pro železniční infrastrukturu – hranice mezi ní a plochou pro 
provoz dráhy zbytnou lze vymezit linií cca 3 m od hrany krajní koleje, která 
tvoří oblouk na západní straně kolejiště – viz grafické vymezení v příloze. 

a skladování 

Lokalita mezi ulicí 
Mánesovou, 
západní stranou 
kolejiště a areálu 
depa kolejových 
vozidel, 

Lokalita 
jihozápadně od 
areálu depa 
kolejových vozidel 
a západní stranou 
kolejiště 
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Požadujeme rozšířit plochu PA 1 v nové hranici. 
  
Lokalita 4 – jedná se o malou plochu na východním okraji areálu železniční 
stanice, při ulici U Lávky. Plocha je v současném územním plánu zařazena do 
funkčního využití pro silniční dopravu v souvislosti s umístěním dopravní 
stavby: Přeložky silnic II/156 a II/157. Současné i plánované využití lokality 
této funkci odpovídá; při upřesnění rozsahu záboru plochy pro VPS D63/3 – 
Podjezd pod nádražím bychom rádi zachovali možnost aktivního využití 
stávající zástavby – například formou definování přípustného využití v 
regulativech. Předpokládáme upřesnění v dalším stupni projednání územně 
plánovací dokumentace. 
  
Mimo uvedené nemají České dráhy, a.s., k návrhu zadání územního plánu 
České Budějovice dalších připomínek. 
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České dráhy, a.s. 
Generální 
ředitelství 
Nábřeží L. Svobody 
1222 
110 15 Praha 1 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1584/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_012. Vyhodnocení viz. podání 200527_012. Viz. 200527_012. 
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Dne: 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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27. 5. 2020 
  
OÚP/1474/2020 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1448/2020 

Připomínka k návrhu zadání ÚP 
Požadavek na vytvoření nové zastavitelné plochy 

  
Specifikace zájmového území: pozemek parc. č. 70/24, k. ú. Haklovy Dvory, 
LV 698 
Nezastavitelné území zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Pozemek tvoří část proluky v ul. E. Rošického mezi zastavitelnou plochou pro 
sport a rekreaci na západě a zastavěným územím pro venkovské bydlení na 
východě. Nejedná se tedy o vymezení nové zastavitelné plochy ve volné 
krajině s dalšími nároky na vedení veřejné technické a dopravní 
infrastruktury pro napojení budoucího rodinného domu. Pro úplnost 
pozemek je trvalý travní porost 137 m2 je s III. třídou ochrany a 1987 m2 je s 
IV. třídou ochrany, což je půda s podprůměrnou produkční schopností jen s 
omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu i jiné nezemědělské účely. 
  
Důvod požadavku: 
Skutečnost, pozemek parc. č. 70/24 v k. ú. Haklovy Dvory je součástí plochy 
makrobloku 4.0.1.083 se způsobem využití nezastavitelné území 
zemědělského půdního fondu (ZPF) a naším záměrem je realizovat na tomto 
pozemku rodinný dům, tzn. změnu způsobu využití ze ZPF na VEN-4. 
  
Předem děkujeme a dovolujeme si požádat o zaslání veškeré korespondence 
na adresu . 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
70/24 v k. ú. 
Haklovy Dvory. 

2
0
0
5
2
7
_
0
1

  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1451/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1462/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1469/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1461/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27.5.2020 
  
OÚP/1447/2020 

Věc: Připomínky – náměty k ÚP města České Budějovice 
  
Vážení, 
již v roce 2013 jsme měli připomínky ke změně č. 38 ÚP města Č. B. a to v 
lokalitě 2.1.1. Suché Vrbné v KÚ Č. Budějovice 5. Schváleno zastupitelstvem 
města 25. 3. 2010, č. usnesení 54/2010 a datem nabytí účinnosti 15. 5. 2010. 
Tehdy došlo ke změně funkčního využití části stávajících makrobloků 
2.1.1.046 Z-10 a 2.1.1.012 s funkčním využitím „IN-2“ – zastavitelné území s 
převažujícím charakterem individuálním v předměstí dle čl. 17 OZV na „SKOL-
2“ – zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v 
předměstí dle čl. 34 OZV, tj. nový makroblok 2.1.1.056 z-38. 
Jedná se o parcely č. 2088 a č. 2089 – zastavěný prostor jednopodlažních 
objektů a zahrada. Proč byla do SKOL-2 zařazena linie Dobrovodské silnice od 
ul. M. Tomana ž po ulici I. Olbrachta, kde se nacházejí v převážné míře 
přízemní a menší míře dvoupatrové soukromé rodinné domy. 
Dále není jasno, proč zde byla povolena výstavba až 8-i podlažních domů. 
Rovněž to, že zastavěný prostor Dobrovodská 81 do ul. J. z Poděbrad (parc. 
č. 2088) je jednopodlažní objekt a tato zástavba je nazvána „nárožní 
prolukou“. 
Není mi rovněž jasné, proč obytný dům o výšce 5. NP v ul. J. z Poděbrad na 
p. č. 2092 byl zařazen do „IN-2“. Včetně dalších objektů v ul. Třebízského. 
Žádám Vás proto, aby tyto mé připomínky byly vzaty v potaz při zhotovení 
nového ÚP pro město České Budějovice. 

Připomínka neobsahuje konkrétní požadavek, jedná se pouze 
o konstatování. Charakter zástavby bude prověřen v návrhu 
ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodů 
3.2.24. a 4.18. 

 

2
0
0
5
2
7
_
0
2
1 

JTH Holding a.s. 
Krupská 33/20 
415 01 Teplice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1588/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Vážení, 
jako vlastník pozemků parcelní čísla 2081, 2099/156 a 2099/157 v 
katastrálním území  České Budějovice 2 uplatňují tímto v souladu s § 47 odst. 
2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zadání územního 
plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“) tuto připomínku: 
  
Dovoluji si požádat, aby do kapitoly 4. „Další požadavky“ byl doplněn 
požadavek: 
Prověřit v návrhu UP vymezení zastavitelné plochy pro využití SKOL 3 na 
pozemku parc. číslo 2099/157, dále na části pozemku parc. číslo 2099/156 a 
na části pozemku parc. číslo 2081 v katastrálním území České Budějovice 2. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
smíšeného území  

parc. č. 2081, 
2099/156, 
2099/157 v k. ú. 
České Budějovice 
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Části jsou vyznačeny také v příloze této žádosti. Celková výměra takto 
vymezené plochy je cca 34 000 m2. 
SKOL-3 - Smíšená území příměstského charakteru s bydlením kolektivního 
charakteru. Smíšené území pro bydlení kolektivního charakteru v příměstí je 
obytné území s velmi různorodou skladbou činností, dějů a zařízení, až 
celoměstského dosahu v rovnováze činností, dějů a zařízení i obytných a 
činností, dějů a zařízení podnikatelských podstatně nerušících bydlení. 
Zástavbu území se smíšeným převažujícím obytným charakterem s možností 
kolektivního bydlení tvoří bloky. Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské 
činnosti, děje a zařízení zaměřené především na poskytování široké škály 
služeb obchodních a administrativních, služeb 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 o celkové produkční ploše do 10 000 m2. 
  
Naším záměrem je umožnit na uvedených pozemcích s celkovou výměrou 
cca 34 000 m2 realizaci staveb občanské vybavenosti: služby, obchod, apod. 
s plochami pro parkování. Využití parcel by tedy navázalo na stávající 
zástavbu naproti (přes obchvat), kde je jiným investorem vybudován 
autoservis HS Auto a hokejové centrum Pouzar. Centrum služeb a obchodu 
se též v současnosti připravuje v křižovatce nového obchvatu a Husovy třídy. 
Náš záměr bude přínosem nejen pro občany blízkých sídlišť Máj, Šumava, 
Čtyři Dvory, ale i pro všechny ostatní.  

2. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1483/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1459/2020 
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Den: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1476/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu Č. B. 
  
Na základě prostudování návrhu nového územního plánu v lokalitě 2.4.1. 
Zahrádky, jako jeden z vlastníků předmětných pozemků navrhuji změnu 
kategorie zastavitelného území SKOL-2 na kategorii IN-2. 
Kategorie IN-2 by měla uchránit v přiměřené míře současný ráz lokality a i 
pozitiva, jež v současnosti nabízí. 
Dle dostupných informací kategorie SKOL-2 znamená výstavbu 
kombinovaným obytných domů s občanskou vybaveností. Bohužel tento typ 
výstaveb, většinou formou developerských projektů, logicky využívá veškerý 
prostor k zastavěnosti. 
Tím by však došlo k likvidaci jedné z mála přírodních enkláv v širším středu 
města, navzdory tomu, že v současné době se EU i ministerstva a jejich místní 
organizace a další instituce snaží o maximalizaci zadržování vody v půdě, 
ochlazení městských aglomerací odparem, i minimalizaci zásahů do 
„zelených“ oblastí a jejich zachování. 
  
Takováto oblast je velice důležitá pro mne již 3. generaci, mé děti i blízké a 
komunitu lidí, kteří zde nacházejí klid, útěchu a spokojenost. Spojení s 
přírodou je ve většině měst (včetně našeho) velkým nedostatkem a 
nevratným handicapem. 
Dále je významným biotopem i pro ptactvo další živočichy (včely a jiné 
opylovače, ostatní hmyz, ještěrky, ježky, veverky a jiné nezmíněné). Tato 
oblast je jejich domovem v dosahu vybudované městské zástavby již po 
mnoho desítek let, kde samozřejmě civilizace potřebuje jejich často 
neviditelné služby a pomoc. Výstavba nových výškových budov a jiných 
klimatizovaných objektů s dlážděním a zpevněnými plochami je pro výše 

Obsahově shodné viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05 
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zmíněné živočichy extrémně nehostinná a nepřátelská. 
  
Z výše uvedených důvodů Vás žádám o přepracování kategorie 
zastavitelného území SKOL-2 na kategorii IN-2. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1455/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1479/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1481/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1491/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200525_14. Vyhodnocení viz. podání 200525_14. Viz. 200525_14. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1466/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1590/2020 

Náměty k návrhu zadání územního plánu města České Budějovice 
  
Jako občan s trvalým pobytem v Českých Budějovicích a vlastník nemovitostí 
v k.ú. České Budějovice 2 posílám své náměty k návrhu zadání územního 
plánu města: 
  

1.     Komunikační propojení Kaufland – Pasovská 
V současném územním plánu se počítá s propojením od Kauflandu do 
ulice Pasovská místní komunikací pro motorová vozidla. Navrhuji toto 
propojení vypustit či ještě lépe výslovně znemožnit, respektive ponechat 
ho pouze pro pěší a případně cyklisty. Pasovská je klidnou rezidenční 
zónou a v případě realizace propojení pro motorová vozidla by se tento 
její charakter změnil na průjezdnou ulici zatěžovanou vnitroměstským 
tranzitem z oblasti ulic Na Zlaté stoce, U Stromovky, Šípková a z celé 
oblasti rodinných domů pod Švábovým hrádkem. Zavádění tranzitní 

Připomínka č. 1 bude prověřena v návrhu ÚP. 
  
Připomínka č. 2 týkající se případné povinnosti pořídit RP bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly D.  
  
Připomínka č. 3 bude v části týkající se navrženého propojení 
z ÚPnM prověřena v návrhu ÚP. V části týkající se úpravy 
provozu je připomínka nad rámec ÚP. 
  
  
  
  

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 
- MK Pasovská a 
Na Sádkách. 
  
Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.7. 
- na navržené 
propojení ulice Na 
Sádkách a Na Zlaté 
stoce přes par. č. 
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dopravy do rezidenčních oblastí je přitom v rozporu s hlavními záměry 
územního plánování. 
  
2.     Využití pozemku mezi Kauflandem a Pasovskou 
Pozemek parc.č. 1607/1 mezi Kauflandem a bytovými domy na Pasovské 
(vlastnictví města) je na jedné straně snad poslední, rozlohou velký a 
polohou (pro bydlení) mimořádně atraktivní nezastavěný pozemek v 
širším centru města, na druhé straně jde o zemědělskou půdu 1. třídy 
ochrany, kterou lze zastavět jen zcela výjimečně, přičemž stavby pro 
bydlení mezi zákonné výjimky nepatří. Je tedy třeba se zásadním 
způsobem rozhodnout o způsobu jeho budoucího využití, protože 
současná 2x ročně sekaná louka je ostudou. Pokud by se však město 
rozhodlo využít ji pro účely bydlení a dotčené orgány s tím souhlasily, 
navrhuji podmínit jakoukoliv výstavbu vypracování regulačního plánu 
nebo jiného podrobnějšího závazného dokumentu, který umožní 
orgánům města zajistit respektování společenských zájmů v tomto velmi 
exponovaném území. 
  
3.     Místní komunikace Na Sádkách 
Místní komunikace „Na Sádkách“ je zejména v úseku od parkoviště na 
Dlouhé Louce ke křižovatce s ulicí „Na Zlaté stoce“ kapacitně, hlavně 
šířkově, nevyhovující, přičemž její rozšíření je kvůli existenci lipové aleje 
nemožné. Doporučuji zakotvit do územního plánu možnost vést novou 
komunikaci po pozemku parc.č. 1534 (vlastník Jihočeská univerzita), a to 
nejen pro cyklisty, ale též pro motorová vozidla. Pozemek je široký 15 
metrů, takže se na něj vejde kapacitní komunikace pro motorová vozidla, 
cyklostezka i chodník. Vyústění do ulice Na Zlaté stoce je sice poměrně 
stísněné, ale možné. V případě realizace by se pak mohl provoz na 
současné komunikaci omezit na dopravní obsluhu a MHD nebo by se 
mohl provoz rozdělit tak, že by nová i stará komunikace byly pouze 
jednosměrné. 

1534 v k.ú. České 
Budějovice 2 
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Dne: 

Připomínka k Zadání územního plánu České Budějovice 2020 
  

  
Katastrální území České Budějovice 4, LV 1524 
  

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
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27. 5. 2020 
  
OÚP/1480/2020 

Já, majitel několika dotčených pozemků, navrhuji změnu územního plánu v 
této lokalitě na plochy smíšené obytné nebo na plochy individuálního 
bydlení, které by navazovalo na současnou zástavbu Hlinska a Nového Vráta. 

bydlení  parc. č. 
1758/6, 1763/5, 
1763/11, 1763/16, 
1763/19, 1763/26, 
1763/31, 1765/2, 
1765/9, 1765/13, 
1774/5, 1777/5, 
1783/5 a 1784/3 v 
k.ú. České 
Budějovice 4.  
 
- Pro využití 
smíšeného 
obytného 
parc. č. 1758/6, 
1763/5, 1763/11, 
1763/16, 1763/19, 
1763/26, 1763/31, 
1765/2, 1765/9, 
1765/13, 1774/5, 
1777/5, 1783/5 a 
1784/3 v k.ú. 
České Budějovice 
4.  
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1457/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1473/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1496/2020 

Připomínka k připravovanému návrhu územního plánu Českých Budějovic 
  
Jako spolumajitelé pozemkové parcely č. 1431/1 (zahrady) v k. ú. České 
Budějovice podáváme podnět k vypuštění zamýšlené obslužné komunikace 
zakreslené podél trati od ulice Nádražní přes ulici Generála Píky a následně 
přes naši a další zahrady až k Pražské třídě. Tato zahrádkářská osada je 
plochou, ve které je vhodné vyloučit umísťování staveb pro zachování zeleně 
v blízkosti centra města. Z tohoto pohledu se nám jeví zamýšlená 
komunikace jako neúčelná. Navíc nově zbudovaná ulice Generála Píky je 
vedena v hlubokém zářezu pod tratí a křížení zamýšlené komunikace s ulicí 
Generála Píky považujeme za riziko pro bezpečnost silničního provozu 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 
- MK Pražské a 
Nádražní, která je 
plánovaná v části v 
souběhu s 
železniční tratí 
přes ulici Generála 
Píky. 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1605/2020 

Námitky zadání ÚP města České Budějovice 
  
Vážení zpracovatelé územního plánu a všichni, kteří se na něm podílíte, 
  
Za náš cyklistický spolek jsem podal několik námětů, které jsme kolektivně 
projednali a se kterými se plně ztotožňuji i sám. Jako občan města si současně 
dovolím tyto náměty rozšířit. 
  
Předně je potřeba pozitivním způsobem vyřešit nastalou situaci, kdy vítězem 
výběrového řízení je subjekt, který, podle všeho, dosud nezpracovával 
územní plán tak velkého města, resp. metropole. 
  
Jistěže to neznamená apriori, že by to nezvládl, ale pokud máme omezit rizika 
(což je eminentní zájem všech občanů, investorů a správců veřejného 
majetku) je třeba vytvořit podmínky. Nelze také pominout, že zpracovatel 
není Jihočech a nebude se lehce orientovat ve všech kontextech města a jeho 
okolí, které známe my, kteří v něj žijeme. 
  
Proto navrhuji, aby byla zřízena komise, pestře sestávající z občanů se 
zkušenostmi, odborníků atd., která by mohla v pozitivním smyslu oponovat 
návrhy, dávat doporučení a předávat zkušenosti, které se nepochybně 
nebudou zpracovateli dostávat (z principu). 
  
Jakožto bývalý člen územní komise a svého času i jejich předseda jsem 
ochoten se na takové práci podílet. 
  
Současně se domnívám, že je naprosto nezbytná těsná spolupráce s okolními 
obcemi, územní plány musí na sebe logicky navazovat, vzájemně se ovlivňují. 
Je to znakem téměř každého většího města, že má kolem sebe satelity, v 
nichž žijí „městští lidé“, resp. ti, jejichž život je významně dotčen územním 
plánem města, tráví v něm často větší část času než v obci, kde fakticky bydlí. 
V Českých Budějovicích je toto prolínání snad ještě větší než obvyklé. 

Připomínky z hlediska dopravního řešení budou prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.2. bodů 3.1.1., 3.1.3., 3.6.2., 4.1.1. a 4.1.5. 
  
Požadavky na prověření konkrétních tunelů do návrhu zadání 
ÚP zapracovány nebudou (vysoké nároky, nebyly prověřeny 
žádnou územně-technicko-ekonomickou studií). Nicméně 
návrh zadání ÚP navrhnutí jednotlivých tunelů nevylučuje. 
  
Připomínka k využití Mlýnské stoky bude prověřena v návrhu 
ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodo 
3.2.27. a kapitoly A.2. bodu 3.15.2. 
  
Připomínky z hlediska sportovní haly budou prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.1. bodů 3.2.16., 4.1.4. a 4.15. 
  
Připomínky z hlediska ochrany architektonických hodnot 
budou prověřeny v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a 
to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.4.5 a kapitoly A.1. bodu 4.5. 
  
Připomínka na vymezení čtvrti výškových budov bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
kapitoly A.1. bodu 3.1.6. 
  
V ÚP nelze řešit území okolních obcí, řeší pouze návaznosti v 
rámci širších vztahů. 
  
Připomínce ke zrušení Hlinského přivaděče nelze vyhovět. 
Návrh ÚP musí respektovat ZÚR, které jsou nadřazeným ÚPD, 
koordinují územně plánovací činnost obcí a záměr je v nich 
vymezen. Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován 

 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 230 z 317 
 

  
Dále navrhuji tyto konkrétní koncepční náměty: 
  
A. Ekologie města, zeleň a voda 
Zdvojnásobit park Stromovku (vím, že zasahuje do katastrů jiných obcí) – 
důvody: zvětšení pestrosti ploch (intenzivní; klidnější; zarostlé lesního typu; 
volné lučního typu), zvýšení atrakce místa a zejména zvýšení ekologického 
efektu – zadržení vody, vlhkosti a čistoty vzduchu a zchlazení města, když 
převažují západní větry. 
Původní spojka (obchvat z Milady Horákové do Litvínovic) je asi už 
neproveditelná, ale mohla by zde být místní komunikace s převahou cyklo, 
případně cyklostezka by šla v trase dnešní polní cesty od Stromovky do 
Šindlových Dvorů. 
Více vodních prvků a zeleně – parky, střechy, fasády; zvyšovat požadavky u 
nových staveb. 
  
Projekt tunel pod parkem Na Sadech (dlouhodobá perspektiva). 
Začátek u nového kruh. objezdu Metropol, zanoření do země mezi poštou a 
Domem Služeb, přechod Lannovka už bez křižovatky s normálním provozem 
(pouze IZS, MHD, taxi) vyústění křižovatka na Mariánském náměstí. 
Výhody – odstranění bariéry mezi historickým centrem a širším centrem – 
„vpuštění života“, méně smogu, hluku, kolizních situací, více zeleně. 
Získání zdroje nízkopotencionálního tepla pro vytápění velké části okolí – 
velká tepelná čerpadla, ideální ve zvodnělých vrstvách jako toto. 
  
U parku Na Sadech zvážit případné zapojení Mlýnské stoky do funkce 
rekreace nebo občerstvení, viz populární Paluba a event. s tím spojit rozšíření 
komunikace Na Mlýnské stoce (kolem vnější strany hradeb) – lepší 
průjezdnost by mohla naředit dopravu přes centrum. 
  
Snížení nábřeží pro „přiblížení k vodě“, snad jedině v parku u Rozhlasu, 
případně dál proti proudu. Kamenné stěny nábřeží u soudu k městu patří a 
jiné řešení nepřinese tolik užitku. Vhodný by byl u Velkého jezu např. v řece 
střední pás zeleně (ostrůvek). 
  
Otevření Mlýnské stoky na Senovážném náměstí nepovažuji za účelné. Vodní 
plochy lze (a často ve spojení s dalšími funkcemi) otevřít a oživit jinde určitě 

krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem. 
  
K případnému vyhlášení městské památkové rezervace 
dochází odlišnými postupy mimo proces pořízení ÚP. 
  
Stavební uzávěry slouží k zajištění dočasné ochrany určitého 
území před stavbami nebo jinými činnostmi, které by mohly 
omezit budoucí záměry v území. Jelikož pozemky 
Mariánského náměstí i parku Háječek jsou v majetku města 
ČB, které by tedy s případnými záměry muselo souhlasit, je 
vyhlašování stavebních uzávěr nadbytečné. 
  
Připomínka k řešení prostoru před Jč. muzeem bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole D. body 3.4. a 4.2. 
  
Vzhledem k tomu, že žádná ze státních ani samosprávných 
institucí v rámci projednávání návrhu zadání ÚP neuplatnila 
připomínku k vymezení plochy, která by umožnila jejich 
případný přesun, a to ani do oblasti bývalého tankodromu, ani 
do jiných objektů, nebude návrh zadání ÚP doplňován o 
konkrétní řešení. 
  
Část připomínek je nad rámec podrobnosti ÚP. 
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užitečněji a levněji. 
  
B. Reorganizace budov a jejich účelů 
Přesun krajského úřadu do kasáren u nádraží – důvod: úřad svým záběrem 
typicky ideální blízko dopravním terminálům pro celý kraj. 
  
Uvolněné budovy rezervovat pro přesun soudu – důvod: justice na jednom 
místě. 
  
Poznámka – podobně se zamyslet a projednat s dotčenými subjekty možnost 
reorganizace jejich sídel, případně přednostní využití opuštěných nebo 
špatně využitých budov, před novou výstavbou. Tím může dojít ke změně 
vztahů, např. dopravního modelu. 
  
C. Strategická stavební místa 
Mariánské náměstí – vyhlášení dočasné stavební uzávěry! 
Zrušení projektu výstavby divadla a zahájení dlouhodobé diskuze, která 
přesahuje dobu zpracování tohoto územního plánu. 
  
Pokud by zde měla stát budova, tak trvale otevřená všem, více funkcí, vnitřní 
a vnější promenády, zeleně střechy s výhledy na město, případně 
miniterminál hromadné dopravy. Pokud funkce kultury, tak marginálně, 
doplňkově. 
  
Na tato místa patří výlučně špičková architektura, jinak platí, že lepší je nic a 
pár let počkat. Zejména, když vidíme, jak se vyvíjí stavebnictví, technologie, 
takže se mj. prodlužuje životnost staveb jako hmoty a jedině vysoce 
nadčasová stavba má smysl. 
  
Dále navrhuji zvýšení významu Mariánského sloupu, tj. případný přesun a 
úpravu tohoto prostoru – parčík může být i pěkným náměstíčkem. Zejména 
v dnešní době je třeba si uvědomit významy a důvody některých 
památníků, soch apod. 
  
Sportovní hala a její okolí 
Stávající hala plně vyhovuje, nechat dožít – pokud není vůle ji ponechat a 
opravovat. Teprve až po skutečném konci životnosti, tj. za cca 20 let 
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naplánovat výstavbu nové budovy, přičemž není nutný sportovní účel – 
zamyslet se, zda tento prostor není ideální třeba právě pro divadlo, operu, 
koncertní sál… (opera Sydney je také „u vody“). Případné parkoviště by bylo 
využité po celý den lépe než u sportovních zařízení, kdy se časy překrývají. 
Sportovní aktivity pak přesunout na více míst, např. do Stromovky nebo do 
prostoru bývalého tankodromu, případně složiště, odkaliště… 
  
Případnou „nezbytnou“ sportovní halu pro volejbal nebo i polyfunkci lze 
pořídit levněji na „zelené louce“. Do úvah zapojit, zda nelze lépe využívat 
stávající zařízení – např. hokejová hala je využitelná i pro jiné účely, vč. např. 
občasných mezinárodních zápasů toho či jiného sportu. 
  
Park Háječek – dát prostor diskuzi, zvážit také dočasnou stavební uzávěru. 
Jde o cenné území. 
  
Pražské předměstí – vyhlášení městské památkové rezervace mezi Husova – 
Pražská – řeka – Plzeňská. 
Určit omezení a opatrné zásahy, chránící původní architektonické hodnoty, 
tj. zejména výstavba 60-70. let a snoubení s těmi prvky a objekty, které jsou 
kvalitní původní zástavbou. Kromě jiných prvků samozřejmě uchránit i loubí 
na Pražské, byť může mít jinou podobu, ale musí mít podobnou hmotu a 
funkci. 
  
Území bývalého tankodromu – vytvoření samotné správní čtvrti, pro 
omezení styků s úřady té části veřejnosti, která dojíždí z levého břehu – 
komfort vyřízení na tomto břehu + případně vytvoření příležitostí práce = 
omezení přejíždění mostů – problém současné dopravy 
+ naopak odůvodnit ježdění na levý břeh a tím zvýšit zájem o to místo např. 
sportovní halou, kulturním stánkem/opera, divadlo, a to ve večerních 
hodinách nebo o dnech pracovního klidu/volna, kdy je intenzita dopravy 
nízká, resp. mimo špičku. 
  
S tím také souvisí nutnost opatrného zacházení s rozvojem kolem obchvatu 
města/dálnice D3, neboť další pracovní aktivity nebo jakékoliv jiné zástavby, 
které případně aktivují přesun lidí z levého břehu na pravý, mohou mít 
potenciální negativní dopady. 
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Čtvrť výškových budov – zamyslet se nad výškovou kompozicí města a 
zvážení, zda nerezervovat nějaké stavební místo pro projekt ala La Defense, 
resp. Pankrác. 
  
Poznámka: 
Nové projekty OV podmiňovat příspěvkem nebo vybudováním navazující 
infrastruktury. U každého většího projektu (nad 10 bytů) dát do podmínek 
detailní studie dopadů na ekosystém města, potřeby infrastruktury, test 
zátěže veřejného prostoru, služeb a zařízení. 
  
