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ÚVOD 

ZADAVATEL VYJÁDŘENÍ 

Na základě objednávky Magistrát města České Budějovice, Odboru územního plánování, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice ze dne 7.1.2021 je znalec požádán 

o odborné vyjádření s rozborem, který se týká zpracování návrhu nového územního plánu 

České Budějovice a studie „ČB.21 Smart Green City“.  

OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY 

Toto vyjádření bylo vypracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady 

a omezujícími podmínkami: 

• převzaté informace z jiných zdrojů, na nichž je založeno vyjádření, jsou věrohodné, ale 

jejich správnost nebyla ověřována, proto znalec neposkytuje žádné záruky ani nepřebírá 

žádnou odpovědnost za přesnost těchto údajů, 

• toto vyjádření bylo zpracováno pouze za účelem uvedeným v zadání, pro jiné účely a 

potřeby je použitelné pouze po vyjádření zhotovitele. 

ÚČEL VYJÁDŘENÍ 

Pro účely pořizovatele nového územního plánu České Budějovice. 

Zadavatel nesdělil znalci žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na přesnost závěru 

vyjádření. 

ZADÁNÍ – OTÁZKY 

Ve vyjádření-odborném posouzení zadavatel žádá zodpovědět tyto otázky: 

1. Je návrh územního plánu zpracován v souladu se zadáním, a to ve vztahu ke studii 

„ČB.21 Smart Green City“. 

 

2. Je do návrhu zadání územního plánu zapracována studie „ČB.21 Smart Green City“, 

resp. je tato studie v souladu se zadáním územního plánu České Budějovice. 
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1 NÁLEZ  

1.1 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ 

Pro zpracování vyjádření byly použity následující podklady: 

• návrh územního plánu České Budějovice pro společné jednání 

zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. 

zodpovědný projektant Ing. arch. Michal Hadlač, autorizovaný architekt pro obor územní 

plánování, číslo autorizace ČKA 03 497 

• studie „ČB.21 Smart Green City“ 

zadavatel: Teplárna České Budějovice a.s.,  

stupeň: koncepční urbanistická studie 

zhotovitel: A8000 s.r.o. 

datum: 06/2021  

autor: Martin Krupauer, Petr Hornát, Petr Jakšík. 

• zadání územního plánu České Budějovice 

pořizovatel: Magistrát města České Budějovice 

schvalující orgán: Zastupitelstvo města České Budějovice, usnesení č. 202/2020 

datum: 27. 11. 2020 

Pro zpracování vyjádření byly použity následující právní předpisy: 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“). 
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1.2 NÁLEZ – VSTUPNÍ INFORMACE 

Informace o posuzovaném dokumentu 

Posuzované části území města České Budějovice se nachází v jeho východní části, zejména 

v prostoru za nádražní částí v bývalých průmyslových oblastech města, lokalitách Mladé 

Hodějovice, Husova Kolonie, Suché Vrbné. 

V současné době je zpracován návrh územního plánu pro společné jednání. 

Studie „ČB.21 Smart Green City“ byla zpracována jako další podpůrný dokument pro koncepci 

řešení výše zmiňovaných lokalit. 

Studie „ČB.21 Smart Green City“ není územní studií ve smyslu § 30 stavebního zákona. Studie 

pouze velmi obecně definuje vize možného rozvoje východní části města České Budějovice, 

podrobněji pak pro několik konkrétních lokalit definuje budoucí možné řešení, nicméně taktéž 

pouze v obecné rovině. Jedná se spíše o strategickou vizi, která větší části analyticky 

popisující téma výstavby v daných oblastech. 

Pro vyjádření k otázkám je nutné rozklíčovat závěry studie, které mohou sloužit jako podklad 

pro další oborové dokumenty, zejména pro implementaci do územně plánovací dokumentace.  

Studie lze rozdělit do čtyř částí, kdy: 

• první část (oddíl A studie) obsahuje analytické posouzení řešeného území a teze možného 

dalšího rozvoje, 

• druhá část (oddíl B studie) obsahuje řešení ODKALIŠTĚ – MLADÉ HODĚJOVICE, 

• třetí část (oddíl C studie) obsahuje řešení ZEVO – HUSOVA KOLONIE / VRÁTO / 

HIINSKO, 

• čtvrtá část (oddíl D studie) obsahuje řešení CITY. 