Prostor před Jč. muzeem. Lenin nám nechybí, stávající parkoviště je patrně 
myšleno jako dočasné, neboť tak vypadá. Podzemní parkoviště je patrně 
stavebně velmi komplikované. Navrhoval bych více drobnějších parkovacích 
míst, vycentrovat prostor ve vztahu ke vchodu do muzea. Důstojné městské 
centrum a odpovídající nástup do budovy muzea. 
  
D. Doprava 
Mosty – most mezi Malým a Velkým jezem a most u nemocnice – omezený 
provoz, vždy pro IZS, případně MHD, časově omezení (špičky) nebo 
zpoplatněno (mýto) pro ostatní dopravu. 
  
Mimoúrovňové křížení Dlouhá louka/Husova – zvážit jako alternativu 
(Dlouhá louka zapuštěna do mírného zářezu), namodelovat dopady na změny 
v dopravě, případně lze spojit s mostem pro pěší, cyklo apod. 
  
Tunely 
Nepodporuji tunel pro nádražím do Suchého Vrbného, jsem přesvědčen, že 
z mnoha důvodů je výhodnější most. Ramena sjezdu z mostu mohou být na 
straně Suché Vrbné nasměrována do křižovatky Plynárenská (budovy nádraží 
podél Dobrovodské jsou v demoličním stavu tak či tak) a mezi garáže a 
Kamarýtovu ulici, případně most může ústit právě zde, tj. jižněji místo do 
Dobrovodské, což je komplikované místo i komplikované řešení. 
  
Naopak, co do tunelu podle mého názoru patří, je prostor před nádražím – 
výhledově, nyní není nutné, stejný princip jako jinde – povrchová doprava jen 
pro MHD, IZS, taxi, cyklo. Teoreticky by mohl tunel podejít i křižovatku s 
Rudolfovskou a tím toto křížení (a možná i ulice Rudolfovská směrem do 
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centra) značně zklidnit. 
  
Tunel pod Sady již zmíněn. Opticky nákladná stavba, zásah do zeleně, ale 
promyšlený koordinovaný dlouhodobý postup přinese určitě více pozitiv. 
Technologie pokročily, požadavky na kvalitu veřejného prostoru se budou 
navyšovat, tím spíš v centru. 
  
Spojení s D3 – vypuštění Hlinského přivaděče a sjezd na původní MÚ 
Hodějovice přinese více zátěže. Usilovat o budoucí připojení dálnice na 
Novohradskou v MÚK Hodějovice, alespoň z některých směrů – odebere 
dopravní zátěž Novohradské ulici. Zvětšení křižovatky Nádražní/gen. Píky, 
která bude patrně značně nasávat dopravu ze sjezdu do Prahy. Už nyní je 
značně nevyhovující. 
  
Kruhové objezdy – podle mého se osvědčily a lze dále rozšiřovat. Např. 
křižovatka Senovážné náměstí – obvyklý kritický bod dopravní zácpy. Lze 
vyřešit jako kruhový objezd s velkým poloměrem (ala Paříž, Vítězný oblouk). 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1484/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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OÚP/1486/2020 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1485/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1449/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1472/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Rödl & Partner, 
advokáti, v.o.s.  

Platnéřská 2, 

110 00 Praha 1 

Dne: 

26. 5. 2020 

 

OÚP/1500/2020 

Připomínka k návrhu zadání nového územního plánu České Budějovice 

 

Vážení, 

v návaznosti na veřejnou vyhlášku zn. OÚP/2020/0-966/Ji-V vyvěšenou na 
úřední desce Magistrátu Českých Budějovic dne 27.4.2020, která vyzývá 
k uplatnění připomínek k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
dle § 47 odst.2 stavebního zákona, podávám tuto připomínku. Tato 
připomínka je směřována na pořizovatele návrhu zadání územního plánu 
jako požadavek, aby pořizovatel při dalším zpracování návrhu zadání či s tím 
související přípravě nového územního plánu pro město České Budějovice 
přihlédl k níže tvrzeným skutečnostem. 

V této věci Vás kontaktuji jako právní zástupce spoluvlastníka pozemku p.č. 
2137/237 v obci České Budějovice, v k.ú. České Budějovice 2 (dále i jen jako 
„pozemek“). Spoluvlastníkem pozemku je můj klient, společnost Pražská 
projekční společnost, s.r.o., IČO: 256 36839, se sídlem Platnéřská 2, PSČ 
110000, Praha 1 (dále jen jako „Pražská projekční společnost, s.r.o.“ či také 
„klient“). Společnost Pražská projekční společnost, s.r.o., na pozemku vlastní 
3/4 podíl, zbývající podíl na pozemku, 1/4‚vlastní Česká republika. 

Dle aktuálně platného územního plánu je pozemek mého klienta součástí 
plochy zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v 
příměstí (SKOL-3) a plochy zastavitelné území pro sportovní areály (SA) — viz 
obrazová příloha. Funkční využití SA, které spočívá na spodní části pozemku, 
limituje využití pozemku mého klienta v jeho stavebních záměrech. 

Stavebním záměrem mého klienta na pozemku p.č. 2137/237 je vystavění 
objektu se smíšeným využitím. V přízemí zamýšleného objektu by se 
nacházel supermarket s potravinami a další obchody. V nadzemních 
podlažích 1-6 by se nacházely byty pro bydlení a dále případně kanceláře a 
lékařské ordinace. V „horní části pozemku, kde se aktuálně nachází plocha 
SKOL-3 by na objektu byla umístěna věž — respektive pár dalších pater navíc 
na části objektu s podlažími 7-12. Do prostorů této věže by byly umístěny 
luxusní byty s výhledem na chráněnou krajinnou oblast Čtyři Dvory. Do 

Připomínka týkající se způsobu využití bude prověřena 
v návrhu ÚP.  

Připomínka týkající se ochranného pásma tepelného 
napaječe ETE viz. vyhodnocení podání 200331_05. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1.: 

Pro využití 
smíšeného 
obytného 
kolektivního parc. 
č. 2137/237 v k.ú. 
České Budějovice 2 
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objektu by bylo případně i uvažováno s mateřskou školkou s venkovním 
prostranstvím pro dětské hřiště na hraní. 

Vzhledem k výše popsanému stavebnímu záměru mého klienta, který se 
skládá ze stavby na bydlení, dále obchodů a nákupních zařízení, zařízení 
zaměřeného na poskytování administrativních, zdravotních, stravovacích či 
kulturních služeb či zařízení školské, se domnívám, že takový záměr zcela 
spadá do funkčního využití s názvem zastavitelné území s charakterem 
smíšeným kolektivního bydlení v příměstí (SKOL-3), a to dle obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění. Z tohoto 
důvodu můj klient považuje za vhodné rozšířit funkční využití SKOL-3 na 
plochu celého pozemku p.č. 2137/237, a tím zcela nahradit dosavadní část 
plochy pozemku s funkčním využitím SA. Domníváme se, že funkční využití 
kategorie SKOL-3 pro plochu celého pozemku p.č. 2137/237 bude nejlépe 
odpovídat stavebnímu záměru mého klienta a umožní mu do budoucna jeho 
stavební záměr realizovat, což by za současného stavu a rozdělení pozemku 
na SKOL-3 a SA nebylo možné. 

Jen na okraj uvádím, že dle aktuálně platného územního plánu vede po okraji 
pozemku ochranné pásmo tepelného napáječe ETE — České Budějovice 
(znázorněno oranžovou linií). Ochranné pásmo je však dle obdržených 
informaci z ČEZ, a.s. již nadbytečné a do budoucna již nebude využito. 
Připomínku k návrhu zadání ÚP města Českých Budějovic k tomuto 
ochrannému pásmu a návrh na jeho smazání pro návrh nového územního 
plánu jsem datovou schránkou podal již 31. 3. 2020. 

Tímto bych pořizovatele návrhu zadání nového územního plánu města 
Českých Budějovic chtěl zdvořile požádat, aby při dalším zpracovávání 
návrhu zadání či s tím související přípravě nového územního plánu pro město 
České Budějovice v následující době přihlédl k výše uvedeným skutečnostem. 

Žádám pořizovatele návrhu zadání nového územního plánu České 
Budějovice, aby pro návrh nového územního plánu zcela nahradil funkční 
využití SA na pozemku p.č. 2137/237 v obci České Budějovice, v k.ú. České 
Budějovice 2, za vhodnější funkční využití plochy SKOL-3 a celý pozemek tak 
spadal jen pod SKOL-3. Změnou funkčního využití plochy ze SA na SKOL-3 
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dojde také k odstranění striktního omezení pro stavební záměry a k 
odstranění rozpolcení pozemku na dvě nejednotné plochy. Změnou plochy 
SA na SKOL-3 by byl umožněn stavební záměr mého klienta, čímž by došlo 
také k celkovému zhodnocení dotčené oblasti v Českých Budějovicích a k 
obohacení této oblasti o širší občanskou vybavenost včetně nákupních a 
dalších možností. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1452/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1460/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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OÚP/1468/2020 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1475/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1470/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Studio MAP s.r.o. 

B. Smetany 10 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1583/2020 

Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) uplatňuji k 
návrhu zadání níže uvedené připomínky. 
  

-        Požaduji prověřit vyloučení některých specifických staveb a zařízení v 
plochách s rozdílným způsobem využití vymezovaných v centru města 
a na něj navazujících lokalitách zejména Za poliklinikou, Na Sadech, 
Lannova, V Háječku, U Požární zbrojnice, Sokolský ostrov. Jedná se o 
stavby a zařízení ubytoven, heren, středisek prevence a léčby 

Připomínka č. 1 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.1. bodu 4.18. 
  
Připomínka č. 2 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodu 3.15. a 
kapitoly D. bodů 3.4., 4.2. a 4.4. 
  
Připomínka č. 3 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodu 3.15.3. 
  
Připomínka č. 4 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
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drogových závislostí, azylových domů, sběrných dvorů apod. 
Důvodem jsou výrazné negativní vlivy těchto staveb zařízení na své 
okolí a taktéž snížení bezpečnosti obyvatel. Centrum města je 
turisticky využívané a v navazujících lokalitách se nachází velké 
množství školních zařízení (mateřské školy, základní školy, gymnázia, 
střední školy, učiliště). Ve vazbě na tyto turisticky atraktivní lokality 
nebo školská zařízení není vhodné a ani žádoucí výše uvedené stavby 
a zařízení umisťovat. 

  
-        Požaduji pro každý typ veřejného prostranství včetně jejich propojení 

prověřit možnost stanovení koncepce a podmínek pro jejich 
zachování, rozvoj, revitalizaci či realizace nových. Důvodem je 
současný stav veřejných prostranství, zejména v centru města a na něj 
navazujících lokalitách, kdy zcela chybí jasná koncepce a zásady, jak 
by veřejné prostranství a jejich vzájemná propojení měly být utvářeny. 
Tyto chybějící zásady a koncepce vedou k degradaci veřejných 
prostranství a jejich zcela nevhodným řešením. 

  
-        Požaduji prověřit možnost vymezení nového veřejného prostranství 

(parkové plochy) v Pražském předměstí, v lokalitě za Poliklinikou, a to 
na území např. nevyužitých proluk v blokové zástavbě, které s 
ohledem na již realizované nevhodné stavební úpravy stávajících 
staveb bytových domů, nelze celkově využít pro novou výstavbu. V 
předmětné lokalitě chybí odpočinková plocha např. dětská hřiště, 
zelené plochy, zařízení pro volnočasové aktivity. 

  
-        Požaduji prověřit možnost budoucího využití pozemků v majetku 

Správy železnic a Českých drah, zejména kolejová seřadiště v 
návaznosti na centrum města. V nejbližším budoucnu se počítá se 
zadáním studie proveditelnosti řešící železniční uzel České 
Budějovice, přičemž je nanejvýš vhodné, aby i územní plán České 
Budějovice reflektoval Koncepci nákladní dopravy ČR pro období 
2017-2023 s výhledem do roku 2030. V této koncepci se počítá s 
realizací Veřejného logistického centra (VLC) v aglomeraci města, 
oblast Nemanice – Hrdějovice dle Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje. Realizace tohoto VLC s sebou přinese komplexní 
přeřešení logistických vztahů, potřeb a prostorových nároků pro 

návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.2. bodu 3.3.1. 
  
Připomínka č. 5 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to kapitoly D. bodu 4. 
  
Připomínka č. 6 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.2. bodu 3.7.1. 
  
Připomínka č. 7 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.4.4. a 
kapitoly A.1. bodů 3.1.6. a 4.5. 
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všechny dopravní módy a zcela jistě bude možné uvolněné plochy 
využít pro jiné funkce. Je tak vhodné, aby nový územní plán České 
Budějovice řešil i budoucí využití těchto ploch s ohledem na jejich 
změnu funkce. 

  
-        Požaduji prověřit možnost ponechat centrum města a na něj 

navazující lokality bez požadavku na zpracování regulačního plánu. 
Případně zvážit pouze možnost využití prvků regulačního plánu (§ 43 
odst. stavebního zákona). S ohledem na existenci městské památkové 
rezervace a jejího ochranného pásma se ke konkrétním záměrům 
vyjadřují příslušné dotčené orgány hájící veřejné zájmy na úseku 
památkové ochrany.  Není tedy nutné zatěžovat předmětné území 
požadavkem na zpracování regulačního plánu. 

  
-        Požaduji prověřit možnost, aby v územním plánu nebyla detailně 

řešena městská hromadná doprava, zejména vedení jejich linek. 
Tento detail ať je ponechán na samostatných oborových 
dokumentech. Městská hromadná doprava by mohla být v územním 
plánu řešena např. pouze ve vazbě na dopravní terminály a záchytná 
parkoviště P+R. 

  
-        Požaduji prověřit budoucí požadavky na výškové uspořádání města, 

resp. jeho jednotlivých části s ohledem na převládající výšku staveb v 
území, s ohledem na požadovaný rozvoj území a požadavky na jeho 
budoucí funkce a taktéž s ohledem na stávající či nově vymezovaná 
lokální centra v území. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1471/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1478/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1463/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1467/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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0
0

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1456/2020 
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Výstaviště České 
Budějovice a.s. 
Husova 523/30 
370 05 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1445/2020 

Věc: Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako vlastníci areálu Výstaviště České Budějovice, a.s. (dále jen 
VCB) 
následující připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
(dále jen „ÚP“). 
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP byl formulován požadavek 
na stanovení prioritního rozvoje areálu VCB ve smyslu platných ÚPP a 
navazující rozvojové studie areálu VCB, kterou přikládáme k této žádosti. 
Konkrétně se jedná o řešení urbanizace prostoru jižního vstupu, dopravy v 
klidu, realizaci nových výstavních pavilonů podél tzv. levobřežní 
komunikace a pěší a cyklistické lávky v prodloužení Nerudovy ulice 
směřující k pavilonu Z (včetně nového severního vjezdu do areálu VCB). 
Uvedená připomínka může být součástí části A.1. Zadání „Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch“, podkapitoly 4. „Další požadavky (požadavky 
obce, dotčených orgánů, veřejnosti)“ 

v tomto znění: 
prověřit v návrhu ÚP v rámci areálu VCB České Budějovice vymezení 
zastavitelné plochy pro využití „Plochy občanského vybavení dle znění § 6 
vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění pro umístění administrativního 
komplexu u jižního vstupu včetně nadzemních objektů pro dopravu v klidu, 
pro realizaci nových výstavních pavilonů podél tzv. Levobřežní komunikace 
a pěší a cyklistické lávky v prodloužení Nerudovy ulice směřující k pavilonu 
Z (včetně nového severního vjezdu do areálu VCB). Zároveň žádáme, aby z 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
  
Připomínka k přemostění Vltavy bude prověřena v návrhu ÚP 
na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 
4.11., a kapitoly A.2. bodu 4.1.5. 
 
 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1. bod 
4.1.: 
- pro vymezení 
plochy Výstaviště 
ČB jako plochy 
občanského 
vybavení – pro 
umístění 
administrativního 
komplexu, 
výstavních 
pavilonů, řešení 
dopravy v klidu a 
další činnosti 
související s 
provozem 
výstavního areálu. 
 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 
- MK Sukovy, 
Branišovské a E. 
Rošického s 
komunikací 
Levobřežní a 
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nového územního plánu byly vypuštěny všechny místní komunikace 
vedoucí přes areál VCB, které obsahuje současně platný územní plán z roku 
2000. 

severojižní páteřní 
komunikaci 
Výstaviště ČB. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1487/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1453/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1482/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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A8000 s.r.o. 
Radniční 136/7 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1563/2020 

Připomínky k návrhu zadání nového územního plánu České Budějovice 
  
Obecně: 
- Pokud je to možné, vycházet z metodiky současného územního plánu, 
především v definici ploch s rozdílným způsobem využití. Dle našich 
dlouholetých zkušeností je aplikovatelnost dnes platného územního plánu 
do praxe jednoznačná a přehledná. 
- Rozdělit území města na zastavitelné plochy stabilizované, transformační a 
rozvojové. Ve stabilizovaném území vycházet ze stávající struktury zastavění, 
neuplatňovat více než v nezbytně nutné míře v těchto plochách regulační 
prvky a vycházet ze současné struktury území, které dostatečně určuje 
prostorové vazby. 
- V územním plánu přesně specifikovat pojmy jako výšková budova, 
víceúčelová stavba atp., aby byl jasný výklad těchto pojmů pro používání 
územního plánu v praxi. 
- Věnovat se příčným vztahům ve městě, především pak eliminování bariér, 
které vytvářejí ve městě vodní toky. 
- Řešit humanizaci stávajících tranzitních komunikací v souvislosti s 
nadregionálními (D3) i regionálními (severní a jižní tangenta) komunikacemi. 
  
Konkrétně: 
- Doplnit do územního plánu přemostění Vltavy lávkou pro pěší a cyklisty v 
lokalitě u Výstaviště v prodloužení ulice Nerudova, které je součástí 
Strategické studie Město voda 2020. 
- V návrhu územního plánu respektovat existující územně plánovací podklad 
– Urbanistická studie opatřená České Budějovice „Vltavapark“. 
- Respektovat vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení v lokalitě U 
Lučního jezu. 
- Zvážit nutnost alternativního severního „obchvatu“ tzv. severní spojky, u 
které dle našeho názoru nepřevažují výhody dopravního řešení nad 
jedinečností přírodního prostředí původních meandrů řeky Vltavy u 
Suchomelu. Zvláště když je tato trasa plně nahraditelná tzv. severní 
tangentou, která tranzitní dopravu odvádí od intravilánu města. 
- Umožnit transformaci tzv. „rezavého pásu“, tedy východní části města s 
převažující průmyslovou výrobou. Jsme toho názoru, že toto území, a to i 
díky omezenému katastrálnímu území města České Budějovice, disponuje 
nesporným potenciálem. Považujeme za žádoucí tuto „vnitřní městskou 
periferii“ zapojit do struktury rostlého města. 

Návrh ÚP musí být řešen v souladu s platnými právními 
předpisy, v definicích jednotlivých ploch musí tedy vycházet z 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Nicméně připomínka bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm.  kapitoly  
A.1. bodů 3.1.1., 3.1.2. 
  
Definice jednotlivých pojmů, které nejsou stanoveny jinými 
závaznými předpisy, bude součástí návrhu ÚP. 
  
Transformace stávajících komunikací bude v návrhu ÚP 
prověřena na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.0. bodu 3.4.6.  
  
Připomínka k přemostění toků bude prověřena v návrhu ÚP 
na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 
4.11. a kapitoly A.2. bodů 3.1.3. a 4.1.5. 
  
Připomínka k respektování ÚS „Vltavapark“ bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to kapitoly D. bodu 
4.3. 
  
Připomínka k respektování územních rozhodnutí bude 
prověřena v návrhu ÚP, v souladu s platnou legislativou (viz. 
§76 a další stavebního zákona). Územním rozhodnutím vzniká 
závazný právní stav k daným pozemkům. 
  
Připomínce ke zrušení Severní spojky nelze vyhovět. Návrh ÚP 
musí respektovat ZÚR, které jsou nadřazeným ÚPD, 
koordinují územně plánovací činnost obcí a záměr je v nich 
vymezen. Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován 
krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem. 
  
Připomínka k transformaci území průmyslové výroby bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.1. bodu 4.6. 
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Bytové družstvo 
vlastníků Voříškův 
Dvůr 5F Průběžná 
42 
370 04 České 
Budějovice 
  
Bytové Družstvo 
Voříškův Dvůr 5E 
Průběžná 44 
370 04 České 
Budějovice 
  
Společenství 
vlastníků 
Průběžná 2519/46 
370 04 České 
Budějovice 
  
Bytové družstvo 
vlastníků domu 
Průběžná 48/5C 
370 04 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1573/2020 

Připomínka k Zadání územního plánu města České Budějovice 
  
Katastrální území: České Budějovice 3 
  
Připomínka 
Žádáme o zachování a rozšíření zelených ploch a výsadbu stromů v oblasti 
lokality Průběžná ulice, která je extrémně zatížená ulicí Strakonickou a 
Pražskou třídou a plánovanou další výstavbou. Nepřejeme si, aby plochy 
trvalé zeleně v této lokalitě byly měněny na zastavitelné. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.1.7. a kapitoly A.2. 
bodu 3.15.3. 
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BIO TOP s.r.o. 
Nemanická 440/14 
370 10 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1542/2020 

Identifikace pozemků: 
Obec: České Budějovice 
Katastrální území: Třebotovice 
Číslo pozemku: KN 714 
  
Obsah: 
Jako zemědělská společnost žádáme Zastupitelstvo města České Budějovice 
u prověření možnosti zařazení části pozemku do plochy výroba, sklady 
zemědělské – rostlinná ekofarma. Na části pozemku máme zájem umístit 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití výroby 
a skladování 
(zemědělské) parc. 
č. 714 v k. ú. 
Třebotovice. 
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zemědělskou stavbu, která svým rozsahem objemem a tvarem nenaruší 
okolní ráz krajiny a bude splňovat požadavky případných orgánů státní 
správy. 
Pozemek není využíván Ministerstvem obrany ČR a ani se v budoucnu s jeho 
využitím nepočítá. Uvedený pozemek se sice nachází v lokalitě 
radiolokačního prostředku RTH Třebotovice, ale tento jeho výskyt nevadí pro 
navrženou funkci plochy výroby, sklady zemědělské. Vymezenou plochu 
jsme situovali do části pozemku u komunikace, ale akceptujeme i jiné možné 
vymezení plochy na pozemku, které je vhodnější z hlediska urbanismu. 
V současnosti probíhá na pozemku aktualizace BPEJ. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1543/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě prostudování návrhu nového územního plánu v lokalitě 2.4.1. 
Zahrádky České Budějovice, jako jeden z uživatelů předmětných pozemků 
navrhuji změnu kategorie zastavitelného území SKOL-2 na kategorii BZ 
popřípadě na kategorii IN-2. 
Tyto navrhované kategorie (BZ či IN-2) by měly uchránit v přiměřené míře 
současný ráz lokality i pozitiva, jež v současnosti nabízí. 
Myslím si, že na počet obyvatel ve městě České Budějovice i jeho okolí je 
výstavba kombinovaných obytných domů s občanskou vybaveností, 
obchodních a průmyslových zón nadměrná, a nejsou plně využity. 
Developerské zájmy a tzv. „salámová metoda“ neúměrně zasahují do 
posledních stávajících „zelených“ oblastí. Tímto je podporována i likvidace 
jedné z mála přírodních enkláv v širším středu města ČB, navzdory nejen 
místním, ale i celorepublikovým a celosvětovým ekologickým problémům 
spojeným zejména s globálním nedostatkem vody. Propojení s přírodou je ve 
většině měst, včetně našeho, velkým nedostatkem a zastavění zelené plochy 
je nevratným činem. 
Z výše uvedených důvodů Vás žádám o přepracování kategorie 
zastavitelného území SKOL-2 na kategorii BZ či na kategorii IN-2. 

Vyhodnocení viz. podání 200525_05. 
Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_065. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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OÚP/1548/2020 
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cb Immo s.r.o. 
Hradební 398/1 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1534/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako vlastníci pozemků parc. č. 602, 605/1, 605/2, 605/3, 
605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/8, 605/11, 605/12, 605/13, 606/1, 606/2 
a 606/4 v katastrálním území České Budějovice 5 v lokalitě 2.1.3. U rybníčku 
následující připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
(dále jen „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn požadavek: 
  
Prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití „Plochy 
občanského vybavení se zaměřením na smíšené funkce obchodní prodej, 
stravování, služby“ dle znění § 6 vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění, 
na pozemcích parc. č. 602, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 
605/8, 605/11, 605/12, 605/13, 606/1, 606/2 a 606/4 v katastrálním území 
České Budějovice 5. 
  
Výše uvedené pozemky se nacházejí poblíž Zanádražní komunikace jižně od 
hřbitova v Mladém. V ÚPnM figurují jako plocha označená 2.1.3.16 SIN-2. Na 
severu hraničí se zastavitelnými plochami označenými v ÚPnM jako 2.1.3.028 
SKOL-2. Takto využitelné plochy pokračují dále severním směrem k Suchému 
Vrbnému. Jsme toho názoru, že v úzkém koridoru vymezeném Zanádražní 
komunikací a nádražním kolejištěm nelze kvůli hluku s funkcí smíšeného 
individuálního bydlení reálně počítat a rozvíjet ji. V potaz bereme i 
skutečnost, že se po zprovoznění D3 jako obchvatu Českých Budějovic se 
intenzita dopravy na Zanádražní komunikace extrémně zvýší. Z tohoto 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
občanského 
vybavení (obchod, 
stravování, služby) 
parc. č. 602, 
605/1, 605/2, 
605/3, 605/4, 
605/5, 605/6, 
605/7, 605/8, 
605/11, 605/12, 
605/13, 606/1, 
606/2 a 606/4 v 
k.ú. České 
Budějovice 5. 
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důvodu bychom rádi sjednotili budoucí funkční využití ploch podél západní 
strany Zanádražní komunikace. 
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Cb Immo s.r.o. 
Hradební 398/1 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1531/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako vlastníci pozemků parc. č. 1530/1 a 1530/3 v katastrálním 
území České Budějovice 2 v lokalitě 2.5.1. U Slovanské lípy následující 
připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice (dále jen 
„ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn požadavek: 
  
prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití „Plochy 
občanského vybavení se zaměřením na smíšené funkce ubytování, 
obchodní prodej, stravování, služby“ dle znění § 6 vyhlášky 501/2006 Sb., v 
platném znění, a to v celém rozsahu pozemků parc. č. 1530/1 a 1530/3 v 
katastrálním území České Budějovice 2. 
  
výše uvedené pozemky se nacházejí na levém břehu řeky Vltavy v těsné 
blízkosti křižovatky Husova – Na Dlouhé louce naproti areálu výstaviště České 
Budějovice. Část z nich, ve východní části, je dle platného ÚPnM součástí 
zastavěného území 2.5.1.004 SKOL-2, zatímco západní část se nachází v 
zastavěném území 2.5.1.005 SA určeném pro sportovní areály. Žádný 
sportovní areál se na ní reálně nenachází. Rádi bychom proto funkční využití 
pozemků sjednotili jako jednolitou plochu pro občanské vybavení. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
občanského 
vybavení 
(ubytování, 
obchod, prodej, 
stravování, služby) 
parc. č. 1530/1 a 
1530/3 v k.ú. 
České Budějovice 
2. 
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AUTOIMPORT 
Mach. CZ a.s. 
Na Vyšehradě 616 
384 11 Netolice 
  

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1572/2020 

společnost AUTOIMPROT MACH.CZ a. s., IČO: 261 12 671, se sídlem Na 
Vyšehradě 616, 384 11 Netolice, následující připomínku k návrhu zadání 
územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A. Požadavky na 
základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejich 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury, a to do podkapitoly 4. Další 
požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn 
požadavek pro zpracování návrhu ÚP. 
  
Prověřit v zastavěném území na části pozemků parc. č. 2160/1, 2162/27, 
2162/74 a 2162/105 v katastrálním území České Budějovice 2 způsob 
využití „Plochy občanského vybavení“ nebo „Plochy smíšené obytné“ s 
vyloučením objektů chráněných před nadlimitním hlukem. 
  
Zájmové části pozemků parč. č. 2160/1, 2162/27, 2162/74 a 2162/105 v 
katastrálním území České Budějovice 2 se nachází na levém břehu řeky 
Vltavy, v prostoru mezi stávajícím autosalonem vozů BMW a Volvo, který je 
umístěn u „levobřežní“ komunikace a mezi budoucí cyklostezkou nad 
bermou řeky Vltavy. V grafické příloze této připomínky je znázorněna hranice 
zájmového území, přičemž z důvodu zachování určité návaznosti a 
postupného ukončení ploch s rozdílným způsobem využití je do zájmového 
území začleněna i jeho část za stávající čerpací stanicí OMW (viz příloha č. 1). 
  
Dle současného platného územního plánu města České Budějovice se 
uvedené části pozemků nacházejí v lokalitě 1.4.4. Loděnice, v ploše se 
způsobem využití nezastavitelné území rekreační zeleně (ZR) – část 
makrobloku 1.4.4.046.z-75. 
  
Naším záměrem je přičlenit část pozemků parc. č. 2160/1, 2162/27, 2162/74 
a 2162/105 v k. ú. České Budějovice 2 k areálu stávajícího autosalonu s cílem 
zajistit do budoucna možnost rozvoje podnikatelských aktivit spojených s 
jeho provozem. Zároveň bude do doby budoucího rozvoje z naší strany 
zajištěna kvalitní údržba v tomto území, které je v současné době zanedbané 
a neudržované. 
  

občanského 
vybavení  parc. č. 
2160/1, 2162/27, 
2162/74 a 
2162/105 v k.ú. 
České Budějovice 
2. 
 
- Pro využití 
smíšeného 
obytného  parc. č. 
2160/1, 2162/27, 
2162/74 a 
2162/105 v k.ú. 
České Budějovice 
2. 
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Pozemky jsou součástí zastavěného území (bývalý intravilán) a dle katastru 
nemovitostí se jedná o ostatní plochu. Vyhovění našemu požadavku tedy 
nebude představovat vymezení nové zastavitelné plochy a vzhledem k tomu, 
že se jedná pouze o rozšíření stávajícího areálu ani nové požadavky na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
  
Zájmové území pro vymezení plochy pro využití občanského vybavení nebo 
smíšené obytné bez chráněných objektů je v grafické příloze vymezeno tak, 
aby byla zachována prostupnost krajiny podél budoucí cyklostezky a 
možnost její údržby. 
  
Tento záměr dle našeho názoru vhodně doplní již stávající podnikatelské 
aktivity v lokalitě Loděnice i v kontextu širších vazeb celého města a v 
návaznosti na budoucí humanizaci „levobřežní“ komunikace a její proměnu 
v městskou třídu. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1571/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako spoluvlastníci pozemků parc. č. 2827 a 2828 v 
katastrálním území České Budějovice 2 následující připomínku k návrhu 
zadání územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn požadavek: 
  
prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití 
individuálního bydlení dle znění § 4 vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění 
na pozemcích parc. č. 2827 a p. č. 2828 v katastrálním území České 
Budějovice 2. 
  
Výše uvedené pozemky se nacházejí na západ od lesoparku Stromovka a na 
jih v těsném sousedství od zastavěného území „Za Stromovkou I“. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
2827 a 2828 v k.ú. 
České Budějovice 
2. 
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Tyto pozemky byly v minulých letech přisloučeny do katastrálního území 
České Budějovice 2 a některou ze změn územního plánu jim bylo přiděleno 
funkční využití „krajinná zeleň všeobecná – KV“, přičemž o této změně nebyli 
vlastníci informováni. 
  
Vzhledem k bezprostřední blízkosti zastavěného území, které disponuje 
dostatečnou kapacitou dopravní infrastruktury a kompletních inženýrských 
sítí pro napojení výše uvedených pozemků ze severu či západu bychom rádi 
alespoň část těchto pozemků využili pro účely individuálního bydlení, kterých 
se na území města a zejména v této žádané lokality nedostává. 
Pozemky jsou součástí ZPF s třídou ochrany III. 
Plně bychom respektovali stávající záměry vyplývající z územního plánu, jako 
je dopravní propojení „Milady Horákové – Litvínovice“ či nadregionální 
biokoridor (NRBK6).  
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1570/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_070. Vyhodnocení viz. podání 200527_070. Viz. 200527_070. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1537/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200326_01. Vyhodnocení viz. podání 200326_01. Viz. 200326_01. 



Územní plán České Budějovice v k.ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic 

fáze: návrh zadání 

Stránka 253 z 317 
 

2
0
0
5
2
7
_
0
7
3 

  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1567/2020 

Požadavek k návrhu územního plánu České Budějovice 
  
Jako vlastník pozemku parc. č. 2466/7, 2466/22 v k. ú. ČB 6 uplatňuji 
následující požadavek k návrhu zadání ÚP ČB. 
  
Žádám, aby v této lokalitě byla provedena změna územního plánu z 
dosavadního využití jako zahradní bydlení na zahrádky se stavbami pro 
rekreaci (např. stavba o půdorysné ploše cca 50 m2, jehož max. podlažnost 
bude 1 NP + podkroví). Současně požaduji, a to s ohledem na rekreační využití 
objektu a stav veřejné technické infrastruktury v místě, aby bylo možné řešit 
zásobování vodou a odkanalizování individuálně (např. studna, resp. jímka), 
ale vzhledem k tomu, že se jedná o zahrádkářskou kolonii, která 
bezprostředně navazuje na plánovanou výstavbu rodinných domů, možnost 
řešit infrastrukturu komplexně v území. Počet zahrádek se vzhledem k tomu, 
že se jedná o stávající stav, nebude navyšovat. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
  
Připomínka týkající se zásobování vodou a odkanalizování 
bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a 
to kapitoly A.2. bodů 3.8. a 3.9.  
 
 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
rekreace parc. č. 
2466/7 a 2466/22 
v k.ú. České 
Budějovice 6. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1568/2020 

Požadavek k návrhu územního plánu České Budějovice 
  
Jako vlastník pozemku parc. č. 2466/8, 2466/28 v k. ú . ČB 6 uplatňuji 
následující požadavek k návrhu zadání ÚP ČB. 
  
Dále je připomínka věcně shodná s připomínkou 200527_073. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
  
Připomínka týkající se zásobování vodou a odkanalizování 
bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a 
to kapitoly A.2. bodů 3.8. a 3.9.  

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
rekreace parc. č. 
2466/8 a 2466/28 
v k.ú. České 
Budějovice 6. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1569/2020 

Požadavek k návrhu územního plánu České Budějovice 
  
Jako vlastník pozemku parc. č. 2466/6, 2466/30 v k. ú. ČB 6 uplatňující 
následující požadavek k návrhu zadání ÚP ČB. 
  
Dále je připomínka věcně shodná s připomínkou  200527_073. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
  
Připomínka týkající se zásobování vodou a odkanalizování 
bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a 
to kapitoly A.2. bodů 3.8. a 3.9.  

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
rekreace parc. č. 
2466/6 a 2466/30 
v k.ú. České 
Budějovice 6. 
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Dne: 
27. 5. 2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako vlastníci pozemků parc. č. 2201/1, 2202, 2205/1 a 2201/6 
v katastrálním území České Budějovice 2 a 189/24 v katastrálním území 
České Vrbné následující připomínku k návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice (dále jen „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn požadavek: 
  
prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití „Plochy 
občanského vybavení se zaměřením na tělovýchovu a sport“ dle znění § 6 
vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění na pozemku parc. č. 2201/1, 2202, 
2205/1 v katastrálním území České Budějovice 2 a 189/24 v katastrálním 
území České Vrbné. 
  
Výše uvedené pozemky se nacházejí na levém břehu řeky Vltavy v těsné 
blízkosti komunikace I/20 proti sídlišti Vltava a parkovišti u obchodního 
centra Globus. 
  
Jižní část z nich (zhruba 25% jejich celkové výměry) je dle platného územního 
plánu města součástí zastavitelného území 3.5.1.087z-72/U SA, je tedy 
určeno pro vybudování sportovního areálu. Zbylou část území tvoří plochy 
krajinné zeleně rekreační a ZPF, ačkoli se zde žádná zemědělská půda 
nenachází. Podotýkáme, že všechny výše uvedené pozemky mají charakter 
ostatních ploch, z hlediska ochrany ZPF na nich není vymezena žádná třída 
ochrany. 
  
Rádi bychom stávající plochu pro sportovní areály rozšířili severním směrem. 
Naším cílem je vybudovat zde sportovní areál, na kterém by převládala 
otevřená sportoviště stíněná zelení, kterých je na území Českých Budějovic 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
občanského 
vybavení 
(tělovýchova a 
sport) parc. č. 
2201/1, 2201/6, 
2202, 2205/1 v k. 
ú. České 
Budějovice 2 a 
189/24 v k.ú. 
České Vrbné. 
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OÚP/1578/2020 

trvalý nedostatek. Dopravní napojení z komunikace I/20 je prověřeno ve 
směru z Českých Budějovic, splňuje všechny normové požadavky. Nedaleko 
od jižního okraje prochází frekventovaná cyklostezka spojující krajské město 
s Hlubokou nad Vltavou, ze které může být sportovní areál také napojen. 
  
Závěrem podotýkáme, že jsme městu České Budějovice v nedávné minulosti 
rádi vyšli vstříc a poskytli část výše uvedených pozemků ke stavbě tepelného 
napaječe a k položení spojových kabelů z JE Temelín, které se v současnosti 
realizují. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1561/2020 

Navrhovatelka podala připomínku opětovně v upraveném znění viz. podání 
200602_001. 

Vyhodnocení viz. podání 200602_001. Viz. 200602_001. 
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CykloBudějovice 
z.s. 
Hroznová 25 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1560/2020 

Věc: Připomínky k návrhu zadání Územního plánu města České Budějovice 
  

1.     Územní plán by měl obsahovat řešení cyklistické dopravy a musí ji 
brát jako rovnocenný způsob dopravy. Tento plán by měl být 
zpracován tak, aby nabídnul hlavně rychlé, přímé a bezpečné trasy pro 
cyklisty. Dále by se měl zabývat odstraněním překážek na těchto 
cestách. Územní plán by měl ukázat budoucí dopravní model a 
rozdělení přepravní kapacity, jakož i cíle, kterých chce město 
dosáhnout z hlediska udržitelné dopravy. 

  
2.     Město České Budějovice má od roku 2015 zpracovaný cyklogenerel. 

Tento dokument by měl sloužit jako základní podklad pro tvorbu 
nového územního plánu. Žádáme také, aby byl přílohou územního 
plánu a jako územní studie zaregistrován v evidenci územně plánovací 
činnosti podle stavebního zákona. 

  
3.     Vypustit odstavec 4.1.8. – Vybudování lávky přes komunikaci Na 

Připomínka č. 1 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.15. a 
kapitoly A.2. bodů 3.6., 4.1.5. a 4.3.1. 
  
Cyklogenerel je řešen v rámci IPOD a SUMP – byly podkladem 
ve fázi PaR – k ÚP nelze přikládat přílohy. 
  
Požadavek na vypuštění bodu 4.1.8. v kapitole A.1. nelze v 
zadání ÚP naplnit, prověření vybudování lávky bude 
provedeno v návrhu ÚP na základě výše uvedeného bodu. 
Druhá část připomínky č. 3 bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 4.11. 
a kapitoly A.2. bodu 4.1.5. 
  
Formulace návrhu zadání ÚP týkající se cyklistických tras jsou 
dostačující. 
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Dlouhé louce. Cyklogenerel města České Budějovice tuto lávku 
nezmiňuje. Lávkou by vznikl další kolizní bod a místo s obtížným 
průjezdem pro cyklisty i chodce. Naopak by měl zahrnout lávku přes 
Výstaviště, Dlouhou louku a řeku Vltavu s vyústěním u SKP. Tato lávka 
by vyřešila propojení sídlišť a centra města pro cyklisty. 

  
4.     Návrh nereflektuje kritický nedostatek cyklistických tras, které 

propojují velká sídliště (Vltava, Máj, Šumava) s centrem města. Také 
neřeší možnosti cyklistické dopravy z obytných zón do průmyslových 
zón. K bodu 3.6. navrhujeme přiřadit bod, který pověří zpracovatele 
prověřit spojení sídlišť s centrem města a jejich napojení na síť 
cyklotras. Dále pak prověřit spojení obytných zón s těmi 
průmyslovými v severovýchodní části města a jejich napojení na síť 
cyklotras. 

  
5.     V zadání chybí bod o prověření možnosti parkování kol. Územní plán 

by měl vybrat místa a specifikovat možnosti hromadného, 
individuálního, dlouhodobého, krátkodobého, zabezpečeného a 
volného parková. Technické podmínky Navrhování komunikací pro 
cyklisty, 2017, Ministerstvo dopravy doporučují zakotvit požadavky na 
kapacitu parkovacích stání a jejich podobu formou městské vyhlášky. 
Územní plán je pro to nejpřehlednější a nejvhodnější formou. 

Základní dokumenty, které jsou vhodné, jako podklad pro tvorbu územního 
plánu, jsou: 
Metodika ministerstva dopravy Cyklistická doprovodná infrastruktura z roku 
2010 a Technické podmínky Navrhování komunikací pro cyklisty od 
Ministerstva dopravy z roku 2017, konkrétně v kapitole 9. 
  
Územní plán by měl řešit parkování kol na přestupních dopravních uzlech. 
Měl by také zakotvit podmínky pro parkování kol v nové výstavbě. 

Část připomínek je nad rámec podrobnosti ÚP. 
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cz Immo s. r. o. 
Hradební 1 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako vlastníci pozemku parc. č. 1296/11 v katastrálním území 
České Budějovice 3 v lokalitě 2.5.5. Univerzita následující připomínku k 
návrhu zadání územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“). 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
kolektivního 
bydlení parc. č. 
1296/11 v k.ú. 
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OÚP/1533/2020   
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn požadavek: 
  
Prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití „Plochy 
bydlení v bytových domech“ dle znění § 4 vyhlášky 501/2006 Sb. v platném 
znění na pozemku parc. č. 1296/11 v katastrálním území České Budějovice 
2. 
  
Výše uvedený pozemek se dle dikce platného ÚPnM nachází na rozhraní 
areálu Jihočeské univerzity (2.5.5.036-61 VS) a stabilizovaného území pro 
smíšené kolektivní bydlení (2.5.5.012 SKOL-2 a 2.5.5.035 SKOL-2). Naším 
cílem je sjednocení funkčního využití jmenovaných pozemků ve prospěch 
budoucího využití pro bydlení v bytových domech. 

České Budějovice 
2. 
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Cz Immobilien 
s.r.o. 
Lannova 9 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1532/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako vlastníci pozemků parc. č. 4728/4, 1863/1, 1863/4 a 
1863/7 v katastrálním území České Budějovice 3 v lokalitě 1.4.2. U 
Voříškova Dvora následující připomínku k návrhu zadání územního plánu 
České Budějovice (dále jen „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) v návaznosti na část A.2., 
zejména bod 3.2. Koncepce dopravy v klidu, byl doplněn požadavek: 
  
Prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití „Plochy 
dopravní infrastruktury ve smyslu § 9 vyhlášky 501/2006 Sb., odst. 3 – 
plochy silniční dopravy se zaměřením na odstavná stání pro automobily“ 
na pozemcích parc. č. 4728/4, 1863/1, 1863/4 a 1863/7 v katastrálním 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- pro využití  
odstavnými a 
parkovacími 
plochami parc. č. 
4728/4, 1863/1, 
1863/4 a 1863/7 v 
k. ú. České 
Budějovice 3. 
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území České Budějovice 3. 
  
Výše uvedené pozemky se nacházejí podél Průběžné ulice, ve které je kritický 
nedostatek parkovacích stání pro osobní automobily. Dle platného ÚPnM 
jsou výše uvedené pozemky součástí plochy 1.4.3.032. ZO. Toto funkční 
využití, i když pozemky jsou ideálně dopravně přístupné, neumožňuje využití 
pozemků pro dopravu v klidu. Poznámka: mezi stávajícími bytovými domy a 
navrhovanou plochou pro parkování zůstane dostatečně široký pás ochranné 
zeleně, který je v našem vlastnictví. Ten zaručí potřebnou distanci parkoviště 
od štítů bytových domů. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1546/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_065. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1547/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_065. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 

Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Důvod a popis žádosti 
V současné době hledám pozemek pro stavbu rodinného domu v Haklových 
Dvorech, odkud pochází má rodina. V této oblasti vlastníme několik 
rodinných pozemků. Žádný z nich však svojí velikostí a umístěním, vzhledem 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
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27. 5. 2020 
  
OÚP/1562/2020 

k územnímu plánu, nesplňuje požadavky pro výstavbu domu. 
V rámci aktuálního Návrhu zadání územního plánu ze dne 27. 4. 2020, je 
navržena změna využití pozemků parc. č. 260/37, 260/38 a 260/487 v k. ú.  
Haklovy Dvory (bod 4.1.1 v Návrhu zadání). 
Současná kategorie uvedených pozemků je nezastavitelné území, orná půda. 
Navržená změna uvažuje využití pozemků pro individuální bydlení. 
Rodinný pozemek parc. č. 260/34 přímo sousedí s výše uvedenými pozemky 
spadajícími do Návrhu zadání územního plánu a zároveň jim svým současným 
využitím odpovídá. 
Tímto žádám o zahrnutí tohoto pozemku (parc. č. 260/34, k. ú. Haklovy 
Dvory) do současného Návrhu zadání územního plánu k bodu 4.1.1. a o 
změnu jeho využití pro individuální bydlení. 
Rodinný pozemek parc. č. 260/34 přímo sousedí s výše uvedenými pozemky 
spadajícími do Návrhu zadání územního plánu a zároveň jim svým současným 
využitím odpovídá. 
Tímto žádám o zahrnutí tohoto pozemku (parc. č. 260/34, k. ú. Haklovy 
Dvory) do současného Návrhu zadání územního plánu k bodu 4.1.1. a o 
změnu jeho využití pro individuální bydlení. 

bydlení parc. č. 
260/34 v k.ú. 
Haklovy Dvory. 
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Věc: Připomínky k Návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Požadujeme, aby nový územní plán daleko důsledněji chránil stávající zeleň 
a zejména dřeviny, tj. stromy a keře na území města a to nejen v parcích. 
Zvláštní pozornost si zaslouží ochrana historicky cenné zeleně ve 
vnitroblocích domů, jejíž kácení kvůli nové výstavbě nebo přístavbám 
stávajících staveb by mělo být na území města zcela zakázáno. Rušení této 
zeleně má vliv nejen na zhoršení čistoty ovzduší, ale zejména na schopnost 
zadržování vody v krajině a v konečném důsledku na klimatické poměry dané 
lokality. 
  
Požadujeme také ochranu stávající zástavby před zastíněním a dalšími 
negativními vlivy nevhodné, předimenzované výstavby, která nerespektuje 
situaci odstupových poměrů staveb (šířku ulic, orientaci ke světovým 
stranám). 

Připomínka k ochraně zeleně bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.1.7., 
4.17. a kapitoly A.2. bodu 3.15.3. 
  
Připomínka k ochraně stávající zástavby bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.1. bodů 3.2.24. a 4.5. 
  
Připomínka je z části nad podrobnost ÚP. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1577/2020 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  

Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Níže podepsaní obyvatelé a současně vlastníci RD v dotčeném území již 14. 
7. 2014 a 18. 5. 2015 podali Námitky proti „Změně územního plánu města 
České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje“ 
(Dále ZUP), oznámené pod uvedenou značkou dne 4. 6. 2014 na úřední desce 
Magistrátu města České Budějovice (příloha č. 1, 2). 
  
V návaznosti na zmiňované námitky v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“) uplatňujeme k návrhu zadání níže uvedené 
připomínky. 
  
Současně platný územní plán města České Budějovice vymezuje záměr „DI 
17 – stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové – 
II/603“. Tato komunikace je charakterizována v územním plánu jako „nová 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 4.10.  a kapitoly A.2. 
bodu 3.1.1.3. Dlouhodobá koncepce dopravy města ČB a 
koncept trasování komunikací bude řešen dle platných 
koncepčních dokumentů. 

ÚP nestanovuje konkrétní protihluková opatření, to je nad 
rámec ÚP. Povinnost splnění hygienických podmínek vyplývá 
ze zákona. Podmínky pro umístění těchto opatření budou v 
návrhu ÚP prověřeny na základě návrhu zadání ÚP, a to 
kapitoly A.1. bodu 3.2.12. 
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OÚP/1538/2020 sběrná komunikace spojující sídliště Vltava, Máj a Šumava s Litvínovicemi a 
dále s příjezdovou komunikací od Českého Krumlova“. Pokud dojde k realizaci 
tohoto dopravního propojení, aniž by byl zároveň vyřešen obchvat města 
České Budějovice, bude toto propojení sloužit jako „západní“ obchvat města 
České Budějovice. Viz níže vložené schéma. 
  
Nesouhlasíme s vedením tzv. Západního polookruhu mezi našimi domy a 
požadujeme vedení okružní komunikace mimo obytné zóny. 
  
Území ŠH nebylo pro vedení kapacitní komunikace pro 25-35 tis. vozidel, dle 
ČSN, technicky připraveno (odstupy od domů od komunikace, absentuje 
mimoúrovňové vedení – v zářezu, který byl několikrát deklarován na 
veřejném projednání ÚP České Budějovice tehdejšími zástupci města České 
Budějovice. 
  
Naše domy byly postaveny sice s vyšším hlukovým odcloněním, avšak právě 
pro vedení v zářezu a pro uvažovanou kapacitu cca 5000 vozidel/24 hodin a 
nejsou proto uzpůsobeny pro vyšší hluk. Opatření pro ochranu obyvatelstva 
a životního prostředí musí být vždy součástí územního plánu a NEUPLATŇUJÍ 
SE až v navazujících řízeních. Právě územní plán je „místo a čas“ pro jejich 
uplatnění. Jak bude zajištěno, že na komunikaci nebude vyšší doprava než 
hraniční počet vozidel, ještě splňující limity ochrany obyvatelstva? I zde 
požadujeme jasné a srozumitelné, fakticky správné a vymahatelné opatření 
specifikovat do územního plánu. 
  
Řešením a realizací Západního polookruhu bude hrubě porušeno naše 
vlastnické právo a právo na ochranu osobnosti. 
  
Navržené řešení je v rozporu s požadavkem soudržnosti území a příznivého 
životního prostředí, nerespektuje zájmy obyvatel a čili přímo porušuje cíle 
územního plánování a veřejný zájem. 
  
Je třeba řádně a v souladu se zákonem posoudit a zdůvodnit tento zvlášť 
hrubý a necitelný zásah do klidové lokality, a to zejména s ohledem na úkoly 
územního plánování (Zde zdůrazňujeme zejména veřejné zdraví, životní 
prostředí, geologickou stavbu území). 
  
Jsme si vědomi toho, že je nezbytné realizovat potřebné vnitroměstské 
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komunikace s lokálním napojením Švábova Hrádku, které nebude 
umožňovat subtransitní dopravu levobřežních sídlišť směrem k nemocnici a 
napojení letiště na logistické centrum. 
  
Za tímto účelem je nezbytné zakomponovat do územního plánu i opatření 
proti hluku pro místní komunikaci (vedení v zářezu, protiotřesová, 
protihluková, protiimisní, bezpečnostní opatření, kapacitní omezení atd. jak 
požaduje legislativa. 
  
Záměr stavby propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové 
zcela jistě je zapotřebí. Nicméně je však zároveň nutné, aby tato komunikace 
mohla mít onen charakter vnitroměstské komunikace s vyloučením tranzitní 
dopravy, navrhnout i adekvátní obchvat města, který tuto tranzitní dopravu 
odvede od hustě obydlených městských částí. V opačném případě dojde k 
tomu, že tento záměr nebude mít charakter vnitroměstské komunikace, 
nýbrž se bude jednat o komunikaci, která bude zatěžována tranzitní 
kamionovou dopravou. Paradoxně dojde k tomu, že tato komunikace nově 
zavede tranzitní dopravu do hustě obydlených městských částí, tak jak bylo 
běžné v minulosti. 
  
Z tohoto důvodu požadujeme, aby město České Budějovice v novém 
územním plánu navrhlo vedení „západního“ obchvatu města České 
Budějovice mimo obydlené městské části. navrženou komunikaci v lokalitě U 
Hada a Švábův Hrádek požadujeme koncipovat jako vnitroměstskou 
komunikaci s vyloučením tranzitní dopravy, a to jak nákladní, tak i osobní. 
Pro tranzitní dopravu by měl výlučně sloužit obchvat města České Budějovice 
vedoucí mimo obydlené městské části. 
  
Tyto připomínky jsou plně v souladu i s připomínkami k návrhu zadání ÚP 
České Budějovice podané obcí Litvínovice. 
  
V rámci ekonomie provozního řízení tuto věcně shodnou připomínku podává 
nezávisle uskupení vlastníků nemovitostí lokality Švábův Hrádek dle 
přiložené podpisové listiny. 

2
0
0

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_065. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1550/2020 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1549/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_065. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_055. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1554/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice – lokalita 
2.4.3.U Pilmanova Dvora 
  
Na základě prostudování návrhu nového územního plánu v lokalitě 2.4.3. U 
Pilmanova Dvora, jako vlastníci předmětných pozemků požadujeme změnu 
kategorie ZO na kategorii IN-2 popřípadě SKOL-2 jakou mají přilehlé 
pozemky. 
Tyto soukromé pozemky jsou z našeho pohledu zcela nelogicky zařazeny pod 
kategorii ZO – nezastavitelné území ostatní městské zeleně. 
Na katastru nemovitostí je již mnoho let většina pozemků vedena jako ostatní 
manipulační plocha. Nejbližší okolí je zastavěné vícepodlažním objektem kde 
se nachází ubytovna, sklady, automobilová opravna apod. 
Z výše uvedených důvodů tedy nesouhlasíme, že v této oblasti je 
neadekvátně navrhována a k tomu ještě na soukromém pozemku, kategorie 
ZO. 
  