Pro samotné potřeby tohoto vyjádření lze uvést, že první část studie je pouze analytická a ve 

vztahu k posouzení otázek irelevantní. Z druhé a třetí části lze zjistit návrhy řešení pro 

posouzení otázek podstatné. Čtvrtá část je pak velmi obecná, nicméně pro zodpovězení 

otázek taktéž důležitá.   

Pro úplnost je zde nutné uvést, že lokalita ODKALIŠTĚ – MLADÉ HODĚJOVICE se nachází 

z větší části mimo správní území města České Budějovice, a to na sousedním katastru obce 

Srubec a obce Staré Hodějovice.  
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1.3 DOKUMENTY POUŽITÉ PRO VYJÁDŘENÍ – ROZBOR 

DOKUMENT - ČB.21 SMART GREEN CITY 

Níže jsou uvedeny závěry řešení pro jednotlivé lokality vyplývající ze studie. 

• Lokalita ODKALIŠTĚ – MLADÉ / HODĚJOVICE (listy B 2.01 až B 2.05) 

Tuto lokalitu studie předpokládá jako transformační, kdy pro samotné umístění zástavby 

by měla sloužit část východní a severní. Zbývající část by pak měla být využita jako 

přírodní. Předpoklad je vznik zastavěné plochy o výměře cca 90 tis. m2 se zástavbou HPP 

(hrubá podlažní plocha) o výměře cca 400 tis. m2. Jako reference (inspirace) je zde uváděn 

APPLE PARK CUPERTINO, KALIFORNIA, USA a soutěžní návrh OMA, DESIGN 

CHENGDU FUTURE SCIENCE CITY. 

Ze studie vyplývá i možné rozložení budoucí zástavby, nicméně ta je upřednostňována 

mimo správní území města České Budějovice. Z velké části je proto nutné záměr řešit 

v rámci územního plánu Srubec a územního plánu staré Hodějovice. Proto je částečně 

bezpředmětné v severní části tuto řešenou část posuzovat v rámci zpracovávání do 

návrhu územního plánu České Budějovice. 

 

výřez ze studie ČB.21 SMART GREEN CITY – lokalita odkaliště 
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• Lokalita ZEVO – HUSOVA KOLONIE / VRÁTO / HIINSKO (listy C2.01 až C 2.04) 

Tuto lokalitu studie předpokládá pro umístění ZEVO (zařízení pro energetické využití 

odpadu). 

 

výřez ze studie ČB.21 SMART GREEN CITY – lokalita ZEVO 

Současně však studie s umístěním samotného ZEVO předpokládá několik možných řešení 

lokality, a to: 

− Téma 1 

Zelená vzdělávací instituce – zapojení ZEVO do zeleně, do konceptu širšího zeleného 

území. Taktéž navržené řešení počítá s rekonverzí stávající teplárny na ekocentrum, 

doplněné o vzdělávací skywalk (stezka v koruně ZEVO) částečně využívající stávající 

trasy vedení vznikne zájmové centrum podporující kladný zájem o zelenou 

infrastrukturu. 

− Téma 2 

Rekultivace přírodního prostředí – dekontaminace rybníků a celkové úpravy přírodního 

prostředí mohou vytvořit různé charaktery využití s důrazem na zachování a podpoření 

přírodních hodnot území. 

− Téma 3 

Využití odpadního tepla pro rekreaci a relaxaci. Jako grafický příklad uvádí studie Blue 

lagoon Island, botanická zahrada, wellness, bruslení, elektromobilita, plavecký stadion 

Podlí Praha. 

− Téma 4 

Využití výstavby ZEVO a celého ekosystému pro aktivní vyžití a rekreaci. Jako grafický 

příklad uvádí studie Mooserboden Ferrata, Zell am See – Kaprun, Rakousko, Zipline, 

Mountain Cr eek, Vernon, USA, Wave pool, Queensland, Australia. 
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výřez ze studie ČB.21 SMART GREEN CITY – velikost a potenciál místa v lokalitě ZEVO 

• Lokalita CITY (listy D 1.01 a 1.02) 

Z části věnované se CITY konkrétní závěry řešení nevyplívají. Z analytické části lze 

dovodit, že by se mělo jednat o záměr transformační plochy pro budoucí zástavbu. 

Rozvojová plocha ČB východ je cca 1100 ha, z toho transformační plocha zástavby, resp. 

potenciální plocha zástavby je 740 ha (list A 2.08). Nicméně dále studie v rámci analytické 

části tuto základní bilanci pro transformační plochy zpřesňuje na 438,4 ha (list A 2.09). 