Z grafické přílohy je patrné, že se jedná zejména o pozemky parc. č. 1383/1, 
1385/3, 1385/1, 1386, 1387/4, 1387/3, 1399/2, 1387/2, 1387/5 v k. ú. České 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení v lokalitě u 
Pilmanova Dvora 
zejména na parc. 
č. 1383/1, 1385/3, 
1385/1, 1386, 
1387/4, 1387/3, 
1399/2, 1387/2, 
1387/5 v k. ú. 
České Budějovice 
3. 
 
- Pro využití 
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Budějovice 3. smíšeného 
obytného 
kolektivního v 
lokalitě u 
Pilmanova Dvora 
zejména na parc. 
č. 1383/1, 1385/3, 
1385/1, 1386, 
1387/4, 1387/3, 
1399/2, 1387/2, 
1387/5 v k. ú. 
České Budějovice 
3. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1539/2020 

1.     Žádost o schválení ploch zem. půdy na jiný způsob využití. 
2.     Návrh na doplnění návrhu územního plánu. 

  
Ad. 1) Jsem vlastníkem pozemků v k.ú. kaliště u Českých Budějovic parc. č. 
2076, 2170, 2232/1, list vlastnictví č. 309. Jedná se o zemědělskou půdu. 
V souvislosti s připravovanou změnou územního plánu žádám o změnu užití 
na ostatní plochu. 
  
Ad. 2) Navrhuji doplnit odd. A1 odst. 4.1.1. návrhu územního plánu pro 
využití k individuálnímu bydlení parcely č. 2076, 2170, 2232/1 v kat. území 
Kaliště u Českých Budějovic. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 

 

Změna druhu pozemku není předmětem řešení ÚP – spadá do 
agendy řešené Katastrem nemovitostí. 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1., bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
2076, 2170 a 
2232/1 v k. ú. 
Kaliště u Českých 
Budějovic. 

2
0
0
5
2
7
_
0
9
0 

Klub přátel 
Českých Budějovic 

  
Dne: 
27. 5. 2020 
  

Vyjádření k zadání územního plánu Českých Budějovic 
  
Dlouhodobě sledujeme vývoj našeho města a dovolujeme si navrhnout 
následující doporučení plynoucí jednak z řady přednášek a besed Klubem 
pořádaných, jednak z vlastní zkušenosti členů a sympatizantů. 
  

1) Z koncepce dopravy doporučujeme vyloučit záměr výstavby Severní 
spojky, zcela nevhodně fragmentující volnou příměstskou krajinu nivy 
řeky Vltavy, zásadně dehonestující prostředí původního ramene 
Vltavy k Suchomelskému mlýnu a narušující celkově krajinný ráz v 
místě nejfrekventovanější výletní trasy pěší, cyklo, lodní a vodní 

1) Připomínce ke zrušení Severní spojky nelze vyhovět. Návrh 
ÚP musí respektovat ZÚR, které jsou nadřazeným ÚPD, 
koordinují územně plánovací činnost obcí a záměr je v nich 
vymezen. Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován 
krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a 
ÚPD vydanou krajem. 

  
2) Požadavky na prověření konkrétních tunelů do návrhu 

zadání ÚP zapracovány nebudou (vysoké nároky, nebyly 
prověřeny žádnou územně-technicko-ekonomickou 
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OÚP/1558/2020 turistiky ve směru na Hlubokou nad Vltavou. Přemostění řeky včetně 
navazujících vysokých náspů je navrženo v nejširším říčním profilu, 
přičemž námi preferované řešení v pozici Severní tangenty vedle 
stávající železniční trati překonávající poloviční říční profil považujeme 
za přijatelné. 

  
2) S ohledem na dosavadní vývoj v území postrádáme zásadní vizi 

organizace dopravy limitující její nepříjemný dopad do kvality života 
ve městě a jeho rozvoj. Je-li z lokálních důvodů možný tunel pro 
dálnici, považujeme za vhodné v budoucnosti uvažovat kromě 
zklidnění ulice Na Sadech, se zahloubením levobřežní tranzitní 
komunikace na místo konfliktních přemostění pro pěší a cyklisty, 
obdobně je vhodné uvažovat o zahloubení komunikace v 
přednádražním prostoru. 

  
3) Hlavní preambule a bohulibá vize stávajícího ÚP Zelené klíny se začala 

postupně vytrácet anexi většiny volných atraktivních ploch zástavbou, 
přičemž pouze některá má výraznou architektonickou kvalitu a je 
všeobecně akceptovatelná, doporučujeme proto zásadní omezení 
výstavby na plochách zelených klínů a volné zeleně a naopak její 
rozšíření např. v okolí Stromovky, areálu cvičiště Čtyři Dvory, v okolí 
Českovrbenských rybníků, širšího okolí břehových partií řek a dalších 
vodotečí. Poslední zbylé volné louky doporučujeme nezastavovat. 

  
4) Systém dopravy pěší a cyklo doporučujeme zpracovat v předvídatelné 

logice evropských standardů s preferencí vzájemné tolerance 
účastníků dopravy a nikoli jejich totální segregací, při zohlednění 
okolního prostředí bez budování dalších bariér, se zásadní 
prostupností tras do volné krajiny k cílům v okolí. 

  
5) Doporučujeme zásadně revitalizovat Mlýnskou stoku včetně otevření 

na Senovážném náměstí, obdobně obnovit využití Zlaté stoky s 
možností napájení Bagru. 

  
6) Doporučujeme zahrnout do závazné části ÚP realizací projekty 

Revitalizace koněspřežky v trase Husova ul. – Háječek. 
  

studií). Nicméně návrh zadání ÚP navrhnutí jednotlivých 
tunelů nevylučuje 

  
3) Připomínky z hlediska zeleně budou prověřeny v návrhu 

ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. 
bodu 3.3.1., kapitoly A.1. bodů 3.1.7., 3.1.9., 3.2.22., 
kapitoly A.3. bodů 3.3., 3.5. a 4.1. 

  
4) Z hlediska navrhování pěší a cyklodopravy jsou již 

formulace uvedené v návrhu zadání ÚP dostačující. 
 

5) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.27. 

 
6) Připomínka ke koněspřežce je nad rámec ÚP, koněspřežka 

není součástí žádné přijaté dokumentace města Č.B. 
 

7) Připomínky z hlediska zahušťování stávající zástavby a 
dopadů na kvalitu obytného prostředí budou prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.1. bodů 3.2.24., 3.3.3., 4.17. a 4.18. 

 
8) Připomínka na zohlednění univerzitního prostředí bude 

prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.17. 

 
9) Připomínka k využití vodní hladiny a přilehlých ploch bude 

prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.1. bodů 3.2.1., 3.2.21., 3.2.27. a kapitoly 
A.2. bodu 3.15.2. 

 
10) Připomínka je nad podrobnost ÚP. 

 
11) Proces pořízení ÚP se řídí platnými právními předpisy. 

 
12) Připomínky z hlediska parkování budou prověřeny v 

návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
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7) Zásadně doporučujeme nezahušťovat stávající zástavbu s veškerými 
negativními dopady na kvalitu obytného prostředí. 

  
8) Považujeme za vhodné a doporučujeme dle praxe v jiných městech 

preferovat při využití volných objektů aktivity univerzitního prostředí 
/Regensburg/. 

  
9) Považujeme za vhodné a doporučujeme dle praxe v jiných městech 

preferovat při využití vodní hladiny pro související rekreační a 
sportovní aktivity /Basel/. 

  
10) Doporučujeme při stanovování podmínek výstavby stanovit 

maximální výšku terénu tak, aby nedocházelo např. k navážce 
stavební suti do výše cca 4 m a nevhodným přemodelováním terénu v 
těsném sousedství Českovrbenských rybníků. 

  
11)  Doporučujeme takové zpracování ÚP, které zasahuje do vlastnických 

práv jen výjimečně, jen v minimální nebo nezbytně nutné míře, jen z 
ústavně legitimních důvodů, s vyloučením libovůle a 
nediskriminačním způsobem. Dále považujeme za vhodné zvolit při 
projednávání zásadních staveb a činností v území vůči občanům 
vlídnější postup za předpokladu, že jejich participace je žádoucí, 
obdobně jako ohlašování dopravních omezení městským rozhlasem a 
nikoli jen vývěskou na úřední desce MM a navíc v době dovolených a 
bez výzvy v tisku. 

  
12) Deficit parkovacích míst doporučujeme zásadně neřešit u historické 

zástavby formou průrazu parteru vjezdem do vnitrobloku, při kterém 
dojde jednak k úbytku jednoho parkovacího místa na ulici, jednak ke 
zhoršení kvality bydlení ve vnitrobloku a zásadně k degradaci vzhledu 
fasády, při řešení preferovat parkovací domy na okraji řešeného území 
včetně parkování v podzemí, požadavek na vyřešení parkování na 
vlastním pozemku využívat jako limit pro zástavbu a její nežádoucí 
zahušťování, současně preferujeme efektivnější a lidsky přívětivější 
užití veřejného prostoru pro odpočinek a sdílení bytí. 

  
13) V reakci na záměr omezení dopravy na Pražské třídě, jedné z mála s 

A.1. bodu 3.2.5. a kapitoly A.2. bodů 3.2.1. a 4.1.2.  
Připomínka z hlediska užití veřejného prostoru bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.0. bodu 3.3.2, kapitoly A.2. bodů 3.15., 
4.3.1. a kapitoly D. 

 
13) Připomínka k vedení MHD a ochraně zástavby bude 

prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.1. bodu 4.18. a kapitoly A.2. bodů 3.7.1. a 
4.3.1. 

 
14) Připomínka je nad podrobnost ÚP. 

 
15) Připomínka je nad podrobnost ÚP. Vyhlášení ochranného 

pásma MPR a nemovitých kulturních památek není 
předmětem ÚP. 

 
16) Připomínka je nad podrobnost ÚP. 

 
17) Připomínka je nad podrobnost ÚP. 

 
18) Zpracované PaR jsou dostačující, stejně tak i formulace 

návrhu zadání týkající se památkové ochrany. 
19) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě 

návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.3.1., 
kapitoly A.1. bodů 3.2.9., 3.2.15., kapitoly A.2. bodů 3.6., 
4.1.5., 4.3.1. a kapitoly A.3. bodu 3.5. 

 
20) ÚP je při své tvorbě koordinován s ÚP okolních obcí, širší 

vztahy v území posuzuje mj. krajský úřad ve svém 
stanovisku dle § 50 odst. (7) stavebního zákona. 

 
21)  Proces pořízení ÚP se řídí platnými právními předpisy. 
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dostatečným průjezdným profilem, a zavedení tras hromadné 
dopravy z kapacitního parkoviště na severním okraji lokality 1.3.2. 
směrem k náměstí Přemysla Otakara II. nejužšími ulicemi lokality s 
výraznou koncentrací školních zařízení doporučujeme korigování 
záměrů zhoršujících kvalitu bydlení a okolního prostředí. 

  
14) V souladu s preambulí vize zdravého města i stávajícího ÚP města a v 

reakci na každodenní velmi rizikovou nepřehlednou dopravní situaci 
doporučujeme dosáhnout zklidnění dopravy na území historických 
předměstí formou vyhlášení obytné zóny s uplatněním pouze 
přednosti zprava obdobně jako je tomu ve starých Čtyřech Dvorech. 

  
15) Dosáhnout souladu s textovou částí ochranného pásma MPR resp. 

hradebního systému města včetně nápravy nevhodně vedené hranice 
zahrnující nelogicky pouze jednu uliční frontu či stranu náměstí, v 
analytické části zpracovat vlastní vyhodnocení kvality stávající 
historické zástavby, její urbanistické skladby a zajistit její efektivní 
ochranu i formou doplnění seznamu nemovitých kulturních památek. 

  
16) Zohlednit při zpracování nového ÚP postupnou změnu ve využívání 

většiny činžovních domů jako vícegeneračních rodinných domů se 
zahradou ve vnitrobloku s logicky jinou perspektivou rozvoje a to 
doporučujeme ve všech historických předměstích s nízkou hladinou 
zástavby. 

  
17) Doporučujeme průběžně monitorovat sociopatologické jevy v 

jednotlivých územních lokalitách a reagovat neprodleně na jejich 
akceleraci, prvořadě však ctít harmonický rozvoj území a negativním 
jevům předcházet. 

  
18) S ohledem na absenci hlubší analýzy kulturně-historických, 

architektonických a urbanistických hodnot v PaR požadujeme její 
dopracování, případně vlastní návrh efektivní ochrany území a 
objektů mající hodnotové parametry, nepožívající však úřední 
památkové ochrany. Viz demolice Vančurovy vily v lokalitě Pod 
nemocnicí, dehonestující přestavby, nástavby Pražské předměstí 
apod. 
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19) Zajistit bezbariérovou prostupnost krajinou pro pěší, cyklo, preferovat 

zachování volných ploch nejen koridor okolo katastrálního území. 
  
20) S ohledem na dokončování zásadních dopravních staveb sladit územní 

plán ČB s okolními plány okolních obcí a zamezení výrazných 
negativních dopadů pro město bez patřičných pozitivních benefitů. 

  
21) Zásadní připomínka na konec. Zpracování zadání, projednávání a 

celkové pojetí procesu zrodu ÚP pojmout konečně jako činnost ke 
zlepšení života obyvatel města a jejich hostů. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1545/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_065. vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Zachraňme Malák 
a klidové zóny 

  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1564/2020 

Připomínka k zadání nového územního plánu pro oblast dopravy 
  
V zadání ÚP v oddílu A2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, 
zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich 
změn je mezi jinými uveden záměr prověřit komunikaci s názvem Přeložka 
silnice III/15529 (bod 3.1.1.1). 
  
Dovolujeme si v této souvislosti připomenout naše podněty, které jsme 
podali prostřednictvím příslušné komise. 
  
Při tvorbě nového územního plánu navrhujeme zcela vypustit úsek tzv. Jižní 
spojky mezi ulicemi Plavská a Novohradská, protínající mj. území mezi Malým 
a Velkým jezem. Ve stávajícím územním plánu je tato stavba uvedena v části 
páté (Infrastruktura), oddílu druhém (Doprava), článku 124, odstavci (1) f) 2. 
  

Připomínku nelze v zadání ÚP naplnit, na základě kapitoly A.2. 
bodu 3.1.1. bude v návrhu ÚP prověřena přeložka silnice 
III/15529. 
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1.     V platném znění územního plánu je část trasy Jižní spojky vedena 
přemostěním řeky Malše přes lokalitu U Malého jezu. Aktivity města 
směřující k budoucí realizaci komunikace přes toto území narazily v 
minulosti u veřejnosti na velký odpor, neboť park „Malák“ je pro 
obyvatele Českých Budějovic velmi oblíbenou rekreační a sportovní 
zónou. V roce 2011 vznikla u příležitosti pořizování změny územního 
plánu petice, ve které občané vyjádřili nesouhlas se záměrem vedení 
silnice napříč územím Malý a Velký jez na řece Malši. 

  
2.     V příloze vyhlášky o územním plánu s názvem „Krycí list 2.8.2. U 

Malého jezu – Obecné zásady uspořádání a využití území“ je uvedeno: 
„Programy a politiky: Tato lokalita již v historii fungovala jako cíl 
procházkových tras a je žádoucí ji chránit před chybnými zásahy do 
organismu území, je součástí „zeleného klínu“ Malše.“ 
Považujeme za důležité tuto zásadu plně respektovat. 
  
3.     V roce 2016 byla zpracována aktualizace Integrovaného plánu 

organizace dopravy (IPOD). V IPOD je stavba silnice vedoucí mj. přes 
území U Malého jezu uvedena pod názvem Přel. sil. III/15529 – 1. 
etapa přemostění Malše Plavská – Novohradská. 

V kapitole 3.4. Výsledné pořadí je tato stavba zařazena pod bod „Stavby 
bez doporučení – jde o stavby nepřínosné či nahrazené výhodnější 
alternativou.“ 
  

Připomínka je za iniciativu Zachraňme Malák a klidové zóny a za spolek Akční 
Budějčáci. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1540/2020 

Připomínky k návrhu zadání územního plánu města Českých Budějovic 
  

·       Podporovat bydlení ve městě včetně bydlení v centru vytvářením 
podmínek pro kvalitní a klidné bydlení se zachováním nebo zvýšením 
počtu parkovacích míst pro rezidenty, abonenty. 

  
·       Přednádražní prostor: vytvořit adekvátní řešení prostoru před 

budovou železničního nádraží, nejlépe převedením dopravy pod 
dnešní úroveň do podzemí, a vytvořit kvalitní přednádražní prostor s 
novými parkovacími místy. 

  

Formulace pro podporu bydlení, včetně řešení parkování se 
obecně prolínají celým návrhem zadání ÚP. 
  
Požadavek na prověření tunelu do návrhu zadání ÚP 
zapracován nebude (vysoké nároky, nebyl prověřen žádnou 
územně-technicko-ekonomickou studií). Nicméně návrh 
zadání ÚP navržení tunelu nevylučuje. 
  
Připomínka k řešení přednádražního prostoru bude prověřena 
v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.0. bodu 3.2.9. 
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·       Krajinská pěší zóna – nutná rekonstrukce… stav je fyzicky i morálně 
špatný po cca 40 letech existence této pěší zóny. 

  
·       Zachovat ucelenou plochu Senovážného náměstí a nevytvářet na něm 

další bariéry jako je odkrytí stoky, či jinou stavbu, která by zasahovala 
do kompozičních os Jihočeského muzea a osy kulturního domu 
Metropol nebo průčelí budov okolo náměstí. Uvedené náměstí 
zachovat jako veřejnou zeleň. 

  
·       Navrhnout a hledat koridory pro jiný druh rychlé MHD např. částečně 

podzemní, popř. nadzemní z hlavních sídelních útvarů s vysokou 
koncentrací obyvatel jako rychlé spojení do cílových území, kam 
směřuje největší počet lidí pomocí MHD s návazností na železniční a 
autobusové nádraží nebo důležité pracovní příležitosti. 

  
·       Odlehčení dopravy na Dlouhé louce a Strakonické pomocí dokončením 

propojení Globus – Nemanice a propojení Milady Horákové – 
Litvínovice. 

  
Letiště omezit a provozovat pouze jako osobní (letiště je sice mimo 
katastrální území ČB), ale vzhledem k blízkosti města a hluku by nebylo 
vhodné jako nákladní, neboť by zvýšilo počet kamionů, hlukovou zátěž apod. 
Zvážit využití pro vyhlídkové lety nad městem nebo jihočeským krajem jako 
doplňkovou funkci provozu letiště. 

  
Připomínky k veřejným prostranstvím budou prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.2. bod 3.15. 
  
Rozvoj MHD bude prověřen v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.20. a kapitoly A.2. 
bodu 3.7.1. 
 
Návrh zadání ÚP nebude doplněn o další alternativní druhy 
MHD, nicméně stávající návrh zadání ÚP toto nevylučuje.  
 
Připomínka na prověření uvedených dopravních staveb bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.2. body 2.2.1. a 3.1.1.3. 
  
Část připomínek je nad podrobnost ÚP. 
  
Letiště České Budějovice je mimo řešené území ÚP. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1492/2020 

Připomínka k Zadání územního plánu České Budějovice 2020 
K bodu 3.9 Vznik liniového parku podél toku Vráteckého potoka 
Katastrální území České Budějovice 4, LV 1524 
  
Já, majitel několika dotčených pozemků, navrhuji změnu územního plánu v 
této lokalitě na plochy smíšeně obytné nebo na plochy individuálního 
bydlení, které by navazovalo na současnou zástavbu Hlinska a Nového Vráta. 
  
K návrhu na vznik liniového parku podél Vráteckého potoka – zamýšlený park 
a městská zeleň u ulice Hlinská podél Vráteckého potoka by zcela 
znehodnotil perspektivní pozemky. Obyvatelé Nového Vráta mají k dispozici 
park s dětským hřištěm za základní školou, vedle kovošrotu a nově je 
zamýšlen a schválen park mezi ulicemi Bohuslava Martinů a K Lučinám. 

Připomínka týkající se způsobu využití bude prověřena v 
návrhu ÚP. 
 
Část připomínky týkající se liniového parku podél Vráteckého 
potoka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání 
ÚP, a to kapitoly A.3. bodu 3.9.  

 

 

Viz. 200527_031. 
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Na LV jsou parc. č. 1777/5, 1763/31, 1783/5, 1784/3, 1758/6, 1763/5, 
1765/2, 1774/5, 1763/11, 1763/16, 1763/19, 1765/9, 1763/26 a 1765/13 v 
k. ú. České Budějovice 4. 
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Zachraňme Malák 

  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1565/2020 

Připomínky k zadání Návrhu ÚP města České Budějovice pro oblast 
vodohospodářství povodí řeky Malše 
  
Bod 3.1.10. Návrh ÚP bude při prověření stávajících zastavitelných ploch a 
stanovení nových respektovat záplavová území v souvislosti s 
protipovodňovou ochranou. 
Považujeme za důležité, aby novou zástavbou nebyly omezovány stávající 
plochy neškodného rozlivu řeky Malše při povodni nad Velkým jezem (louky 
u Špačků). 
  
Bod 3.1.8. Návrh ÚP vymezí území nevhodná pro zástavbu z 
vodohospodářského a klimatického hlediska. 
Navrhujeme plochy neškodného rozlivu (louky v lokalitě U Špačků) vymezit 
jako nevhodné pro zástavbu. 
  
Bod 3.10.5. Návrh ÚP prověří a stanoví podmínky pro vybudování 
povodňového obtoku dl. 424 m na řece Malši v Mladém, který by za 
normálního stavu sloužil jako tzv. povodňový park. 
  
Povodňový obtok byl navrhován v rámci tzv. II. etapy protipovodňové 
koncepce na Malši. V návrhu zadání navrhujeme nezabývat se zvlášť 
obtokem, resp. II etapou PPO na Malši. Doporučujeme, aby formulace 
ohledně podoby protipovodňových opatření měla v novém ÚP spíše 
obecnou povahu, protože podoba nových návrhů PPO na Malší se od 
minulosti může lišit. 
Navrhované úpravy koryta řeky Malše a jeho okolí pro dořešení 
protipovodňové ochrany města vycházejí ze zastaralé studie a byly 
ověřovány na dnes již neplatném protipovodňovém modelu města. Některé 
navrhované úpravy se setkaly s odmítavým stanoviskem obyvatel města. 
Vedení města se zavázalo, že bude zadána studie pro nové a citlivější řešení 
vodohospodářských úprav na řece Malši. 
  
Obecně: 
Pro zlepšení hydraulických poměrů na řece Malši pro převádění 

Formulace kapitoly A.1. bodů 3.1.10., 3.1.8. je dostačující. 
Projektant prověří jednotlivé plochy a pokud budou pro 
výstavbu z hlediska protipovodňové ochrany nevhodné, tak je 
k zástavbě nenavrhne. 
  
Formulace kapitoly A.2. bodu 3.10.5. nevylučuje jiná řešení z 
hlediska protipovodňové ochrany. 
  
Připomínky z hlediska podmínek pro zajištění protipovodňové 
ochrany budou prověřeny v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.2.6. a kapitoly A.1. 
bodů 3.1.8.,  3.2.7. a 3.2.19. 
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povodňových průtoků do Q100 bude navržena citlivá kombinace aktivních a 
pasivních opatření, která nenaruší rekreační charakter daného území a 
ochrání veřejnou zeleň. 
Po správci toku bude požadována pravidelná údržba koryta toku (prohrábka 
koryta, odstraňování sedimentů, obnovení průtočného profilu koryta při 
povodni). 
  
Připomínka je za iniciativu Zachraňme Malák a za spolek Akční Budějčáci. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1555/2020 

Připomínky k zadání Územního plánu Českých Budějovic 
  

1)    Z dostupných podkladů postrádáme hlubší analýzu současného stavu 
nakládání s územním plánem jako nástrojem kultivovaného rozvoje 
města s využitím stávajících hodnot a tvorbou nových. Pouze 
uvědomění si dosavadních chyb a mylných záměrů, poučení se z nich, 
dává dle našeho přesvědčení, příležitost docílit pozitivního vývoje 
města včetně užití pojmenování chytré město. 

Způsob jakým je nyní nakládáno s územním plánem by se již neměl 
opakovat. Vzletná a všeobecně pozitivní preambule v úvodu textové části 
předjímá kultivované zacházení s universálními kulturně-historickými, 
přírodními apod. hodnotami v řešeném území. Ve skutečnosti dochází 
buď slepou aplikací regulačních podmínek či benevolentním 
posuzováním stavební činnosti ke zhoršování situace v území. V tom lze 
spatřovat i jeden z důvodů odlivu obyvatel města mimo něj. 
Uvádíme proto příklady: 
U makrobloků jsou nastaveny parametry preferující unifikovanou novou 
vyšší výšku zástavby bez ohledu na důsledky, tj. zhoršení kvality bydlení, 
omezení vnitroblokové zeleně, parkování ve vnitroblocích na úkor zeleně, 
poškozování parteru vjezdem pro auta, stísnění profilů veřejného 
prostoru ulice apod.. 
Při řešení detailů v území neplní výraznou harmonizační roli Útvar 
hlavního architekta. Jistý chaos při řešení dopravy ve městě lze sledovat 
např. v Jírovcově ulici, která se stala dálničním přivaděčem do města a 
ústí do jádra obytné čtvrti a to v zásadním rozporu se stávajícím územním 
plánem preferujícím cyklo a pěší dopravu s ohledem na koncentraci škol 
i vedení linky MHD bez přechodů pro chodce, s výrazným zvýšením 
veškerých imisí. 
  
2)    S ohledem na dosavadní vývoj a praktické nedodržování výše 

Bod 1 je obecným konstatováním. 
  
Bod 2A) Připomínka k výšce zástavby bude prověřena v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.1. bod 3.2.24. Část připomínek je nad podrobnost ÚP. 
  
Bod 2B) Připomínky z hlediska parkování budou prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.1. bodu 3.2.5. a kapitoly A.2. bodů 3.2.1. a 4.1.2.  
Připomínka z hlediska užití veřejného prostoru bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A. bodu 3.3.2, kapitoly A.2. bodů 3.15., 4.3.1. a 
kapitoly D. 
 
Bod 2C) Připomínka k vedení MHD a ochraně zástavby bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.1. bodu 4.18. a kapitoly A.2. bodů 3.7.1. a 
4.3.1. 
  
Bod 2E) Stanovení ochranného pásma MPR není předmětem 
ÚP. 
  
Bod 2D) a 2F) Připomínky jsou nad podrobnost ÚP. 
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uvedeného v předmětném území požadujeme: 
  

A.    Změnit navrženou minimální a maximální výšku zástavby individuálně 
po jednotlivých blocích, v bloku 1.3.2.09.001 maximálně 3 nadzemní 
podlaží včetně podkroví. Do úrovně 4 nadzemních podlaží včetně 
podkroví lze navrhovat zástavbu výjimečně pouze při harmonickém 
souladu s okolní zástavbou. 

Současně požadujeme jasné definování výšky římsy, hřebene, uliční čáry 
včetně vhodnosti či nikoli předstupujících pater, sklon střechy, vhodnost 
či nikoli vikýřů, stavební hranice zastavěné a zastavitelné plochy, dále 
požadujeme plochy zahrad včetně stromů a stávající zeleně zcela chránit 
a veškeré zásahy považovat za nežádoucí včetně aplikace zatravňovacích 
dlaždic. 
  