Avšak do těchto transformačních ploch je zahrnuta např. i plocha lokality odkaliště. Ze 

studie je taktéž patrné, že by se mělo jednat o budoucí transformační území v blízké 

návaznosti na centrum města v bytovou strukturu a obchodní příležitosti. 

 
výřez ze studie ČB.21 SMART GREEN CITY – lokalita CITY podrobnější určení (list A 2.05) 
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výřez ze studie ČB.21 SMART GREEN CITY – lokalita CITY 

 DOKUMENT – ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Níže jsou uvedeny požadavky vyplývající ze zadání územního plánu České Budějovice ve 

vztahu k jednotlivým lokalitám řešeným ve studii ČB.21 SMART GREEN CITY. 

• Odkaliště Hodějovice (oddíl B studie ČB.21 SMART GREEN CITY) 

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 se v části 3.2. Návrh ÚP stanoví podmínky pro plochy s 

rozdílným způsobem využití: 

„3.2.13. Podmínky pro umístění Science centra.“ 

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 se v části 4. Další požadavky (požadavky obce, 

dotčených orgánů, veřejnosti) uvádí: 

„4.1.18. pro využití lesní pěstební činnosti, skladování dřevní štěpky a obslužných 

komunikací: území bývalého odkaliště Hodějovice“ 

V kapitole A.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného 

a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
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prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona se v části 3 Požadavky 

vyplývající z ÚAP a PaR uvádí: 

„3.10. Návrh ÚP prověří území bývalého odkaliště Hodějovice určeného k rekultivaci jako 

plochu přírodní.“ 

V kapitole A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 

uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn se v části 3.14. Koncepce 

občanského vybavení uvádí: 

3.14.2. Návrh ÚP prověří a navrhne vhodné plochy a podmínky pro vybudování Science 

centra. 

• ZEVO (oddíl C studie ČB.21 SMART GREEN CITY) 

V kapitole A.0. 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 se v části 3.2. Základní koncepce návrhu ÚP bude 

současně eliminovat slabé stránky města České Budějovice, v nichž převažují uvádí: 

„3.2.11. Velké množství "tepelných ostrovů" vzhledem k rozsáhlým územím s absencí 

vodních ploch a zeleně.“ 

V kapitole A.0. 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 se v části 3.3. Koncepce rozvoje území uvádí: 

„3.3.1. Návrh ÚP bude vycházet z koncepce tvorby zeleného prstence kolem celého města, 

funkční šířky min. 20 m, optimálně 50 - 100 m, který by propojoval i odděloval plochy 

zastavěného území a okolní obce. Zastavitelné území města se nebude expanzivně 

rozšiřovat do krajiny a srůstat s okolními obcemi.“ 

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 se v části 3.2. Návrh ÚP stanoví podmínky pro plochy s 

rozdílným způsobem využití uvádí: 

„3.2.15. Podmínky pro umístění venkovních center volnočasových aktivit, pěších tras a 

cyklotras, vodních prvků a parků.“ 

V kapitole A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 

uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn se v části 4.2. Technická 

infrastruktura uvádí: 

„4.2.2. Návrh ÚP prověří umístění ZEVO na území města, popřípadě stanoví podmínky 

pro umístění.“ 

• CITY – budoucí transformační území blízké návaznosti na centrum města v bytovou 

strukturu a obchodní příležitosti (oddíl D studie ČB.21 SMART GREEN CITY) 

V samotném zadání ve vztahu k této lokalitě označení studií jako CITY není nic uvedeno, 

nicméně zadání obsahuje pro samotný rozvoj města a řešení transformačních území řadu 

požadavků, zejména: 
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Kapitola A.0. 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. 

V části 2. Požadavky vyplývající z ÚPD JčK: 

„2.2.2. podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoru rozvojové oblasti České 

Budějovice zejména u koridoru dálnice D3, IV. tranzitního železničního koridoru, včetně 

vazeb na záměry mezinárodního letiště České Budějovice v Plané u Českých Budějovic.“ 

„2.2.3. podporovat rozvoj obytných a sportovně rekreačních funkcí po obvodu širšího 

centra města České Budějovice, které je hlavním centrem rozvojové oblasti, a ve vazbě na 

spolupůsobící vedlejší centra.“ 

V části 3.4. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území: 

„3.4.3. Návrh ÚP bude chránit krajinu včetně ploch ZPF především I. a II. třídy ochrany a 