B.    Deficit parkovacích míst zásadně neřešit u historické zástavby formou 

průrazu parteru vjezdem do vnitrobloku, při kterém dojde jednak k 
úbytku jednoho parkovacího místa na ulici, jednak ke zhoršení kvality 
bydlení ve vnitrobloku a zásadně k degradaci vzhledu fasády, při 
řešení preferovat parkovací domy na okraji řešeného území včetně 
parkování v podzemí, požadavek na vyřešení parkování na vlastním 
pozemku využívat jako limit pro zástavbu a její nežádoucí 
zahušťování, současně preferujeme efektivnější a lidsky přívětivější 
užití veřejného prostoru pro odpočinek a sdílení bytí. 

  
C.    V reakci na záměr omezení dopravy na Pražské třídě, jedné z mála z 

dostatečným průjezdným profilem, a zavedení tras hromadné 
dopravy z kapacitního parkoviště na severním okraji lokality 1.3.2. 
směrem k náměstí Přemysla Otakara II. nejužšími ulicemi lokality s 
výraznou koncentrací školních zařízení, požadujeme odstoupení od 
záměrů zhoršujících kvalitu bydlení a okolního prostředí. 

  
D.    V souladu s preambulí vize zdravého města i stávajícího ÚP města a v 

reakci na každodenní velmi rizikovou nepřehlednou dopravní situaci 
požadujeme dosáhnout zklidnění dopravy na území Pražského 
předměstí v lokalitě 1.3.2. formou vyhlášení obytné zóny s 
uplatněním pouze přednosti zprava. 

  
E.     Dosáhnout souladu s textovou částí ochranného pásma MPR resp. 
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hradebního systému města včetně nápravy nevhodně vedené hranice 
zahrnující nelogicky pouze jednu uliční frontu či stranu náměstí, v 
analytické části zpracovat vlastní vyhodnocení kvality stávající 
historické zástavby, její urbanistické skladby a zajistit její efektivní 
ochranu. 

  
F.     Zohlednit při zpracování nového ÚP postupnou změnu ve využívání 

většiny činžovních domů jako vícegeneračních rodinných domů se 
zahradou ve vnitrobloku s logicky jinou perspektivou rozvoje a to 
doporučujeme ve všech historických předměstích s nízkou hladinou 
zástavby. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1544/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200525_05. Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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Pohodáři VSKH 
Průběžná 2503/38 
370 04 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1553/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice – lokalita 
2.4.1. Zahrádky 
  
Na základě prostudování návrhu nového územního plánu v lokalitě 2.4.1. 
Zahrádky České Budějovice a vzhledem k usnesení členské schůze nno 
POHODÁŘI VSKH a dalších členských organizací vznášíme připomínku 
ohledně kategorizace části jako SKOL-2 (výstavba kombinovaných obytných 
domů s občanskou vybaveností). Tato kategorizace podporuje a přispívá k 
likvidaci významného biotopu a jedné z mála přírodních enkláv v širším 
středu města České Budějovice, navzdory tomu, že v současné době se EU i 
ministerstva a jejich místní organizace a další instituce snaží o maximalizaci 
zadržování vody v půdě, ochlazení městských aglomerací odparem, i 
minimalizaci zásahů do „zelených“ oblastí a jejich zachování. Kategorie BZ by 

Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05. 
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měla uchránit v přiměřené míře současný ráz lokality i pozitiva, jež v 
současnosti nabízí. 
Domníváme se části města České Budějovice Pražské předměstí a Brněnské 
předměstí, by se nemusely stát téměř výhradně obchodní a průmyslovou 
zónou. 
  
Nejen členské neziskové veřejně prospěšné organizace a společnosti spolu s 
nedalekými základními školami v této oblasti využívají ekozahrady jako 
přírodní učebny v rámci mimoškolního a zájmového vzdělávání a osvěty – 
EVVO (Enviromentálního Vzdělávání, Výchovy a Osvěty) a EP 
(Enviromentálního Poradenství). 
  
Z výše uvedených důvodů nno POHODÁŘI VSKH spolu s členskými veřejně 
prospěšnými organizacemi a společnostmi vyzývá k přepracování kategorie 
SKOL-2 zastavitelného území části 2.4.1. Zahrádky České Budějovice na 
kategorii BZ či IN-2. 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_084. Vyhodnocení viz. podání 200527_084. Viz. 200527_084. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1576/2020 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1574/2020 

Připomínka k návrhu zadání ÚP 
  
Jsem obyvatel Vesnické památkové zóny Rožnov. V této zóně jsou vymezeny 
některé plochy jako tzv. Nezastavitelná zeleň. Navrhuji, aby tato stavební 
uzávěra již nebyla do nového ÚP implementována. 
Jedná se o značný zásah do vlastnického práva, který však zániku zeleně v 
dané lokalitě efektivně nezabraňuje. Nejlépe uchrání zeleň, kdo si k ní utvoří 
vztah tím, že v ní žije, stará se o ní, tedy v ní bydlí. 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.2. bodu 3.15.3. 
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Společenství 
vlastníků 
Pasovská 10 
370 05 České 
Budějovice 
 
Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1566/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200518_03. Vyhodnocení viz. podání 200518_03. Viz. 200518_03. 
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Stingo s.r.o. 
Hradební 1 
370 01 České 
Budějovice 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1. bod 
4.1. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1536/2020 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako provozovatelé sportoviště a podzemního parkoviště na 
pozemku parc. č. 594/6 v katastrálním území České Budějovice 1 v lokalitě 
1.1.2. Sokolský ostrov následující připomínku k návrhu zadání územního 
plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) v návaznosti na část A.2., 
zejména na bod 3.2. Koncepce dopravy v klidu, byl doplněn požadavek: 
  
uvést do souladu návrh ÚP s funkčním využitím stávající stabilizované 
plochy na parc. č. 594/6 v katastrálním území České Budějovice 1, tj. 
plochou občanského vybavení se zaměřením na tělovýchovu a sport dle § 
6 vyhlášky 501/2006 Sb. odst. 2 
  
Výše uvedený pozemek se nachází v areálu hotelu Budweis je v majetku 
Jihočeské kraje je na něm umístěno sportovní hřiště se dvěma kurty a 
podzemní parkoviště, které naše společnost provozuje. 

- Pro využití 
občanského 
vybavení (sport a 
zároveň podzemní 
parkoviště) na 
parc. č. 594/6 v k. 
ú. České 
Budějovice 1. 
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Stingo s.r.o. 
Hradební 1 
370 01 České 
Budějovice 
  
Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1535/2020 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako vlastníci pozemků parc. č. 1817/10 a 1817/11 v 
katastrálním území České Budějovice 3 v lokalitě 3.4.5. Za Voříškovým 
dvorem následující připomínku k návrhu zadání územního plánu České 
Budějovice (dále jen „ÚP“). 
  
Dovolujeme si požádat, aby v návrhu zadání ÚP do části A.1. Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, a to do podkapitoly 4. Další požadavky 
(požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) byl doplněn požadavek: 
  
prověřit v návrhu ÚP vymezení zastavitelné plochy pro využití „Plochy 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 
Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1. bod 
4.1. 
- Pro využití 
občanského 
vybavení (obchody 
a administrativa) 
na parc. č. 
1817/10 a 
1817/11 v k. ú. 
České Budějovice 
3. 
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občanského vybavení se zaměřením na smíšené funkce obchodní prodej a 
administrativní“ dle znění § 6 vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění na 
severní části pozemků parc. č. 1817/10 a 1817/11 v katastrálním území 
České Budějovice 3. 
  
Výše uvedené pozemky se nacházejí na pravém břehu řeky Vltavy v blízkosti 
křižovatky „Diamant“ na křížení silnice I/20 a Strakonické, poblíž 
Technologického parku společnosti Štrob. Jižní část uvedených pozemků je 
dle platného ÚPnM součástí stabilizované zastavěné plochy 3.4.5.007 SKOL-
3 a nachází se zde skladový areál. Naším záměrem je rozšířit areál severním 
směrem. Rozvojové plochy, které jsou předmětem naší žádosti, jsou v 
platném ÚPnM označeny jako ZPF, ve skutečnosti se však jedná o tzv. plochy 
ostatní, které z hlediska ochrany ZPF nejsou chráněny. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1557/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200520_05. Vyhodnocení viz. podání 200520_05. Viz. 200520_05. 
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Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_084. Vyhodnocení viz. podání 200527_084. Viz. 200527_084. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1575/2020 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1579/2020 

Věc: Připomínka k návrhu územního plánu České Budějovice 
  
Pozemek: 
poz. parc. 348/6, k. ú. Třebotovice, výměra 10 021 m2, LV 744 
  
Současnost: 

-        část zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným 
individuálním venkovským na venkově index „VEN 4“ 

-        část nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné, index „KV“, 
výměra není určena 

  

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1. bod 
4.1. 
- Pro využití 
individuálního 
bydlení na parc. č. 
348/6 v k. ú. 
Třebotovice. 
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Navrhovaný způsob využití: 
KV změnit na VEN 4, sjednotit režim pozemků v daném bloku 
  
Odůvodnění: 
  
Z hlediska území krajinné zeleně všeobecné je tento blok znehodnocen. 
  
KV na poz. parc. 348/6 k. ú. Třebotovice se nachází na hranicích s k. ú. Dobré 
Vody u Č. B. hranici tvoří meliorační rýha (někdy považovaná za bezejmenný 
potok). Pozemky ze strany Dobré Vody u Č. B. jsou dle územního plánu Obce 
Dobrá Voda u Č. B. určeny k individuálnímu bydlení. Na přiloženém ÚP 
Dobré Vody je šipkou vyznačeno předmětné území. 
  
V čl. 82 „O závazných částech ÚP Města České Budějovice“ je ke krajinné 
zeleni všeobecně uvedeno: „Dění v těchto územích je řízeno především 
přírodními procesy. Pro území krajinné zeleně všeobecné jsou 
charakteristické přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, 
solitéry s podrostem bylin, keřů i travnatých porostů, květnaté louky, bylino 
travnaté lady, skály, stepi a mokřady“. 
  
Na poz. parc. 348/6 v k.ú. Třebotovice se však nenachází žádné stromy, 
keře, skály, stepi a mokřady, s výjimkou jedné vrby. Stromy a keře se 
nacházely na samé hranici katastru, ze strany Dobré Vody, některé 
zasahovaly až do meliorační rýhy. Pozemek s porosty na straně Dobré Vody 
vlastnili celá desetiletí původní majitelé ve vyšším věku žijící v Praze. Péče o 
pozemek nebyla v jejich silách. O dřeviny využitelné k topení se tak postarali 
někteří majitelé kotlů na tuhá paliva. Pozemek byl následně prodán. Nový 
majitel (developer) obdržel jako podmínku k souhlasu se záměrem 
vybudování ZTV od povodní Vltavy s. p. vyčištění vodoteče. Při tomto čištění 
byly odstraněny zbytky porostů, jak ze strany Dobré Vody, tak ze dna 
meliorační rýhy prorostlé do části Třebotovice. Po stavebních úpravách je 
vodoteč v absolutně čistém zrekonstruovaném stavu. 
  
Poz. parc. 348/6 je trvalý trav. porost, 2 x ročně sečený, po dobu téměř 30 
let, kdy máme pozemek ve vlastnictví. Takže zde náletové porosty nerostou. 
  
Meliorace začíná v k. ú. Dubičné v části zvané Na lukách, která je oddělena 
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od poz. parc. 348/6 k. ú. Třebotovice komunikací. 
V Dubičném je meliorace zatrubnění a zasypána. 
V části, kde meliorace tvoří hranici mezi k. ú. Třebotovice a k. ú.  Dobrá Voda 
je část meliorace v meliorační rýze. 
Ve směru toku je dále břeh ze strany Dobré Vody zpevněn navážkou a kusy 
betonu. Meliorace pokračuje dále v betonovém žlabu, potom částečně v 
otevřené podobě a nakonec je meliorace opět zcela zatrubněna a zasypána. 
  
Z výše uvedeného vyplývá, že území je ovlivněno úpravami, které zasáhly 
celé území. Nejedná se tedy pouze o změny na území sousedního k. ú. 
Dobré Vody u Č. B., ale o změny které reálně zasahují rovněž tak do k. ú. 
Třebotovice. 
  
Záměr vlastníků pozemku: 
  
Na poz. parc. č. 348/6 v k. ú. Třebotovice umožnit výhledově dětem výstavbu 
VEN-4. Uprostřed pozemku vybudovat komunikaci včetně veřejně 
přístupné zeleně. Tím dojde k náhradě za zrušené KV na hranici katastru a 
bude umožněno vytvoření pozemků obdélníkového tvaru. (Cesta při 
současném umístění KV z jedné strany pozemku umožňuje vytvoření pouze 
dlouhých úzkých parcel.) 
  
Pro úplnost dodáváme, že jsme se zřízením KV na našem pozemku nikdy 
nesouhlasili, nikdy jsme neobdrželi žádnou náhradu. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1559/2020 

Věc: Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
  
Vážení, 
Níže, jako obyvatelka Českých Budějovic, čtvrtě Nemanice, zasílám 
připomínky a podněty ke zveřejněnému návrhu zadání územního plánu 
České Budějovice k této části města. 
  
Obec Nemanice, která se stala součástí města České Budějovice v roce 1954, 
má charakter příměstí, na okrajích tohoto území sousedí s k. ú. obce 
Hrdějovice, jejíž součástí byla do roku 1954 a s k. ú. obce Úsilné. Ve čtvrti 
převažuje zástavba tvořená individuální výstavbou rodinných domků (IN-3). 
  

1) Připomínka k upřednostnění zástavby RD v lokalitě a 
navržení ploch pro sport a rekreaci bude prověřena v návrhu 
ÚP. 

Připomínky týkající se uvedení regulací v ÚP (výšková a plošná 
regulace) včetně požadavku na min. zábor ZPF a tvorby 
zpevněných ploch budou v návrhu ÚP prověřeny na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.4.3., kapitoly 
A.1. bodu 3.2.24., 3.2.26., 3.3.3 a kapitoly A.2. bodu 3.10.6. 

Připomínky týkající se umožnění výstavby školských zařízení a 
vytvoření zeleného ostrova budou prověřeny v návrhu ÚP na 

Doplnění do 
návrhu zadání 
kapitola A.1. bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení v lokalitě 
Nemanice - 
Světlíky podle 
ÚPnM v k. ú. České 
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Připomínky, podněty: 
1) Součástí současného ÚPnM, čtvrti 3.3. Nemanice je i dosud nezastavěná 
lokality 3.3.4. Nemanice – Světlíky. Tuto lokalitu tvoří plochy IN-3, KOL-3, 
SKOL-3, ZO, SROV. Do lokality jsou umístěny hromadné garáže. 
  
Do nového ÚPnM upřednostnit zástavbu území především rodinnými 
domky. Neumožnit zástavbu tohoto území bytovými (nájemními) domy s 
více jak 4. NP. Uvést do ÚPnM požadavek na výškovou a plošnou regulaci 
zástavby jednotlivých navržených typů ploch tohoto území v souladu s 
ochranou charakteru převažující zástavby (IN-3) čtvrti (příměstí), s 
požadavkem na minimalizaci dalšího záboru ZPF a minimalizaci tvorby 
zpevněných ploch v území, které budou zhoršovat retenci vody v území a 
nepříznivě ovlivňovat klima dané lokality, která je prioritně využívána pro 
bydlení. Zamezit takovým stavbám v obytných lokalitách, jejichž funkce, 
provoz a dopravní obsluha by znamenala zhoršení životního prostředí v 
jejich okolí a v nich samotných. 
  
V rámci navržených typů ploch umožnit výstavbu školských zařízení. 
  
Stávající vymezené „nezastavitelné“ území ostatní městské zeleně (ZO) 
bude z části zastavěno tělesem IV. tranzitního železničního koridoru. 
Navrhuji část této městské zeleně (současná polní cesta), která je v 
současné době společně zatravněnou částí území hojně využívána 
obyvateli Nemanic k procházkám a relaxaci (návaznost na ulici Jubilejní a 
dále na pěší komunikace do Hrdějovic a na Borek) a která bude 
znehodnocena zástavbou železničním koridorem, umístit do plochy lokality 
3.3.4. („zelený ostrov“). Kromě motoristické dopravy řešit také pěší a 
cyklistické průchody přes nový železniční koridor směrem do obce 
Hrdějovice. 
  
V rámci plánované realizace IV. tranzitního železničního koridoru v této 
lokalitě je nutné zahrnout i plochy pro nezbytná protihluková opatření. 
  
V území této lokality navrhnout plochy pro sport a rekreaci. 
  
2) Součástí současného ÚPnM a lokality 3.3.2. Nemanice obec je plánovaná 
stavba Severní silniční tangenty. 

základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.1.7, 
3.2.4. a 4.12. 

Připomínka týkající se tras pěších a cyklistů přes železnici bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. kapitoly A.2. bodu 3.6.2. a 4.1.5. 

ÚP nestanovuje konkrétní protihluková opatření, to je nad 
rámec ÚP. Podmínky pro umístění těchto opatření budou v 
návrhu ÚP prověřeny na základě návrhu zadání ÚP, a to 
kapitoly A.1. bodu 3.2.12. 

 

2)  V návrhu ÚP budou respektovány koridory vymezené v 
ZÚR, kterým je i severní tangenta. Trasy silniční, cyklisté a pěší 
dopravy budou v souvislosti s tímto záměrem prověřeny v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.2., bodu 3.1., 3.6..   ÚP nestanovuje konkrétní protihluková 
opatření, to je nad rámec ÚP. Podmínky pro umístění těchto 
opatření budou v návrhu ÚP prověřeny na základě návrhu 
zadání ÚP, a to kapitoly A.1. bodu 3.2.12. 

3) Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 3.2.9., 3.2.15. a kapitoly 
A.2. bodu 3.6., 4.1.5., 4.3.1. 

4) Připomínka týkající se k revitalizaci ulic je nad rámec ÚP. 
Vodní plochy a jejich využití pro rekreaci bude prověřeno v 
návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly 
A.0. bodu 3.4.9. a kapitoly A.1. 3.2.27. 

5) Plocha pro Veřejné logistické centrum ČB – Nemanice se 
nachází mimo řešené území návrhu ÚP. 

Budějovice 3. 

- pro využití sportu 
a rekreace část 
lokality Nemanice 
Světlíky podle 
ÚPnM v k.ú. České 
Budějovice 3. 
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Trasa tangenty v několika místech protíná komunikace a chodníky pro 
motoristickou, cyklistickou a pěší dopravu směrem na obce Hrdějovice, 
Borek a Úsilné. V novém ÚPnM nutno navrhnout funkční průjezdy a 
průchody pod (nad) tělesem tangenty pro vozidla, pěší a cyklisty. 
  
V rámci plánované realizace Severní silniční tangenty je nutné zahrnout i 
plochy pro nezbytná protihluková opatření. Řešit výsadbou vzrostlé zeleně. 
Pozn.: Současné pozemky pro výstavbu tangenty s dvěma potoky (Kyselá 
voda a Čertík) jsou posledním útočištěm volně žijících zvířat a oázou klidu 
(výskyt bažanta, zajíce, srnek v tomto území). Pokud by se tangenta 
nestavěla, bylo by to krásné místo pro park určený k relaxaci a odpočinku 
obyvatel města v návaznosti na MHD nebo ponechat v kategorii krajinné 
zeleně. 
  
3) Cyklistická doprava ve městě s směrem z centra do Nemanic, podpora 
cyklodopravy ve městě 
  
Ve městě je již vybudovaná poměrně rozsáhlá síť cyklistických stezek, žádná 
z nich však nevede k severnímu okraji města do Nemanic, odkud již navazují 
v přilehlých katastrech cyklostezky mířící do sousedních obcí a do volné 
krajiny. Navrhnout možné a bezpečné trasy cyklostezek ve směru z centra 
a z ostatních částí města do Nemanic. 
Pozn.: Ulice Kněžskodvorská, Pražská atd. jsou vzhledem k frekvenci provozu 
pro dopravu na kole nebezpečné. 
  
4) Revitalizace ulice Pražská v úseku Nemanice, revitalizace prostranství ve 
starých Nemanicích ulice K Rybníku (u rybníku Čertík), revitalizace okolí 
rybníků Čertík a Nemanický 
  
Řešit v novém ÚPnM revitalizaci ulice Pražská v úseku obce Nemanice 
(snížení počtu jízdních pruhů, zeleň, parkování pro vlastníky přilehlých 
nemovitostí). 
  
Prověřit možnou revitalizaci prostranství ulice K Rybníku v prostoru u 
rybníka Čertík s historickou zvoničkou na dřevěných sloupech (ve špatném 
stavu). Výchozí bod naučné stezky „Člověk a krajina“ mezi Nemanicemi a 
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Rudolfovem. 
  
S postupnou zástavbou všech dosud nezastavěných přírodních ploch (polí, 
luk a lesů) v okolí Nemanic, které slouží k relaxaci a odpočinku bude nutné 
hledat náhradní plochy pro relaxaci a odpočinek v lokalitě obydlené lidmi. 
Nabízí se revitalizace okolí obou rybníků. 
  
Pozn.: Obyvatelé Nemanic nemají kromě hřiště a jednoho dětského hřiště 
žádný veřejný venkovní nebo větší vnitřní prostor, kde by se mohli setkávat. 
O kulturní dům v 90 letech přišli, školu nikdy neměli. 
  
5) Veřejně logistické centrum České Budějovice – Nemanice 
  
Vzhledem k tomu, že navržené Veřejné logistické centrum ČB těsně sousedí 
s obcí Nemanice, tak je nutné do nového ÚPnM navrhnout způsob ochrany 
obce před negativními vlivy logistického centra (hluk, prach, exhalace atd.) 
např. výsadbou odpovídajícího zeleného pásu stromů a keřů mezi logistické 
centrum a obec Nemanice. 
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Dne: 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Buděiovice – lokalita 
2.4.1. Zahrádky 
Na základě prostudování návrhu nového územního plánu v lokalitě 2.4.1. 
Zahrádky České Budějovice, jako vlastníci předmětných pozemků 
navrhujeme změnu kategorie zastavitelného území SKOL-2 na kategorii IN-2. 
Kategorie IN-2 by měla uchránit v přiměřené míře současný ráz lokality i 
pozitiva, jež v současnosti nabízí. 
Tato lokalita je velmi dlouhodobě využívána vlastníky jako zahrádkářská 
oblast, která výrazně pomáhá (spolu s lokalitou 2.3.1. Husova kolonie kat. IN-
2), ke snižování civilizačních negativních dopadů ve městě České Budějovice 
a jeho především dopravně exponované části Pražském předměstí. 
Ať již už jde o zachytávání prašnosti, snižováním okolních teplot neexistencí 
asfaltových či betonových ploch, zachytáváním vody vsakováním do 
přirozených zelených ploch, snížení hlučnosti v oblasti aj. 
Případná individuální výstavba typu nízkopodlažních rodinných domků či 
zahradního bydlení by předmětnou lokalitu zajisté uchránila (na rozdíl od 

Vyhodnocení viz. podání 200525_05. 

 

 

Viz. 200525_05 
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27. 5. 2020 

  

OÚP/1552/2020 

 

výstavby vícepodlažních domů) od likvidace v současnosti tolik potřebné 
zeleně a oblasti pro zachytávání dešťové vody. Majitelé zahrad mají k lokalitě 
velmi vřelý vztah, tudíž se dá předpokládat jejich citlivý a uvážlivý přístup k 
této lokalitě. 
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VLTAVAPARK s.r.o. 

Radniční 136/7, 
370 01 České 
Budějovice 

  

Dne: 

27. 5. 2020 

  

OÚP/1556/2020 

 

Ke sp. zn. OÚP/2O2O/O-966/Ji-V 

Věc: Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice v 
katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 
Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, 
České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovic 

Vážení, 
společnost VLTAVAPARK s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, 370 01, České 
Budějovice, IČ 26024306, jako vlastník nemovitostí a investor v dotčeném 
území tímto podává v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
následující připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice v 
katastrálním území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České 
Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, 
České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u 
Českých Budějovic, který byl zveřejněn veřejnou vyhláškou dne 27.4.2020 
pod značkou OÚP/2020/O-966/Ji-V: 

1. V návrhu zadání územního plánu respektovat existující územně plánovací 
podklad — „Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Vltavapark“ 
(číslo 48521059) 

2. V návrhu zadání územního plánu je nezbytné respektovat vydaná územní 
rozhodnutí a stavební povolení v lokalitě U Lučního jezu (parc. č. 1667/1, 
1667/2, 1667/3, 1667/4, 1667/6, 1667/8, 1667/9, 1667/13, 1667/14, 
1667/16, 1667/17, 1667/18, 1667/19, 1667/20, 1667/21, 1667/22, 1667/23, 

Připomínka č.1 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to kapitoly D. bodu 4.3. 

Připomínka č.2 bude prověřena v návrhu ÚP, v souladu s 
platnou legislativou (viz § 76 a další stavebního zákona). 
Územním rozhodnutím a stavebním povolením vzniká 
závazný právní stav k daným pozemkům. 
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1667/24, 1667/25, 1667/26, 1667/32, 1667/43, 1667/46, 1667/47, 1667/48, 
1701/3, 1701/6, 1701/8 v k. ú. České Budějovice 2). 

Žádáme, aby podané připomínky byly zapracovány jako součást návrhu 
zadání územního plánu. 
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ZO ČZS Pražské 
předměstí ČB 

 

Průběžná 2503/38, 
370 04 České 
Budějovice 

  

Dne: 

27. 5. 2020 

  

OÚP/1551/2020 

 

Věc: Připomínka k návrhu zadání územního plánu Č.B. 

Dne 8.5.2020 projednala členská schůze Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Pražské předměstí České Budějovice ev.č. 201080 
připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice, a to 
především části 2.4.1. Zahrádky. 

Vzhledem k usnesení schůze ZO ČZS Pražské předměstí ČB ev.č. 201080 
vznáší připomínku ohledně kategorizace části jako SKOL-2. 

Dle dostupných informací tato kategorie znamená výstavbu kombinovaným 
obytných domů s občanskou vybaveností. Bohužel tento typ výstaveb, 
většinou formou developerských projektů, logicky využívá veškerý prostor k 
zastavěnosti. Tím by však došlo k likvidaci jedné z mála přírodních enkláv v 
širším středu města, přestože v současné době se EU i ministerstva a jejich 
místní organizace a další instituce snaží o maximalizaci udržení vody v půdě, 
ochlazení městských aglomerací, minimalizaci zásahů do „zelených“ oblastí 
a jejich zachování a v neposlední řadě ekologizaci bydlení. 

Z výše uvedených důvodů ZO ČZS Pražské předměstí ČB ev.č. 201080 vyzývá 
k přepracování kategorie SKOL-2 zastavitelného území části 2.4.1. Zahrádky 
České Budějovice na IN-2 popřípadě na BZ, která by případnou zastavěnost 
území a likvidaci „zeleného ostrova“ omezila na nejnutnější minimum. 

Vyhodnocení viz. podání 200525_05. Viz. 200525_05 
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Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) uplatňuji k 
návrhu zadání níže uvedené připomínky. 

Připomínka týkající se způsobu využití bude prověřena v 
návrhu ÚP. 

Připomínka týkající se vymezení lokálního biokoridoru bude 
prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.1. v bodě 3.2.14. a v kapitole A.3. v bodech 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1.  