PUPFL využitím rezerv stávajícího zastavěného území a brownfieldů.“ 

V části 4. Další požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti) 

„4.2. Rozvoj podmínek pro bydlení bude odpovídat růstu počtu obyvatel na úroveň cca  

110 000.“ 

Kapitola 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 části 3. Požadavky vyplývající z ÚAP a PaR: 

„3.1.5. Návrh ÚP prověří možnosti rozšiřování ploch pro výrobu a podnikání, především 

pro firmy působící v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou.“ 

V části 4. Další požadavky (požadavky obce, dotčených orgánů, veřejnosti):  

„4.16. Návrh ÚP prověří a případně vymezí strategické rozvojové plochy.“ 

„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.“ 

„4.6. Návrh ÚP prověří možnost částečné změny zastavitelného území mezi koridorem pro 

železniční dopravu a koridorem dálnice D3 z ploch pro pracovní aktivity a průmyslovou 

výrobu na plochy pro bydlení a občanskou vybavenost včetně prověření maximální výšky 

zástavby.“ 

DOKUMENT – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Níže je uvedeno, jak je v návrhu územního plánu České Budějovice řešen požadavek 

vyplývající ze zadání územního plánu, resp. studie. 

• Lokalita odkaliště  

Lokalita ODKALIŠTĚ – MLADÉ HODĚJOVICE se nachází z větší části mimo správní 

území města České Budějovice, a to na sousedním katastru obce Srubec a obce Staré 

Hodějovice. 
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výřez z územních plánů obcí Srubec a staré Hodějovice 

Návrh územního plánu v návaznosti na tuto lokalitu jižním směrem navrhuje plochy zeleně, 

konkrétně NP – plochy přírodní a ZP – zeleň přírodního charakteru. Plochy NP pak 

zahrnuje do ploch změn v krajině označených indexem K0404. V návrhu územního plánu 

jsou tyto plochy zařazeny do lokality Jihovýchod – Hodějovice a popsány v následujícím 

výřezu z textové části územního plánu. 

 
výřez z textové části návrhu územního plánu České Budějovice 
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výřez z grafické části návrhu územního plánu České Budějovice 

• Lokalita ZEVO 

Tato lokalita je v návrhu územního plánu vymezována jako plocha VE – výroba energie. 

V návaznosti na tuto plochu jsou vymezeny plochy zeleně PZ plochy veřejných prostranství 

s převahou zeleně, NP – plochy přírodní, plochy WX – vodní plochy a toky se zvýšenou 

ochranou přírody a krajiny, plochy WT – vodní plochy a toky a dále plochy HK – plochy 

smíšené výrobní – obchodu a služeb a RZ – plochy rekreace – zahrádkářské osady. 
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výřez z grafické části návrhu územního plánu České Budějovice 

Níže jsou uvedeny podmínky využití pro plochy WX, NP, PZ a VE dle návrhu územní plánu 

České Budějovice. 
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• Lokalita CITY 

Studie tuto lokalitu blíže nespecifikuje, nicméně s ohledem na popis v listech D 1.01. a D 

1.02 a dále na schémata vložená ve studii, bylo pro posouzení příslušné otázky řešené 

území lokality specifikována jako území východně v návaznosti na vlakové nádraží a ulice 

Rudolfovská, Dobrovodská, Vrbenská. Studie v listu A 2.09 analytické části vymezuje 

v rámci bilance výstavby východ ČB potenciální plochy k zastavění dle stávajícího 

územního plánu a transformační plochy – plochy podléhající změně územního plánu. Toto 

posouzení studie doplňuje i grafickou částí. 

Návrh územního plánu vymezuje území východně v návaznosti na vlakové nádraží a ulice 

Rudolfovská, Dobrovodská, Vrbenská zejména jako plochy HK plochy smíšené výrobní – 

obchodu a služeb a plochy SM plochy smíšené obytné městské a méně pak plochy OV – 

plochy občanského vybavení veřejné a BI – plochy bydlení individuální. Na části lokality 

vymezuje plochy DD – plochy drážní, a to v místě seřaďovacího nádraží. 