- Pro využití 
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Dne: 

27. 5. 2020 

  

OÚP/1528/2020 

 

Požaduji pozemky parc. č. 1943/1, 1934/6 zahrnout do zastavitelné plochy 
určené k bydlení. Tyto pozemky jsou v současně platném územním plánu 
vymezeny jako plochy zeleně krajinné rekreační, navazující na zastavitelné 
plochy zahradního bydlení. Při východní hranici pozemku je dle Plánu ÚSES 
pro ORP České Budějovice veden lokální biokoridor. Viz. níže vložená 
schémata. 

V návrhu nového územního plánu tak může dojít k zahrnutí předmětných 
pozemků do zastavitelné plochy, aniž by bylo výrazně zasaženo do území s 
vyšší ekologickou stabilitou (pozemky jsou zemědělsky využívány), k 
fragmentaci krajiny (pozemky jsou situovány v návaznosti na stávající cestu) 
nebo ke vzniku enklávy bydlení ve volné krajině (pozemky navazují na 
zastavitelnou plochu zahradního bydlení). Naopak, zařazením předmětných 
pozemků do zastavitelné plochy, resp. rozšířením již vymezené zastavitelné 
plochy dojde k jejímu ucelení, zarovnání, možnému dopravnímu napojení. Co 
se týká lokálního biokoridoru, tento může být převymezen — posunut 
západně na pozemek parc. č. 1945/3, který je taktéž v mém vlastnictví, aniž 
by došlo ke snížení jeho funkčnosti. 

3.1. a 3.2. 

 

 

 

individuálního 
bydlení 

parc. č. 1943/1 a 
1934/6 v k.ú. 
České Budějovice 2 
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SK Dynamo České 
Budějovice 
Akademie, z.s. 

Střelecký ostrov 
27/3, 370 01 České 
Budějovice 

  

Dne: 

27. 5. 2020 

  

Připomínka k návrhu na zadání územního plánu České Budějovice 
Na základě veřejné vyhlášky pod zn.: OÚP/O-967/2020/Ji-V ze dne 22. 4. 
2020 v souladu s § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme jako provozovatel a nájemce sportoviště na části níže 
specifikovaných pozemcích v katastrálním území České Budějovice 5 
následující připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 
(dále jen „ÚP“). 

Pozemky parcelní číslo: 
607/3, 608/1, 608/3, 608/4, 608/10, 608/15, 608/17, 608/18, 608/19, 609, 
610, 611/1, 611/2, 612, 613/2, 613/4, 614/1, 616/4, 620/2, 621/3, 622/3, 
624/1, 624/3, 624/4, 625, 626, 613/1, 620/1, 616/3, 616/5, 619/3, 619/4, 
611/3, 616/6, 619/1, 608/16, 619/5, 616/1, 624/2 v k.ú. České Budějovice 5. 

Provozovatel sportoviště a nájemce části dotčených pozemků. 

Řešené území změny ÚPnM se nachází v čtvrti Suché Vrbné na bývalém 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP, zároveň pozemky 
parc. č. 608/10, 608/19, 609 a 610 byly již obsaženy v návrhu 
zadání ÚP. Konkrétně v kapitole A.1. v bodě 4.1.  

Připomínka týkající se posunutí navržené místní komunikace 
východním směrem na okraj areálu bude prověřena v návrhu 
ÚP. 

 

 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1.  

- Pro využití 
sportovní 

parc. č. 607/3, 
608/1, 608/3, 
608/4, 608/10, 
608/15, 608/17, 
608/18, 608/19, 
609, 610, 611/1, 
611/2, 612, 613/2, 
613/4, 614/1, 
616/4, 620/2, 
621/3, 622/3, 
624/1, 624/3, 
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OÚP/1530/2020 

 

úložišti popílku z městské teplárny. V části řešeného území bylo v minulosti 
naší společností realizováno sportoviště s tréninkovými hřišti, a to na základě 
pronájmu od statutárního města České Budějovice, které je vlastníkem 
dotčených pozemků. Záměrem naší společnosti je toto sportoviště rozšířit a 
v zájmovém území realizovat nová fotbalová hřiště, včetně souvisejícího 
potřebného zázemí. Předmětem připomínky k návrhu zadání ÚPnM, která 
umožní plánované rozšíření sportoviště, bude změna způsobu využití na 
zastavitelné území pro sportovní areály (SA) v ploše se způsobem využití 
zastavitelné území pro sport a rekreaci (SR) a v částech ploch se způsobem 
využití nezastavitelné území rekreační zeleně (ZR) a nezastavitelné území 
krajinné zeleně všeobecné (KV). Dále je předmětem připomínky k návrhu 
zadání ÚPnM i posunutí navržené místní komunikace východním směrem na 
okraj areálu. 

Připomínka k návrhu zadání územního plánu České Budějovice: Změna 
využití dotčených pozemků p.č 607/3, 608/1, 608/3, 608/4, 608/10, 608/15, 
608/17, 608/18, 608/19, 609, 610, 611/1, 611/2, 612, 613/2, 613/4, 614/1, 
616/4, 620/2, 621/3, 622/3, 624/1, 624/3, 624/4, 625, 626, 613/1, 620/1, 
616/3, 616/5, 619/3, 619/4, 611/3, 616/6, 619/1, 608/16, 619/5, 616/1, 
624/2 v k.ú. České Budějovice 5 — z území pro sport a rekreaci (SR), z části 
krajinné zeleně všeobecné (KV), z území rekreační zeleně (ZR) na území pro 
prostory sportovní areály (SA). 

624/4, 625, 626, 
613/1, 620/1, 
616/3, 616/5, 
619/3, 619/4, 
611/3, 616/6, 
619/1, 608/16, 
619/5, 616/1, 
624/2 v k.ú. České 
Budějovice 5 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.7. 

-propojení ulic V 
Hluboké cestě a Do 
Mladého přes 
sportovní areál 

2
0
0
5
2
7
_
1
1
3 . 

Dle § 47 odst. (2) stavebního zákona tímto předkládáme připomínky k 
dokumentu „Návrh zadání územního plánu České Budějovice“ z února 2020, 
konkrétně k bodu A2. 3.10.2., který se týká prověření a stanovení podmínek 
pro vytvoření suché retenční nádrže “Pod Švajcemi“ o celkovém objemu cca 
26 500 m3. 

Nesouhlasíme se záměrem stavby retenční nádrže „Pod Švajcemi“. 
V lednu 2017 byla Magistrátu města Č. Budějovice doručena petice obyvatel. 
Petice získala 334 podpisů na své papírové verzi, v elektronické on-line 
podobě má celkem 88 podpisů. V petičním výboru se setkaly m.j. osoby 
těchto profesí: botanik a ekolog, ekohydrolog a bioklimatolog, půdní biolog. 
Hlavní argumenty autorů jsou: 

Příprava a realizace záměru suché retenční nádrže bude 
řešena v navazujících řízení. 

Vytvoření suché retenční nádrže „Pod Švajcemi“ vychází z 
koncepce protipovodňové ochrany ORP České Budějovice 
(zpracováno společností VH-TRES s r.o.), která slouží jako 
podklad při vypracovávání ÚPD. Cílem je zabezpečit ochranu 
zástavby minimálně v úrovni Q100. Viz kapitola B.2 doplňujících 
průzkumů a rozborů. 

Návrh ÚP prověří a stanoví podmínky pro vytvoření suché 
retenční nádrže "Pod Švajcemi" v souladu s touto 
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OÚP/1526/2020 

 

1. Projekt neřeší systémovou protipovodňovou ochranu po celé délce 
Dobrovodského potoka. V plánu je výstavba retenční nádrže mezi Dobrou 
Vodou u Č. B. a městskou částí Č. Budějovic Suchým Vrbným, a to v 
souvislosti s budováním dálnice D3. Obnova retenční schopnosti 
třebotovických rybníků společně s výstavbou nové nádrže u dálnice D3 bude 
dostatečnou protipovodňovou ochranou pro Č. Budějovice. 

2. Na základě kvalifikovaného odhadu lze vyvodit, že protipovodňový efekt 
výstavby přehrady bude v rámci povodí Dobrovodského potoka menší než 
10 %. Odpovídající efekt může mít v dotčeném území odbahnění a úprava 
třebotovických vodních nádrží na toku Dobrovodského potoka. Zároveň 
protipovodňovou roli hraje vodní nádrž na Švajcích. Účinným řešením pak 
bude výstavba retenční nádrže mezi Dobrou Vodou a Suchým Vrbným v 
souvislosti s budováním dálnice D3. 

3. Dobrovodský potok je cennou lokalitou i z čistě přírodovědeckého 
hlediska. Výstavba nádrže by zničila přírodní biotopy soustavy NATURA 2000, 
které jsou vymapovány v lokalitě zamýšlené stavby. Jedná se o mozaiku 
biotopů mokřadních vrbin (K1) a údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2). Z 
hlediska zachovalosti přírodních biotopů je údolí tohoto potoka v rámci okolí 
Č. Budějovic jedinečné. Stavební práce povedou k nevratnému poškození 
přírody na Dobrovodském potoce, včetně vymizení ohrožených druhů 
živočichů (např. raka říčního, který patří mezi zvláště chráněné živočichy) a 
rostlin (např. bledule jarní) a ke snížení biodiverzity v této cenné enklávě. 

4. Údolí Dobrovodského potoka rovněž plní významnou společenskou funkci 
a velký zájem o ně projevuje širší veřejnost. Studenti Česko-anglického 
gymnázia vybudovali v lokalitě České Švýcarsko naučnou stezku doplněnou 
informačními panely. Monitoring živočichů a rostlin v tomto prostředí v 
rámci školního vyučování prováděli i studenti Biskupského gymnázia v 
Českých Budějovicích. 

5. Stavba nové retenční nádrže není nutná, plánované prostředky lze využít 
na smysluplnější projekty; je žádoucí zachovat nám i budoucím generacím 
unikátní přírodu na Švajcích. 

podkladovou koncepcí. 
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Z výše uvedených důvodů považujeme stavbu hráze na Švajcích za zbytečnou 
aktivitu, která povede k ničení jednoho z posledních zbytků zachovalé 
přírody v těsné blízkosti českobudějovické městské aglomerace. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
 
OÚP/1527/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200326_04. Vyhodnocení viz. podání 200326_04. Viz. 200326_04. 
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Dne: 

Věc: Připomínky k návrhu zadání územního plánu — KÚ České Budějovice 
4 
(Rudolfovské předměstí 2.2, Nové Vráto 2.2.3) 

Dobrý den, měla bych několik připomínek k návrhu územního plánu v KÚ ČB 
4— Nové Vráto: 

1) Zrušení průjezdnosti ulice U Skladu dle přiloženého schématu. Šířka ulice 
(parcela 1615/1) a poloha nemovitostí v ulici U Skladu v žádném případě 
nedovolují, aby byla ulice plně průjezdná v obou směrech, proto nemá smysl 

Připomínka č. 1 bude prověřena v návrhu ÚP. 

Připomínky č. 2 a 3 budou prověřeny v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.2. v bodě 3.6. 

Připomínku č. 4 nelze akceptovat. Dlouhodobá koncepce 
dopravy města ČB a koncept trasování dálnice D3 je 
stabilizován. Návrh zadání ÚP nebude zpochybňovat připojení 
města ČB na D3 přeložkou silnice III/00341. Zároveň návrh ÚP 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 

- MK Rudolfovské a 
Hlinské přes ulici U 
Skladu 

Doplnění do 
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do budoucna toto mít v UP vyznačené. (obr. 1) 

2) Dopracovat a doplnit cyklostezku z Nového Vráta (ČB) do Vráta (a dále na 
Rudolfov). V územním plánu chybí jakákoliv možnost cyklospojení z Nového 
Vráta do Vráta. Cyklostezka končí na plánovaném kruhovém objezdu 
Rudolfovská-Okružní-Hlinská, kde sice odbočuje do Ulice Hlinská dále se stáčí 
oklikou na Okružní, ale na Rudolfov nepokračuje (obr.2, bod 1). 

3) Stejný problém s cyklopropojením je mezi Vrátem a Suchým Vrbným, kde 
plánovaná cyklostezka naslepo končí s novou přeložkou mezi ulicemi Hlinská 
a Vrbenská (obr2., bod2), a dále již nepokračuje. Chybí též jakékoli přímé 
cyklopropojení mezi Novým Vrátem a Suchým Vrbným. Navíc ani u nové 
plánované souběžné komunikaci s D3 (propojka Vráto a Dobrá Voda) se s 
cyklostezkou, ale ani s chodníkem také nepočítá. (obr.3). 

4) Zrušení dálničního přivaděče Hlinsko z návrhu územního plánu a zadání 
požadavku na Jihočeský kraj, aby vymezení koridoru této stavby bylo zrušeno 
také v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Současná D3 s 
přivaděčem Hlinsko již nepočítá, a přesto v Návrhu ÚP CB je tento přivaděč 
stále viditelný. V zadání návrhu ÚP CB se řeší v kapitole A.2, pod bodem 
3.1.1.2 — přeložka silnice III/00341 – Hlinský přivaděč (obr.3) 

5) Zanesení pozemku č. 1488/1 KÚ ČB 4 Nové Vrátu do systému zeleně — 
pozemek Magistrátu města ČB, v současné době louka. V oblasti Nové Vráto 
je velice málo ploch zeleně. Ačkoliv je to okrajová část města s průmyslovou 
zátěží, též je zde významný podíl individuálního bydlení. Zeleň by zde naopak 
měla kompenzovat vlivy průmyslové zóny, jak je běžné u moderních 
průmyslových zón. (Obr.4, bod 1). 

6) Další možnost rozšíření zeleně v okolí obytných zón je v oblasti, která je 
podle současného UP celá vymezena jako „Areály nadmístního významu“. 
Bylo by vhodné zde vymezit plochy zeleně pro krátkodobou rekreaci občanů 
ČB, např. park, veřejná zeleň. Území má potenciál být druhou Stromovkou, 
neboť velkých parků je v Českých Budějovicích málo (Obr.4, bod 2) 

7) Dopracovat „pěší trasy“ přes dálnici D3 do volné krajiny — dle kapitoly 
A.2, bod 4.1.3 - návrh ÚP prověří a navrhne pěší trasy z města do volné 
krajiny přes dálnici D3. A sice konkrétně v oblasti mezi dálničním sjezdem 

musí respektovat ZÚR, které jsou nadřazeným ÚPD, 
koordinují územně plánovací činnost obcí a záměr je v nich 
vymezen. Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován 
krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem. 

Připomínka č. 5 bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.1. v bodě 4.17. 

Připomínka č. 6 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v bodě 3.1.7. a v 
kapitole A.2 v bodě 3.15.3. 

Připomínka č. 7 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.2. v bodě 4.1.3. 
Formulace je dostačující. 

návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně 

parc. č. 1488/1 v 
k.ú. České 
Budějovice 4 

- Pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně v 
lokalitě mezi ulicí 
Hlinskou a 
Vráteckým 
potokem v Novém 
Vrátě 
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Úsilné a místem, kde se D3 zahlubuje do tunelu Pohůrka. Důvodem je 
přerušení všech současných polních cest stavbou dálnice D3, které se dosud 
hojně využívali k vycházkám do přírody. Jednou z možností je využití 
biokoridoru toku potoka Čertík a spojení dvou existujících zelených oblastí 
před a za dálnicí D3 (obr. 5) a pokračovat tak v UP již plánovaným pěším 
spojením mezi parkem za ŽS TGM a garážemi na Okružní ulici (obr.6). 
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Věc: Připomínky k návrhu zadání územního plánu České Budějovice 

Žádáme, aby do návrhu zadání územního plánu České Budějovice byla 
zapracována změna týkající silničního provozu na silnici 3. třídy ul. 
Nemanická, České Budějovice, část vedoucí kolem vedení železnice. 
Navrhujeme provoz kolem 4.koridoru železnice zjednosměrnit od ulice Hany 
Kvapilové v ulici Nemanická v části od ulice Hany Kvapilové k ulici Školní. 
(jedná se o pozemky č.1121/8, č.1121/11, č.1121/10, č.1121/6). Žádáme, aby 
byl územní plán přepracován s ohledem na vlastnická práva obyvatel žijících 
v ulici Nemanická tak, aby nedošlo ke zcela zbytečnému vyvlastňování 
pozemků z důvodu rozšiřování komunikace vedoucí kolem jejich pozemků, 
které zařazením cyklistické stezky do komunikace hrozí. Silnice je jejich 
jedinými přístupem k rodinným domům. Jednosměrná komunikace je pro 
tuto část zcela dostačující a stávající šíře komunikace bude vyhovující 
jednosměrně pro auta i pro cyklisty. V této oblasti jsou pouze zahrady a 
rodinné domy. Dvousměrný provoz a případné rozšíření silnice v rozích 
navrhujeme v ulici Severní a Školní až k ulici H. Kvapilové—tam sídlí řada 
firem a úřadů (Krajská veterinární správa, ČEVAK, atd. a tam zajíždí kamiony). 
Šířka ani tvar a umístění komunikace se nebude muset vůbec měnit a 
vlastníci pozemků nebudou na svých právech nijak poškozeni (ani „veřejným 
zájmem“). Jeden pruh pro automobily a cyklistická stezka jsou pro tuto část 
naprosto dostačující. Jednosměrnost této části ulice nijak neomezí možnost 
dojezdu do okolních firem. Ke všem firmám se dá přijet po jiných a 
vhodnějších cestách viz výše. Obslužnost oblasti tímto nebude nijak 
omezena. Toto jsme už všichni zúčastnění vlastníci zahrad a domů z této 
oblasti řešili již při jednání s paní Popelovou na Městském úřadu při ústním 
jednání‚ ze kterého musí někde být zápis z roku 2015 nebo 2016. 

Připomínka je nad rámec podrobnosti ÚP.  
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V současné době je část silnice „podél kolejí“ využívána převážně k průjezdu 
majitelů a vlastníků pozemků, některými firmami, které si tudy zkracují čas a 
jezdí hrozně rychle a životnost volně žijících domácích zvířat nepřekračuje 
vinou tohoto silného provozu často ani 2 roky. Takovýto provoz není vhodný 
ani pro cyklisty mezi semafory od silnice a železnice, zejména odpoledne tudy 
prochází rodiny na procházky, jezdí cyklisté na kolech, bruslaři na 
kolečkových bruslích. Jedná se o klidovou část ČB. 

  

2
0
0
5
2
7
_
1
1
7 

  

Dne: 

27. 5. 2020 

  

OÚP/1519/2020 

 

Připomínky k návrhu zadání územního plánu města České Budějovice z 
února 2020, ke všem katastrálním územím 

 
Přírodě blízké úpravy vodních toků 
V souladu s bodem 3.7. na str. 17/28. návrhu zadání ÚP a s bodem 3) přílohy 
k usnesení komise pro životní prostředí Rady města 5/2019 z 8. srpna 2019 
(viz:https://cb.pirati.cz/static/doc/Zadani_uzemniho_planu_pozadavky_KZ
P.pdf) 
navrhujeme jasně stanovit preferenci pro přírodě blízká opatření při 
úpravách vodních toků a jejich okolí. 
Týká se bodů: 
3.2.2. na str. 7/24: “(návrh stanoví) Podmínky pro budování poldrů, nádrží a 
vsakovacích opatření na drobných vodních tocích“ 
3.2.7. na str. 8/24: “Podmínky pro protipovodňovou ochranu nevyloučením 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro vodní hospodářství a pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof dle § 18, odst. 5, SZ.“ 
3.2.19. na str. 8/24: “Podmínky pro umožnění umisťování protipovodňových 
opatření a staveb.“ 
3.10.2. na str. 14/24: “Návrh ÚP prověří a stanoví podmínky pro vytvoření 
suché retenční nádrže “Pod Švajcemi“ o celkovém objemu cca 26 500 m3.“ 
4.2. na str. 17/24: “Návrh ÚP prověří, popřípadě vymezí údolní nivy vodotečí 
a zahrne je do koncepce uspořádání krajiny, popřípadě do struktury 
modrozelené infrastruktury (např. v Novém Vrátu a další).“ 
(Preferenci pro přírodě blízká opatření lze případně zahrnout do části Další 
požadavky příslušné každému z těchto bodů.) 

Řešeno na úrovni doplňujících PaR, kapitoly F.1. 

Připomínka č. 1 je nad rámec podrobnosti ÚP. Využití přírodě 
blízkých opatření při úpravách vodních toků bude řešeno v 
souladu s platnou legislativou v navazujících řízeních. 

Připomínka č. 2: Formulace je dostačující. Řešeno na úrovni 
doplňujících PaR, kapitoly E.2. 

Připomínka č. 3: Formulace je dostačující. Řešeno na úrovni 
doplňujících PaR, kapitoly B.4.1., E.3. 
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ÚSES a ochrana živočichů a rostlin 
K bodu 3.2.14. na str. 8/24: “(návrh stanoví) Podmínky pro umístění 
skladebných prvků ÚSES.“ 
- Aktuální znění nezajišťuje dostatečné zohlednění potřeb biologických druhů 
vyskytujících se na dotčeném území; podrobnější argumentace viz např. 
tento postoj členů vedení AOPK: 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-kraiinu/nova-
metodika-vymezovani-uses-promarnena-prilezitost/ 
Navrhujeme doplnit: “a při tom zohlední reálné potřeby ohrožených a dalších 
biologických druhů vyskytujících se na území města tak, aby biocentra a 
biokoridory pro ně byly funkční“ 
Popř. lze doplnit pouze požadavek na konzultaci s odbornou institucí, např. 
AOPK, v této věci. 
(Tento požadavek lze případně zahrnout do části Další požadavky.) 
  
Dále navrhujeme doplnit explicitní zohlednění požadavku z bodu 4) a) a b) 
přílohy k usnesení komise pro životní prostředí: 
“4) Divoká příroda 
a) ÚP by měl zohledňovat zachování a péči o regionálně i lokálně významné 
habitaty trvale i přechodně obývané divokými živočichy a rostlinami. A to 
zejména pokud jde o zvláště chráněné druhy, ale neměl by se na ně omezovat. 
ÚP by měl v této věci jít i nad rámec obecně platných zákonných norem. 
b) V příslušných fázích procesu vzniku by měl ÚP být aktivně konzultován s 
AOPK a relevantními neziskovými organizacemi (KraSEC ad.) a mělo by se 
vycházet vstříc jejich návrhům v této věci. Kromě konzultací k pozitivním 
opatřením nad rámec zákona je to důležité i z důvodu předejití případným 
pozdějším sporům” 
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věc : připomínky k návrhu zadání územního plánu města České Budějovice 

K návrhu zadání nového územního plánu města chci podat níže uvedené 
připomínky: 

- nesouhlasím s možností, aby při prověřování ploch zahrádkářských kolonií 
a současných zahrádek došlo k jejich případné přeměně na stavební 
pozemky, zejména ne pro výstavbu bytových domů, zahrádky mají v 

Připomínky č. 1 až 7 budou prověřeny v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.0. v bodech 3.3.1. a 
4.3., v kapitole A.1. v bodech 3.1.2., 3.1.6., 3.2.24., 4.14., 
4.17., 4.5. a 4.7., v kapitole A.2. v bodech 3.15. a 4.1.2. a v 
kapitole D. 
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současnosti velký význam pro klima v intravilánu města, a tento význam 
bude nadále narůstat. 

- žádám, aby v návrhu zadání územního plánu i v dalších variantách 
dokumentu a územního plánu byla ve zvýšené míře ochráněna dochovaná 
zástavba z přelomu ve Skuherského ulici nebo v ulici Fr. Šrámka, která tvoří 
významné urbanistické soubory a měla by jí být zajištěna městem zvýšená 
památková ochrana 

- žádám, aby do návrhu zadání nového územního plánu a do územního plánu 
bylo zahrnuto, že případná výstavba nebo významnější úpravy současných 
objektů na Palackého náměstí v Českých Budějovicích budou podmíněny 
architektonickou studií, kterou bude schvalovat rada města, na náměstí se 
nachází významná kulturní památka Husův sbor, která je jeho dominantou a 
park na náměstí je klidovou zónou velmi významnou v této části města 

- žádám, aby navržený zelený prstenec kolem města zahrnoval maximální 
možný rozsah zeleně, pokud možno všechnu dosavadní zeleň a aby se 
neomezil jen na avizovaných 50 — 100 metrů, což považuji za nedostatečné 

- ve zvýšené míře by měl územní plán ochránit současný charakter zástavby 
jednotlivých čtvrtí, například vnitřní zahrady na Pražském předměstí, 
stávající zeleň a veřejnou zeleň na sídlištích a vilový charakter čtvrtí v 
Rožnově a Havlíčkově kolonii, územní plán by měl zabránit, aby nově 
vznikající objekty převyšovaly současnou zástavbu, způsobovaly zastínění 
pozemků jiných majitelů nebo například ve vilových čtvrtích i jinde 
likvidovaly zahrady a měnily je například na parkovací místa, a to s ohledem 
na významně se zhoršující klimatické poměry 

- pokud chce město prověřit možnosti další bytové zástavby a výškové 
zástavby, mělo by pro ni využít zejména bývalý armádní areál ve Čtyřech 
Dvorech, kde je v současnosti realizována výstavba v málo podlažích, ačkoliv 
by v území mohla být uskutečněna výstavba bytových domů i ve 
dvojnásobném počtu podlaží, protože je dobře dopravně dostupné a má i 
vhodné napojení inženýrských sítí 

- územní plán by měl také zachovat povinnost pořizování parkovacích míst k 
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OÚP/1529/2020 

Věc: připomínky k zadání územního plánu Č. Budějovice. 
  
Připomínky podává podle § 47 odst. (2) zák. č. 183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění: 

 
  
Vzhledem k tomu, že Zadání ÚP stanovuje, aby návrh ÚP vycházel z 
urbanistické koncepce a členění platného územního plánu z roku 2000 ve 
znění změn č. 1 – č. 83 (dále jen ÚPnM), podávám následující připomínku: 
  
1/ Žádám o propojení komunikace stávající ulicí Pasovská a obslužné 
komunikace u Kauflandu. To ale pouze v tom případě, pokud by se uzavřel 
průjezd do ulice Na Zlaté stoce. Výjezd z ulice Pasovská by měl být pouze 
směrem ke Kauflandu, tak aby se zklidnila dopravní situace v oblasti ulice Na 
Zlaté stoce a jejím okolí. Nesouhlasím, aby byla ulice Pasovská průjezdnou 
ulicí. 
  
Průjezd pro integrovaný záchranný systém by se dal vyřešit nějakým 
zasouvacím sloupkem tak, aby pro tyto účely bylo možné ulicí projet. 

Připomínka týkající se navrženého propojení bude prověřena 
v návrhu ÚP. 

Část připomínky týkající se úpravy provozu je nad rámec ÚP. 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.2., bod 
4.1.6. 

- MK Pasovská a 
Na Sádkách 
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Připomínka k návrhu Zadání územního plánu 
  

Katastrální území, kterého se připomínka týká: České Budějovice 1 
  
Návrh změny: 

1.     Vymezit náměstí Přemysla Otakara II. jako pěší zónu. 
2.     Zanést záměr revitalizace zahrnující ozelenění náměstí Přemysla 

Otakara II. na základě architektonické studie v souladu s historickou 
zástavbou 

  
Odůvodnění: 

1.     Historické centrální náměstí Přemysla Otakara II. je unikátní 
dominantou Českých Budějovic, těšící se zájmu turistů a využívanou 
pro setkávání místních obyvatel při denních i mimořádných 
společenských a kulturních událostech (například hudebních 
představení pod otevřeným nebem). Takové místo si zaslouží být 

Připomínka je nad podrobnost ÚP.  
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chráněno proti IAD. Hluk a vizuální smog projíždějících a parkujících 
zásadně snižuje hodnotu místa pro tyto účely. 

  
2.     Současné využití jako kruhový objezd a parkoviště je urbanistické 

barbarství, zavedené po roce 1989. Ani komunisté nezničili ráz 
budějovického hlavního náměstí jako chráněného prostoru ve smyslu 
bodu 1. Neobstojí tedy argumentace, že to tak bylo vždy a že to nejde 
a co by tomu kdo řekl. 

  
3.     Využití místa jako dopravního uzlu pro spojení ulic Na Sadech a 

Mánesová není nutné a je naopak nežádoucí. Pouze totiž podporuje 
indukci individuální automobilové dopravy v samotném nejužším 
centru Českých Budějovic, což je v přímém rozporu s moderním 
trendem budovat města přátelská k lidem, příjemná pro život, 
bezpečná pro pěší a cyklisty. 

  
4.     Využití místa jako parkoviště není nutné a je naopak nežádoucí. Pouze 

totiž podporuje indukci individuální automobilové dopravy v 
samotném nejužším centru Českých Budějovic, což je v přímém 
rozporu s moderním trendem budovat města přátelská k lidem, 
příjemná pro život, bezpečná pro pěší a cyklisty. 

  
5.     Přidání zeleně (vzrostlých stromů) se přímo nabízí při pohledu na 

letecké snímky například zde: 
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4745001&y48.9741 
674&z=16&base=ophoto a kromě toho by nebylo dle dobových 
obrazů a fotografií ani novinkou – je tedy v souladu s historickou 
zástavbou. 

  
6.     Stromy zlepšují mikroklima. Vertikální zeleň přináší do města vítané 

ochlazení z výparu listů a stín. Je změřeno, že stromy snižují ve svém 
okolí teplotu až o 5 st. celsia. Pro jejich závlahu pro zajištění zdárného 
růstu není daleko (Malše). 

  
Pro architektonický zásah zahrnující úpravy povrchu není negativní důvod na 
straně památkové ochrany, neboť ten byl změněn v 20. století. 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1523/2020 

Připomínka k návrhu Zadání územního plánu 
  

Katastrální území, kterého se připomínka týká: České Budějovice 4 
  
Návrh změny: 

1.     V novém územním plánu v lokalitě Nové Vráto, v k. ú. České 
Budějovice 4, změnit charakter plánovaného využití volných 
nezastavěných ploch (luk a polí viz plocha uvnitř červeného polygonu 
na výřezu z katastrální ortofotomapy) z „Plochy ostatní – Areály 
nadměstského významu“ na „Plochy veřejných prostranství – zeleň 
krajinná / zeleň parková / zeleň městská“. 

2.     Z předmětné oblasti odstranit územní rezervu pro realizaci dopravní 
stavby „hlinský přivaděč“ – odmítnout tuto stavbu z historických ZÚR 
Jč kraje na území města. 

  
Odůvodnění: 

1.     Kvalita života obyvatel dané lokality trpí špatnou dostupností ploch 
pro krátkodobou rekreaci a jednoznačně se zhorší po realizaci stavby 
dálnice. 

  
2.     Pro danou lokalitu neexistuje kvalitní a bezpečná cesta pěšky a na kole 

do centra města a zde se nabízí možnost řešení problému „Liniovým 
parkem“ podél Vráteckého potoka, viz tečkované čáry (na západ do 
centra města, na východ spojnice na Rudolfov, Dubičné a Dobrou 
Vodu). 

  
3.     V červeně vyznačené oblasti viz obrázek, by bylo vhodné vytvořit pro 

obyvatele ČB protiváhu parku Stromovka. Toto místo je jedinečné 
rozsahem zachované zelené plochy a přítomností ekosystému 
Vráteckého potoka se vzrostlými stromy podél jeho toku. Park by 
mohl být klíčovým pro obyvatele Nového Vráta, obyvatele Suchého 
Vrbného a obyvatele plánované zástavby „Dubičný potok“, v 
průmyslové oblasti bývalého Raab Karcher. Může jít o kompenzační 
opatření za stavbu dálnice a spalovny v blízkém okolí Nového Vráta. 

  
4.     Součástí parku může být obdělávaná zemědělská půda, tak jak je 

využívána dodnes. 

Připomínka č. 1 bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň je 
prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.1. v bodě 3.1.7. a v kapitole A.2 v bodě 
3.15.3. 

Připomínku č. 2 nelze akceptovat. Dlouhodobá koncepce 
dopravy města ČB a koncept trasování dálnice D3 je 
stabilizován. Návrh zadání ÚP nebude zpochybňovat připojení 
města ČB na D3 přeložkou silnice III/00341. Zároveň návrh ÚP 
musí respektovat ZÚR, které jsou nadřazeným ÚPD, 
koordinují územně plánovací činnost obcí a záměr je v nich 
vymezen. Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován 
krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem. 

 

 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
veřejného 
prostranství s 
převahou zeleně 

v lokalitě mezi ulicí 
Hlinskou a 
Vráteckým 
potokem v Novém 
Vrátě 
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5.     Stavbou dálnice dojde k významnému zhoršení kvality životního 

prostředí (hluk, ovzduší, dostupnost volné krajiny) v Novém Vrátě i v 
obci Hlinsko a zeleň z druhé strany obce bez dopravních cest pro 
motorová vozidla by pomohla dopady kompenzovat. 

  
6.     Hlinský přivaděč je prvkem urbanisticky devastujícím předmětnou 

lokalitu, zhoršujícím již tak nevyhovující kvalitu životního prostředí. 
Občany byl odmítnut peticí a věcně shodnou námitkou. Lze 
předpokládat napadení záměru stavby soudní cestou. Vzhledem k 
tomu, že by šlo o stavbu s nepřípustnou nadlimitní zátěží díky 
dopravní indukci a zároveň stavbu reálně dopravně nepotřebnou (viz 
vypuštění záměru realizovat při stavbě dálnice) nemá žádný smysl 
blokovat územní rezervou možnost využití území urbanisticky 
potřebným způsobem (dle navrhované změny číslo 1). 
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Dne: 
27. 5. 2020 
  
OÚP/1524/2020 

Připomínka k návrhu Zadání územního plánu 
  

Katastrální území, kterého se připomínka týká: České Budějovice 4 
  
Návrh změny: 

1.     Zanést do návrhu zadání územního plánu podněty v bodě 1 přílohy. 
2.     zanést do návrhu zadání územního plánu připomínky v bodě 2 přílohy. 
3.     Řádně a úplně zapracovat do návrh zadání územního plánu návrhy 

úprav v bodě 3 přílohy. 
  
Odůvodnění: 
  

1.     Nový územní plán by měl adresovat atraktivitu města pro bydlení, 
která v posledních desetiletích prudce klesala zejména díky 
houstnoucí dopravě – podněty zahrnují konkrétní nápravná opatření. 

  
2.     Zdůvodnění je obsaženo v bodě 2 přílohy s tím, že k odstavci „m.“ 

doplňuji: 
  
a.     Žádáme, aby v rámci přípravy nového ÚP ČB byl zadán požadavek na 

Připomínky týkající se celkového ÚP: 

Řešeno na úrovni doplňujících PaR, kapitoly F.1. 

Připomínka v bodě a) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.2. v bodě 3.6. a 4.3.1. 

Připomínka v bodě b) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP,  a to zejm. v kapitole A.2. v bodě 3.2.1., 3.6., 
4.1.2. a 4.3.1. 

Připomínka v bodě c) a d) je nad rámec podrobnosti ÚP. ÚP je 
zpracováván dle platné legislativy. 

Připomínka v bodě e) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP,  a to zejm. v kapitole A.0. v bodě 3.3.2., v 
kapitole A.1. v bodě 3.2.26., v kapitole A.2. v bodě 3.15. a 
4.1.3. a v kapitole A.3. v bodě 4.2. 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
rekreace 
(rekreační zeleň a 
sport) 

·   parc. č. 1262, 
1261/1 a 
1261/2 v k.ú. 
České 
Budějovice 4. 

  

·   v lokalitě 
mezi ulicí 
Hlinskou a 
Vráteckým 
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aktualizaci ZÚR JčK, a aby při další aktualizaci této ÚPD JčK byla 
vymazána územní rezerva na Hlinský dálniční přivaděč – přeložka 
silnice III/00341. 

  
b.     Naše domy v oblasti přímo dotčené plánovanou stavbou liniové 

dopravní komunikace nebyly historicky postaveny s žádným hlukovým 
odcloněním a stavebním úřadem nikdy nebyla stanovena 
protihluková opatření na domech v čase výstavby, a proto domy 
nejsou technicky uzpůsobeny pro hlukové imise přesahující zákonné 
hlukové limity ani ve vnějším a zejména vnitřním chráněném prostoru. 
Opatření pro ochranu obyvatelstva, mj. před hlukem celkovým i 
hlukem z dopravy, tedy životního prostředí, musí být vždy nedílnou 
součástí územního plánu společně s plánovanými stacionárními zdroji 
hluku. Územní plán je to správné „místo a čas“ pro jejich uplatnění, 
nelze přesouvat stanovení opatření do návazných řízení. Je přitom 
zjevné, že žádnými fyzickými opatřeními nebude možné zajistit na 
komunikaci hraniční počet vozidel (pro limitní hluk), ještě splňující 
limity ochrany obyvatelstva. Je proto zcela oprávněný zejména 
legitimní požadavek vymazat územní rezervu pro dálniční přivaděč 
jako jasné, srozumitelné, fakticky správné a vymahatelné opatření 
specifikované v územním plánu. 

  
c.     Rovněž posouzení vlivů na životní prostředí, podle zákona 100/2001 

Sb., tzv. SEA, kterému bude územní plán, jako koncepce s vážnými 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví podléhat, musí řádně každý 
vliv posoudit, vyhodnotit a nařídit celkové, tedy koncepční, opatření 
ochrany krajiny a obyvatelstva. A nikoli odkazovat do budoucích 
konkrétních dílčích řízení, tedy kousků salámové metody, kdy se nikdy 
neřeší celek, protože proto není zákonné zmocnění. Opět zdůrazňuji, 
že toto zmocnění zákona je zde a nyní, v připravovaném územním 
plánu. 

  
d.     Zachování územní rezervy pro dálniční (hlinský) přivaděč je v rozporu 

s požadavkem soudržnosti území a příznivého životního prostředí, 
nerespektuje zájmy obyvatel a přímo tak porušuje cíle územního 
plánování a veřejný zájem. 

  

Připomínka v bodě f) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP,  a to zejm. v kapitole A.1. v bodě 3.3.3. a 
4.17. 

Připomínka v bodě g) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.0. v bodě 3.4.9., v 
kapitole A.1. v bodě 3.2.1., 3.2.2. a 3.2.27., v kapitole A.2. v 
bodě 3.10.1. a 3.15.2. a v kapitole A.3. v bodě 3.7., 3.8. a 4.2. 

Připomínka v bodě h) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v bodě 4.20. 

Připomínka v bodě i) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v bodě 3.1.1., 
3.1.2., 4.19. Proces pořízení ÚP se řídí platnou legislativou. 

Připomínky týkající se lokalit Nové Vráto a Vrbenská: 

Řešeno na úrovni doplňujících PaR, kapitoly F.1. 

Připomínka v bodě j) bude prověřena v návrhu ÚP a zároveň 
je prověření tohoto území obsaženo v návrhu zadání ÚP, a to 
zejm. v kapitole A.0. v bodě 3.3.2. v kapitole A.1. v bodě 3.1.9., 
v kapitole A.2. v bodě 3.15., v kapitole A.3. v bodě 3.8., 3.9. a 
4.2. a v kapitole C. v bodě 4.1. 

Připomínka v bodě k) bude prověřena v návrhu ÚP. 

Připomínka v bodě l) bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitole A.1. v bodě 3.1.1., 
3.1.2., 3.1.7. a 4.19., v kapitole A.2 v bodě 3.15.3., v kapitole 
A.3. v bodě 3.9. a v kapitole D. 

Připomínku v bodě m) nelze akceptovat. Dlouhodobá 
koncepce dopravy města ČB a koncept trasování dálnice D3 je 
stabilizován. Návrh zadání ÚP nebude zpochybňovat připojení 
města ČB na D3 přeložkou silnice III/00341. Zároveň návrh ÚP 

potokem v 
Novém 
Vrátě. 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení 

v lokalitě mezi ulicí 
Vřesovou, K 
Lučinám a 
Hlinskou v Novém 
Vrátě. 
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e.     Jako vlastníci nemovitostí v dotčené lokalitě budeme nadále bedlivě 
sledovat vývoj a pokud nebudou naše připomínky akceptovány, dále 
je budeme požadovat připomínkami dle § 50 SZ, případně 
vlastnickými námitkami dle § 52 SZ. 

  
f.      Plánované dopravní stavby v naší lokalitě výrazně snižují nejen 

vhodnost našeho bydlení, zejména z pohledů zdravotního a 
bezpečnosti, ale také významně snižují cenu našich nemovitostí. 

  
3.     Obsažené návrhy přinášejí konkrétní změny textace zadání územního 

plánu pro cílené zkvalitnění života v dané oblasti v kontextu návrhů 
obsažených v bodech 1 a 2. 

  
Příloha: 
Podněty k zadání nového ÚP, předložené v srpnu 2019 Spolkem T.G.M. 
noverato.cz a Územní skupinou č. 7. 
  
Územní skupina č. 7 
  
Podněty k zadání nového ÚP 
  
Dobrý den, 
na podnět výzvy odboru územního plánování, podáváme náměty za účelem 
zkvalitnění přípravy vstupních podkladů pro zadání nového územního plánu 
města. Tyto podněty se týkají 1) celkového územního plánu; 2) lokality (dle 
vymezení stávajícího ÚP) Nové Vráto a lokalit přilehlých; 3 ) změn v textech 
současného ÚP. 
S ohledem na výzvu MODERNÍ MĚSTO JAKO MÍSTO K ŽIVOTU z r. 2017, 
kterou zastupitelstvu ČB za občany předložily spolky DOMOVINA z. s. a 
Spolek T.G.M. novevrato.cz, požadujeme, aby se nově připravovaný ÚP 
zaměřil na kvalitní životní prostředí, kvalitní městskou krajinu, síť 
propojených zelených veřejných prostranství, a nový ucelený koncept 
dopravy: bezpečné a kvalitní cesty pro pěší a cyklisty, zvýšení efektivity 
veřejné dopravy, řešení pro bezpečnou mobilitu dětí a mládeže, aktivní a 
důslednou spolupráci při řešení dopravní návaznosti v regionu a po hlavních 
dopravních tepnách, fungující systém hospodářské a tranzitní dopravy. 
  

musí respektovat ZÚR, které jsou nadřazeným ÚPD, 
koordinují územně plánovací činnost obcí a záměr je v nich 
vymezen. Návrh ÚP dle § 50 odst. 7 SZ bude posuzován 
krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vazby, souladu s PÚR a ÚPD 
vydanou krajem. 

Připomínky týkající se textu současného znění ÚP: 

Řešeno na úrovni doplňujících PaR, kapitoly F.1. 

Odkazy na kapitoly a znění textových částí v připomínce jsou 
neaktuální. Jedná se o kapitoly ÚP z roku 2015 (Dne 2. 3. 2018 
nabylo účinnosti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic v přezkumném řízení č.j. KUJCK 
24286/2018, kterým se ruší opatření obecné povahy 
označené jako územní plán České Budějovice (dále jen „ÚP“). 
V souladu s tímto rozhodnutím je od 2. 3. 2018 v účinnosti pro 
správní území města České Budějovice územní plán města 
České Budějovice s účinností od 15. 6. 2000, ve znění jeho 
pozdějších změn (dále jen „ÚPnM“)). 

Návrh ÚP se bude zpracovávat podle odlišné legislativy a 
názvosloví oproti ÚPnM.  
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1) Podněty k celkovému ÚP: 
  

a.     Zaměřit se na kvalitní a bezpečné cesty pro chodce a cyklisty s 
návazností na celoměstský systém cyklodopravy. 

  
b. Vymezit plochy pro odstavná parkoviště na okraji města s možností 

přestupu na MHD, ale i na kolo a cyklostezky. 
  
c.     Záměry, které mají zásadní vliv na život obyvatel města v samém 

začátku s občany diskutovat, prezentovat je již v rané fázi plánování. 
  
d. Územní plán České Budějovice, jako zásadní a dlouhodobý dokument 

prostorového rozvoje města, musí být přehledným a srozumitelným 
dokumentem pro širokou veřejnost. Požadujeme, aby byl pro občany 
vypracován jednoduchý informační materiál o tom, jak se v ÚP 
orientovat. 

  
e.     V rámci Koncepce uspořádání krajiny, je důležité se věnovat 

vytvoření dostupné „zelené a modré infrastruktury města“, jejíž 
součástí budou ekologické sítě, vodní toky a na ně navázané 
habitaty, a propojená veřejná zelená prostranství. 

Je nutné vyhodnotit stav všech stávajících zelených ploch ve městě. Je 
nutné vyhodnotit prostorové rozmístění zeleně ve městě, jejich rozlohu, 
kvalitu, propojenost, možnost využití pro infiltraci dešťové vody, 
dostupnost pro obyvatele a jejich současné i potenciální využívání dle 
potřeb obyvatelstva. Na základě takovéto studie se rozhodnout o 
ochraně, plánování či vymezení nových ploch zeleně v připravovaném 
ÚP. 
  
Z pohledu občana je důležitá přítomnost veřejných prostranství s 
veřejnou zelení, ale také jejich kvalita a „docházková“ dostupnost. Město 
ČB má ve vznikajícím ÚP šanci vytvořit funkční síť propojených ploch 
zeleně a vod, tzv. zelenou a modrou multifunkční kostru města. 
Multifunkční ve smyslu přispění zelených ploch k adaptaci na změnu 
klimatu (snižování tepelného ostrova města, infiltrace a retence vody na 
území města, snížení jejího odtoku, atd.), podpora biologické 
rozmanitosti ve městě, využívání zelených ploch ke zkvalitnění života 
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obyvatel, k jejich setkávání, krátkodobé rekreaci, atd., využití zelených 
ploch a funkcí zeleně jako kompenzace či doprovodná řešení tzv. šedé 
infrastruktury. 
  
Současný ÚP vágně popisuje krajinnou prostupnost ČB: „Krajina města 
České Budějovice je relativně dobře prostupná“. Je třeba vytvořit řádné 
podklady vyhodnocující prostupnost města a dostupnost ploch zeleně a 
krajiny pro obyvatele jednotlivých lokalit ČB s ohledem na plánovanou 
výstavbu. 
  
V lokalitě Nové Vráto žije v současnosti cca 1000 obyvatel, dalších cca 
2000 obyvatel přibude v plánovaném bytovém areálu U Dubičného 
potoka (dále Vráteckého potoka). Jaké plochy budou v budoucnu moci 
využívat obyvatelé ke krátkodobé rekreaci, aniž by museli jezdit auty za 
město? 
  
ÚP vymezená plocha městské zeleně, na území Kovošrotu, je pro 
obyvatele již dnes nepřístupná, neboť je oplocena plotem s ostnatým 
drátem. Dnešní vycházky na Dobrou Vodu a Dubičné přetne dálnice, dále 
k vycházkám hojně využívaná zeleň kolem Vráteckého potoka se stane 
nepřístupnou, pokud bude vybudována plocha Nadměstského významu 
a dálniční přivaděč. 
  
f.      Pro jednotlivé funkční plochy stanovit závazné minimální podíly 

zeleně s ohledem na jejich kvalitu, příspěvek k adaptaci města na 
klimatické změny, rekreační využití, zvýšení biologické diverzity, 
dostupnost, atd. 

  
g.     V rámci Koncepce uspořádání krajiny, vymezit na základě map BPEJ 

a geologických map údolní nivy vodních toků. Cílem je využít tyto 
plochy pro zpomalení odtoku vody z území a zadržení vody v krajině. 
Údolní nivy mohou dále sloužit jako prvky biologické rozmanitosti 
na území města a při vhodně nastaveném managementu mohou být 
využívány obyvateli k rekreaci. 

  
h. Požadujeme, aby ÚP řešil přechodové zóny mezi dvěma rozdílně 

vymezenými plochami, ať již jsou ve stejných urbanisticky 
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vymezených dílech, nebo na jejich hranicích. 
Řešit kolize na hranicích dvou funkčních ploch, popř. funkčních ploch na 
hranicích ve dvou rozdílných lokalitách/čtvrtí. 
Příklady: 
A.         Kolize mezi vymezenými funkčními plochami SIN-2 a SKOL-2 v 
lokalitě Nové Vráto ve čtvrti Rudolfovské předměstí. Kdy rodinné bydlení 
v domcích může být znehodnoceno výstavbou několika patrové budovy v 
sousedství. Podobně je problematické sousedství IN-2 a SKOL-2 s 
průmyslovými halami. 
  
B.         Kolize mezi vymezenými funkčními plochami SKOL-2 v lokalitě Nové 
Vráto ve čtvrti Rudolfovské předměstí a funkčními plochami pracovních 
aktivit PA-3 v lokalitě Nové Vráto – průmyslový obvod ve čtvrti Světlická, 
což je příměstí. Kdy v jedné lokalitě jsou rušné provozy zakázány, ve druhé 
povoleny. 
  
i.      Nově vymezit lokality dle funkčního využívání a logiky. Zeptejte se 

obyvatel, jak vnímají území, kde bydlí. 
Např. obyvatelé lokality „Nové Vráto“ ji vnímají daleko širší než je 
vymezena v ÚP. Součástí Nového Vráta vnímáme i trvalé travní porosty, 
směrem k Vráteckému potoku, nyní vymezené jako areály nadměstského 
významu a spadající do lokality Vrbenská. Jako součást Nového Vráta 
bereme také plochy rybníků a zeleně za nimi, nyní součástí lokality – Nové 
Vráto – průmyslový obvod. Naopak obyvatelé Suchého Vrbného oblast 
Vráteckého potoka nepovažují za „svou“ lokalitu. 
  

2) Připomínky k lokalitě Nové Vráto 2.2.3./ Vrbenská 2.2.2: 
  
Naše náměty se opírají o závěry veřejného plánování s místními obyvateli, 
které se konalo v listopadu 2018. (Výstup tohoto veřejné plánování byl 
zpracován v rámci přípravy zadání pro Územní studii – Liniový park Vrátecký 
potok a je dostupný na Útvaru hl. architekta města.) Ze závěrů tohoto setkání 
s obyvateli jasně vyplývá nedostatečná průchodnost územím, nedostatek 
volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny, vysoká dopravní, hluková a 
ekologická zátěž. 
  

j.      Požadujeme pro lokalitu Nové Vráto konkrétní nové vymezení 
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kvalitních veřejných prostranství s veřejnou zelení, která budou moci 
místní obyvatelé využívat ke krátkodobé rekreaci. Požadujeme 
vymezení veřejných zelených prostranství na obou stranách lokality 
Nové Vráto. 

·           Žádáme o vymezení liniového parku podél Vráteckého potoka jako 
veřejně prospěšné stavby v ÚP. 
·           Žádáme o rozšíření ploch městské zeleně o parcely s katastrálními 
čísly: 1262, 1261/1 a 1261/2, které navazující na Významný krajinný 
prvek (park za školou). Účelem je rozšířit stávající park za školou o 
lesopark s volnočasovými aktivitami pro různé věkové skupiny obyvatel, 
např. lanový park, venkovní posilovnu, malé fotbalové hřiště, cvičiště pro 
hasiče. 
  
V lokalitě Nové Vráto žije v současnosti cca 1000 obyvatel, dalších cca 
2000 obyvatel přibude v plánovaném bytovém areálu U Dubičného 
potoka. Lokalita Nové Vráto je vymezena funkčními plochami SIN-2, IN-2, 
SKOL-2, PA-2, které zde z celkových cca 29 ha lokality, zaujímají rozlohu 
28 ha. Dle § 7 vyhl. 501/2006, by měly na každé 2 ha zastavitelné plochy, 
být vymezeny plochy veřejných prostranství, do jejichž výměry se 
nezapočítávají pozemní komunikace. Minimální plocha veřejných 
prostranství (veřejné zeleně) pro lokalitu Nové Vráto, by měla být min. 14 
000 m2. V současném ÚP, je to cca 7 500 m2, tedy pouze cca 50% 
vyhláškou podmíněné rozlohy. Vzhledem k počtu zde žijících obyvatel a 
plánované další výstavbě, je vymezená stávající rozloha nedostačující, což 
se negativně promítá v možnostech krátkodobé rekreace pro místní 
obyvatele. Na veřejném setkání s obyvateli Nového Vráta a Hlinska, které 
je s lokalitou funkčně propojeno, jasně zaznělo, že v lokalitě je nedostatek 
ploch pro volnočasové aktivity mládeže, ale také pro seniory. Senioři s 
problémem pohybovat se, nemají v ulicích bez stromů a laviček možnost 
odpočinku. Bezpečně dostupná jiná území mimo lokalitu nejsou, 
především díky absenci bezpečných cest pro pěší a cyklisty. 
  
k.     Navrhujeme přeměnu plochy SKOL-2, která je vklíněna mezi plochy 

IN-2 (viz obr. níže), na plochu IN-2. 
Cílem je vymístění průmyslových hal ze sousedství rodinných domů. Kdy 
dochází k rušení nočního klidu obyvatel, díky hluku, ekologické zátěži, 
atd.. 
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l.      Žádáme, aby funkční plocha nadměstského významu, byla přeřazena 

z lokality Vrbenská a byla zahrnuta do lokality Nového Vráta. Dále, 
aby ve výkresových přílohách ÚP ČB nebyla prioritně vymezena tato 
plocha jako zastavitelné území. Jde o rozsáhlou plochu zeleně v ČB, a 
to v lokalitě, kde v současnosti i do budoucna chybí kvalitní 
krátkodobé rekreační plochy pro obyvatele. Dále je plocha součástí 
„zatím“ propojeného systému zeleně a je potřeba zvážit celkovou 
zástavbu této plochy, jak navrhuje současný ÚP. Požadujeme v zadání 
nového ÚP, aby byla podmínka zpracování ÚP vypracování ÚS o 
vhodnosti jiného využití této plochy, a aby v zadání nového ÚP byla 
podmínka pro zpracování regulačního plánu pro toto území v 
případě, že bude území dále vymezeno jako zastavitelné. V území 
bude nutné zachovat přístupy k liniovému parku. 

  
m.   Požadujeme vymazání územní rezervy pro dálniční přivaděč v 

lokalitě Vrbenská, Suché Vrbné – průmyslový obvod. 
Vedení přivaděče v blízkosti obytné zóny Nové Vráto vnímáme jako 
zásadní selhání územního plánování v Českých Budějovicích. Skutečnost 
vedení přivaděče v těsné blízkosti obytné zóny porušuje § 20 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde se požaduje, aby vymezování pozemků, 
stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich 
nezhoršovalo kvalitu prostředí a hodnotu území. 
Navrhovaná stavba narušuje prostupnost krajiny pro místní obyvatele, 
zhoršuje kvalitu bydlení v oblasti kvůli nadlimitnímu hlukovému a 
emisnímu zatížení, kde dochází ke kumulaci negativních jevů v území. 
Navrhujeme, aby oblast, určená původně pro výstavbu dálničního 
přivaděče byla vymezena jako území městské a krajinné zeleně. 
  