Níže jsou uvedeny podmínky využití pro tyto plochy dle návrhu územní plánu České 

Budějovice: 
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Co se týká podmínek prostorového uspořádání, zejména budoucí výšková hladina a 

zastavitelnost celé lokality, zde návrh územního plánu předpokládá maximální výšky budoucí 

zástavby 12 m, zastavitelnost stavebních pozemků 50 až 60 %. 
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2 ZÁVĚRY VYJÁDŘENÍ – ODBORNÉ POSOUZENÍ 

OTÁZKA č.1:   

Je návrh územního plánu zpracován v souladu se zadáním, a to ve vztahu ke studii 

„ČB.21 Smart Green City“. 

Na základě nálezu a rozboru výše uvedeného lze konstatovat, že: 

• V případě lokality ODKALIŠTĚ – MLADÉ HODĚJOVICE (oddíl B studie) je návrh 

územního plánu zpracován v souladu se zadáním, resp. i se studií „ČB.21 Smart 

Green City“. Návrh územního plánu lokalitu odkaliště navrhuje jako plochy zeleně, 

konkrétně NP – plochy přírodní a ZP – zeleň přírodního charakteru, jak to požaduje 

zadání územního plánu. Plochu odkaliště navrhuje zároveň i jako plochu rekultivace. 

Samotná studie navrhuje umístění staveb do správního území sousedních obcí, nikoliv 

do správního území města České Budějovice. 

• V případě lokality ZEVO – HUSOVA KOLONIE / VRÁTO / HIINSKO (oddíl C studie), 

je návrh územního plánu zpracován v souladu se zadáním. Co se týká studie 

„ČB.21 Smart Green City“, v tomto případě návrh územního plánu zohledňuje pouze 

možné transformace celé lokality do přírodního prostředí (téma 1, téma 2). Využití 

lokality i pro rekreaci (téma 3 a téma 4) návrh územního plánu neumožňuje. Nicméně 

takovéto řešení není v rozporu se samotným zadáním územního plánu, neboť zadání 

pro danou lokalitu nepožaduje explicitně využití i pro rekreační účely. 

• V případě lokality CITY (oddíl D studie) je návrh územního plánu zpracován 

v souladu se zadáním pouze částečně. Základní požadavek na „Návrh ÚP prověří 

možnost částečné změny zastavitelného území mezi koridorem pro železniční dopravu 

a koridorem dálnice D3 z ploch pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu na plochy 

pro bydlení a občanskou vybavenost včetně prověření maximální výšky zástavby.“ je 

splněn pouze částečně. Lokalita jako transformační je v návrhu územního plánu 

vymezována pouze minimálně, i nadále jsou v hojné míře vymezovány plochy HK – 

plochy smíšené výrobní – obchodu a služeb. Ač sice tyto plochy umožňují i realizaci 

bytových domů a občanské vybavenosti, hlavním využitím je smíšená výrobní činnosti 

zahrnující i skladování a lehkou výrobu. Se studií „ČB.21 Smart Green City je návrh 

územního plánu zpracován v souladu pouze částečně, a to ze stejných důvodů. Navíc 

taktéž oproti studii návrh územního plánu území seřaďovacího nádraží vymezuje jako 

plochu DD – drážní doprava, a nikoliv jako území transformační pro bydlení a obchodní 

příležitosti. 

V případě právě rozvojového potenciálu města v části CITY je studie „ČB.21 Smart 

Green City“ zaměřená na transformaci nádražní a přednádražní oblasti v městskou a 

transformační zónu. Byť studie v této kapitole pracuje dosti vágně a prakticky nenabízí 

žádné konkrétní řešení, konstatuje však obecný trend na transformační území, která 

mají pro budoucí vývoj měst zásadní význam. Oproti tomu návrh územního plánu 

v tomto bodě zásadně rezignuje na strategickou hodnotu podstaty dokumentu pro 

danou lokalitu. Návrh územního plánu v této oblasti pouze popisuje faktický stav území 

a neuplatňuje strategickou vizi kapitoly CITY studie ČB.21 Smart Green City. 
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OTÁZKA č.2:  

Je do návrhu zadání územního plánu zapracována studie „ČB.21 Smart Green City“, 

resp. je tato studie v souladu se zadáním územního plánu České Budějovice. 

Na základě nálezu a rozboru výše uvedeného lze konstatovat, že zadání územního plánu 

obsahuje požadavky na řešení lokalit odkaliště i ZEVO. V případě lokality CITY zadání 

územního plánu obsahuje obecné požadavky této studie, nicméně zadání neobsahuje 

konkrétní rozsah transformačního území.    

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 31.1.2022 

 

 

 

 

Ing. Jan Šíma 

soudní znalec 

 

 