3) Poznámky k textu současného znění ÚP: 
1.B.3.2.2.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U KŘÍŽKU (OZN. 2.2.1.) 
+ kap. 11.E.4.4.2.2.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY U KŘÍŽKU 
(OZN. 2.2.1.) 
Vypustit opatření týkající se realizace dálničního/“hlinského“ přivaděče (DI-
10) a areálu nadměstského významu. 
Úprava textu „DPC-12 – stavba cyklostezky v trase Vrátecký potok, SZŠ – 
Hlinská“ na „DPC-12 , stavba cyklostezky jako součásti liniového parku v 
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trase Vrátecký potok? SZŠ – Hlinská“. 
  
1.B.3.2.2.3 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ VRÁTO (OZN. 2.2.3.) 
+ kap. 11.E.4.4.2.2.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY NOVÉ 
VRÁTO (OZN. 2.2.3.) 
Text: „dopravní zklidnění Rudolfovské třídy a její trans-formace na městskou 
třídu s možností parkování, doplnění o chodníky, stromořadí a obchodní 
parter, architektonické úpravy podél této kompoziční osy.“ 
Změnit na: „dopravní zklidnění Rudolfovské třídy a její trans-formace na 
městskou třídu s možností parkování, doplnění o chodníky, obousměrné 
cyklopruhy, stromořadí a obchodní parter, architektonické úpravy podél této 
kompoziční osy. 
Příroda a krajina: 
Požadavek: rozšířit stávající městský park za ZŠ a zajistit propojení s liniovým 
parkem podél Vráteckého potoka v lokalitě Vrbenská/ U Křížku 
Vodní hospodářství: 
Návrh: revitalizace rybníků za školou pro účely rekreace 
  
1.B KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA – LOKALITA VRBENSKÁ 2.2.2. 
+ kap. 11.E.4.4.2.2.2. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY 
VRBENSKÁ (OZN. 2.2.2.) 
Vypustit opatření týkající se realizace dálničního/“hlinského“ přivaděče (DI-
10) 
DPC 12 – doplnit: stavba cyklostezky jako součásti liniového parku + 
návaznost na celoměstský systém. 
Doplnit VPO: Z-9 revitalizace Vráteckého potoka, zachování přírodních 
meandrů. 
  
Vodní hospodářství: 
V ÚP není zmínka o bezejmenné vodní ploše, která vznikla po těžbě hlíny a je 
v současnosti využívána ke koupání / rekreaci. Tato plocha by měla být 
zmíněna v koncepci rozvoje lokality a měla by být přeměněna na přírodní 
koupaliště + řešit návaznost na cyklostezku z liniového parku Viz mapa níže: 
  
1.C.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA/1.C – urbanistická koncepce 
Žádáme, aby pro čtvrť Rudolfovské předměstí byly vymazány tyto úkoly: 

·         realizace dálničního přivaděče a areálu nadměstského významu 
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Žádáme, aby text „zajistit rekonverzi území Kovošrotu ve prospěch posílení 
charakteru Rudolfovské radiály“ byl změněn na „zajistit rekonverzi území 
Kovošrotu ve prospěch posílení systému sídelní zeleně/zelené a modré 
infrastruktury města“. 
  
1.E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Žádáme, aby Vrátecký potok byl revitalizován, byly ochráněny a rozšířeny 
břehové porosty, byla vymezena niva toku, doplněny plochy krajinné zeleně, 
a aby se Vrátecký potok stal součástí liniového parku. 
  
1.E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 
Tato kapitola je nedostačující, viz text výše. Je nutné vyhodnotit stav všech 
stávajících zelených ploch ve městě. Je nutné vyhodnotit prostorové 
rozmístění zeleně ve městě, jejich rozlohu, kvalitu, propojenost, dostupnost 
pro obyvatele a jejich současné i potenciální využívání dle potřeb 
obyvatelstva. Na základě takovéto studie se rozhodnout o ochraně, 
plánování či vymezení v ÚP nových ploch zeleně. 
  
1.G.1.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVU – STAVBY KOMUNIKACÍ 
PRO INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVU 
Žádáme, vypuštění opatření DI-10 
  
1.G.1.5 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVU – STAVBY PRO PĚŠÍ 
DOPRAVU A SAMOSTATNÉ CYKLISTICKÉ TRASY 
DPC-12 stavby cyklostezky jako součásti liniového parku kolem Vráteckého 
potoka. 
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Dne: 
28. 5. 2020 
  
OÚP/1518/2020 

Připomínka k zadání územního plánu města České Budějovice 
  
Požaduji, aby v zadání územního plánu byl požadavek na zahrnutí oblasti 
mezi částmi „Zavadilka“ a „Haklovy Dvory“ jako zastavitelné území 
umožňující vznik kvalitní městské čtvrti s požadavkem na regulační plán 
centra této čtvrti. 
  
Požaduji, aby v zadání územního plánu byl požadavek po samostatném 
řešení Pražská, Husova, Lidická a Rudolfovská s cílem utvořit z těchto ulic 
městotvorné třídy. 

Připomínka č. 1 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. v kapitoly A.0. v bodu 3.3.1.,  
kapitoly A.1. bodů 4.2, 4.3., 4.4. a 4.12. a kapitoly D.  

Připomínka č. 2 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
návrhu zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.0. bodu 3.4.6. a 
kapitoly A.2. bodu 3.15.1. 

Připomínka č. 3 bude prověřena v návrhu ÚP na základě 
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1   
Požaduji, aby v zadání územního plánu byl požadavek na vznik regulačního 
plánu v oblasti centra čtvrti Pražské sídliště v lokalitě „Družba“ pro umožnění 
dostavby třetího plánovaného ale nevzniklého objektu občanské 
vybavenosti a dotvoření této městské struktury. 

návrhu zadání ÚP, a to zejm.  kapitoly D.  
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TROLLS, s.r.o. 
Třebín 15 
373 84 Dubné 
 
Dne: 
28. 5. 2020 
 
OÚP/1517/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_070. Vyhodnocení viz. podání 200527_070. Viz. 200527_070. 
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BK Nezmar z.s. 
Fr. Hrubína 3 
370 04 České 
Budějovice 
 
Dne: 
1.6. 2020 
 
OÚP/1643/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200527_004. Vyhodnocení viz. podání 200527_004. Viz. 200527_004. 
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Dne: 
 1. 6. 2020 
 
OÚP/1642/2020 

Připomínka je podaná opakovaně viz. podání 200527_040. Vyhodnocení viz. 200527_040. Viz. 200527_040 
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Dne: 
1.6. 2020 
 
OÚP/1662/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_085. Vyhodnocení viz. 200527_085. Viz. 200527_085 
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Dne: 
2. 6. 2020 
  
OÚP/1660/2020 

Dobrý den, 
Velice se omlouvám za komplikace, ale předala jsem (ve lhůtě) své dvě 
připomínky k návrhu nového ÚP. 
Partner mi to zpracovával a zaslal nejdříve obsahově zpracovaný text pro 
kontrolu a mé případné připomínky. A až následně finální text pro korekci. 
Protože jsem žádné připomínky neměla, jsou fakticky totožné. Druhý text byl 
ale slovosledně upraven. 
Když jsem toto tiskla, nevšimla jsem si, že tisknu (a následně na Magistrátu 
odevzdávám) první verzi, bez této korektury. 
Přeposílám Vám proto v příloze k použití, pro projednání těchto připomínek, 
i opravenou verzi (tuto bez přílohy EIA, kterou prosím použijte z již 
doručené), neboť některé koncovky slov, či řazení slov v souvětí, mohou býti 
při letmém pročtení trochu zmatečné. 
  
Věc: Připomínka k návrhu zadání ÚP České Budějovice, zveřejněného 27. 4. 
2020 
  
Jako vlastník dotčených nemovitostí k tomuto návrhu směřuji připomínku, 
v části lokality Hvízdal, KU České Vrbné v UP navrženému využití pozemků 
č. kat. 310/2, 307/11. A k pozemku č. kat. 397/1, jako jej zpřístupňující. 
Mé nemovitosti (č. kat. 310/2, 307/11) jsou v tomto návrhu vedeny jako 
území zemědělského půdního fondu (ZPF), který není součástí 
zastavitelného území a navíc z větší části jako plocha krajinné zeleně. Tudíž 
se jedná o dvě připomínky. 
  
K prvé jsem nucena namítnout, že tyto pozemky nejsou (a nebyly posledních 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP. 

Druhá část připomínky bude prověřena v návrhu ÚP na 
základě návrhu zadání ÚP, a to kapitoly A.3. bodů 3.5. a 3.6. 

Doplnění do 
návrhu zadání ÚP 
kapitola A.1., bod 
4.1. 

- Pro využití 
individuálního 
bydlení parc. č. 
310/2, 307/11 
v k.ú. České 
Vrbné 

- Pro využití 
rekreace parc. 
č. 310/2, 
307/11 v k.ú. 
České Vrbné 

- Pro využití 
sportovní parc. 
č. 310/2, 
307/11 v k.ú. 
České Vrbné 
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více než cca 70 let) součástí zemědělského půdního fondu, byly součástí 
vojenského výcvikového prostoru (jako takové bylo určení způsobu jejich 
využití výlučně v kompetenci MO a město v tomto nemělo pravomoc 
rozhodovat a UP toto nemohl měnit) a že tyto pozemky nebyly a stále nejsou 
zemědělské a nejsou užívány k zemědělským účelům. I u Katastrálního úřadu 
jsou vlastnicky vedeny jako (způsob využití) sportoviště a rekreační plocha. 
Užívat mé pozemky podle tohoto návrhu UP, uvedeným způsobem, by 
vyžadovalo nemalé investiční náklady a vznik škody. A vzhledem i ke zrušení 
(nově a chybně, proti čemuž bylo po zjištění této skutečnosti namítáno) 
komunikace (č. kat. 397/1), kdy jsou pozemky i nepřístupné případným 
přejezdem z jiných nemovitostí, by se museli obhospodařovat bez 
zemědělské mechanizace. Protože po druhé přístupové komunikaci (č. kat. 
264/2 KU České Vrbné), vzhledem k jejím šířkovým parametrům (mezi 
stavbami na pozemku č. kat. 265/5 a 35/1) tato neprojede (a stejně by se 
muselo jezdit v části i po městem zrušené komunikaci). I vzhledem k malé 
velikosti mých pozemků je na místě upozornit jak na hospodářskou 
nesmyslnost tohoto využití, i na absenci veřejného zájmu na stanoveném 
způsobu využití této malé plochy. UP je již z principu zásah do vlastnického 
práva a proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděn jen 
v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů, vedoucích ještě rozumně 
k zamýšlenému cíli. Toto omezení vlastnických práv územním plánem 
přípustné jen tehdy, pokud nepřesáhne spravedlivou míru. Má nemovitost, 
jež není součástí ZPF (ač je to takto chybně označeno v návrhu UP) má tvar 
trojúhelníku jež je ze dvou stran zastavěný výstavbou rodinnými domy a z 
třetí k ní přiléhá můj druhý pozemek. Za tímto druhým pozemkem se nachází 
další pozemek jiného vlastníka, ohrazený a užívaný k chovu koní. A za ním 
pak rezervace Vrbenské rybníky. Vzhledem k charakteru a umístění 
pozemku, je tento přirozeně zakomponován do zastavitelného území. 
Navrhuji proto alternativy pro jiné využití této plochy, tvořící moji 
nemovitost č. kat. 310/2 a prosím o: 
  
1. Zařazení do zastavitelného území. 
a) trvalého bydlení, například území zahradního bydlení. 
(Samozřejmě podmíněně, neboť před zahájením jakékoliv realizace staveb je 
nutno i splnění dalších souvisejících požadavků stavebního úřadu, např. 
týkající se požadavků na přístup ze zpevněné komunikace, mající chodník a 
veřejné osvětlení, atd., ale toto lze v budoucnu realizovat již bez nutnosti 
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měnit s velkými administrativními i finančními náklady i územní plán) 
  
b) rekreačního charakteru 
  
c) přinejhorším žádám jeho vrácení (určením) do původního stavu, 
zařazením zpět do území pro sport a rekreaci 
  
Druhá připomínka se týká zařazení větší části mých nemovitostí do plochy 
krajinné zeleně. Plochy, jejichž způsob využití má sledovat zájem veřejnosti, 
je pořizovatel povinen vymezovat primárně na pozemcích obce. V případě, 
že taková plocha nebude moci být takto vymezena, musí být tento zájem 
veřejnosti nezbytný a nemůže-li být dosažen jiným způsobem, musí 
pořizovatel postupovat minimalizovaně tak, aby bylo co nejméně zasaženo 
do vlastnických práv a vlastník omezován co nejméně. Pouze při splnění 
tohoto (i dodržení principů proporcionality) může dojít i k takovémuto 
zásahu do vlastnických práv územním plánem a může je zasáhnout i v míře, 
kterou nelze spravedlivě požadovat po každém jiném vlastníku pozemku. 
Nelze považovat za souladný s principem proporcionality takovýto postup, 
kdy dochází v takovémto rozsahu ke snížení pozemkové renty. Zároveň pravá 
část pozemku, UP vymezená jako krajinná zeleň, vzhledem k přístupu, 
omezuje i užívání levé části pozemků, jež nejsou součástí plochy krajinné 
zeleně. Vzhledem k umístění v lokalitě, lze stejného účinku dosáhnout 
snadno i minimalizovaným způsobem, prostým přetnutím mezi okrajem 
takto vymezené plochy na pozemku č. kat. 310/17, přes pozemek 310/1, k 
zalesněnému pozemku 306/1, jež je již součástí rezervace Vrbenské rybníky, 
aniž by vůbec moji nemovitost jakkoliv (či pouze v malé míře) zasahoval. 
Navrhuji připomínkou a prosím proto o změnu dle jedné z těchto variant: 
  
1) Zrušit zařazení části pozemků č. kat. 310/2, 307/11 do plochy krajinné 
zeleně. 
  
2) Změnit umístění plochy krajinné zeleně, odsouhlasené i vlastníky 
dotčených sousedních nemovitostí tak, že dojde k jeho přesunu z pravé 
části nemovitostí č. kat. 310/2, 307/11 na levou a snížení tak zásahu do 
mých vlastnických práv (dle mapové přílohy). 
  
Další důvody hodné zřetele: Z výše uvedených důvodů a z důvodu zahájení 
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výstavby v lokalitě (projekt Hvízdal II) na sousedních pozemcích jsem proti 
tomu brojila již v předchozím období a zažádala o souhlas s dílčí změnou UP 
(také jsem namítala skutečnosti uvedené výše) o zařazení mých nemovitostí 
do plochy území zahradního bydlení. Též jsem požádala o přesun plochy 
krajinné zeleně z pravé strany mé nemovitosti na levou, aby došlo k 
přirozenému scelení se zastavěným územím při přeponě a odvěsně mého 
trojúhelníkové pozemku (a zároveň se zohledněním veřejného zájmu, kdy by 
se tímto konformně zhojil, minimalizací, zásah UP do vlastnických práv jiného 
vlastníka a zároveň by došlo k rozšíření plochy krajinné zeleně u hranice 
rezervace, čímž by se rozšířilo bezzásahové území ponechaného 
přirozenému vývoji, s kladným dopadem pro příbřežní a přiléhající nelesní 
stanoviště, které sice nejsou v tomto místě vůbec nutné, ale přesto zvyšují 
konformitu pro úspěšné přežívání zájmových druhů živočichů, žijících v 
rezervaci. Stávající stav, kdy je oblast rezervace oddělena v tomto místě od 
plochy krajinné zeleně pruhem nemovitosti, určenému k intenzivnímu 
hospodářskému využití, je z hlediska jeho určení, tak z hlediska ochrany 
přírody naprosto zcestné. 
Tento návrh byl zamítnut na základě chybných informací úředníků (ke kterým 
se, tedy též chybně v rámci projednání svými stanovisky vyjadřovali zamítavě 
dotčené orgány) např. že pro zajištění přístupu je počítáno navrhovatelkou s 
komunikací 265/5 (přičemž měl být dohodou se sousedy realizován přistup z 
tehdy plánované, dnešní komunikace “U Bašty“) a dalších zástupných 
důvodů, které byly též následně vyvráceny. Nepřijetí druhého návrhu, 
přemístění plochy krajinné zeleně, nebylo relevantně projednáno a 
zdůvodněno vůbec. 
Proti tomuto rozhodnutí jsem podala námitku a protože se v mezidobí (než 
došlo k projednání našeho návrhu uplynul další rok) již realizovala výstavba 
projektu Hvízdal II. navrhla jsem jako další možný alternativní příjezd na mojí 
nemovitost po komunikaci ve vlastnictví ČD od křižovatky “U Bernarda“, 
kterou jsem do té doby k příjezdu užívala. V období po podání žádosti došlo 
k převedení této komunikace do vlastnictví města a město drobnou 
rekonstrukcí křižovatky (bez zveřejnění tohoto záměru) zrušilo sjezd ze 
silnice na tuto komunikaci. Proti tomuto byla vznesena námitka, že v rámci 
projektu lokality měl být tento sjezd sice zrušen, ale měl být zároveň 
vybudován sjezd a napojení nové, z komunikace “U Bašty“. Po této námitce 
příslušný odbor provedl povrchové terénní úpravy (doposud ale nedošlo k 
jejich ukotvení - oddělením a vytyčením u Katastrálního úřadu) s tím, že bylo 
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toto nové napojení vybudováno a mohu opět bez překážek pozemek 
zpřístupňující tuto komunikací užívat. Také se v rámci mnou podaných 
námitek, pro opětovné projednání mé žádosti, začali vyjadřovat znovu 
dotčené orgány a odbory města. A protože někteří vůbec nezohlednili 
skutečnosti v podané námitce, byla jsem nucena toto s nimi vykomunikovat 
a jejich mnohdy zmatenou argumentaci vyvrátit. U relevantních námitek 
jsem reagovala (např. podáním žádosti na příslušný odbor, na provedení 
požadovaných úprav komunikace na mé náklady -jako investiční dar městu. 
Aby i tato mohla být alternativně použita i jako komunikace zpřístupňující 
pozemek, mnou navržený ke schválení k využití jako plochy pro zahradní 
bydlení, atd.) tak, abych zhojila tyto vady. Toto dopisové kolečko trvalo další 
více než rok a mezi tím již došlo k dokončení projektu Hvízdal II bez logické 
realizace mého přístupu na nemovitost přímo z komunikace U Bašty (neboť 
bez rozhodnutí města jsem se nemohla do realizace tohoto projektu zapojit) 
a k rozprodání všech nemovitostí jednotlivým vlastníkům, kdy někteří již 
začali stavět. Přesto by šlo i nyní napojení odtud realizovat, ale bez 
rozhodnutí o změně využití území dle návrhu je nadbytečné tímto směrem 
realizovat jakoukoliv finančně nákladnou iniciativu. Třebaže byl proces k 
opětovnému projednání již zahájen (novými vyjadřovačkami dotčených 
orgánů), po dalším více než roce jsem obdržela výzvu k opětovnému podání 
žádosti na změnu využití pozemku. V této době jsem již byla (vzhledem k 
letitému „nevývoji“ situace) rozhodnuta k realizaci prodeje této nemovitosti 
(prostřednictvím samostatných nabídek i služby realitní kanceláře). A ozval 
se i zájemce. Připravila jsem tedy i novou žádost (jež v alternativním petitu 
zohledňovala i technická stav komunikace č. kat. 297/1 a tím i námitky 
týkající se zamítavého stanoviska odboru správy veřejných statků) a 
připravila k odeslání. A dotázala jsem se též zájemce, zdali tedy chce uzavřít 
kupní smlouvu, dle předchozí dohody, čímž by nové podání žádosti na změnu 
využití mé nemovitosti postrádalo smysl a místo toho by bylo posláno storno 
podané opětovné žádosti. Před stanoveným termínem pro odeslání nové 
žádosti mi zájemce o mé pozemky zaslal usnesení orgánů Města České 
Budějovice, z kterého plyne, že krátce před tím, než mi byla zaslána výzva k 
opětovnému podání další žádosti, došlo ke změně způsobu využití pozemku 
(č. kat. 397/1, KU České Vrbné a stále jediné přístupové komunikace na 
nemovitost) doposud vedeného jako komunikace na „jinou plochu“. A to 
poté, co byly orgány města informovány zaměstnanci magistrátu, že 
neevidují ničí zájem využívat tuto komunikaci, nadále jako komunikaci 
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(přičemž mají tito již několik let ode mne písemná stanoviska opačná, 
dokonce i moji žádost o souhlas úpravy komunikace na mé náklady, atd.). 
Zájemce odstoupil kvůli tomuto od kupní smlouvy, čímž mne vznikla škoda. 
Zároveň, bez toho abych byla o této změně předem informována, by došlo 
novým podáním žádosti k jejímu posouzení podle tohoto „nového stavu“ a 
automaticky by byla zamítnuta, neboť bych do ní nevědomky uvedla jako 
přístup již právně neexistující komunikaci. Jediné řešení jak se vyhnout 
tomuto vývoji, bylo postupovat projednáním žádosti původní, v souladu s 
podanými námitkami, kdy by tato byla posuzována (se zohledněním) k 
tehdejšímu datu, aniž by to negativně ovlivnila pozdější změna. Na 
alternativní kroky (žádost na zrušení rozhodnutí o zrušení komunikace a 
násl.) již nebyl žádný čas. RM ale mé žádosti ani neprojednala se 
zdůvodněním úředníků, že jsem nepodala (opět) novou nadbytečnou žádost 
s novým datem podání. Proti tomuto jsem opět podala námitku a bylo mi v 
reakci odpovězeno, že proces změny UPnM byl „definitivně ukončen“ a že 
„mohu postupovat uplatněním připomínky k návrhu zadání ÚP“. Což 
skutečně může konformně zhojit dosavadní vady a anulovat vzniklé škody. A 
tudíž tímto nyní činím. 
  
Přílohy: veškeré potřebné přílohy k řádnému projednání připomínek, tzn. 
žádosti, mapové části, souhlasy, nemožnost využít již vymezené zastavitelné 
plochy, písemná korespondence (poštovní i mailová) atd. k navrhovanému je 
již v držení příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice, 
zaslaných při zmíněných předchozích úkonech. Prosím o jejich použití. 
jediné, co si nepamatuji, zdali nebylo odesláno stanovisko EIA pouze KU JČ, 
které tedy k žádosti přikládám. 
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Dne: 
2. 6. 2020 
  
OÚP/1661/2020 

Posíláme Vám námět do územního plánu České Budějovice – zadání: 
  
LANOVKA PŘES VLTAVU 
  
Ve městě citelně chybí propojení dvou největších sídlišť – Pražské předměstí 
a Šumava – Máj. 
Dělí je od sebe areál Země živitelka, levobřežní komunikace, řeka, parky 
apod. 
Nová komunikace a most nejsou v tomto místě již reálné. 
Navržená spojnice Branišovská – Pekárenská je řešena pomocí visuté lanovky 

Připomínka bude prověřena v návrhu ÚP na základě návrhu 
zadání ÚP, a to zejm. kapitoly A.1. bodu 4.11. a kapitoly A.2. 
bodu 3.7.1. 

Připomínka k zanesení trasy pro lanovku do návrhu zadání ÚP 
zapracována nebude, nicméně návrh zadání ÚP tento způsob 
řešení nevylučuje.  
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2 s kabinkami. 
Trasa je asi 1 km dlouhá a měla by 5 stanic. Kromě stanice u IGY (a Clarion) 
je to stanice Staroměstská, Jiráskova, Živitelka a Univerzitní. 
Trasu je možno výhledově prodloužit kolem Husovy k Jiráskovu mostu 
(Dlouhá louka) a na Sokolský ostrov (centrum). 
Na tuto součást MHD navazují linky autobusů a trolejbusů, další vybavenost 
a několik kapacitních parkovišť. Nově je navrženo podzemní parkoviště v ose 
Areálu Výstaviště, s pojízdným chodníkem. 
Lanová dráha je moderní, čistý, nehlučný, rychlý i bezpečný dopravní 
prostředek. Je v provozu v mnoha městech světa. 
Na lanovku může navazovat i ukázková dráha koněspěžní železnice na 
Náplavce řeky. 
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Dne: 
8. 6. 2020 
 
OÚP/1742/2020 

Text připomínky je věcně shodný s připomínkou 200527_085. Vyhodnocení viz. podání 200527_085. Viz. 200527_085 
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VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB NA POŘÍZENÍ ZMĚN STÁVAJÍCÍHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (dále jen 
“ÚPnM”), které byly předány do ÚP na základě jednání s navrhovateli změn ÚPnM (protokol z ústního jednání, nebo souhlas navrhovatele) 

Č. Lokalita Pozemek/ky či jejich části parc. č. Změna z Změna na Důvod změny Vyhodnocení do návrhu zadání ÚP 

1 U Branišovské silnice a 
Sídliště Máj 

2017/4 v k.ú. České Budějovice 2 SR KOL-3 výstavba bytových domů Požadavek bude doplněn do návrhu zadání ÚP do 
kapitoly A.1., bodu 4.1.: 

- pro využití kolektivního bydlení parc. č. 
2017/4 v k.ú. České Budějovice 2 

2 Pohůrka 2760 v k. ú. České Budějovice 5 UZ SIN-2 obytná funkce doplněna o 
podnikatelské činnosti, které 
nebudou rušit obytnou pohodu, 
proluka mezi IN-2 

Požadavek bude doplněn do návrhu zadání ÚP do 
kapitoly A.1., bodu 4.1.: 

- pro využití smíšeného individuálního bydlení 
parc. č. 2760 v k. ú. České Budějovice 5 

3 Suché Vrbné - průmyslový 
obvod 

2490/84, 1888/1 v k. ú. České 
Budějovice 5 

PA-2 SIN-2 nová obytná zástavba 
umožňující trvalé bydlení 

Požadavek bude doplněn do návrhu zadání ÚP do 
kapitoly A.1., bodu 4.1.: 

- pro využití smíšeného individuálního bydlení 
parc. č. 2490/84, 1888/1 v k. ú. České 
Budějovice 5 

4 Kaliště u ČB 2662/4 v k.ú. Kaliště u ČB ZPF VEN-4 rozšíření zastavitelných ploch Požadavek bude doplněn do návrhu zadání ÚP do 
kapitoly A.1., bodu 4.1.: 

- pro využití individuálního bydlení parc. č. 
2662/4 v k.ú. Kaliště u Českých Budějovic 

5 Třebotovice 861/1 v k.ú. Třebotovice ZPF VEN-4 výstavba 1 rodinného domu se 
zahradou 

Požadavek bude doplněn do návrhu zadání ÚP do 
kapitoly A.1., bodu 4.1.: 

- pro využití individuálního bydlení parc. č. 
861/1 v k.ú. Třebotovice 

6 Třebotovice 198/7 v k.ú. Třebotovice ZPF VEN-4 rozšíření zastavitelných ploch Požadavek bude doplněn do návrhu zadání ÚP do 
kapitoly A.1., bodu 4.1.: 

- pro využití individuálního bydlení parc. č. 
198/7 v k.ú. Třebotovice 

 




